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I. Úlohy a miesto knižnice, vzájomná koordinácia a kooperácia 
 

 Tekovská knižnica v Leviciach ako verejná regionálna knižnica plnila v roku 2013 všetky 

funkcie a úlohy v súlade s jej poslaním a plánom činnosti na rok 2013. 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) koordinovala činnosť 83 (-1) knižníc a  6 

pobočiek.  

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

v Tekovskej knižnici plne automatizované. Napriek 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 našej knižnice. Čo však 

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

účelovú budovu. Koncom roku mala knižnica problémy s internetom a programom DAWINCI, 

ktoré sa riešili počas prevádzky. Problémy spomaľovali prácu v knižnično-informačných službách 

a ich definitívne vyriešenie sa presunulo na nový rok. 

Napriek tomu, že je knižnica znevýhodnená priestorovo a tiež dlhodobo ekonomicky, 

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

v priebehu roku postupne začala realizovať.  

Pôvodný rozpočet pre knižnicu bol v roku 2013 vo výške 322 103,- € (-33.800,- €). 

Rozpočet TK bol v  roku 2012 navýšený kvôli sťahovaniu o 30 000,- €. To znamená, že rozpočet na 

rok 2013 bol aj tak nižší oproti predchádzajúcemu roku o ďalších takmer 4 000,-  €. Rozpočet bol 

v priebehu roka upravený o granty z MK SR spolu vo výške 6 529,- €, o ich spolufinancovanie vo 

výške   1 000,-  €  a o kapitálovú dotáciu na projektovú dokumentáciu v sume 9 600,- €. Knižnica 

mala naplánované vysoké príjmy z vlastnej činnosti, ktoré boli nesplniteľné vo výške 22 000,- €. 

Skutočné príjmy boli napokon upravené na 16 850,- €. Upravený rozpočet bol vo výške 334 082,- €. 

Celkový rozpočet bol veľmi nízky vzhľadom k zvýšeným nákladom knižnice na tovary a služby 

a najmä na nájomné a služby po presťahovaní oddelenia odbornej literatúry do budovy CK 

JUNIOR. 

Dotácia bola v roku 2013 vo výške 300 103,- € (-33 800,- €). V priebehu roka bola dotácia 

navýšená o  10 600,- €, o spolufinancovanie projektu vo výške  1 000,- € a o dotáciu na kapitálové 

výdavky na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu beletrie v sume 9 600,- €. Upravená dotácia 

bola napokon vo výške 310 703,- €. 

Knižnica trpela celoročne nedostatkom finančných prostriedkov na bežnú činnosť, čo sa 

prejavilo najmä v hlavnej činnosti knižnice, ktorou je doplňovanie KF. V roku 2013 knižnica kúpila 

KF iba  vo výške 10 466,94 € (-6 009,24 €). Knižnica v tomto roku síce získala grant z MK SR na 

doplňovanie KF vo výške 5 000,- € a na tento účel použila ďalších  270,- € z kultúrnych poukazov. 

To všetko však bolo veľmi málo finančných prostriedkov. Knižnici chýbala najmä účelová dotácia 

na nákup KF. Knižnica v tomto roku kúpila KF v najmenšom objeme za posledných 10 rokov, čo je 

alarmujúce! Z vlastných zdrojov knižnica čerpala 3 751,70 €,  z dotácie 445,24 € a  1 000,- € zo 

spolufinancovania projektu. 

V roku 2013 knižnica spolupracovala predovšetkým s OZ Hlas knižnice. Okrem toho TK 

spolupracovala aj 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  Mestské kultúrne stredisko, Tekovské múzeum, Krajské 

osvetové stredisko v Nitre, Regionálne osvetové stredisko v Leviciach, Centrum voľného času, 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Informačné centrum mladých, Mestská polícia, SB Press, 

Základná organizácia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Klub abstinentov „Nový 

začiatok“, Územný spolok SČK a MsÚ. Aj v tomto roku knižnica oslovovala k spolupráci rôzne 

záujmové skupiny obyvateľov a jednotlivcov. TK spolupracovala aj s inštitúciami a jednotlivcami 

mimo nášho regiónu - s Nadáciou Memory, Linkou detskej istoty, Národným lesníckym centrom, 
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s Klubom fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov, so spisovateľmi, či vydavateľmi. TK 

všetkými svojimi aktivitami smerovala k napĺňaniu a realizácii komunitných činností. 

Aj v tomto roku sa knižnica zapojila do medzinárodných projektov Noc s Andersenom, 

Týždeň mozgu a Európsky rok občanov 2013, ako aj do celoslovenských projektov Týždeň 

slovenských knižníc, Týždeň hlasného čítania, Čítajme si..., Čítajme deťom, Les ukrytý v knihe, 

Deň ľudovej rozprávky. V spolupráci so VII. ZŠ knižnica realizovala aj  Týždeň hlasného čítania. 

Okrem toho knižnica pokračovala vo vlastnej klubovej činnosti. Na pôde knižnice sa stretával 

seniorský klub Čo nového v dennej tlači a individuálne členky Mamiklubu. V priestoroch TK sa už 

niekoľko rokov stretáva literárny klub Dúha. 

Knižnica aj v tomto roku realizovala medzinárodný projekt Noc s Andersenom. Tradičnú 

noc plnú dobrodružstiev a zábavy v tomto roku pripravila už desiatykrát. Tento rok sa noci 

zúčastnilo 27 štvrtákov zo ZŠ Pri Podlužianke so svojou p. učiteľkou. Tohtoročná noc sa niesla        

v duchu rozprávky Hansa Christiana Andersena Statočný cínový vojačik. Deti rovnako ako 

hrdina rozprávky prejavovali odvahu pri plnení úloh v knižnici a pri putovaní po Leviciach s dvomi 

veľkými zastávkami v 13. mechanizovanom prápore (levických kasárňach) a v Tekovskom múzeu. 

Deti boli nadšené z návštevy kasární, zo všetkých zbraní, ukážok zásahov, ako aj z pasovania za 

„rytiera noci“.  Kasárne potom vystriedalo Tekovské múzeum, v ktorom sa deti aj niečo dozvedeli, 

vypočuli si rozprávanie o Turkoch na Levickom hrade a najmä našli poklad na hradnom nádvorí.  

Spokojné a unavené deti si o 22,30 hod. odviedli domov rodičia. 

Ďalším medzinárodným projektom bol Týždeň mozgu, ktorý knižnica realizovala už 

tretíkrát. Toto podujatie už piatykrát organizovala Slovenská Alzheimerova spoločnosť 

v spolupráci s Nadáciou Memory a Neuroimunologickým ústavom SAV. Naša knižnica sa 

zapojila praktickou ukážkou Tréningov pamäti a vitality pre klientov zariadenia sociálnej 

starostlivosti Jeseň života, v rámci ktorej si mohli porovnať úroveň svojich kognitívnych 

schopností. Pre klientov DSS v Santovke knižnica pripravila spomienkové podujatie, obohatené     

o spomienkovú hudobnú prezentáciu Nestarnúce melódie Gejzu Dusíka. V spolupráci 

s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva knižnica pripravila interaktívnu prednášku V centre 

záujmu mozog,  ktorej sa zúčastnila väčšina absolventov doterajších tréningových kurzov. Okrem 

toho knižnica pripravila Tréningy pamäti pre deti. Išlo o trénovanie pamäti detí hravou formou 

prostredníctvom adekvátnych pracovných listov a hier. 

V roku 2013 sa knižnica zapojila do XIV. ročníka Týždňa slovenských knižníc. V tomto 

roku knižnica slávnostne otvorila TSK netradične vystúpením divadelno-tanečnej skupiny žiakov 

Spojenej školy internátnej v Leviciach Theatro Hora, ktoré si pripravili z vďaky pre všetkých 

pracovníkov knižnice a pre pozvaných hostí. Všetky ostatné podujatia už TK pripravila pre 

verejnosť. Prvým takýmto podujatím bola Hudobná hra s číslami, ktorú pripravil pán Ladislav 

Németh spolu s našimi kolegyňami Zitou Müllerovou a Andreou Gőczeovou. Pre milovníkov 

cestovania a ďalekých krajín pripravil pán Jaroslav Burjaniv prezentáciu fotografií Od Luxoru po 

Assuánsku priehradu. Verejnosť dostala možnosť stretnúť sa s autorkou historických románov 

Evou Avou Šrankovou, ktorá prezentovala svoju doterajšiu tvorbu. Knižnica pripravila aj 

prezentáciu knihy slovenskej spisovateľky Anežky Szabóovej Švaralovej Modré nebo II. 

Pre mládež knižnica pripravila stretnutie stredoškolskej mládeže s členmi Klubu 

abstinentov zamerané na prevenciu závislostí Životný štýl abstinencia. 

Našich najmenších potešil cyklus tvorivých dielní so spisovateľkou Zorou Žatkovou 

Kreslíme si básničku.  

Na podporu rozvoja čitateľských zručností žiakov mladšieho školského veku pripravila TK 

v spolupráci so VII. ZŠ Vinohrady Týždeň hlasného čítania. 

Ďalší projekt s podobným zámerom je projekt Čítajme deťom. Ide o hlasné čítanie detí, 

ktoré realizovala tiež pobočka Vinohrady. 

Deň ľudovej rozprávky – Zvieratká v slovenských ľudových rozprávkach bol celodenný 

program, ktorý realizovali pracovníčky oddelenia literatúry pre deti. Knihovníčky sa na celý deň 

obliekli do kostýmov zvierat, v ktorých celý deň hrali divadielka, robili s deťmi kvízy a tiež 



  

požičiavali knihy, čím sa snažili priblížiť deťom slovenské ľudové rozprávky formou zážitkového 

vnímania.  

TK sa aktívne zapojila aj do projektu Les ukrytý v knihe. Knižnica pripravila aktivity spolu 

s lesným pedagógom Ing. Petrom Grófom, ktorý priniesol rôzne hry a súťaže pre deti. Naša 

knižnica sa zapojila do tohto projektu a pripravila výstavku kníh, zážitkové čítania a ďalšie aktivity. 

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 deti mohli tieto knihy  požičať. 

Knižnica sa už po šiestykrát 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 

tento rok do maratónu zapojilo 111 detí.  

V tomto roku knižnica ukončila a slávnostne vyhodnotila už XXI. ročník medzitriednej 

súťaže detí Čítam, čítaš, čítame a vyhlásila XXII. ročník súťaže. Do súťaže sa v tomto roku 

zapojilo 46 tried s 871 súťažiacimi. Knižné odmeny pre víťazov knižnica zabezpečila 

prostredníctvom OZ Hlas knižnice.  

Knižnica už siedmykrát participovala na Šarkaniáde. Toto podujatie TK spoluorganizovala 

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

Knižnica pripravila aj interaktívne vzdelávacie podujatie pre deti Bezpečne na internete – 

ovce.sk. Hlavným organizátorom bolo OZ Hlas knižnice spolu s knižnicou a podujatie sa konalo 

pod finančnou záštitou primátora Ing. Štefana Mišáka. 

Spolu s hlavným organizátorom SNK pripravila knižnica dvojdňový workshop pre detských 

knihovníkov Tvorivá dramatika. Kreatívny workshop viedla Mgr. Eva Pršová, PhD. 

Pri príležitosti 1 150. výročia príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda na Veľkú Moravu TK 

pripravila mimoriadne pútavú odbornú prednášku  pedagóga PhDr. Pavla Žebráka Cesta            

sv. Cyrila a sv. Metoda na Veľkú Moravu, ktorú viedol Mgr. Miroslav Kuna. Andrea Gőczeová 

pripravila na doplnenie prezentáciu umeleckého stvárnenia života Cyrila a Metoda pod názvom 

Rok sv. Cyrila a Metoda.  

Knižnica pripravila premiéry audiovizuálnych podujatí Slávne muzikály – Leonard 

Bernstein: West Side Story a Frederick Loewe: My Fair Lady. Pri príležitosti 200. výročia 

narodenia uviedla TK hudobný medailón Giuseppe Verdi – otec talianskej opery. 

Aj v tomto roku knižnica pripravila Valentínske srdiečko. Pracovníčky knižnice rozdávali 

zaľúbeným párom v oddelení beletrie srdiečka s ľúbostnou poéziou. 

Levickí čitatelia sa v závere roka mali možnosť stretnúť so slovenským spisovateľmi 

Petrom Krištúfkom a Jozefom Banášom. Jozef Banáš navštívil Levice už viackrát. Na tomto 

stretnutí prezentoval svoju najnovšiu knihu Kód 1, ktorá vzbudila živú diskusiu.  

TK aj v tomto roku pripravila výstavy. Dve výstavy pripravila TK v spolupráci s Klubom 

fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov Najkrajší kalendár Slovenska 2013 a výstavu 

Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 2012.V závere roka v predvianočnom 

čase pohladila dušu výstava nášho dlhoročného čitateľa a priateľa knižnice Paličkovaná čipka 

Petra Székelyho. Knižnica pripravila mimoriadne emotívnu vernisáž nielen preto, že ide o priateľa 

knižnice, ale aj pre to, že ide o mimoriadne húževnatého a životaschopného znevýhodneného 

mladého muža. 

Knižnica aktualizovala knižnično-bibliografické lekcie rozšírením informácií 

o elektronických EBSCO databázach a propagovaním súborného katalógu Infogate. Pre žiakov 

deviatych ročníkov TK rozšírila lekcie knižnično-informačnej výchovy Exkurzia za informáciou 

o časť, ktorá sa venuje prevencii zneužitia internetu Nestrať sa vo svete internetu.  

TK sa svojou činnosťou a podujatiami prezentovala nielen na pôde knižnice, ale bola 

prizvaná aj na odborné podujatia do iných knižníc, do Krajskej knižnice v Žiline na celoslovenský 

odborný seminár Kľúčové kompetencie knižnično-informačného pracovníka a úloha knižníc pri 

rozvoji jednotlivca – zaostrené na pamäť a tiež na český workshop Hrátky s pamětí  - trenérska 

dílna  do Státní vědecké knihovny v Hradci Králové. Na týchto podujatiach trénerka pamäti  naša 
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kolegyňa Eva Bajanová prezentovala vlastné skúsenosti s tréningami pamäti v našej knižnici. Tiež 

kolegyňa PhDr. Vlasta Kollárová prezentovala TK na súťažnej prehliadke knižničných podujatí 

pre deti svojím podujatím Kvadakum, hadakum, alebo knižka  za všetky drobné, kde obsadila 3. 

miesto. 

Aj v tomto roku knižnica pripravila a realizovala už X. Letný jarmok kníh, ktorý sa stále 

teší veľkej obľube verejnosti.  

Knižnica okrem odbornej práce realizovala aj ďalšie mimopracovné aktivity. Vďaka 

projektu OZ Hlas knižnice získala TK 100,- € z projektu Pestrá farebná knižnica. Boli to finančné 

prostriedky na nákup pestrých farieb na staré a škaredé regály, ktoré má knižnica v oddelení 

literatúry pre deti. Po niekoľkodňovom obrusovaní a niekoľkonásobnom maľovaní knižnica naozaj 

ožila a teraz hýri farbami, čo sa páči nielen deťom a ich rodičom, ale aj knihovníkom. Ďalším 

realizovaným projektom OZ Hlas knižnice bola výroba domčeka, v ktorom knižnica realizuje 

divadielka pre najmenších pod názvom „Dramatizácia rozprávok“, podporený dotačným systémom 

NSK na podporu kultúry sumou 300,- €. Z iného projektu z dotácie mesta získala knižnica 500,- € 

na Informačný systém knižnice. Aj tento projekt spolufinancovalo OZ sumou 389,76 €. V rámci 

tohto projektu knižnica realizovala obnovu starých firemných tabúľ knižnice na budove CK Junior 

zvonku, ale aj výmenu informačných tabúľ a rozraďovačov v oddelení literatúry pre deti.   

Rok 2013 bol síce ťažký a namáhavý, ale výsledok je úžasný a za to si zaslúžia pochvalu 

všetci pracovníci, ktorí tieto projekty pripravili, ale najmä tí, ktorí ich realizovali. 

Knižnica v tomto roku mala naozaj sťažené podmienky na svoju činnosť. Nedostatok 

finančných prostriedkov ovplyvnil celkové výsledky v hlavných ukazovateľoch. O to väčšie 

ďakujem si zaslúžia všetci pracovníci, ktorí s nasadením a vypätím všetkých síl plnili naplánované, 

ale aj tie neplánované úlohy, ktoré našu knižnicu opäť posunuli o veľký krok dopredu.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

II. Základné činnosti knižnice 

 
1. Knižničný fond 

 

Prírastok KF rok 2013 rok 2012 Rozdiel 

Plán prírastku 2 400 2 755 -355 

Prírastok KF  2 818 2 399 419 

Rozdiel 418 -356 774 

 

Rok 2013 nebol z hľadiska doplňovania KF úspešný.  Knižnica v tomto roku síce doplnila 

KF o 2 818 kn. j. (+419), pritom ale viac než polovicu prírastku tvorili dary! Nákup KF bol naozaj 

najhorší za posledných 10 rokov! Nedostatok finančných prostriedkov na doplňovanie KF ovplyvnil 

následne celkovú činnosť knižnice.  

Nedostatok finančných prostriedkov je z roka na rok horší. Knižnica už dlhodobo nedokáže 

plynule zabezpečovať doplňovanie KF. Pri  absencii účelovej dotácie zo strany NSK knižnica 

absolútne nie je schopná  zabezpečiť nákup kníh a knižničných dokumentov v rozumnej miere.  

Nedostatočné financovanie doplňovania KF neprispieva k snahe TK o budovanie 

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 2013 rok 2012 Rozdiel 

Grant MK SR + kultúrne poukazy 5 270,00 € 6 615,00 € -1 345,00 € 

Spolufinancovanie projektu 1 000,00 € 1 000,00 € 0,00 € 

Mesto Levice   500,00 € -500,00 € 

Dotácia NSK  445,24 € 6 000,00 € -5 554,76 € 

Vlastné zdroje 3 751,70 € 2 361,18 € 1 390,52 € 

Nákup KF spolu 10 466,94 € 16 476,18 € -6 009,24 € 

 

V roku 2013 knižnica kúpila KF v sume 10 466,94 € (-6 009,24 €). V tomto roku TK 

použila z vlastných zdrojov 3 751,70 € (+1 390,52 €), z dotácie z ÚNSK 445,24,- € (-1 390,52 €), 

5 270,-  € (-1 345,- €) z grantov MK SR a 1 000,- € (rovnako) zo spolufinancovania grantu. 

 

Nákup KF rok 2013 rok 2012 Rozdiel 

Plán nákupu KF 10 466,94 € 15 976,18 € -5 509,24 € 

Skutočnosť  10 466,94 € 16 476,18 € -6 009,24 € 

Rozdiel 0,00 € 500,00 € -500,00 € 

Z toho nákup kníh 8 431,30 € 13 287,01 € -4 855,71 € 

Z toho nákup periodík 2 035,64 € 3 189,17 € -1 153,53 € 

 

Z celkovej sumy 10 466,94 € knižnica použila na nákup kníh 8 431,30 € (-4 855,71 €) 

a 2 035,64 € (-1 153,53) na nákup periodík. 
 

Spôsob nadobudnutia KF rok 2013 rok 2012 Rozdiel 

Kúpa 1 097 1 667 -570 

Dar 1 598 691 907 

Náhrada 122 41 81 

Povinný výtlačok 2 0 2 

Prírastok spolu 2 819 2 399 420 
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V roku 2013 TK doplnila KF o 2 819 kn. j. (+420). Bohužiaľ, z toho  kúpou zabezpečila iba 

1 097 kn. j. (-570). Až 684 kn. j. TK kúpila vďaka finančnej podpore Dotačného systému MK SR, 

pričom z vlastných zdrojov kúpila knižnica iba 413 kn. j. Nákup KF realizovala knižnica rovnako 

ako v predchádzajúcom období so zľavami 15% - 30%.  Knižnica pritom spolupracovala najmä 

s osvedčenými partnermi,  Internetovým kníhkupectvom PEMIC, Vydavateľstvom Albatros-Media, 

veľkoobchodom IKAR, vydavateľstvom Portál, Kníhkupectvom TK Libri a pod. Nákup  odbornej 

literatúry TK zabezpečovala najmä v predajni skrípt UKF v Nitre, v Kníhkupectve Viera v Nitre      

a  spoluprácou s predajcom Ing. Ivanom Lazíkom v Bratislave. 

Knižnica získala najviac kn. j. darom, až 1 598 kn. j. Najväčší počet darov bol opäť od 

čitateľov knižnice. Knižnica získala 133 kn. j. vďaka zaujímavému projektu novinárky pani Marty 

Moravčíkovej „Jednu knihu ročne“, 69 kn. j. získala knižnica od OZ Hlas knižnice a  6 kn. j. 

z vydavateľstva Kalligram z ich projektu „Knižnica slovenskej literatúry“.  

V roku 2013 knižnica nahradila až 122 kn. j. (+81) kn. j.  

Priemerná cena knihy v roku 2013 bola 7,64 € (-0,33 €).  

 

Štruktúra prírastku KF rok 2013 rok 2012 Rozdiel  

Odborná literatúra pre dospelých 22,24% 26,72% -4,48% 

Krásna literatúra pre dospelých 49,38% 37,47% 11,91% 

Odborná literatúra pre deti 4,65% 6,92% -2,27% 

Krásna literatúra pre deti 22,24% 27,68% -5,44% 

Ostatné dokumenty 1,49% 1,21% 0,28% 

Spolu 100,00% 100,00%   

 

V roku 2013 knižnica zaznamenala opäť najväčší prírastok krásnej literatúry pre dospelých 

49,38% (+11,91%), najmä vďaka darovaným kn. j. Najväčší pokles zaznamenala TK v krásnej 

literatúre pre deti z dôvodu menšieho počtu darovaných kníh.  

 

Počet získaných periodík rok 2013 rok 2012 Rozdiel 

Počet titulov periodík 82 80 2 

Počet kúpených titulov 62 63 -1 

Počet darovaných titulov 21 18 3 

Počet exemplárov periodík 94 93 1 

Počet kúpených exemplárov 68 70 -2 

Počet darovaných exemplárov 26 23 3 

 

V roku 2013 knižnica odoberala  82 (+2) titulov  periodík,  z nich bolo 62 titulov kúpených 

a 21 darovaných (1 titul bol kúpený a zároveň darovaný). Celkový počet exemplárov periodík bol 

94 (+1), z nich 68 exemplárov bolo kúpených a 26 darovaných.  

 

Úbytok KF rok 2013 rok 2012 Rozdiel  

Plán úbytku 1 186 2 000 -814 

Úbytok KF  3 830 5 858 -2 028 

Rozdiel 2 644 3 858 -1 214 

 

Knižnica v roku 2013 vyradila 3 830 kn. j. (-2 028). V porovnaní s plánom bolo vyradených 

o 2 644 kn. j. viac. Knižnica neplánovane vyradila najmä zastaranú a poškodenú detskú literatúru 

z OLD v súvislosti s maľovaním regálov v rámci projektu Pestrá knižnica a tiež z dôvodu prípravy 

na sťahovanie pobočky Vinohrady, ktoré sa napokon nerealizovalo. 

 Od roku 2005 má knižnica kompletne spracovaný KF automatizovaným spôsobom, čím 

dosiahla úplné automatizované spracovanie celého knižničného fondu. 

V roku 2013 knižnica uskutočnila plánovanú revíziu KF hudobného kabinetu. 



  

 

Stav KF rok 2013 rok 2012 Rozdiel  

Plán stavu KF 109 000 112 000 -3 000 

Stav KF 106 775 107 786 -1 011 

Rozdiel -2 225 -4 214   

  

Stav KF sa v tomto roku znížil na 106 775 kn. j. (-1 011) najmä z dôvodu pripravovaného 

sťahovania knižnice a vyradenia väčšieho počtu kn. j a samozrejme kvôli malému prírastku.  

V tomto roku bol počet kn. j. na 1-ho obyvateľa mesta na úrovni predchádzajúceho roku 

3,11 (-0,01)) kn. j. Knižnica použila údaj o počte 34 327 (-181) obyvateľov k 31.10.2013 zo ŠÚ 

SR.  

 Počet kn. j. na 1-ho používateľa knižnice sa v tomto roku zvýšil na 23,92 (+0,89). 

  

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.  

Rovnako ako v predchádzajúcom období aj v tomto roku sa potvrdil dlhodobo klesajúci 

trend vo výkonoch v knižnično-informačných službách.   

 V roku 2013 poklesol počet fyzických návštevníkov a došlo aj k poklesu virtuálnych 

návštevníkov. Počet používateľov internetových služieb knižnica zaznamenala 7 018 (-14). 

Knižnica ešte koncom roku 2011 zaviedla novú službu – SMS upomienky. Do konca roku 

2013 TK posielala SMS upomienky všetkým kategóriám používateľov okrem detí. V roku 2013 

knižnica už druhý rok po sebe 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 2013 rok 2012 Rozdiel 

Plán registrovaných používateľov  4 700 5 300 -600 

Počet používateľov  4 464 4 681 -217 

Z toho plán používateľov do 15 r. 1 850 1 900 -50 

Z toho používateľov do 15 r. 1 783 1 868 -85 

 

TK v roku 2013 zaregistrovala 4 464 (-217) používateľov, čo je pokles počtu požívateľov 

oproti predchádzajúcemu roku a tiež pokles oproti plánu 4 700 (-236). Oproti predchádzajúcemu 

roku knižnica zaregistrovala oveľa menej dospelých čitateľov 2 681 (-132) a oproti plánu je to 

o 169 menej. Knižnica zaznamenáva plynule pokles aj týchto čitateľov, ktorí predtým chýbali 

v detskej kategórii a v ďalších rokoch budú chýbať v kategórii dospelých.  Knižnica v tomto roku 

zaregistrovala síce menší počet detských používateľov 1 783 (-85), ktorí ale tvoria 44,18% 

(+2,58) z celkového počtu školopovinných detí. Počet detí z MŠ klesol  na 238 (-146). 

Percento registrovaných používateľov knižnice z počtu obyvateľov mesta Levice je 13,00% 

(- 0,56). 

 TK úzko spolupracuje od roku 1996 (realizácia projektu Herňa pre postihnuté deti) s deťmi 

zo Spojenej špeciálnej materskej a základnej školy v Leviciach. 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. 

TK aj v tomto roku zabezpečovala zrakovo postihnutým používateľom a držiteľom 

preukazov ŤZP požičiavanie zvukových kníh zo Slovenskej knižnice pre nevidiacich v Levoči. 

Počet používateľov týchto špeciálnych služieb 16 (+1) je veľmi malý. V TK majú k dispozícii PC 

s programami JAWS a MAGIC, vďaka ktorým môžu využívať internet a tiež sťahovať si zvukové 
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knihy v MP3 formáte. Okrem toho môžu v priestoroch knižnice využívať PLEXTALK na čítanie 

CD-romov. Knižnica sa aj  naďalej snaží propagovať všetky svoje služby pre znevýhodnených 

používateľov.  

V roku 2013 v rámci komplexného poskytovania KIS pracovníci knižnice zabezpečili        

12-krát donášku kníh do domácnosti znevýhodneným používateľom.  

 

Návštevníci  rok 2013 rok 2012 Rozdiel 

Plán návštevníkov  70 000 75 000 -5 000 

Počet prítomných návštevníkov  42 858 45 125 -2 267 

Počet virtuálnych návštevníkov   21 736 24 565 -2 829 

Počet návštevníkov spolu 64 594 69 690 -5 096 

 

V roku 2013 knižnica zaznamenala 64 594 (-5 096) návštevníkov, čo je oproti plánu o 5 406 

menej. Do knižnice prišlo 42 858 (-2 267) fyzických návštevníkov. Knižnica zaznamenala  21 736 

(-2 829) virtuálnych záujemcov. Prostredníctvom webu aj v tomto roku používatelia najčastejšie 

využívali on-line katalóg, vyhľadávanie knižničných dokumentov a ich rezervácie.  

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

podujatia.  

 

Upomienky rok 2013 rok 2012 Rozdiel 

I. Upomienka 1 474 1 399 75 

II. Upomienka 500 491 9 

III. Upomienka 200 234 -34 

Pokus o zmier 102 105 -3 

Písomné upomienky spolu 2 276 2 229 47 

Upomienky prostredníctvom SMS 2 129 2 304 -175 

Počet upomienok spolu 4 405 4 533 -128 

  

TK v roku 2013 zaznamenala celkom 4 405 (-128) upomienok, čo je iba mierny pokles. 

Knižnica poslala poštou 2 276 (+47) upomienok. Väčší počet odoslaných upomienok bol zrejme 

spôsobený sťahovaním TK v roku 2012  a nepretržitou prevádzkou v roku 2013. Počet upomienok 

prostredníctvom SMS bol 2 129 (-128). Ide o modernejší, lacnejší a promptnejší spôsob realizácie 

tohto procesu, ktorý si pochvaľujú nielen knihovníci, ale aj používatelia. 

Z počtu 102 (-3) pokusov o zmier zostali nevybavené iba 3 (-17).  

 

2.2 Výpožičky 

 

Výpožičky rok 2013 rok 2012 Rozdiel 

Plán absenčných výpožičiek 160 500 170 000 -9 500 

Absenčné výpožičky 167 487 160 104 7 383 

Plán prezenčných výpožičiek 41 500 50 000 -8 500 

Prezenčné výpožičky 40 311 40 630 -319 

Plán počtu výpožičiek 202 000 220 000 -18 000 

Počet výpožičiek spolu 207 798 200 734 7 064 

 

V r. 2013 dosiahla knižnica celkový počet výpožičiek  207 798 (+7 064), čo je o 5 798 

výpožičiek viac oproti plánu. Na rok 2013 knižnica naplánovala nižší počet výpožičiek z dôvodu 

hrozby sťahovania pobočky v 2. polroku 2013, ktoré sa napokon neuskutočnilo. Z celkového počtu 

výpožičiek bolo 167 487 (+7 383) absenčných a 40 311 (-319) prezenčných. Každoročný pokles 

prezenčných výpožičiek spôsobuje strata priestoru študovne, ktorý mala knižnica pred sťahovaním 

k dispozícii.  



  

Knižnica poskytovala KIS v rámci svojich možností na veľmi dobrej úrovni a v požadovanej 

kvalite. V lete firma SVOP sťahovala server z Nitry do Bratislavy a to spôsobilo krátkodobé 

obmedzenie služieb. Knižnica prešla na nový server, ktorý neskôr spôsoboval problémy 

s programom DAWINCI.  

 

Zloženie výpožičiek rok 2013 rok 2012 Rozdiel 

Odborná literatúra pre dospelých 28,65% 25,84% 2,81% 

Krásna literatúra pre dospelých 29,78% 31,68% -1,90% 

Odborná literatúra pre deti 7,40% 8,20% -0,80% 

Krásna literatúra pre deti 20,95% 20,57% 0,38% 

Periodiká 13,22% 13,71% -0,49% 

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

Z toho špeciálne dokumenty 1,01% 0,92% 0,09% 

 

Najväčší pokles TK zaznamenala vo výpožičkách krásnej literatúry pre dospelých 29,78% 

(-1,90) a odbornej literatúry pre deti 7,40% (-0,80). Naopak najväčší nárast knižnica zaznamenala 

vo výpožičkách odbornej literatúry pre dospelých 28,65% (+2,81). Ostatné výpožičky boli 

v podstate na úrovni predchádzajúceho roku. 

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

46,55 (+3,67) výpožičiek. 

Počet výpožičiek na 1-ho obyvateľa mesta mierne vzrástol oproti predchádzajúcemu roku 

na 6,05 (+0,23). 

 

MVS rok 2013 rok 2012 Rozdiel 

Počet MVS žiadaniek 1 237 1 185 52 

Počet vybavených MVS žiadaniek 1 213 1 130 83 

Úspešnosť vybavenia 98,06% 95,35% 2,71% 

MMVS 9 0 9 

MVS iným knižniciam 249 261 -12 

 

V tomto roku knižnica zaznamenala 1 237 (+52) žiadaniek o medziknižničnú výpožičnú 

službu. Z celkového počtu žiadaniek TK  kladne vybavila 1 213 (+83) MVS, čo predstavuje 

úspešnosť vybavenia 98,06% (+2,71%). V tomto roku stúplo percento úspešnosti vybavených 

žiadaniek. Knižnica vybavila aj 9 medzinárodných MVS. Počet poskytnutých MVS iným 

knižniciam v tomto roku opäť mierne poklesol  na 249 (-12).  

 

2.3 Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia 

 

Podujatia rok 2013 rok 2012 Rozdiel 

Plán podujatí 500 500 0 

Počet podujatí 561 557 4 

Z toho pre deti 471 486 -15 

          pre mládež 54 35 19 

          pre dospelých 36 36 0 

Počet účastníkov podujatí 13 204 12 987 217 

 

V roku 2013 knižnica pripravovala podujatia v súlade s ťažiskovými úlohami a opäť 

pripravila množstvo podujatí mimo plánu. Cieľom knižnice je zlepšovanie informačnej gramotnosti 

používateľov, propagácia slovenských autorov a ich tvorby, vzbudenie záujmu o kultúrno-

spoločenské, či spoločensko-vzdelávacie podujatia, ale aj oslovenie a pritiahnutie nových ľudí do 

knižnice.  Väčšinu podujatí knižnica pripravila s minimálnymi finančnými nákladmi a v prípade 
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financovania podujatia knižnica spolupracovala s OZ Hlas knižnice a so sponzormi. Knižnica 

v tomto roku realizovala 561 (+4) podujatí s celkovým počtom účastníkov 13 204 (+217).             

Aj v tomto roku knižnica pripravila viac komornejších a adresnejších podujatí pre menší okruh 

dospelých účastníkov a seniorov a tiež pre školopovinné deti a tiež deti zo špeciálnych zariadení    

a  materských škôl.  

V roku 2013 knižnica spolupracovala predovšetkým s OZ Hlas knižnice. Okrem toho TK 

spolupracovala aj 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  Mestské kultúrne stredisko, Tekovské múzeum, Krajské 

osvetové stredisko v Nitre, Regionálne osvetové stredisko v Leviciach, Centrum voľného času, 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Informačné centrum mladých, Mestská polícia, SB Press, 

Základná organizácia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Klub abstinentov „Nový 

začiatok“, Územný spolok SČK a MsÚ. Aj v tomto roku knižnica oslovovala k spolupráci rôzne 

záujmové skupiny obyvateľov a jednotlivcov. TK spolupracovala aj s inštitúciami a jednotlivcami 

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

s Klubom fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov, so spisovateľmi, či vydavateľmi. TK 

všetkými svojimi aktivitami smerovala k napĺňaniu a realizácii komunitných činností. 

Aj v tomto roku sa knižnica zapojila do medzinárodných projektov Noc s Andersenom, 

Týždeň mozgu a Európsky rok občanov 2013, ako aj do celoslovenských projektov Týždeň 

slovenských knižníc, Týždeň hlasného čítania, Čítajme si..., Čítajme deťom, Les ukrytý v knihe, 

Deň ľudovej rozprávky. V spolupráci so VII. ZŠ knižnica realizovala aj  Týždeň hlasného čítania. 

Okrem toho knižnica pokračovala vo vlastnej klubovej činnosti. Na pôde knižnice sa stretával 

seniorský klub Čo nového v dennej tlači a individuálne členky Mamiklubu. V priestoroch TK sa už 

niekoľko rokov stretáva literárny klub Dúha. 

V tomto roku knižnica slávnostne otvorila TSK netradične vystúpením divadelno-tanečnej 

skupiny žiakov Spojenej školy internátnej v Leviciach Theatro Hora, ktoré si pripravili z vďaky 

pre všetkých pracovníkov knižnice a pre pozvaných hostí. Všetky ostatné podujatia už boli 

pripravované pre verejnosť. Prvým podujatím pre verejnosť bola Hudobná hra s číslami, ktorú 

pripravil pán Ladislav Németh spolu s našimi kolegyňami Zitou Müllerovou a Andreou 

Gőczeovou. Pre milovníkov cestovania a ďalekých krajín pripravil pán Jaroslav Burjaniv 

prezentáciu fotografií Od Luxoru po Assuánsku priehradu. Verejnosť dostala možnosť stretnúť sa 

s autorkou historických románov Evou Avou Šrankovou, ktorá prezentovala svoju doterajšiu 

tvorbu. Knižnica pripravila aj prezentáciu knihy slovenskej spisovateľky Anežky Szabóovej 

Švaralovej Modré nebo II. 

Pre mládež knižnica pripravila stretnutie stredoškolskej mládeže s členmi Klubu 

abstinentov zamerané na prevenciu závislostí Životný štýl abstinencia. 

Našich najmenších potešil cyklus tvorivých dielní so spisovateľkou Zorou Žatkovou 

Kreslíme si básničku. Na podporu rozvoja čitateľských zručností žiakov mladšieho školského veku 

pripravila TK v spolupráci so VII. ZŠ Vinohrady Týždeň hlasného čítania. 

Aj v tomto roku sa knižnica zapojila do medzinárodného projektu a realizovala už tradičnú 

noc plnú dobrodružstiev a zábavy  Noc s Andersenom, ktorú knižnica organizovala už po 

desiatykrát. Tento rok sa noci zúčastnilo 27 štvrtákov zo ZŠ Pri Podlužianke so svojou p. učiteľkou. 

Tohtoročná noc sa niesla v duchu rozprávky Hansa Christiana Andersena Statočný cínový 

vojačik. Rovnako ako hrdina rozprávky deti prejavovali odvahu pri plnení úloh v knižnici a pri 

putovaní. Po splnení pripravených úloh v knižnici deti putovali do 13. mechanizovaného práporu 

(kasární), kde pre nich vojaci levického útvaru pripravili zaujímavý program spojený s pasovaním 

za „rytierov noci“. Potom nasledovala prehliadka bojových vozidiel, ako aj ukážky bojového 

umenia. Vyvrcholením bol maskovaný prepad spojený s unesením „neposlušnej knihovníčky“. Po 

akčnom vojenskom programe deti putovali do Tekovského múzea. Tam si deti vypočuli zaujímavé 

rozprávanie o Turkoch na Levickom hrade, spojené so súťažami, čítaním z kníh a inými aktivitami. 

Celý večer ukončilo hľadanie a nájdenie pokladu na nádvorí hradu na mieste, o ktorom hovorí 

povesť O krvavej studni. O 22,30 hod. naša noc skončila. 



  

Ďalším medzinárodným projektom bol Európsky rok občanov 2013, v rámci ktorého TK 

realizovala odbornú prednášku pre stredoškolákov Slovenský parlament v premenách času. 

Prednášku si pripravila PhDr. Natália Rolková z  Parlamentného inštitútu NR SR. Prednáška bola 

spojená s návštevou vedúcej Parlamentnej knižnice PhDr. Evy Maláčkovej v rámci projektu 

Partnerská knižnica NR SR. Knižnica pripravila aj ďalšiu odbornú prednášku pre študentov    

Mgr. Anici Brokešovej v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trh práce 

a nezamestnanosť Levického regiónu. Knižnica pripravila aj celoročné aktivity pre deti, pod 

názvom Aktivity okrúhleho stola. Tieto aktivity knižnica pripravila pre individuálnych detských 

návštevníkov v mesačných intervaloch od februára do decembra. Témy boli zaujímavé: Poznám 

svoje práva, Z rozprávky do rozprávky po krajinách EÚ, Spoznávajme prírodné krásy v krajinách 

EÚ, Májové vyznanie lásky v poézii pre dospievajúcich, Jazyk nás rozdeľuje – jazyk nás spája, 

Vzdelávanie detí v rôznych štátoch, Ako prežívame Halloween doma a v zahraničí a Vianočné 

tradície a zvyky v krajinách EÚ.  

Deň ľudovej rozprávky – Zvieratká v slovenských ľudových rozprávkach bol celodenný 

program, ktorý realizovali pracovníčky oddelenia literatúry pre deti. Knihovníčky sa obliekli do 

kostýmov zvierat, v ktorých celý deň hrali divadielka, robili s deťmi kvízy a tiež požičiavali knihy. 

Vznik ľudovej slovesnosti so zameraním na ľudové rozprávky sa snažili priblížiť deťom formou 

zážitkového vnímania. Deti si mohli pozrieť aj výstavu kníh Pavla Dobšinského, v rámci ktorej mali 

k dispozícii aj informačné materiály. 

TK sa aktívne zapojila aj do projektu Les ukrytý v knihe. Knižnica pripravila aktivity spolu 

s lesným pedagógom Ing. Petrom Grófom, ktorý priniesol rôzne hry a súťaže pre deti. Naša 

knižnica sa zapojila do tohto projektu a pripravila výstavku kníh, zážitkové čítania a ďalšie aktivity. 

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 deti mohli tieto knihy  požičať. 

Knižnica sa už po šiestykrát 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 

tento rok do maratónu zapojilo 111 detí.  

Knižnica už siedmykrát participovala 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 Múdrosti. 

V tomto roku knižnica úspešne vyhodnotila vlastný projekt XXI. ročník medzitriednej 

súťaže Čítam, čítaš, čítame. Do súťaže sa v tomto roku zapojilo 46 (-5) tried s 871  (-60) 

súťažiacimi. Knižné odmeny pre víťazov knižnica zabezpečila prostredníctvom OZ Hlas knižnice, 

ktoré v tomto roku nezískalo  finančnú dotáciu od zastupiteľstva NSK, no i napriek tomu nakúpilo 

ceny pre víťazné deti v sume 200,- €. V septembri knižnica vyhlásila XXII. ročník súťaže Čítam, 

čítaš, čítame. 

Knižnica pripravila aj interaktívne vzdelávacie podujatie pre deti Bezpečne na internete – 

ovce.sk. Hlavným organizátorom bolo OZ Hlas knižnice spolu s knižnicou a podujatie sa konalo 

pod finančnou záštitou primátora Ing. Štefana Mišáka. Podujatie bolo zamerané na prevenciu 

kyberšikany a na zodpovedné používanie internetu a  sociálnych sietí. 

Pobočka Vinohrady pripravila pre deti pri príležitosti 20. výročia vzniku Slovenskej 

republiky Vedomostný kvíz. V spolupráci so VII. ZŠ pobočka opäť pripravila Týždeň hlasného 

čítania. Ide o projekt na podporu rozvoja čitateľských zručností detí mladšieho školského veku. 

Podobný je aj zámer projektu Čítajme deťom. Tiež ide o hlasné čítanie detí, ktoré realizovala 

pobočka Vinohrady. 

Spolu s hlavným organizátorom SNK pripravila knižnica dvojdňový workshop pre detských 

knihovníkov Tvorivá dramatika. Kreatívny workshop viedla Mgr. Eva Pršová, PhD. 

Vo februári knižnica ukončila pilotný projekt Tréningy pamäti pre občanov v aktívnom 

veku, ktorý začal v roku 2012. Na požiadanie členov Miestneho spolku SČK a Miestneho odboru 

Matice slovenskej v Novom Tekove knižnica pripravila prezentáciu projektu Tréningov pamäti. 
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Na jeseň TK realizovala nový tréningový cyklus Tréningy pamäti, ktorý skončil v decembri. 

Okrem toho knižnica pripravila Tréningy pamäti pre deti. Išlo o trénovanie pamäti detí hravou 

formou prostredníctvom adekvátnych pracovných listov a hier. 

TK sa už tretíkrát zapojila do medzinárodného podujatia Brain Awareness Week - Týždeň 

mozgu, ktoré už piatykrát organizovala Slovenská Alzheimerova spoločnosť v spolupráci 

s Nadáciou Memory a Neuroimunologickým ústavom SAV. Naša knižnica sa zapojila praktickou 

ukážkou Tréningov pamäti pre klientov zariadenia sociálnej starostlivosti Jeseň života, v rámci 

ktorej si mohli porovnať úroveň svojich kognitívnych schopností. Pre klientov DSS v Santovke 

knižnica pripravila spomienkové podujatie, obohatené o hudobnú spomienkovú prezentáciu 

Nestarnúce melódie Gejzu Dusíka.  

V spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva knižnica pripravila 

interaktívnu prednášku V centre záujmu mozog, ktorej sa zúčastnila väčšina absolventov 

doterajších tréningových kurzov. 

Pri príležitosti 1 150. výročia príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda na Veľkú Moravu TK 

pripravila mimoriadne pútavú odbornú prednášku  pedagóga PhDr. Pavla Žebráka Cesta            

sv. Cyrila a sv. Metoda na Veľkú Moravu, ktorú viedol Mgr. Miroslav Kuna. Andrea Gőczeová 

pripravila na doplnenie prezentáciu umeleckého stvárnenia života Cyrila a Metoda pod názvom 

Rok sv. Cyrila a Metoda.  

Knižnica pripravila premiéry audiovizuálnych podujatí Slávne muzikály – Leonard 

Bernstein: West Side Story a Frederick Loewe: My Fair Lady. Pri príležitosti 200. výročia 

narodenia uviedla TK hudobný medailón Giuseppe Verdi – otec talianskej opery. 

Aj v tomto roku knižnica pripravila Valentínske srdiečko. Pracovníčky knižnice rozdávali 

zaľúbeným párom v oddelení beletrie srdiečka s ľúbostnou poéziou. 

Levickí čitatelia sa v závere roka mali možnosť stretnúť so slovenským spisovateľmi 

Petrom Krištúfkom a Jozefom Banášom. Jozef Banáš navštívil Levice už viackrát. Na tomto 

stretnutí prezentoval svoju najnovšiu knihu Kód 1, ktorá vzbudila živú diskusiu.  

V roku 2013 knižnica pripravila už X. Letný jarmok kníh, ktorý sa teší u verejnosti veľkej 

obľube. 

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

výstavy pripravila TK v spolupráci s Klubom fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov 

Najkrajší kalendár Slovenska 2013 a výstavu  Najkrajšia kniha a propagačný materiál 

o Slovensku za rok 2012. V závere roka v predvianočnom čase pohladila dušu výstava nášho 

dlhoročného čitateľa a priateľa knižnice Paličkovaná čipka Petra Székelyho. Knižnica pripravila 

mimoriadne emotívnu vernisáž snáď aj pre to, že ide o mimoriadne húževnatého a životaschopného 

znevýhodneného mladého muža. 

Knižnica aktualizovala knižnično-bibliografické lekcie rozšírením informácií 

o elektronických EBSCO databázach a propagovaním súborného katalógu Infogate. Pre žiakov 

deviatych ročníkov TK rozšírila lekcie knižnično-informačnej výchovy Exkurzia za informáciou 

o časť, ktorá sa venuje prevencii zneužitia internetu Nestrať sa vo svete internetu. 

 Z celkového počtu 561 (+4) podujatí bolo 176 (+3) dramatizácií  rozprávok, o ktoré je stále 

obrovský záujem. Dramatizácie sú najosvedčenejšou a najžiadanejšou formou podujatí pre deti 

predškolského a mladšieho školského veku a aj pre mamičky s deťmi. Prostredníctvom rozprávok 

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

vôbec. Najviac reprízované boli dramatizácie kníh Brémski muzikanti, O Guľkovi Bombuľkovi 

a Vianočná chrípka. Z ostatných podujatí boli najviac reprízované literárne kvízy, zamerané na 

knižnično-informačnú výchovu Čo som čítal, Ako poznám knihy a knižnicu. Z podujatí pre mládež 

a dospelých to boli Tréningy pamäti a vitality, Prednáška a praktická ukážka rešeršovania 

v KIS3G a Exkurzia za informáciou. 

 

 

 

 



  

Propagácia knižnice rok 2013 rok 2012 Rozdiel 

Hromadné návštevy 416 330 86 

Počet návštevníkov 8 223 8 757 -534 

Výstavy 188 127 61 

Nástenky 20 41 -21 

Knižničné plagáty 29 28 1 

Rozhlasové relácie 1 1 0 

Televízne vysielanie 3 6 -3 

Články v tlači 22 14 8 

 

V roku 2013 TK zaznamenala zvýšený počet 416 (+86) hromadných návštev s počtom 

8 223 (-534) účastníkov. Knižnica pripravila  188 (+61) výstav k výročiam literárnych osobností, 

20 (-21) tematických násteniek a vytvorila 29 (+1) knižničných plagátov. Knižnica úspešne 

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

rozhlase. Knižnica sa 3-krát (-3) objavila v regionálnom televíznom vysielaní. O knižnici vyšlo 

v regionálnej tlači 22 (+8) článkov. 

 

III. Bibliograficko-informačná činnosť 

Uchovávanie, spracovávanie a sprístupňovanie regionálnych dokumentov 

 

TK sprístupňuje a dopĺňa fond regionálnych dokumentov. Knižnica má spracovaných 2 913 

regionálnych kníh, ktoré pravidelne dopĺňa a každoročne dopĺňa aj databázu záznamov 

regionálnych článkov, ktorá obsahuje 19 754 bibliografických záznamov. V roku 2013 TK doplnila 

databázu regionálnych dokumentov o 66 kn. j. (+33), čo je dvojnásobok predchádzajúceho roku. 

TK excerpuje články zo 14 regionálnych periodík a tiež monitoruje vybrané slovenské periodiká. 

V roku 2013 knižnica spracovala 936 (-227) záznamov regionálnych článkov.   

Knižnica pravidelne aktualizuje svoju webovú stránku, sprístupňuje nové a permanentne 

dopĺňa už existujúce rubriky, ktoré návštevníci stránky využívajú. Koncom roku 2012 knižnica na 

svojej webovej stránke sprístupnila nové rubriky Pamätné tabule a Predstavujeme mladé talenty 

levického regiónu. Napriek veľkému 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 

182 (-23) rešerší s počtom záznamov 6 555 (+2 030), čo je iba mierny pokles a poskytla celkom 

10 098 (-22) bibliografických a faktografických informácií a 1 993  (-71) inštrukcií 

a konzultácií, čo je približne na úrovni minulého roku.  

 

 

Bibliograficko-informačné služby rok 2013 rok 2012 Rozdiel 

bibliografické a faktografické informácie 10 098 10 120 -22 

rešerše (elektronické) 182 205 -23 

inštrukcie a konzultácie 1 993 2064 -71 

 

Zoznam spracovaných rešerší v roku 2013 
 

1. Alkohol ako jedna z príčin páchania domáceho násilia (34 zázn.) 

2. Ombudsman – vývoj inštitúcie, komparácia vybraných právnych úprav (41 zázn.) 

3. Profesia učiteľa strednej školy v spoločnosti (35 zázn.) 

4. Budovanie sociálnej interakcie v inkluzívnom prostredí ŠKD (27 zázn.) 

5. Cementovanie, nitridovanie, boridovanie (27 zázn.) 

6. Analýzy stavu odborného vzdelávania v levickom regióne (65 zázn.) 

7. Obchodné spoločnosti (45 zázn.) 
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8. Vplyv riaditeľky materskej školy na výchovu detí v spolupráci s rodinou (19 zázn.) 

9. Charita v regióne Levice (12 zázn.) 

10. Kreativizácia osobnosti dieťaťa prostredníctvom projektovej činnosti (53 zázn.) 

11. Analýza ubytovacích portálov (23 zázn.) 

12. Konanie podnikateľa (32 zázn.) 

13. Návrh zabezpečenia elektrickej energie pomocou obnoviteľných zdrojov energie (40 zázn.) 

14. Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (27 zázn.) 

15. Židovská tematika v divadle (27 zázn.) 

16. Využitie projektového vyučovania v regionálnej výchove v ŠKD (23 zázn.) 

17. Akceptácia anglicizmov u mladých ľudí (39 zázn.) 

18. Profesijná orientácia žiakov v práci školského psychológa (41 zázn.) 

19. Porovnanie dvoch metód učenia sa nových slov v ranom veku (56 zázn.) 

20. Sociálne a psychologické prvky v slovenskej medzivojnovej próze (47 zázn.) 

21. Uplatňovanie štandardov kvality života s prihliadaním na potreby a požiadavky starších ľudí 

v sociálnych službách (55 zázn.) 

22. Slovenská filmová tvorba pred a po roku 1989 (43 zázn.) 

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

(41 zázn.) 

24. Návrh rekonštrukcie palivových nádrží bojového vozidla BVP-2 (21 zázn.) 

25. Intervenčné programy v práci školského psychológa (86 zázn.) 

26. Komparácia základných ukazovateľov v strednom odbornom vzdelávaní žiakov vo 

vybraných štátoch Európskej únie (34 zázn.) 

27. Učiteľ ako tvorca mravných hodnôt žiaka (33 zázn.) 

28. Vplyv epilepsie na edukáciu žiakov so stredným stupňom duševnej zaostalosti (33 zázn.) 

29. Efektívnosť a vymožiteľnosť práva v ústavnom systéme SR (34 zázn.) 

30. Ján Amos Komenský – život (84 zázn.) 

31. Texturálne atribúty nečokoládových cukroviniek (24 zázn.) 

32. Welfare metódy hodnotenia (35 zázn.) 

33. Beša (20 zázn.) 

34. Miroslav Pius – recenzie faktografických diel (34 zázn.) 

35. Význam sociálneho poradenstva pre rodiny zdravotne znevýhodneného dieťaťa (65 zázn.) 

36. Využitie interaktívnej tabule v MŠ (13 zázn.) 

37. Faktory rozvodovosti (67 zázn.) 

38. Stres a profesia (35 zázn.) 

39. Komparácia školskej sústavy v krajinách V4 (31 zázn.) 

40. Metódy činnosti verejnej správy v súlade s právnym poriadkom SR (46 zázn.) 

41. Práca s biografiou s využitím psychologického modelu u seniorov (24 zázn.) 

42. Menštruácia – významný medzník v živote dievčat (78 zázn.) 

43. Vývoj automobilizácie v Európskej únii (50 zázn.) 

44. Správne súdnictvo Slovenskej republiky (65 zázn.) 

45. Bratia Jurigovci – Ivan Horváth (45 zázn.) 

46. Ukladanie a výkon trestu odňatia slobody (63 zázn.) 

47. Formovanie mentálneho slovníka jedinca (34 zázn.) 

48. Návrh objednávkového systému pre obchod (44 zázn.) 

49. Preprava nebezpečných látok železničnou prepravou (19 zázn.) 

50. Euroval, jeho história a súčasné smerovanie (11 zázn.) 

51. Opravy zrkadlových povlakov reflektorov (6 zázn.) 

52. Rovnanie častí karosérií pomocou mikronávarových vyťahovačov (7 zázn.) 

53. Miesto a úlohy manažmentu rizika pri zisťovaní BOZP vo vybranom podniku (61 zázn.) 

54. Lokálna história rómskej národnostnej menšiny (40 zázn.) 

55. Kooperácia materskej školy s výchovnými a spoločenskými inštitúciami a ich prínos pre 

edukačný proces (38 zázn.) 



  

56. Prechodové rituály v piatich svetových náboženstvách (42 zázn.) 

57. Sprostredkovanie poistenia v SR (31 zázn.) 

58. Margita Figuli – Tri gaštanové kone (20 zázn.) 

59. Tribologická charakteristika vybraných návarových materiálov (26 zázn.) 

60. Možnosti animoterapeutických aktivít u psychiatricky chorých detí (40 zázn.) 

61. Riadenie a školenie pracovníkov hotela (58 zázn.) 

62. Podnikateľské modely (65 zázn.) 

63. Kultúrno-osvetová činnosť Slovenskej národnej galérie v 20. a 21. storočí (19 zázn.) 

64. Zmluvné vzťahy cirkví a štátu (44 zázn.) 

65. Ústavný súd a ľud (25 zázn.) 

66. K otázkam integrácie žiakov s poruchami učenia do bežných základných škôl (53 zázn.) 

67. Práva a slobody v 21. storočí (53 zázn.) 

68. Konanie o dedičstve (44 zázn.) 

69. Daňové podvody v Slovenskej republike v rokoch 2008 až 2012 (19 zázn.) 

70. Batoľa a predškolská edukácia (47 zázn.) 

71. EÚ fondy a možnosti financovania rozvojových projektov mesta Levice (18 zázn.) 

72. Využitie e-learningu v prevencii duševných porúch a  podpory duševného zdravia na 

stredných školách (40 zázn.)     

73. Možnosti spolupráce rodičov a  pedagógov strednej školy v oblasti neformálnej  výchovy 

a vzdelávania (35 zázn.) 

74. Kompletná ošetrovateľská starostlivosť u pacientky s laktačnou psychózou (34 zázn.) 

75. Kompletná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s mentálnou retardáciou (41 zázn.) 

76. Vplyv globalizácie na proces segmentácie trhu v podmienkach SOŠ (30 zázn.) 

77. Využitie IKT a didaktických pomôcok pre moderné vzdelávanie na Slovensku (47 zázn.) 

78. Spoločné obecné úrady ako jedna z foriem zabezpečenia kompetencií obcí (35 zázn.) 

79. Didaktika voľnočasových aktivít (41 zázn.) 

80. Vplyv epilepsie na edukáciu žiakov so stredným stupňom duševnej zaostalosti (42 zázn.) 

81. Vznik a vývoj politických strán na Slovensku (45 zázn.) 

82. Vplyv globalizácie nákupného správania spotrebiteľa (45 zázn.) 

83. Územnosprávne členenie v ČSR (19 zázn.) 

84. Vibrodiagnostika motorov vozidiel (26 zázn.) 

85. Vplyv futbalového trénera na osobnosť detí a mládeže (45 zázn.) 

86. Kvalita života pacientov s osteoporózou  (47 zázn.) 

87. Preferencie rodičov pri výbere školy (27 zázn.) 

88. Vývoj železníc na juhozápadnom Slovensku (28 zázn.) 

89. Význam ochranného dohľadu po výkone odňatia slobody (30 zázn.) 

90. Letecký prepravný proces – preprava cestujúcich (35 zázn.) 

91. Netradičné výtvarné techniky ako náplň voľného času dievčat v školskom internáte (38 

zázn.) 

92. Proces strategického marketingového plánovania v podmienkach SOŠ (32 zázn.) 

93. Zdokonalenie systému údržby a opráv strojov a zariadení (23 zázn.) 

94. Vzdelanie s akcentom na stredné odborné školstvo (27 zázn.) 

95. Uspokojovanie duchovných potrieb hospitalizovaných pacientov (35 zázn.) 

96. Psychosomatické poruchy u detí a mládeže (21 zázn.) 

97. Život v stredoveku (42 zázn.) 

98. Konflikty a ich riešenie u adolescentov (37 zázn.) 

99. Možnosti rozširovania slovnej zásoby na 1. stupni ZŠ (30 zázn.) 

100. Humanizácia procesu preverovania a hodnotenia výkonov žiakov v odbornom vzdelávaní    

(44 zázn.) 

101. Socializácia žiaka so zdravotným postihnutím v bežnej MŠ (33 zázn.) 

102. Život seniorov v zariadeniach sociálnych služieb (30 zázn.) 
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103. Rozvoj personálnej roviny sociálno-edukačných kompetencií učiteľa prostredníctvom 

sociálno-pedagogického výcviku ako inovatívnej formy celoživotného vzdelávania učiteľov 

SOŠ (52 zázn.) 

104. Plány učiteľa odborného výcviku (43 zázn.) 

105. Problematika závislostí v súčasnej spoločnosti (48 zázn.) 

106. Edukácia žien v prevencii onkogynekologických ochorení (29 zázn.) 

107. Význam tímovej spolupráce pri výkone činnosti sociálnych pracovníkov v zariadeniach 

sociálnych služieb (30 zázn.) 

108. Stavovské povstanie (31 zázn.) 

109. Krížové plnenie a poľnohospodárstvo (37 zázn.) 

110. Motivácia a stimulácia vo vnútropodnikovom manažmente výroby (31 zázn.) 

111. Manželské majetkové právo de lege ferenda (45 zázn.) 

112. Dobrovoľník v krízovom stredisku (37 zázn.) 

113. Vplyv rodiny na socializáciu žiaka na SŠ (34 zázn.) 

114. Kooperatívne učenie a možnosti jeho využitia (25 zázn.) 

115. Multikultúrne aspekty v práci učiteľa (33 zázn.) 

116. Návrh letného tábora pre stredoškolskú mládež ako jedna z foriem voľnočasových aktivít 

(30 zázn.) 

117. Jaskyňa Domica – klenot slovenskej a maďarskej kultúry (24 zázn.) 

118. Vplyv finančnej krízy na rozvoj hotelierstva vo vybraných krajinách V4 (38 zázn.) 

119. Analýza súčasnej situácie a návrhy na zlepšenie systému získavania nových zamestnancov 

(31 zázn.) 

120. Nezamestnanosť v kontexte sociálnej práce na samosprávnej úrovni (23 zázn.) 

121. Aktivizácia žiakov na hodinách chémie (38 zázn.) 

122. Kvalita a efektívnosť v riadení gymnázia (31 zázn.) 

123. Psychológia v práci učiteľa (33 zázn.) 

124. Motivácia a odmeňovanie zamestnancov vo vybranom podnikateľskom subjekte (32 zázn.) 

125. Aplikácia modelu EFQM a modelu Malcolm Baldrige v škole (11 zázn.) 

126. Segmentácia trhu a analýza nákupného správania zákazníka (42 zázn.) 

127. Daňové úniky na dani z pridanej hodnoty – vybrané problémy právnických osôb (42 zázn.) 

128. Dobrovoľníctvo v komunitnej sociálnej práci (27 zázn.) 

129. Psychohygiena v práci učiteľa (41 zázn.) 

130. Tvorivosť a fantázia stredoškolskej mládeže (30 zázn.) 

131. Rímska štátna správa v období republiky (26 zázn.) 

132. Daňové plánovanie samostatne zárobkovo činnej osoby (40 zázn.) 

133. Služby sociálnej starostlivosti o duševne chorých (32 zázn.) 

134. Tvorba marketingového mixu v malom a strednom podniku (40 zázn.) 

135. Výchova k zdravotnému životnému štýlu v podmienkach súčasnej strednej školy (52 zázn.) 

136. Občianska gramotnosť (14 zázn.) 

137. Reinhard Heydrich prototyp negatívnej postavy v diele Laurenta Bineta (32 zázn.) 

138. Povrchová úprava plastov (15 zázn.) 

139. Právna úprava pracovného pomeru v podnikateľskej sfére (63 zázn.) 

140. Možnosti financovania občianskych združení (24 zázn.) 

141. Penitenciárna a postpenitenciárna starostlivosť (27 zázn.) 

142. Systém financovania verejného zdravotného poistenia (45 zázn.) 

143. Vnútropodniková komunikácia (28 zázn.) 

144. Komparácia včasnej intervencie na Slovensku a v Čechách (25 zázn.) 

145. Renewable sources of energy and the EU legislation for use in condition of the Slovak 

Republic (39 zázn.) 

146. Štátne dlhopisy ako finančný nástroj kapitálového trhu SR (24 zázn.) 

147. Porovnanie nezamestnanosti vo vybraných regiónoch EÚ podľa NUTS II. v čase krízy 2008-

2013 (22 zázn.) 



  

148. Domáca ekonomika v rodinách študentov DTI (26 zázn.) 

149. Návrh získania investora pre rozvoj kúpeľov (12 zázn.) 

150. Lokalita ako rozhodujúci faktor pre podnikanie malého a stredného podnikateľa (39 zázn.) 

151. Podnikateľský plán vybraného podnikateľského subjektu (42 zázn.) 

152. Vplyv športových aktivít na prospech žiakov strednej odbornej školy (30 zázn.) 

153. Opcie – možnosť ich využitia v podmienkach SR (43 zázn.) 

154. Pohľad do prostredia novinárskej redakcie (35 zázn.) 

155. Sexuálna výchova na základných školách (30 zázn.) 

156. Možnosti sociálneho pracovníka v práci s deťmi s poruchami správania (50 zázn.) 

157. Zmenka v poľnohospodárstve a jej použitie (20 zázn.) 

158. Rómovia a sociálne vylúčenie (43 zázn.) 

159. Rozšírenie podnikateľskej činnosti o nákup a predaj autodielov a zriadenie prevádzky - 

autoservis (43 zázn.) 

160. Analytické sondy do hovorených prejavov detí (35 zázn.) 

161. Hospodársky a sociálny rozvoj hospodárskeho zoskupenia v Afrike (44 zázn.) 

162. Zhodnotenie územného plánu rozvoja mesta Levice a návrh na jeho úpravu (37 zázn.) 

163. MRP 1 – Plánovanie materiálových potrieb výroby – počítačový program pre firmy (32 

zázn.) 

164. Agresivita detí a mládeže (34 zázn.) 

165. Kvalita života žiakov v triedach stredných odborných škôl z pohľadu rodičov, žiakov           

a učiteľov (24 zázn.) 

166. Technológia WEB 2.0 a návrh informačného systému sociálnej siete (24 zázn.) 

167. Kvalita života nezamestnaných (45 zázn.) 

168. Výber vhodnej lokality pre umiestnenie malého podniku (39 zázn.) 

169. Následky zavedenia eura na Slovensku (26 zázn.) 

170. Diagnostikovanie stavových zmien vo valci naftového motora (12 zázn.) 

171. Overovanie príčin vzniku porúch vstrekovačov benzínových motorov (14 zázn.) 

172. Povrchová úprava kovov (21 zázn.) 

173. Etika a etiketa v pedagogickej komunikácii (55 zázn.) 

174. Porovnanie účinkov indickej masáže a akupunktúry u pacientov s bolesťou hlavy (32 zázn.) 

175. Fotografia (45 zázn.) 

176. Návrh systému poskytovania a používania osobných ochranných pracovných prostriedkov 

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

177. Zvyšovanie kvality procesu pomocou štatistickej regulácie v konkrétnej organizácii (40 

zázn.) 

178. Práva a povinnosti sociálneho kurátora v práci s neprispôsobivou rodinou (47 zázn.) 

179. Finančná analýza podniku (59 zázn.) 

180. Vnímanie autority učiteľa z pohľadu stredoškolákov (51 zázn.) 

181. Štúdium stability potenciálnych liečiv pôsobiacich na kardiovaskulárny systém (35 zázn.) 

182. Oceňovanie nehnuteľností pre potreby ručenia bankového úveru (37 zázn.) 

 

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

zvyky Levického  regiónu. Od roku 2011 sa TK snažila zabezpečiť finančné prostriedky na vydanie 

tejto publikácie a pripravila žiadosť do grantového programu MK SR a tiež do Nadácie SPP. V roku 

2012 TK pripravila 2 nové projekty do Nadácie Orange a do Nadácie SPP. V roku 2013 TK 

pripravila v spolupráci s OZ Hlas knižnice nový projekt do Nadácie Orange. Bohužiaľ, napriek 

snahe knižnice ani jeden z projektov nebol finančne podporený. 

Od roku 2011 začala knižnica zhromažďovať podklady k textovo-obrazovému materiálu       

o pamiatkach a pamätných tabuliach mesta Levice. V roku 2013 knižnica pripravila literárnu hodinu 

Putovanie po stopách osobností a objavovanie pamiatok v uliciach mesta. Literárna hodina je 

pripravená v troch verziách pre deti, mládež a tiež pre seniorov. 
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Knižnica získava a aktualizuje informácie a poznatky k doplneniu Slovníka osobností 

levického regiónu. 

 

 

IV. Metodická a poradenská činnosť 
 

 

 4. 1 Koordinácia a kooperácia činnosti knižníc v regióne 

 

Prostredníctvom webovej stránky TK zabezpečuje 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. TK poskytuje knižniciam tiež servis aj na Facebooku. Všetky 

informácie, vrátane kontaktov a informácií z regiónu TK pravidelne aktualizuje. V roku 2013 TK 

poskytovala metodickú pomoc a usmernenie knižniciam v okrese so zameraním na 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. TK prostredníctvom 

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

V roku 2013 knižnica zaznamenala v okrese 12 knižníc, stagnujúcich menej ako 5 rokov a 5 knižníc 

stagnujúcich viac ako 5 rokov.  

Na území regiónu TK koordinovala činnosť 83 (-1) knižníc so 6 pobočkami. Počet knižníc 

sa zmenil zrušením dlhodobo stagnujúcej Ock Bory. V regióne pracuje: 

 

 

83 knižníc a 6 pobočiek 

 1 regionálna knižnica s 1 pobočkou 

 3 mestské knižnice s 3 pobočkami 

 10 obecných profesionalizovaných knižníc s 1 pobočkou 

 69 (-1) obecných neprofesionalizovaných knižníc s 1 pobočkou 

 

 

 

 V roku 2013 bol počet knižníc regiónu, ktoré poskytovali internet verejnosti 23 (+3). 

Internetové služby poskytujú tieto Ock: Bielovce, Brhlovce, Demandice, Devičany,  Farná, Horné 

Turovce, Hrkovce, Iňa, Ipeľské Úľany, Jur nad Hronom, Kalná nad Hronom, Keť, Nová Dedina, 

Pastovce, 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 vypracovaní grantov 

 riešenie aktuálnych problémov obecných knižníc 

 uplatňovanie nových legislatívnych dokumentov v knižničnej praxi 

 pomoc pri rušení knižnice 

 

 

 



  

V roku 2013 TK zaznamenala tieto zmeny: 

 personálna zmena v 3 Ock:  Hokovce, Sazdice a Pastovce 

 sťahovanie knižnice v 4 Ock: Demandice, Horný Pial, Hokovce a Plavé Vozokany 

 rekonštrukcia a úprava priestoru 

v 7 MsK a 1 pobočke: Šahy (oprava strechy a výmena elektroinštalácie), 

pobočka MsK Šahy v Tešmaku (výmena okien), 

Želiezovce (výmena podláh a elektroinštalácie), Nová 

Dedina (oprava strechy), Veľké Ludince (výmena 

okien), Drženice, Kmeťovce a Rybník (maľovanie) 

         

 

Formy metodickej činnosti rok 2013 rok 2012 Rozdiel 

Plán metodických návštev 10 10 0 

Počet metodických návštev 0 15 -15 

Plán metodických konzultácií 160 160 0 

Počet metodických konzultácií 168 152 16 

Hromadné informačné e-maily 5 11 -6 

 

V roku 2013 TK poskytla starostom a knihovníkom regiónu 168 (+16) telefonických,           

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

s projektmi. 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.  V rubrike Zoznam knižníc v regióne TK uverejnila linky na 

vlastné stránky knižníc, príp. obecné stránky, či podstránky. 

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

s TK podpísaná žiadna dohoda (-1). 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  Ock 

Kozárovce (rovnako) 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  v tomto roku zapojilo 9 (+1) knižníc. Do podprogramu 

2.1 Knižnice a knižničná činnosť si zaregistrovali projekty  4 knižnice (rovnako). V tomto 

podprograme bola úspešná Msk Želiezovce. Do podprogramu 2.5 Akvizícia knižníc si 

zaregistrovalo projekty 9  knižníc (+2), z ktorých 7 (-1) bolo úspešných: TK v Leviciach, MsK  

Želiezovce, MsK v Šahy, Ock Farná, Ock Pukanec, Ock Kozárovce a Ock Veľké Turovce. 

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

väčšinou elektronicky, pretože všetky obecné úrady a 23 (+3) 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 2013 TK vypracovala analýzu a rozbor činnosti v materiáli Vyhodnotenie činnosti 

Tekovskej knižnice v Leviciach za rok 2012 a Vyhodnotenie činnosti Tekovskej knižnice 

v Leviciach za 1. polrok 2013. Výsledky činnosti verejných knižníc v regióne za rok 2012 

spracovala TK v materiáli Dokumentácia 2012.  
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 4.3 Ďalšie vzdelávanie knižničných pracovníkov 

 

Pracovníci TK sa v roku 2013 zúčastnili týchto odborných podujatí: 

 

1. Autorský zákon – odborný seminár – KKKK Nitra (február 2013) 

2. Marketing a firemná politika v kultúre – odborný seminár – KOS v Nitre (marec 2013) 

3. Knihovnícke ostrie. Aktuálne problémy slovenských knižníc a ich riešenie – odborný 

seminár – SAK (marec 2013) 

4. VZ SAK – voľby do orgánov SAK – SAK – SNK v Martine (marec 2013) 

5. Benchmarking knihoven v SR – rok druhý – odborný seminár – SNK v Martine (marec 

2013) 

6. Nitlib 2013. Vzdelávanie v knižnici – odborný seminár – UK UKF v Nitre (apríl 2013)  

7. Konkurencieschopnosť knižníc v omnimediálnom veku –  SAK, SSK a ŠVK v Banskej 

Bystrici (marec 2013) 

8. INFOS. 37. medzinárodné informatické sympózium o postavení a úlohách pamäťových 

inštitúcií v oblasti rozvoja kultúry, vedy, techniky a vzdelávania – SSK a ÚK SAV 

Bratislava – Stará Lesná (apríl 2013) 

9. Tajomné spojenie – odborný literárny seminár – Hornonitrianska knižnica v Prievidzi (apríl 

2013) 

10. Hrátky s pamětí – Trenérská dílna 2013– odborný seminár s workshopom – SVK Hradec 

Králové (apríl 2013): Eva Bajanová – lektor   

11. Kľúčové kompetencie knižnično-informačného pracovníka a úloha knižníc pri rozvoji 

jednotlivca – zaostrené na pamäť – KK Žilina (máj 2013): Eva Bajanová – lektor  

12. Význam internetu a sociálnych sietí a riziká pri ich využívaní – TSK, KP SSK, SAK      

a KKJF v Trnave (máj 2013) 

13. Nitrianska Lunica 2013 – slávnostné oceňovanie najlepších zamestnancov kultúrnych 

organizácií NSK v Koncertnej sále Župného domu (máj2013) 

14. Exkurzia do košických knižníc – knihovnícka exkurzia do UK TUKE a do Verejnej 

knižnice Jána Bocatia v Košiciach – KP SSK Nitra (jún 2013) 

15. Výchova k čítaniu – odborný seminár – KKKK v Nitre (september 2013) 

16. 6. ročník súťažnej prehliadky knižničných podujatí pre deti – SNK Martin a Knižnica 

Bratislava-Nové mesto v Bratislave (september 2013) 

17. 80. výročie KKKK v Nitre – KKKK v Nitre (september 2013) 

18. Slávnostné otvorenie Župného domu v Nitre – ÚNSK (september 2013) 

19. Komunitná knižnica VII. – celoslovenský odborný seminár –  Hornozemplínska knižnica 

Vranov nad Topľou – Staromestská knižnica v Bratislave (október 2013) 

20. Benchmarking verejných knižníc – SNK v Martine (október 2013) 

21. Nový zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov – Národný ústav celoživotného 

vzdelávania Bratislava – Agroinštitút v Nitre (október 2013) 

22. Bibliotéka – medzinárodný knižný veľtrh – Incheba Bratislava (november 2013) 

23. Cena Andreja Chudobu – slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže – ZŠ 

v Pukanci (november 2013) 

24. Partnerské knižnice Kancelárie NR SR – stretnutie partnerských knižníc v účelovom 

zariadení NR SR v Častej Papierničke – Kancelária NR SR (november 2013) 

25. Tvorivá dramatika – workshop pre pracovníkov detských oddelení – SNK Martin – TK v 

Leviciach (november 2013)  

26. Konferencia Krajskej pobočky SSK Nitra – v KAB Nové Zámky (november 2013) 

27. Praktická aplikácia Zákona o verejnom obstarávaní – Agentúra Jaspis – Agroinštitút 

v Nitre (december 2013) 

28. Exkurzia do Městské knihovny v Jihlavě – návšteva knižnice (december 2013) 

29. Stretnutie používateľov AKIS DAWINCI – odborný seminár v CVTI v Bratislave – 

SVOP Bratislava (december 2013) 



  

30. Slávnostné zasadnutie Zastupiteľstva NSK v Župnom dome v Nitre – NSK (december 

2013) 

31. VZ SSK – SSK – v STU v Bratislave (december 2013) 

- účasť zodpovedných pracovníkov na pracovných a odborných poradách  

- účasť pracovníka knižnice na zasadnutiach KP SSK 

 

 4.4 Príprava a spracovanie koncepčných programov, programov rozvoja knižníc 

 

V roku 2013 TK vypracovala Plán činnosti na rok 2013  a priebežne podľa potreby 

pripravovala materiály a odborné podklady, týkajúce sa odbornej činnosti, umiestnenia knižnice 

a pod.  

 

4.5 Edičná a publikačná činnosť 

 

Edičná činnosť 

 

1. Holubcová, Jana: Vyhodnotenie činnosti za rok 2012. – Levice, Tekovská knižnica 2013. –    

38 s. 

2. Tomusová, Katarína: Dokumentácia 2012 : Vyhodnotenie činnosti verejných knižníc                

v  okrese Levice podľa hlavných ukazovateľov činnosti za rok 2012. – Levice: Tekovská 

knižnica, 2013. – Nestr. 

3. Holubcová, Jana: Plán činnosti na rok 2013. – Levice: Tekovská knižnica, 2013. – 9 s. 

4. Bajanová, Eva: Tréningy pamäti a vitality : program aktivizácie poznávacích a pamäťových 

schopností nielen  pre seniorov : Informačný leták.  – Levice : Tekovská knižnica, 2013. – Nestr.  

5. Holubcová, Jana : Vyhodnotenie činnosti Tekovskej knižnice v Leviciach za 1. polrok 2013. 

– Levice : Tekovská knižnica, 2013. – 29 s. 

 

Bibliografické letáky k podujatiam 

  

1. Gőczeová, Andrea – Kuna, Miroslav: Po stopách sv. Konštantína a sv. Metoda : 

Bibliografický leták. – Levice : Tekovská knižnica, 2013. – Nestr. 

 

2. Gőczeová, Andrea: Humor v literárnej tvorbe Štefana Moravčíka pre deti : Výberová 

tematická bibliografia. – Levice : Tekovská knižnica, 2013. –  Nestr.  

 

3. Gőczeová, Andrea: Peter Krištúfek  : Bibliografický leták s pozvánkou. – Levice : Tekovská 

knižnica, 2013. –  Nestr.  

Pozvánka na stretnutie so spisovateľom Petrom Krištúfkom obsahovala životopis s krátkou 

charakteristikou jeho tvorby.  

 

Publikačná činnosť 

  

1. Ráchela, Štefan – Holubcová, Jana: V mesiaci kníh predstavia aj autorov     z   regiónu :          

S riaditeľkou Tekovskej knižnice Janou Holubcovou.  – Fotogr. In: Pohronie. –  Roč. 68, č. 9 

(2013), s. 6. 

2. Bajanová, Eva: Marec – mesiac knihy : Čo pripravujú knižnice? – Fotogr. In: Slovenská brána. 

– Roč. 23 (63), č. 4 (2013), s. 6. 

3. Bajanová, Eva: Knihy späté s Bohunicami pokrstili vodou zo Sikenice.  –  Fotogr. In: My. 

Týždeň na Pohroní. –  Roč. 22/10, č. 25 (2013), s. 4.  

4. O ceste solúnskych bratov na Veľkú Moravu : Levičania po stopách svätých Konštantína-

Cyrila a Metoda. – Fotogr. In: Pohronie. – Roč. 68, č. 24 (2013), s. 2. 

 

http://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Napisali%20o%20nas/Treningy%20pamati%20pomahaju.pdf
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Okrem uvedených edičných titulov pripravila TK v rámci propagácie knižničných služieb: 

- diplomy k vyhodnoteniu súťaže Čítam, čítaš, čítame 

- diplomy k ukončeniu Tréningov pamäti 

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

aj ďalších knižničných podujatí, ako aj propagáciu v regionálnych médiách 

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

knihovníckom portáli INFOLIB 

 

V. Elektronizácia, automatizácia, technické vybavenie 
 

TK pracuje v plnoautomatizovanom režime v knižničnom programe DAWINCI od konca 

roku 2008. Program DAWINCI firma SVOP prispôsobila požiadavkám TK.  

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

V týchto budovách a tiež v priestoroch pobočky na sídlisku Vinohrady má knižnica pripojenie na 

internet. To umožňuje on-line prístup všetkých oddelení, poskytujúcich služby. Knižnica má 

internetové pripojenie s garantovanou rýchlosťou 8 000 kb/s bez agregácie. Od r. 2007 poskytuje 

knižnica automatizované KIS už aj v priestoroch pobočky Vinohrady, kde však má oveľa pomalšie 

pripojenie ako v oddeleniach v meste.  

Všetci pracovníci knižnice majú zabezpečený prístup k internetu. Všetky oddelenia odboru 

služieb TK poskytujú internetové služby aj pre verejnosť. Internetové služby knižnice prešli od roku 

1998 dynamickým vývojom. Od roku 2007 knižnica poskytuje verejnosti prístup k internetu na       

16 ks PC bezplatne. Koncom roku mala knižnica problémy s internetom a programom DAWINCI, 

ktoré sa riešili počas prevádzky. Problémy spomaľovali prácu v knižnično-informačných službách 

a ich definitívne vyriešenie sa presunulo na nový rok. 

Aj v roku 2013 prevádzku a bežnú údržbu výpočtovej techniky zabezpečoval správca siete, 

iba v prípade väčších porúch, prípadne potrebnej výmeny súčiastok, alebo zariadení knižnica 

využíva služby servisu výpočtovej techniky. Knižnica síce má dostatočný počet počítačov k výkonu 

svojej práce a aj pre používateľov, bolo by však potrebné obmieňať výpočtovú techniku aspoň 

každé 4 roky, čo je finančne náročné. 

TK má k dispozícii 27 ks PC. Z tohto počtu majú pracovníci knižnice k dispozícii 19 PC 

(+1) (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 17 (+1) 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.  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, 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 HK 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 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  tlačiarňou. Využíva 

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

Oddelenie regionálnej literatúry 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  tlačiarňou.  

Ekonomické oddelenie je vybavené 2 PC a multifunkčným laserovým zariadením Canon. 

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

(telefón, fax a tlačiareň). Fyzicky sa vymenila 1 laserová tlačiareň za novú laserovú tlačiareň. 

 

VI. Priestorové podmienky, výstavba, rekonštrukcia  
 

Priestorové podmienky v m² rok 2013 rok 2012 Rozdiel 

Celková plocha knižnice 1 175,70 1 175,70 0,00 

Výpožičné miesta 561,01 561,01 0,00 

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

Neverejné priestory 402,38 402,38 0,00 

 

Pomer voľného a viazaného výberu: 97:3% 

 

           Od februára roku 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. 

Vlhkosť spôsobila mnohé problémy. Tento havarijný stav trvá už od povodní na jar v roku 2000      

a knižnici sa zatiaľ nepodarilo odstrániť tento vážny problém. V roku 2011 dostal ÚNSK sťažnosť 

od suseda uvedenej nehnuteľnosti s fotodokumentáciou  o jej zlom technickom stave. Zo štítu 

budovy knižnice sa uvoľnili tehly, ktoré padli na susedov pozemok. Sťažnosťou sa v tom čase 

intenzívne zaoberal ÚNSK. Knižnica v tom čase dostala prísľub na riešenie havárie a pridelenie 

finančných prostriedkov. Až v roku 2013 knižnica získala finančné prostriedky na vypracovanie 

projektovej dokumentácie na rekonštrukciu oddelenia beletrie s prísľubom, že v roku 2014 sa bude 

realizovať rekonštrukcia tejto budovy.  
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Sídlo knižnice a ostatné oddelenia sú umiestnené v podnájme, v budove CK Junior. 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 (rovnako) m². Oddelenie odbornej 

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

niekoľkoročnému hľadaniu priestorov na umiestnenie knižnice v jednej budove sa tento zámer, 

bohužiaľ, nepodaril. 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 ani voda, ani WC! Do priestorov oddelenia síce nie je priamy vstup, ale 

nakoľko do budovy je bezbariérový vstup, prístup do  oddelenia majú aj znevýhodnení používatelia. 

Oddelenie literatúry pre deti je umiestnené v tej istej budove na prízemí a vstup do oddelenia 

je bezbariérový, zabezpečený nájazdovou rampou. V tomto roku knižnica pokračovala vo 

zveľaďovaní a v estetizácii prostredia tohto oddelenia. 

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

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

Všetky tieto oddelenia majú bezbariérový prístup výťahom. Vo všetkých oddeleniach                      

a kanceláriách na poschodí počas horúcich letných dní vystupuje teplota vysoko nad 30 °C, niekedy 

dosahuje až 40 °C, pretože v týchto priestoroch nie je klimatizácia. Tieto priestory sú v tomto 

období pre pracovníkov a návštevníkov hygienicky nevyhovujúce a neúnosné. V posledných rokoch 

sa toto obdobie horúčav 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 

a nehygienickým a nepriaznivým podmienkam pre svoju prácu. 

 

VII. Personálna oblasť 
 

V personálnej oblasti nastali v knižnici v roku 2013 dve personálne zmeny. Najskôr odišla 

do starobného dôchodku 1 pracovníčka, zástupkyňa riaditeľky a vedúca oddelenia regionálnej 

literatúry, potom namiesto nej nastúpila 1 nová pracovníčka. Počet pracovníkov 25 sa oproti 

predchádzajúcemu roku nezmenil.  

 

Stav pracovníkov rok 2013 rok 2012 Rozdiel 

Počet pracovníkov 25 25 0 

Prepočítaný počet pracovníkov 24,80 24,80 0,00 

 

Z dôvodu personálnych zmien sa v roku 2013 zmenila aj kvalifikačná štruktúra pracovníkov 

knižnice. 

 

Kvalifikačná štruktúra pracovníkov rok 2013 rok 2012 Rozdiel 

Počet pracovníkov 25 25 0 

Počet odborníkov-knihovníkov 20 20 0 

Z toho počet VŠ 5 6 -1 

Z toho počet SŠ 15 14 1 

Počet ostatných pracovníkov 5 5 0 

Z toho počet SŠ 4 4 0 

Z toho počet SOU 1 1 0 

 



  

Priemerná mzda pracovníkov k 31.12.2013 bola 601,90 € (rovnako). Priemerná mzda sa oproti 

predchádzajúcemu roku nezmenila. 

 

Priemerný vek odborných pracovníkov k 31.12.2013 bol  46,70 (-0,35) rokov. 

Priemerný vek všetkých pracovníkov k 31.12.2013 bol  48,28 7,96 (-0,08)  rokov. 

 

 

VIII. Finančné zabezpečenie  (Príl. č. 3) 

 

 
Rozpočet rok 2013 rok 2012 Rozdiel 

Pôvodný rozpočet 322 103,00 € 355 903,00 € -33 800,00 € 

Upravený rozpočet 334 082,00 € 363 022,00 € -28 940,00 € 

Rozdiel 11 979,00 € 7 119,00 € 4 860,00 € 

 
Pôvodný rozpočet pre knižnicu v roku 2013 bol vo výške 322 103 € (-33 800,- €). Veľké 

zníženie rozpočtu TK oproti roku 2012 bolo spôsobené najmä znížením o sumu 30 000,- € na 

opravu priestorov a sťahovanie OOL.  V priebehu roka bol rozpočet postupne navýšený o 5 000,- € 

z grantu MK SR, o 1 529,- € z kultúrnych poukazov, o 1 000,- € na spolufinancovanie grantu 

a o kapitálovú dotáciu  9 600,- € na projektovú dokumentáciu. Zvýšenie bolo vo finančnom 

vyjadrení o 17 129,- €. Na konci roku bol napokon znížený o 5.150,- € z dôvodu nenaplnenia 

príjmov. 

 

 

Dotácia rok 2013 rok 2012 Rozdiel 

Pôvodná dotácia 300 103,00 € 333 903,00 € -33 800,00 € 

Upravená dotácia 310 703,00 € 337 103,00 € -26 400,00 € 

Rozdiel 10 600,00 € 3 200,00 € 7 400,00 € 

 

 

TK dostala pôvodnú dotáciu vo výške 300 103,- € (-33 800 €). V priebehu roka bola dotácia 

zvýšená o spolufinancovanie grantu v sume 1 000,- € a o dotáciu vo výške 9 600,- € na kapitálové 

výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie na Rekonštrukciu budovy oddelenia beletrie 

TK v Leviciach. 

Knižnica získala aj mimorozpočtovú dotáciu od mesta Levice ako mimorozpočtový príjem 

v sume 500,- € na informačný systém knižnice. 

 

Nákup KF rok 2013 rok 2012 Rozdiel 

Plán nákupu KF 10 466,94 € 15 976,18 € -5 509,24 € 

Skutočnosť  10 466,94 € 16 476,18 € -6 009,24 € 

Rozdiel 0,00 € 500,00 € -500,00 € 

Z toho nákup kníh 8 431,30 € 13 287,01 € -4 855,71 € 

Z toho nákup periodík 2 035,64 € 3 189,17 € -1 153,53 € 

 

Kapitálové výdavky 

 

 V roku 2013 knižnica mala určené kapitálové výdavky vo výške 9 600,- € na vypracovanie 

projektovej dokumentácie na Rekonštrukciu budovy oddelenia beletrie TK v Leviciach. 
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IX. Granty, nadácie, sponzorské príspevky 
 

V roku 2013 sa knižnica obrátila so žiadosťami o sponzorské príspevky a granty. Knižnica 

spolu vypracovala 6 samostatných projektov a žiadostí s požadovanou sumou 42 029,- €,  ktorými 

sa snažila zlepšiť finančné zabezpečenie knižnice. Bohužiaľ, z celkovej sumy knižnica získala iba 

7 029,- €. Pre OZ Hlas knižnice TK vypracovala 5 projektov a žiadostí v celkovej sume  3 721,- €, 

z ktorých získala 7 029,- €. 

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

nepodporilo projekt „V knižnici bez kompasu“ z podprogramu 2.1  Knižnice a knižničná činnosť 

v požadovanej sume 10 000,- €.  MK SR podporilo projekt „Knižnica plná kníh“, ktorý knižnica 

prihlásila do podprogramu 2.5 Akvizícia knižníc s požadovanou sumou 20 000,- €. 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. Školy však tento rok získali menej poukazov, a preto ich deti a mládež využívali 

v knižnici menej ako v predchádzajúcom období. Knižnica získala na tento projekt spolu 1 529,- €. 

Knižnica sa uchádzala o dotáciu mesta Levice projektom „Informačný systém knižnice“ 

v požadovanej sume 4 500,- €, ktorý bol podporený sumou 500,- €. TK prihlásila do Nadácie 

Orange programu Šanca pre váš región projekt „Literárny klub v novom šate“ v požadovanej sume 

3 000,- €, ktorý neuspel. V ďalšom kole tohto programu neuspel ani spoločný projekt s OZ Hlas 

knižnice „Od Tekova vietor veje“ v požadovanej sume 3 000,- €. 

Koncom roku 2013 knižnica pripravila aj ďalšie 2 projekty na rok 2014 v celkovej sume      

30 230,- €. 

TK pripravila pre OZ Hlas knižnice 5 ďalších projektov v celkovej sume 3 721,- €, 

z ktorých 3 v celkovej sume 550,- € boli úspešné. „Dramatizácia rozprávok“ v požadovanej sume 

1 600,- €, podporený dotačným systémom NSK na podporu kultúry sumou 300,- €, projekt „Pestrá 

farebná knižnica“ v požadovanej sume 200,- € z Grantového programu Nadácie Orange pre 

optimistov sumou 100,- € a projekt „Bezpečne na internete (Ovce.sk)“ v požadovanej a získanej 

sume 150,- €. Žiadosť o poskytnutie dotácie z dotačného systému NSK na „Vyhodnotenie XXI. 

ročníka medzitriednej súťaže detí, určenej na podporu čítania detí v Leviciach Čítam, čítaš, 

čítame“ v požadovanej sume     921,- €. nebola podporená. Rovnako nebol podporený ani projekt 

z dotácie na podporu kultúry mesta „Aktivity Herne pre deti so špeciálnymi potrebami“ 

v požadovanej sume 850,- €.  

Spolu s projektmi v roku 2013 v celkovej sume 550,- € získala knižnica od OZ Hlas 

knižnice 1 481,99 €. Z toho 200,- € na nákup cien k vyhláseniu výsledkov súťaže Čítam, čítaš, 

čítame,  257,23 € na nákup kníh do fondu knižnice, 389,76 € na abecedné rozraďovače 

a informačné tabule a 85,- € na besedy a prednášky.  
  

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 v tomto roku zúčastňovali všetkých podujatí, organizovaných 

obidvomi profesnými organizáciami. V tomto roku sa uskutočnilo Valné zhromaždenie SAK. 

Valnému zhromaždeniu SSK predchádzala konferencia Krajskej pobočky SSK v Nitre. 

V júni sa 5 pracovníkov našej knižnice zúčastnilo Exkurzie do košických knižníc, ktorú 

zorganizovala KP SSK. V rámci odborného programu knihovníci navštívili novopostavenú 

Univerzitnú knižnicu Technickej Univerzity v Košiciach a Verejnú knižnicu Jána Bocatia 

v Košiciach. 

 

 



  

XI. Medzinárodná knižničná spolupráca 
 

V tomto roku knižnice patriace do NSK získali finančné prostriedky na projekt cezhraničnej 

spolupráce Knihovníci vo svete. Tak sa mohli piati knihovníci z našej knižnice zúčastniť exkurzie 

do Městské knihovny v Jihlavě v kraji Vysočina. 

 
 

 

        Mgr. Jana Holubcová, v. r. 

riaditeľka Tekovskej knižnice v Leviciach 

 

 

 

 

V Leviciach, 22.1.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

    
Príloha č.1 

                                           PREHĽAD UKAZOVATEĽOV ZA ROK 2013 
 

  
    

UKAZOVATEĽ Merná Skutočnosť  Plán Skutočnosť 

  jednotka 2012 2013 2013 

STAV KNIŽNIČNÝCH kn.j.       

FONDOV " 107 786 109  000 106 775 

z toho - odborná literatúra " 37 252   37 515 

          - beletria " 40 358   40 732 

          - odborná literatúra pre deti " 7 418   7 111 

          - beletria pre deti " 22 758   21 417 

z toho - ostatné dokumenty " 4 082   4 082 

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

počet kn.j. na 1-ho používateľa " 23,03   23,92 

index obratu KF index 1,86 
 

1,95 

počet titulov odoberaných periodík   80   82 

počet exemplárov odoberaných 
periodík   93   94 

prírastky KF spolu kn.j. 2 399 2 400 2 819 

úbytky KF spolu " 5 858 1 186 3 830 

€ na 1-ho obyvateľa € 0,46 €   x 

POUŽÍVATELIA osoby 4 681 4 700 4 464 

z toho - do 15 rokov " 1 868 1 850 1 783 

% registrovaných používateľov "       

z počtu obyvateľov " 13,56   x 

počet návštevníkov " 69 690 70 000 64 594 

počet fyzických návštevníkov   45 125   42 858 

počet návštev internetovej stránky 
knižnice " 24 565   21 736 

počet prístupov používateľov na 
internet v knižnici " 7 032   7 018 

VÝPOŽIČKY - spolu kn.j. 200 734 202 000 207 798 

z toho - odborná literatúra " 51 858   59 528 

          - beletria " 63 601   61 876 

          - odborná literatúra pre deti " 16 467   15 375 

          - beletria pre deti " 41 292   43 542 

          - periodiká " 27 516   27 477 

z toho ostatné dokumenty " 1 853   2 091 

z toho - absenčné " 160 104 160 500 167 487 

          - prezenčné " 40 630 41 500 40 311 

počet výpožičiek na 1-ho obyvateľa " 5,82   x 

počet výpožičiek na 1-ho používateľa " 42,88   46,55 

     



  

  Merná Skutočnosť  Plán Skutočnosť 

  jednotka 2012 2013 2013 

POČET OBYVATEĽOV   k 30.9.2012     

  osoby 34 508     

ŠPECIALIZOVANÉ         

KNIŽNIČNO-INFORMAČNÉ SLUŽBY         
bibliografické a faktografické 
informácie informácie 10 120   10 098 

rešerše tituly 205   182 

konzultácie konzultácie 2 064   1 993 

PORADENSKÉ SLUŽBY         

KNIŽNICIAM         

metodické návštevy met.návšt. 15 10 0 

konzultačné služby konzultácie 152 160 168 

odb.semináre, školenia, exkurzie podujatia 0   0 

informačné dni " 0   0 

KNIŽNIČNÉ PODUJATIA         

vzdelávacie a kultúrno-spoločenské " 557 500 561 

exkurzie " 3   2 

výstavy (ky), nástenky 
výstavy, 
nástenky 168   208 

ostatné propagačno-informačné 
služby   48   53 

EDIČNÁ ČINNOSŤ tituly 6   8 
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                                                                                                                             Príloha č. 2 

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia 

 

Názov podujatia: Počet Organizované: 

Ako poznám knihy a knižnicu (literárne kvízy zamerané na 

knižnično-informačnú výchovu) 46 pre deti 

Aktivity na rozvoj pamäti detí organizované v rámci Týždňa 

mozgu 1 pre deti 

Aktivity okrúhleho stola (interaktívne podujatia pre deti venované 

Európskemu roku občanov 2013) 8 pre deti 

Autori detektívnych románov a ich diela v knižnici (literárna 

hodina) 2 pre deti 

Bezpečne na internete (interaktívne vzdelávacie podujatie pre deti) 2 pre deti 

Brémski muzikanti (dramatizácia rozprávky bratov Grimmovcov) 36 pre deti 

Bristolské básničky pre všetky detičky - stretnutie so 

spisovateľkou Zorou Žatkovou 1 pre deti 

Budkáčik a  Dubkáčik (dramatizácia knihy Jozefa Cígera 

Hronského) 3 pre deti 

Burza vyradených a darovaných kníh 1 pre dospelých 

Cesta sv. Cyrila a sv. Metoda na Veľkú Moravu  2 pre mládež 

Čin- čin (dramatizácia knihy Ľudmily Podjavorinskej) 3  pre deti 

Čítajme deťom. Hlasné čítanie z knihy: Peter Karpinský - Sedem 

dní  v pivnici 3  pre deti 

Čítajme deťom. Hlasné čítanie z knihy: Václav Čtvrtek -  Kocúrik 

z Kocúrikova 1 pre deti 

Čítajme deťom. Hlasné čítanie z knihy: Pavel Brycz – Biela pani 

na opatrovanie 1 pre deti 

Čítajme deťom. Hlasné čítanie z knihy: Ivana Peroutková - Anička 

a jej kamarátky 1 pre deti 

Čítajme deťom. Hlasné čítanie z knihy: Jaroslava Kuchtová - 

Prázdniny s Huncútom 2 pre deti 

Čítam, čítaš, čítame - vyhodnotenie 21. ročníka súťaže 1 pre deti 

Čo je rozprávka? (literárna hodina) 2 pre deti 

Čo som čítal (literárne kvízy k  súťaži Čítam, čítaš, čítame) 44 pre deti 

Daroval deťom dar najvzácnejší (literárna hodina o Hansovi 

Christianovi Andersenovi) 10 pre deti 

Deň ľudovej rozprávky (celodenný program v knižnici venovaný 

slovenským ľudovým rozprávkam) 1 pre deti 

Diskusný krúžok "Čo nového v dennej tlači" 2 pre dospelých 

Do rozprávky po múdrosť a pieseň (rozprávanie o poézii Milana 

Rúfusa nielen pre deti) 

 2 pre deti 

 Dobre vidím iba srdcom (literárna hodina venovaná A. de Saint-

Exupérymu a jeho dielu Malý princ) 5 pre deti 

Dobrodružstvá vranky Danky (dramatizácia knihy Jozefa Urbana) 10 pre deti 



  

Domček, domček, kto v  tebe býva? (dramatizácia rozprávky) 5 pre deti 

Eva Ava Šranková - beseda s autorkou historických románov 1 pre dospelých 

Exkurzia za informáciou 6 pre mládež 

Fašiangy – zvyky a tradície (literárna hodinka) 1 pre mládež 

Gabriela Futová - obľúbená autorka skvelých príbehov o deťoch 

a pre deti  (literárna hodina) 2 pre deti 

Giuseppe Verdi - otec talianskej opery (hudobný medailón            

s prezentáciou) 1 pre dospelých 

Heviho škola tvorivosti (literárna hodina venovaná tvorbe Daniela 

Heviera pre deti) 5 pre deti 

1 pre dospelých 

Hudobná hra s číslami - hudobné podujatie so sprievodným 

slovom Ladislava Németha 

Hviezdoslavov Kubín - súťaž v prednese poézie  a prózy 1 pre deti 

Ján Uličiansky (literárna hodina) 2 pre deti 

Jozef Pavlovič (literárna hodina) 1 pre deti 

Ježko Jožko a krtko Rudko (dramatizácia knihy Jozefa  Pavloviča) 14 pre deti 

Jules Verne (literárna hodina k 185. výročiu narodenia) 2 pre deti 

KIV 68 pre deti 

KBL 28 pre mládež 

Klára Jarunková (literárna hodina) 2 pre deti 

Kreslíme si  s básničkou. Cyklus tvorivých dielní so spisovateľkou 

Zorou Žatkovou 3 pre deti 

Krista Bendová (literárna hodina k 90. výročiu narodenia autorky) 2 pre deti 

Les ukrytý v knihe (týždeň aktivít v knižnici), beseda s lesným 

pedagógom Ing. Petrom Grófom 1 pre deti 

Literárno-dramatické pásmo k 1150. výročiu príchodu Cyrila        

a Metóda na Veľkú Moravu 1 pre deti 

Ľudmila Podjavorinská (literárna hodina venovaná tvorbe autorky) 4 pre deti 

Ľudová slovesnosť v tvorbe Márie Rázusovej-Martákovej 

(literárna hodina) 2 pre deti 

Mária Ďuríčková (literárna hodina) 2 pre deti 

M.R. Martáková, Ľ. Podjavorinská (literárna hodina) 2 pre deti 

Martin Kukučín (literárna hodina k 85. výr. úmrtia) 1 pre dospelých 

Modré nebo II. Predstavenie knihy Anežky Szabóovej - Švaralovej 1 pre dospelých 

Najkrajšie kalendáre Slovenska 2013 (výstava) 1 pre dospelých 

Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 2012 

(výstava) 1 pre dospelých 

Najpočetnejší detský čitateľský maratón 1 pre deti 

Nestarnúce melódie Gejzu Dusíka (hudobný medailón) 1 pre dospelých 

Nestrať sa vo svete internetu (podujatie zamerané na prevenciu v 

rámci projektu ovce.sk) 1 pre mládež 
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Noc s Andersenom  (noc plná rozprávok, hier, prekvapení a 

dobrodružstiev) 1 pre deti 

O Červenej Čiapočke (dramatizácia rozprávky) 3 pre deti 

O Guľkovi Bombuľkovi (dramatizácia knihy Márie Ďuríčkovej) 27 pre deti 

O medovníkovom domčeku (dramatizácia slovenskej ľudovej 

rozprávky) 14 pre deti 

O Pampúšikovi (dramatizácia slovenskej ľudovej rozprávky) 10 pre deti 

O Pichuľkovi, Svetluške a  mravcoch Pobehajcoch (dramatizácia 

knihy Ruda Mórica) 6 pre deti 

O veľkej repe (dramatizácia slovenskej rozprávky v úprave 

Ľudmily Hrdinákovej) 6 pre deti 

O kohútikovi a  sliepočke (dramatizácia rozprávky spracovaná 

podľa knihy Riekanky, pesničky a rozprávky) 1 pre deti 

O veľkej repe (dramatizácia  ľudovej rozprávky  podľa knihy 

Ľudmily Hrdinákovej Svet rozprávok) 9 pre deti 

Od Luxoru po Assuánsku priehradu (prezentácia fotografií 

Jaroslava Burjaniva) 1 pre mládež 

 Pavol Dobšinský – zberateľ slovenských ľudových rozprávok 

(rozprávková hodina) 7 pre deti 

Pinocchio (dramatizácia knihy Carla Collodiho) 3 pre deti 

P.I. Čajkovský: Labutie jazero (tematická hodina) 1 pre deti 

Povesť (literárna hodina) 6 pre deti 

Predvianočné stretnutie s paličkovanou čipkou Petra Székelyho 

(vernisáž výstavy) 1 pre dospelých 

Prednáška a praktická ukážka rešeršovania v KIS3G 8 pre mládež 

Predstavím vám knižnicu (DOD na škole Vinohrady) 1 pre deti 

Regionálne prvky v ľudovej slovesnosti (rozprávanie o povestiach 

nášho regiónu) 6 pre deti 

Roald Dahl (literárna hodina) 1 pre deti 

Rozprávka o troch prasiatkach (dramatizácia rozprávky) 1 pre deti 

Rozprávka, báseň a povesť v tvorbe Štefana Moravčíka (zábavná 

hovorená bibliografia pre deti) 13 pre deti 

Rozprávky bratov Grimmovcov (rozprávková hodina venovaná 

klasickým nemeckým rozprávkam) 6 pre deti 

Rusko a Škandinávske krajiny ((prezentácia fotografií Jaroslava 

Burjaniva) 1 pre deti 

Slávne muzikály - L. Bernstein: West Side Story a F. Loeve: My 

Fair Lady (audiovizuálne podujatie) 1 pre dospelých 

Slovenský parlament v premenách času (prednáška) 1 pre mládež 

Stretnutie so spisovateľom Jozefom Banášom (autorská beseda) 1 pre dospelých 

Stretnutie so spisovateľom Petrom Krištúfkom (autorská beseda) 1 pre dospelých 

Spyri Johanna: Heidi (literárna hodina) 1 pre deti 



  

Svet plný radosti (rozprávanie o živote a tvorbe Jozefa Cígera 

Hronského) 2 pre deti 

Šaliansky Maťko (školské kolo v prednese povestí) 1 pre deti 

Štefan Moravčík (literárna hodina) 3 pre deti 

Theatro Hora - vystúpenie divadelno-tanečnej skupiny detí so 

špeciálnymi potrebami 1 pre dospelých 

Tréningy pamäti a vitality (prezentácia obsahu) 1 pre dospelých 

Tréningy pamäti a vitality (program zameraný na aktivizáciu 

a cvičenie pamäťových schopností seniorov a aktívnych dospelých 

čitateľov) 17 pre dospelých 

Trojhviezdie najznámejších bájkarov (Ezop, J. de La Fontaine, I. 

A. Krylov) 12 pre deti 

Týždeň  hlasného čítania - podujatie zamerané na podporu rozvoja 

čitateľských zručností detí 1 pre deti 

Tvorivá dramatika (workshop) 1 pre dospelých 

Trh práce a nezamestnanosť v levickom regióne (prednáška) 1 pre mládež 

Valentínsky deň v  knižnici spojený s  rozdávaním papierových 

srdiečok so slovenskou ľúbostnou poéziou 1 pre dospelých 

Vedomostný kvíz k 20. výročiu vzniku SR 1 pre deti 

Vianoce - zvyky a tradície (hudobná hodina) 2 pre mládež 

Vianoce v  knihách pre deti (literárna hodina spojená s hovorenou 

bibliografiou) 6 pre deti 

Vianočná chrípka (dramatizácia rozprávky z knihy Moja najkrajšia 

vianočná knižka) 12 pre deti 

Veľká Noc (hudobná hodinka venovaná zvykom a tradíciám) 1 pre deti 

Vývoj populárnej hudby II.   Nové smery 1 pre mládež 

Zvieratká v hudbe (hudobné hádanky) 1 pre deti 

Zvieratká v hudbe s metodikou (hudobné hádanky) 1 pre mládež 

Zvieratká v ľudových pesničkách (hudobná hodinka) 2 pre deti 

Životný štýl abstinencia - stretnutie stredoškolskej mládeže s 

členmi Klubu abstinentov  1 pre mládež 
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