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I. Úlohy a miesto knižnice, vzájomná koordinácia a kooperácia 
 

 Tekovská knižnica v Leviciach ako verejná regionálna knižnica plnila v roku 2015 všetky 

funkcie a úlohy v súlade s jej poslaním a plánom činnosti na rok 2015. Knižnica pôsobí na území 

mesta Levice a  zároveň je koordinačným, bibliografickým, metodickým, vzdelávacím 

a informačným  centrom knižníc v levickom regióne. Tekovská knižnica (TK) každoročne rozširuje 

ponuku komunitných aktivít. 

Na území regiónu TK koordinovala činnosť rovnako ako v minulom roku 83 knižníc  

s  5 (-1) pobočkami.  

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 plus v priestoroch pobočky sú všetky oddelenia služieb on-line pripojené 

na internet mikrovlnne, 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. Rekonštrukcia budovy, ktorá mala byť hotová vo 

februári bola ukončená až v októbri 2015. Napriek tomu však budova nie je v takom stave, aby TK 

mohla presťahovať oddelenie beletrie. Ešte je potrebné vykonať opravy a také práce, aby sa mohlo 

oddelenie presťahovať. Rekonštrukcia trvala príliš dlho a na konci roku nebolo možné vyčerpať 

schválené finančné prostriedky na opravy v objeme 36 000,00 €.  

Okrem problémov súvisiacich s rekonštrukciou – riešenie žumpy, pripojenie elektriny a pod. 

mala knižnica v najnevhodnejšom termíne kontrolu z NKÚ od začiatku februára takmer do konca 

apríla, čo bolo pracovne mimoriadne náročné.  

V roku 2015 sa opäť opakovali každoročné problémy s nedostatkom finančných 

prostriedkov. Nie je možné, že NSK nedokáže vyriešiť tieto finančné problémy  napriek tomu, že sa 

v rozpočtových organizáciách objavujú každoročne. Finančné prostriedky na valorizáciu miezd 

a platov o 1,5% od 1.1.2015 v objeme 6 480,00 € dostala TK  k 1.4.2015!, ale zvýšené mzdy musela 

zamestnancom vyplácať od 1.1.2015. K 1.5.2015 dostala knižnica finančné prostriedky na prenájom 

priestorov v objeme 14 400,00 € na celý rok, ale nájomné 1 200,00 € mesačne musela knižnica platiť 

každý mesiac od januára, čo je neúnosné! Knižnica nedokáže v prvých mesiacoch roka takmer 

vôbec zabezpečovať základné veci, potrebné na bežné fungovanie. Nehovoriac o uhrádzaní faktúr 

za výdavky, ktoré presahujú  bežnú 1/12 rozpočtu. Okrem toho v prvých mesiacoch knižnica 

dostáva vyúčtovania za energie, ale aj poistné a ďalšie položky, ktoré je potrebné platiť zálohovo 

napr. na 3 mesiace.  

Pôvodný rozpočet pre knižnicu bol v roku 2015 vo výške 318 103,00 € (rovnako). Neskôr bol 

rozpočet zvýšený štrnástimi (k 30.6. ich bolo 10) rozpočtovými opatreniami na 400 015,00 €. V roku 

2015 TK nedostala kapitálový rozpočet, ale v priebehu roka bol upravený na 183 790,00 €. 

 Pôvodná dotácia v roku 2015 bola 301 103,00 € (+1 000,00) v takmer rovnakej výške ako 

v minulom roku (pri tom už v r. 2013 bola znížená o takmer 4 000,00 € napriek tomu, že po 

presťahovaní OOL má TK zvýšené náklady na prevádzku!). Po rozpočtových opatreniach bola 

upravená dotácia vo výške 370 383,00 € (+47 857,00), čo bolo od začiatku roka o 69 280,00 € viac. 

V roku 2015 knižnica kúpila 1 709 (+387) kn. j. v sume 14 003,85 € (+2 568,70). Ďalších 

2 838,75 € (-1 008,57) TK vynaložila na nákup periodík. Celkovo TK použila na doplňovanie KF 

16 842,60 € (+1 560,13). Na tento účel knižnica získala finančné prostriedky z grantových 

programov MK SR 8 205,00 € a zo spolufinancovania projektu 1 000,00 €. Z dotácie mesta TK  

použila 340,00 €, z dotácie ÚNSK 3 523,40 € a z vlastných zdrojov 3 774,20 €. 

Knižnica získala z MK SR aj ďalší grant v sume  3 522,00 €  na dovybavenie priestorov 

knižnice, z ktorého vybavila Literárny klub novými stoličkami v počte 50 ks, novým závesným 

systémom a stolíkom pod dataprojektor. 

Na príprave podujatí knižnica dlhodobo spolupracuje predovšetkým s OZ Hlas knižnice, ale 

aj s ďalšími osvedčenými partnermi. V meste Levice i regióne spolupracuje s rôznorodými 

organizáciami a inštitúciami. Najužšiu spoluprácu má knižnica s materskými, základnými              

a strednými školami. Knižnica čoraz častejšie oslovuje k spolupráci rôzne záujmové skupiny 
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obyvateľov. TK spolupracovala aj s inštitúciami a jednotlivcami mimo nášho regiónu najmä 

v súvislosti s národnými projektmi a spolupracovala aj so spisovateľmi, či vydavateľstvami. 

Knižnica dlhodobo svojimi aktivitami smeruje k napĺňaniu a realizácii komunitných činností. 

Knižnica v roku 2015 pripravila 541 (-75) podujatí s počtom účastníkov 

12 707 (-1 450) a 392 (-41) hromadných návštev s počtom účastníkov 9 941 (+210). Knižnica 

realizovala všetky podujatia naplánované na tento rok a pridala k nim mnohé iné podujatia. 

Pri príležitosti Európskeho roka rozvoja v spolupráci s OZ Človek v ohrození TK 

pripravila pre študentov interaktívne podujatie Nebezpečenstvo jedného príbehu pod vedením 

projektového koordinátora Juraja Jančoviča. 

V Roku Ľudovíta Štúra  TK pripravila pre študentov odbornú prednášku pedagóga 

a jazykovedca prof. PhDr. Juraja Glovňu  CSc. z UKF v Nitre Život a dielo Ľ. Štúra v kontexte 

slovenského národného obrodenia. Pre deti staršieho školského veku pripravila knižnica stretnutie 

s PhDr. Beátou Mihalkovičovou, autorkou knihy Ľudovít Štúr – život a pamätné miesta. TK tiež 

vydala textovo-bibliografický materiál pod názvom Ľudovít Štúr – Život a dielo.   

TK aj v roku 2015 realizovala medzinárodné projekty. Už dvanástykrát knižnica pripravila 

pre deti Noc s Andersenom. Knižnica už piatykrát realizovala podujatia pre deti aj seniorov v rámci 

Brain Awareness Week - Týždeň mozgu. Prvá trénerka pamäti v podmienkach knižníc na 

Slovensku Eva Bajanová  pripravila interaktívne podujatie pre seniorov Mozog ako detektív. Hry 

s pamäťou a kráľovnou detektívok Agathou Christie. Pre stredoškolákov pripravila prednášku 

s workshopom  Mozgový jogging - Hry s pamäťou. Knižnica tiež pripravila hlavolamy a rébusy pre 

deti Bystré hlavičky. 

Knižnica realizovala podujatia aj v rámci celoslovenských projektov. Šestnástykrát 

pripravila pre verejnosť Týždeň slovenských knižníc. Ôsmykrát knižnica prispela k úspechu 

projektu na zvýšenie záujmu detí o čítanie Čítajme si... Najpočetnejší detský čitateľský maratón. 

TK sa už piatykrát zapojila do projektu Les ukrytý v knihe. Ôsmykrát sa knižnica zapojila do 

projektu Deň ľudovej rozprávky, ktorý je ďalším projektom na podporu čítania detí. Knižnica 

v spolupráci so VII. ZŠ realizovala projekt na podporu rozvoja čitateľských zručností detí Týždeň 

hlasného čítania  a projekt na podporu čítania detí Čítajme deťom. Knižnica sa opäť zapojila aj do 

národného multimediálneho projektu Nehejtuj.sk, zameraného na prevenciu netolerantných javov 

voči príslušníkom iných kultúr, národností a menšín podujatím Nehejtuj v knižnici. Celoslovenský 

projekt  Celé Slovensko číta deťom sa v tomto roku uskutočnil pod záštitou prezidenta SR Andreja 

Kisku a TK projekt realizovala dvakrát. 

TK realizovala aj vlastné projekty, už XXIII. ročník medzitriednej súťaže detí Čítam, čítaš, 

čítame, do ktorej sa v tomto roku zapojilo 46 (-1) tried s 886 (-14) deťmi. Knižné odmeny a ceny do 

súťaže dostala TK od OZ Hlas knižnice z dotácie od Zastupiteľstva NSK a od sponzorov. Vlastným 

projektom je aj audiovizuálne podujatie nielen pre milovníkov hudby Mytológia v hudbe, hudba 

v mytológii. V tomto roku knižnica realizovala projekt druhýkrát s podtitulom Mytológia Ameriky. 

V tomto roku TK realizovala už deviaty cyklus (10 tréningov) u seniorov obľúbeného projektu 

Tréningy pamäti,  

Pre prázdninujúce deti knižnica pripravila Jarné prázdniny v knižnici - celotýždenný 

program zameraný na zábavné trávenie voľného času detí pod názvom Z rozprávky do rozprávky, 

alebo ako zahnať nudu v knižnici. 

Knižnica pripravila aj kreatívne podujatie pre deti Tvoríme s ilustrátorom Miroslavom 

Regitkom.  

Dvakrát realizovala TK pre deti Stretnutie s  ilustrátorkou a autorkou knihy Ježibabka 

Celestínka a iné rozprávky Janou Dallosovou. 

Knižnica realizovala zábavno-vzdelávacie podujatie pre deti  Za siedmimi wifinami 

a siedmimi statusmi ako prevenciu pred nástrahami internetu. 

Po vydaní publikácie na prelome rokov pripravila knižnica popoludnie so živou ľudovou 

kultúrou s ukážkami folklóru, košíkovania, párania, vyšívania a pradenia Ľudové zvyky Tekova 

a Hontu. Súčasťou podujatia bolo aj predstavenie rovnomennej publikácie, ktorú zostavili Mária 

Sitková a Andrea Gőczeová. 
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Pre dospelých záujemcov knižnica pripravila aj Autorské čítanie s regionálnou 

spisovateľkou Beou Bazalovou. 

Pre stredoškolskú mládež knižnica pripravila nekonvenčnú  prednášku sociológa 

a vysokoškolského pedagóga Mgr. Romana Džambazoviča, PhD. Neskorá mladosť (Prečo sa 

stávame dospelými neskôr?), ktorá nadchla študentov i pedagógov.  

Knižnica sa venovala aj prevencii zneužitia internetu samostatným podujatím Nestrať sa vo 

svete internetu. Pre stredoškolských študentov knižnica rozšírila ponuku podujatí so zameraním na 

prevenciu kyberšikany, netolerantných javov voči príslušníkom iných kultúr, národností a menšín 

Nehejtuj v knižnici.  

Prvá slovenská trénerka pamäti  Eva Bajanová prezentovala projekt  Tréningy pamäti 

v obci Pukanec, kde interaktívne vyskúšala pamäťové schopnosti seniorov. Tréning pamäti trochu 

inak prezentovala naša trénerka aj na podujatí Krajskej knižnice Karola Kmeťka Starajme sa 

o svoj mozog. 

TK úspešne prezentovala svoju kreativitu a komunitné aktivity príspevkom „Optimistickí 

knihovníci sú z Levíc“  na odbornom seminári so zahraničnou účasťou Komunitná knižnica IX. 

v Rajeckých Tepliciach. 

V roku 2015 knižnici pomohli sponzori a darcovia, vďaka ktorým TK úspešne vyhodnotila 

súťaž Čítam, čítaš, čítame. Vďaka grantom knižnica nakúpila KF, ale aj zmodernizovala 

Literárny klub. Koncom roku knižnica dokázala z bežných finančných prostriedkov kúpiť 

výpožičný pult v oddelení literatúry pre deti a vďaka darcom vymeniť vybavenie literárneho 

klubu a vydať publikáciu Ľudovít Štúr. 

Knižnica prežila ďalší mimoriadne náročný rok, v ktorom takmer celú polovicu roka 

zápasila s nedostatkom finančných prostriedkov. Je až neuveriteľné, že aj napriek tomu TK 

dokázala plniť naplánované úlohy, ale aj úlohy mimo plánu. Knižnica dokázala pripraviť také 

podujatie ako Ľudové zvyky Tekova a Hontu, ktoré zaujalo nielen našu verejnosť, ale aj redaktorku 

Rádia Lumen Máriu Trubíniovú do takej miery, že s autorkou rovnomennej publikácie Andreou 

Gőczeovou pripravila samostatnú reláciu v cykle Fujarôčka moja.  

Za všetko to, čo knižnica v tomto roku dokázala patrí veľká vďaka kreatívnym a pracovitým 

ľuďom v knižnici, ktorí častokrát spravili nadprácu a nehanbili sa ani vyhrnúť si rukávy a pustiť sa 

opäť do maľovania, sťahovania a úpravy interiéru tak, aby sme sa my všetci, ale aj naši návštevníci 

a čitatelia cítili v knižnici oveľa lepšie. 
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II. Základné činnosti knižnice 

 
1. Knižničný fond 

 

Prírastok KF Rok 2015 Rok 2014 Rozdiel 

Plán prírastku 2 200 2 400 -200 

Prírastok KF 2 792 2 055 737 

Rozdiel 592 -345   

 

Rok 2015 nebol z hľadiska doplňovania KF príliš úspešný.  Knižnica v tomto roku  síce 

doplnila KF o 2 792 kn. j. (+737) a nákup KF sa o niečo zlepšil na 1 709 kn. j. (+387), napriek 

tomu bol celkový prírastok veľmi vzdialený od štandardov pre verejné knižnice. Napriek podpore 

MK SR, mesta Levice a aj zriaďovateľa bolo doplňovanie KF nedostatočné, čo následne ovplyvnilo 

celkovú činnosť a výkony knižnice. TK dlhodobo trpí nedostatkom bežných finančných 

prostriedkov a pokiaľ sa jej financovanie nezlepší, nie je možné ani len dúfať v priblíženie sa 

k štandardom platným pre verejné knižnice. 

Dlhodobo nedostatočné financovanie doplňovania KF zo strany zriaďovateľa neprispieva 

k snahe TK o budovanie pozitívneho imidžu spoľahlivej kultúrnej inštitúcie.  

 

Nákup KF podľa finančných zdrojov Rok 2015 Rok 2014 Rozdiel 

Granty MK SR + kultúrne poukazy 8 205,00 € 8 430,00 € -225,00 € 

Spolufinancovanie projektov 1 000,00 € 1 000,00 € 0,00 € 

Mesto Levice 340,00 € 0,00 € 340,00 € 

Dotácia NSK 3 523,40 € 3 000,00 € 523,40 € 

Vlastné zdroje 3 774,20 € 2 852,47 € 921,73 € 

Nákup KF spolu 16 842,60 15 282,47 € 1 560,13 € 

 

V roku 2015 knižnica kúpila KF v sume 16 842,60 € (+1 560,00). V tomto roku TK použila 

z vlastných zdrojov 3 774,20 € (+921,73), z dotácie z ÚNSK 3 523,40 € (+523,40), z dotácie mesta 

Levice 340,00 € (+340,00), z grantov MK SR vrátane kultúrnych poukazov  8 205,00  € (-225,00 €) 

a 1 000,00 € (rovnako) zo spolufinancovania grantu. 

 

Nákup KF finančne Rok 2015 Rok 2014 Rozdiel 

Plán nákupu KF 16 842,60 € 15 282,47 1 560,13 

        Z toho periodiká 2 838,75 € 3 847,32 -1 008,57 

        Z toho knihy 14 003,85 € 11 435,15 2 568,70 

Nákup KF spolu 16 842,60 € 15 282,47 1 560,13 

 

Z celkovej sumy 16 842,60 € (+1 560,13) knižnica použila na nákup kníh 14 003,85 € 

(+2 568,70) a 2 838,75 € (-1 008,57) na nákup periodík. 

Spôsob nadobudnutia KF Rok 2015 Rok 2014 Rozdiel 

Kúpa 1 709 1 322 387 

Dar 992 644 348 

Náhrada 88 89 -1 

Povinný výtlačok 3 0 3 

Prírastok spolu 2 792 2 055 737 
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V roku 2015 TK doplnila KF o 2 792 (+737) kn. j. Z toho  kúpou knižnica nadobudla 

1 709 (+387) kn. j. Nákup KF realizovala knižnica rovnako ako v predchádzajúcom období so 

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

Internetovým kníhkupectvom PEMIC, Vydavateľstvom Albatros-Media, veľkoobchodom IKAR, 

vydavateľstvom Portál, Vydavateľstvom Slovart, Kníhkupectvom Viera a Ing. Ivanom Lazíkom.  

Knižnica získala darom  992 (+348) kn. j. Najväčší počet darov bol tradične od čitateľov 

knižnice až 156 kn. j. v hodnote 1 580,38 €, a to najmä vďaka zaujímavému projektu novinárky 

pani Marty Moravčíkovej „Jednu knihu ročne“. Knižnica získala od OZ Hlas knižnice 123 kn. j. 

v hodnote 866,19 €. Od vydavateľstva Kalligram získala TK 6 kn. j. v hodnote 66,60 € z ich 

projektu „Knižnica slovenskej literatúry“ a od vydavateľstva Slovart získala TK 1 kn. j. v hodnote 

6,61 € za účasť na projekte Noc s Andersenom. 

V roku 2015 knižnica nahradila 88 kn. j. (-1) kn. j. a povinným  výtlačkom získala 3 (+1)  

kn. j. 

Priemerná cena knihy v roku 2015 bola 8,19 € (-0,46).  

 

Štruktúra prírastku KF Rok 2015 Rok 2014 Rozdiel 

Odborná literatúra pre dospelých 20,56% 27,59% -7,03% 

Krásna literatúra pre dospelých 42,08% 37,96% 4,12% 

Odborná literatúra pre deti 7,92% 6,28% 1,64% 

Krásna literatúra pre deti 28,58% 26,71% 1,87% 

Ostatné dokumenty 0,86% 1,46% -0,60% 

Prírastok spolu 100,00% 100,00% 0,00% 

 

V roku 2015 TK zaznamenala opäť najväčší prírastok krásnej literatúry pre dospelých 

42,08% (+4,12%). Najväčší pokles zaznamenala knižnica   v prírastku odbornej literatúry 20,56% 

(-7,02%). Mierny nárast zaznamenala knižnica  v prírastku krásnej literatúry pre deti 28,58% 

(+1,64%) a aj odbornej literatúry pre deti 7,92% (+1,64%). Prírastok ostatných dokumentov klesol 

0,86% (-0,60%). 

 

Počet získaných periodík Rok 2015 Rok 2014 Rozdiel 

Počet titulov periodík 78 83 -5 

Počet kúpených titulov 55 61 -6 

Počet darovaných titulov 24 25 -1 

Počet exemplárov periodík 86 93 -7 

Počet kúpených exemplárov 61 67 -6 

Počet darovaných exemplárov 25 26 -1 

 

V roku 2015 knižnica odoberala  78 (-5) titulov  periodík,  z nich bolo 55 (-6) titulov 

kúpených a 24 (-1) darovaných (1 titul bol kúpený a zároveň darovaný). Celkový počet exemplárov 

periodík bol 86 (-7), z nich 61 exemplárov bolo kúpených a 25 darovaných. Z dôvodu nízkej 

frekvencie využívania TK zrušila odber niekoľkých titulov. Čo však bolo najväčším prekvapením, 

v roku 2015 prestal vychádzať regionálny týždenník Pohronie. 

 

Úbytok KF Rok 2015 Rok 2014 Rozdiel 

Plán úbytku KF 1 112 2 675 -1 563 

Úbytok KF 581 5 918 -5 337 

Rozdiel 531 -3 243   
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Knižnica v roku 2015 vyradila 1 112 kn. j. (-1 563). V porovnaní s plánom bolo vyradených 

o 531 kn. j. menej. Najväčší počet vyradených kn. j. tvorili poškodené, chýbajúce a zastarané kn. j. 

zo všetkých oddelení, najmä z oddelenia literatúry pre deti. TK tiež vyradila chýbajúce kn. j. po 

revízii hudobného kabinetu. 

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

dosiahla úplné automatizované spracovanie celého knižničného fondu. 

V roku 2015 knižnica uskutočnila plánovanú revíziu KF oddelenia literatúry pre deti. 

 

Stav KF Rok 2015 Rok 2014 Rozdiel 

Plán stavu KF 104 000 106 500 -2 500 

Stav KF 105 123 102 912 2 211 

Rozdiel 1 123 -3 588   

  

V roku 2015 konečne vzrástol KF na 105 123 kn. j. (+2 211) najmä z dôvodu vyradenia 

menšieho počtu kn. j. a samozrejme tiež kvôli o niečo vyššiemu prírastku KF. Oproti plánu vzrástol 

KF o 1 123 kn. j. 

V tomto roku sa zvýšil počet kn. j. na 1-ho obyvateľa na 3,11 (+0,10). TK použila údaj 

o počte obyvateľov mesta Levice 33 836 k 30.9.2015. 

 Počet kn. j. na 1-ho používateľa knižnice v tomto roku vzrástol na 26,70 (+1,51). 

  

2. Knižnično-informačné služby 

 

Od roku 2008 knižnica pracuje v knižničnom programe DAWINCI, v ktorom poskytuje 

automatizované knižnično-informačné služby.  

V roku 2015 bol počet záujemcov o internetové služby 4 934 (+22) používateľov, čo je 

približne na úrovni minulého roku. Záujem o túto službu stúpol najmä v oddelení beletrie po 

výmene tenkých klientov z ukončeného národného projektu Informatizácia knižníc za 

plnohodnotné PC. Vo všetkých ostatných oddeleniach záujem o túto službu klesá.  

TK ešte koncom roku 2011 zaviedla službu SMS upomienky. Do konca roku 2013 knižnica 

už posielala SMS upomienky všetkým kategóriám používateľov okrem detí. Od roku 2014 knižnica 

realizuje túto službu počas celého roku u väčšiny používateľov, čím zjednodušila systém a zároveň 

výrazne znížila náklady na upomienky. TK denne generuje a automaticky posiela SMS upomienky. 

 

2.1 Používatelia 

 

Používatelia KIS Rok 2015 Rok 2014 Rozdiel 

Plán registrovaných používateľov 4 000 4 000 0 

Počet používateľov 3 937 4 085 -148 

Z toho plán používateľov do 15 r. 1 700 1 800 -100 

Z toho počet používateľov do 15 r. 1 694 1 662 32 

 

V roku 2015 TK získala 3 937 (-148) registrovaných používateľov, čo znamená  ďalší 

pokles počtu oproti predchádzajúcemu roku. Knižnici sa nepodarilo splniť ani plán počtu 

používateľov 4 000 (-63), napriek jeho miernej úprave kvôli očakávanému, ale neuskutočnenému 

sťahovaniu oddelenia beletrie. Knižnica dlhodobo kopíruje demografický vývoj obyvateľstva 

znižujúcim sa počtom starších obyvateľov (predtým knižnici chýbali deti, ktoré postupne 

prechádzajú do vyššej vekovej kategórie). Počet dospelých používateľov 2 243 (-180) opäť klesol aj  

oproti plánu o 57. Počet detských používateľov síce veľmi mierne, ale vzrástol na 1 694 (+32) a bol 

približne na úrovni plánu 1 700 (-6). Z celkového počtu registrovaných používateľov knižnice bolo 

43,03% (+2,34) detí. 
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Percento registrovaných používateľov knižnice z počtu obyvateľov mesta Levice aj v tomto 

roku kleslo na 11,64% (- 0,32). 

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

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

aj seniori. Knižnica má veľmi dobrú spoluprácu so ZO SZTP ako aj s dvomi dennými centrami pre 

seniorov v meste a DSS Fénix.  TK spolupracovala aj s DSS Bardoňovo, ktoré dlhodobo prejavuje 

záujem o knižničné podujatia.  

V roku 2015 knižnicu pravidelne navštevovali deti zo Spojenej školy internátnej (základnej 

a materskej školy). 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. Tieto deti pripravili pre pracovníkov knižnice a klientov DSS Bardoňovo literárno-

tanečné pásmo na znak vďaky za celoročnú starostlivosť pracovníčok knižnice. 

Pre zrakovo postihnutých používateľov knižnica zabezpečuje požičiavanie zvukových kníh 

zo Slovenskej knižnice pre nevidiacich. Klesajúci počet používateľov súvisí s prechodom 

zvukových kníh z audiokaziet do MP3 formátu. Zrakovo postihnutí používatelia majú k dispozícii 

PC s programami JAWS a MAGIC, vďaka ktorým môžu využívať internet a tiež individuálne si 

sťahovať zvukové knihy v MP3 formáte. Okrem toho môžu používatelia využívať PLEXTALK na 

čítanie CD-ROM - ov .  

 

Návštevníci Rok 2015 Rok 2014 Rozdiel 

Plán návštevníkov 59 000 58 000 1 000 

Počet prítomných návštevníkov 37 518 41 592 -4 074 

Počet virtuálnych návštevníkov 19 639 17 832 1 807 

Počet návštevníkov spolu 57 157 59 424 -2 267 

 

V roku 2015 klesol aj počet návštevníkov na 57 157 (-2 275), pričom pokles zapríčinili 

najmä fyzickí návštevníci v počte 37 518 (-4 074). Naopak stúpol počet virtuálnych návštevníkov 

na 19 639 (+1 807).  

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

podujatia.  

 

Upomienky Rok 2015 Rok 2014 Rozdiel 

I. upomienka 336 582 -246 

II. upomienka 110 169 -59 

III. upomienka 50 83 -33 

Riaditeľská upomienka 112 103 9 

Písomné upomienky spolu 608 937 -329 

Upomienky SMS 3 226 3 095 131 

Počet upomienok spolu 3 834 4 032 -198 

  

TK v roku 2015 zaznamenala celkom 3 834 (-198) upomienok, čo je mierny pokles. Zmena 

nastala v počte upomienok zaslaných  poštou  608 (-329) upomienok, čo výrazne znížilo náklady 

knižnice na poštovné. Počet upomienok prostredníctvom SMS vzrástol na 3 226 (+131). Ide 

o modernejší, lacnejší a promptnejší spôsob realizácie tohto procesu, ktorý si pochvaľujú nielen 

knihovníci, ale aj používatelia. 

Z počtu 112 (+9) riaditeľských upomienok zostalo nevybavených 32 (+18).  
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2.2 Výpožičky 

 

Výpožičky Rok 2015 Rok 2014 Rozdiel 

Plán absenčných výpožičiek 158 000 144 500 13 500 

Absenčné výpožičky 144 575 158 240 -13 665 

Plán prezenčných výpožičiek 37 000 35 500 1 500 

Prezenčné výpožičky  34 775 37 493 -2 718 

Plán počtu výpožičiek 195 000 180 000 15 000 

Počet výpožičiek spolu 179 350 195 733 -16 383 

 

V r. 2015 dosiahla knižnica celkový počet výpožičiek  179 350 (-16 383), čo je menej aj 

oproti plánu  o 15 650. Z celkového počtu výpožičiek bolo 144 575 (-13 665) absenčných a 34 775 

(-2 718) prezenčných. Hlavným dôvodom každoročného poklesu prezenčných výpožičiek je strata 

priestoru študovne, ktorý mala knižnica pred sťahovaním oddelenia odbornej literatúry k dispozícii. 

Navyše počas rekonštrukcie oddelenia beletrie je oddelenie presťahované do menších priestorov 

a taktiež používateľom chýba väčšia čitáreň. 

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

kvalite. 

 

Zloženie výpožičiek Rok 2015 Rok 2014 Rozdiel 

Odborná literatúra pre dospelých 27,12% 27,41% -0,29% 

Krásna literatúra pre dospelých 32,88% 32,11% 0,77% 

Odborná literatúra pre deti 7,41% 7,39% 0,02% 

Krásna literatúra pre deti 21,01% 20,46% 0,55% 

Periodiká 11,58% 12,63% -1,05% 

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

Z toho špeciálne dokumenty 1,25% 1,10% 0,15% 

 

Najväčší nárast, aj keď zanedbateľný knižnica zaznamenala vo výpožičkách krásnej 

literatúry pre dospelých 32,88% (+0,77). Najväčší pokles knižnica zaznamenala vo výpožičkách 

periodík 11,58% (-1,05) a mierny vo výpožičkách odbornej literatúry pre dospelých. Ostatné 

výpožičky boli v podstate na úrovni predchádzajúceho roku s minimálnym navýšením.  

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

45,55  (-2,36) výpožičiek. 

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

5,28 (-0,52). 

 

MVS Rok 2015 Rok 2014 Rozdiel 

Počet žiadaniek MVS 781 947 -166 

Počet vybavených žiadaniek MVS 766 832 -66 

Úspešnosť vybavenia MVS 98,08% 87,86% 10,22% 

MMVS 0 0 0 

MVS iným knižniciam 268 226 42 

 

V tomto roku knižnica zaznamenala pokles 781 (-166) žiadaniek o medziknižničnú 

výpožičnú službu. Z celkového počtu žiadaniek však TK kladne vybavila 766 (-66) MVS, čo 

predstavuje vysokú úspešnosť vybavenia 98,08% (+10,22%). V tomto roku sa zvýšilo percento 

úspešnosti vybavených žiadaniek z dôvodu obnoveného poskytovania  MVS zo strany SNK od 



 11 

konca roku 2015. Počet poskytnutých MVS iným knižniciam v tomto roku mierne vzrástol  na 226 

(-23).  

2.3 Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia 

 

Podujatia Rok 2015 Rok 2014 Rozdiel 

Plán podujatí 500 500 0 

Počet podujatí 541 616 -75 

Z toho pre deti 474 537 -63 

Z toho pre mládež 32 54 -22 

Z toho pre dospelých 35 25 10 

Počet účastníkov podujatí 12 707 14 157 -1 450 

 

Vzdelávacie a kultúrnospoločenské podujatia v roku 2015 knižnica realizovala v súlade 

s ťažiskovými úlohami. Rovnako ako v predchádzajúcom období TK pripravila množstvo podujatí 

aj mimo plánu. Väčšinu podujatí knižnica pripravuje s minimálnymi finančnými nákladmi                

a v prípade financovania podujatia knižnica spolupracuje s OZ Hlas knižnice a hľadá partnerov na 

finančné krytie podujatí. TK v roku realizovala 541 (-75)  podujatí s celkovým počtom účastníkov 

12 707 (+953). Aj v tomto roku knižnica pripravila viac komornejších a adresnejších podujatí pre 

menší okruh dospelých účastníkov a seniorov a tiež pre deti špeciálnych zariadení a deti materských 

škôl, okrem toho ale aj podujatia s väčším počtom účastníkov. 

Knižnica má dlhoročnú spoluprácu na príprave podujatí predovšetkým s OZ Hlas knižnice. 

V meste Levice a regióne TK spolupracuje s rôznorodými organizáciami a inštitúciami. 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, Mestská polícia, SB Press, ale aj Základná organizácia Únie nevidiacich 

a slabozrakých Slovenska. Knižnica čoraz častejšie oslovovala k spolupráci rôzne záujmové 

skupiny obyvateľov. TK spolupracovala aj s inštitúciami a jednotlivcami mimo nášho regiónu - 

s Linkou detskej istoty, s Nadáciou Memory, so spisovateľmi, či vydavateľmi. TK všetkými 

svojimi aktivitami smerovala k napĺňaniu a realizácii komunitných aktivít. 

V roku 2015 sa TK zapojila do XVII. ročníka Týždňa slovenských knižníc (23.3.– 

28.3.2015) s mottom „Knižnice pre všetkých“.  

Aj v tomto roku knižnica začala TSK opäť vystúpením divadelno-tanečnej skupiny Theatro 

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

pracovníkov knižnice a pre pozvaných hostí.  

Knižnica slávnostne otvorila TSK popoludním  s ľudovou kultúrou Ľudové zvyky Tekova 

a Hontu prezentáciou živej ľudovej kultúry s ukážkami folklóru, košíkovania, párania, vyšívania 

a pradenia. Súčasťou podujatia bolo aj predstavenie publikácie Ľudové zvyky Tekova a Hontu, 

ktorú zostavili bývalá kolegyňa Mária Sitková a pracovníčka knižnice Andrea Gőczeová.  

Pracovníci knižnice pripravili audiovizuálne podujatie nielen pre milovníkov hudby 

Mytológia v hudbe, hudba v mytológii II. Mytológia Ameriky. Podujatie spoločne pripravili  

Miroslav Kuna, Zita Müllerová a Andrea Gőczeová. Pre dospelých záujemcov knižnica 

pripravila tiež Autorské čítanie s regionálnou spisovateľkou Beou Bazalovou, ktorého sa zúčastnil 

aj nevidiaci „čitateľ“. 

TK pripravila pre deti staršieho školského veku stretnutie s PhDr. Beátou Mihalkovičovou 

zo SNM v Modre, autorkou knihy Ľudovít Štúr – život a pamätné miesta.  

Knižnica pripravila aj kreatívne podujatie pre deti Tvoríme s ilustrátorom Miroslavom 

Regitkom. Deti mali možnosť tvoriť si vlastné obrázky a ilustrátor tiež nakreslil deťom obrázok 

podľa ich želania.  

Aj v tomto roku bola tradičným vyvrcholením TSK Noc s Andersenom. Už dvanástykrát sa 

knižnica zapojila do medzinárodného projektu a realizovala opakovane noc plnú rozprávok, 

dobrodružstiev a zábavy. Tento rok sa NsA zúčastnilo 20 detí s pani učiteľkou. Tohtoročná noc bola 
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naozaj strašidelná aj so strašidelnými rozprávkami a zábavným sprievodným programom. Po 

zotmení sa všetci presunuli  do múzea. Aj tento rok už po šiestykrát knižnica spolupracovala na 

príprave programu s Tekovským múzeom. Pracovníci múzea PhDr. Margaréta Nováková s Mgr. 

Petrom Plevom  opäť pripravili pre deti poučný a zábavný program Aj s históriou sa dá zahrať. 

Deti sa dozvedeli o ľuďoch, ktorí žili a o spôsobe ako žili na hrade a dokonca mali možnosť 

vyskúšať si pod dozorom niektoré z dobových zbraní. Deti boli disciplinované a šikovné                   

a pracovníčky knižnice im za odmenu pripravili indície, na základe ktorých deti hľadali a aj našli 

sladký poklad. Deti sa o nájdený poklad spravodlivo podelili a vrátili sa späť do knižnice. O 22,30 

hod. odchádzali deti domov plné zážitkov a dojmov. 

Deň ľudovej rozprávky – A čo bolo ďalej?  TK sa siedmykrát zapojila do tohto projektu 

celodenným programom. Tento rok bolo podujatie zamerané na postavy z kníh Pavla Dobšinského. 

Knižnica pripravila pre deti tematicky zamerané kvízy, súťaže a hry. Deti vyhľadávali správne 

odpovede vo vystavených knihách. Tie deti, ktoré správne zodpovedali na všetky otázky sa dostali 

do celoslovenského výberu.  

Už piatykrát sa TK aktívne zapojila aj do projektu Národného lesníckeho centra Les 

ukrytý v knihe. Knižnica pripravila aktivity spolu s lesným pedagógom Ing. Petrom Grófom, 

ktorý priniesol rôzne hry a súťaže pre deti. Počas celého mesiaca apríl knižnica pripravila Výstavu 

kníh s  tematikou lesa a ochrany prírody. Sprievodnými podujatiami boli tiež zážitkové čítania 

a ďalšie aktivity. Každý návštevník stretnutia s lesným pedagógom Ing. Petrom Grófom, ako aj 

návštevníci výstavy dostali leták s Lesnou poštou z knižnice.  Lesný pedagóg si pre deti pripravil 

množstvo hádaniek, súťaží a kvízov a nadšeným deťom prečítal príbehy z pripravených kníh. TK 

pripravila tematickú bibliografiu na tému les a život v ňom. Súčasťou  lesnej pošty bol informačný 

leták s pozvaním do súťaže o vytvorenie Sprievodcu lesom. Bibliografia bola zároveň aj pozvánkou 

do knižnice, kde si deti mohli tieto knihy  požičať. 

Knižnica sa už ôsmykrát zapojila do celoslovenského projektu na zvýšenie záujmu detí         

o čítanie Čítajme si... Najpočetnejší detský čitateľský maratón, ktorý pripravuje Linka detskej 

istoty pri SV UNICEF spolu s knižnicami, knihovníckymi združeniami a školami na celom 

Slovensku. V knižnici sa tento rok do maratónu zapojilo 149 detí.  

TK sa zapojila aj do celoslovenského projektu Celé Slovensko číta deťom, iniciátorom 

ktorého je rovnomenné OZ. Prvé oficiálne podujatie sa v tomto roku konalo pod záštitou prezidenta 

Andreja Kisku. Projekt TK realizovala aj koncom roka pod názvom Celé Slovensko číta deťom aj 

na Mikuláša.  

Rovnako na podporu čítania detí je zameraný aj projekt Čítajme deťom. Ide o hlasné čítanie, 

ktoré aj v tomto roku realizovala pobočka TK Vinohrady. Tentokrát si deti vypočuli čítanie z kníh 

Kataríny Kerekešovej, Kataríny Molákovej a Alexandra Salmela Mimi a Líza a z knihy 

Zvonimíra Baloga Bontón pre deti. Ďalším projektom, ktorý tiež realizovala pobočka bol Týždeň 

hlasného čítania – podujatie zamerané  na podporu rozvoja čitateľských zručností detí mladšieho 

školského veku. Deti počas týždňa čítali z knihy Zuzany Boďovej Rozprávky do chrumkava 

prepečené.   

V tomto roku knižnica úspešne vyhodnotila už XXIII. ročník vlastného projektu na 

podporu čítania detí a obľúbenej medzitriednej súťaže detí Čítam, čítaš, čítame. Do súťaže sa 

v tomto roku zapojilo 46 (-1) tried zo šiestich základných škôl s 886 (-14) súťažiacimi. Knižné 

odmeny pre 153 víťazov knižnica zabezpečila prostredníctvom OZ Hlas knižnice, ktoré v tomto 

roku získalo  finančnú dotáciu od zastupiteľstva NSK v sume 300,00 € a aj ďalšie ceny do súťaže 

od firiem Mira Office a Cloetta Slovakia, s. r. o.  

Pre prázdninujúce deti TK pripravila Jarné prázdniny v knižnici – celotýždenný program 

zameraný na zábavné trávenie voľného času detí pod názvom Z rozprávky do rozprávky, alebo ako 

zahnať nudu v knižnici. 
TK aj tento rok pripravila podujatia zamerané na prevenciu proti rôznym spoločenským 

javom a siahla pri tom do vlastného KF. Na námet knihy Analfabeta negramotná spisovateľa Jána 

Uličianskeho TK pripravila s rovnomenným názvom tvorivú dielňu spojenú s touto úspešnou 
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knihou. V rámci prevencie pred nástrahami internetu knižnica pripravila zábavno-vzdelávacie 

podujatie Za siedmimi wifinami a siedmimi statusmi. 

V spolupráci s MsKS knižnica aj v tomto roku spoluorganizovala mestské podujatie 

Šarkaniáda. 

Pre deti pripravila knižnica Stretnutie s  ilustrátorkou a autorkou knihy Ježibabka 

Celestínka a iné rozprávky Janou Dallosovou, žijúcou v Rakúsku. 

Knižnica sa piatykrát zapojila do medzinárodného podujatia Brain Awareness Week - 

Týždeň mozgu, ktoré organizuje Slovenská Alzheimerova spoločnosť v spolupráci s Nadáciou 

Memory a Neuroimunologickým ústavom SAV. Trénerka pamäti Eva Bajanová tentokrát 

pripravila interaktívne podujatie pre seniorov Mozog ako detektív. Hry s pamäťou a kráľovnou  

detektívok Agathou Christie. Pre stredoškolákov pripravila prednášku s workshopom  Mozgový 

jogging - Hry s pamäťou. Pracovníčka pobočky zapojila do aktivít týždňa aj deti prípravou 

hlavolamov a rébusov v rámci podujatia Bystré hlavičky II.  

Pre študentov TK pripravila odbornú prednášku pedagóga a jazykovedca prof. PhDr. 

Juraja Glovňu  CSc. z UKF v Nitre Život a dielo Ľ. Štúra v kontexte slovenského národného 

obrodenia. Túto významnú osobnosť slovenských dejín nám priblížili spolu so svojou kolegyňou 

PaeDr. Renátou Hlavatou. 

Pri príležitosti Európskeho roka rozvoja v spolupráci s OZ Človek v ohrození TK 

pripravila pre študentov interaktívne podujatie Nebezpečenstvo jedného príbehu pod vedením 

projektového koordinátora Juraja Jančoviča. 

Knižnica poskytovala rozšírené informácie o elektronických EBSCO databázach 

a propagovala súborný katalóg Infogate. Pre žiakov deviatych ročníkov poskytovala lekcie 

knižnično-informačnej výchovy Exkurzia za informáciou, rozšírené o časť, ktorá sa venuje 

prevencii zneužitia internetu. Pripravila tiež samostatné podujatie pre študentov Nestrať sa vo svete 

internetu. Pre stredoškolských študentov knižnica rozšírila ponuku podujatí so zameraním na 

prevenciu kyberšikany, netolerantných javov voči príslušníkom iných kultúr, národností a menšín 

Nehejtuj v knižnici. Projekt vznikol ako súčasť kampane Národného výboru Rady Európy 

Beznenávisti.sk a projektov eSlovensko: zodpovedne.sk, ovce.sk, stopline.sk a nefejkuj.sk.  

Pre dospelých knižnica pripravila virtuálnu prehliadku Po stopách osobností a pamiatkach 

mesta, ktorá potešila najmä rodákov z Levíc a okolia. V tomto roku TK realizovala aj kompletný 

kurz Tréningy pamäti a vitality pre seniorov. 

Ani tento rok knižnica nezabudla na sviatok zaľúbených a potešila našich čitateľov ručne 

robenou pohľadnicou s úryvkami ľúbostných básní od Ľudovíta Fuchsa. 

V priebehu roka TK realizovala individuálne minikurzy práce na PC. V predvianočnom 

období knižnica pripravila Duchovné posolstvo Vianoc. 

Pri príležitosti 65. výročia narodenia a 30. výročia úmrtia knižnica pripravila v premiére 

audiovizuálne podujatie Karol Duchoň – slovenský Tom Jones. TK pripravila aj hudobný medailón 

k 100. výročiu  narodenia slávnej francúzskej šansoniérky Edith Piaf: Nie, nič neľutujem! 

Knižnica pripravila aj medailón o živote Heleny Vondráčkovej Zlatá Helena, ako aj podujatie 

Britská hudobná skupina Queen. 

Aj v tomto roku TK sprístupnila dve putovné výstavy v spolupráci s Klubom 

fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov Najkrajší kalendár Slovenska 2015 
a Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 2014.  

 O Tréningy pamäti prejavila záujem sociálna pracovníčka v obci Pukanec, kde prvá 

slovenská trénerka Eva Bajanová prezentovala projekt a interaktívne vyskúšala pamäťové 

schopnosti členov ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých. Tréning pamäti trochu inak 

prezentovala naša trénerka aj na podujatí Krajskej knižnice Karola Kmeťka Starajme sa o svoj 

mozog. 

Knižnica v roku 2015 spolu pripravila 541 (-75) podujatí, z nich bolo 162 (-32) dramatizácií 

rozprávok, z ktorých bol najväčší záujem o dramatizácie kníh O Pichuľkovi, Svetluške a mravcoch 

Pobehajcoch, Koza odratá a jež  a  O Guľkovi Bombuľkovi. Z ostatných podujatí boli najviac 
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reprízované literárne kvízy, zamerané na knižnično-informačnú výchovu Čo som čítal a  Ako 

poznám knihy a knižnicu.  
 

Propagácia knižnice Rok 2015 Rok 2014 Rozdiel 

Hromadné návštevy 392 433 -41 

Počet návštevníkov 9 941 9 731 210 

Výstavy 230 182 48 

Nástenky 28 32 -4 

Knižničné plagáty 29 30 -1 

Rozhlasové relácie 1 0 1 

Televízne vysielanie 6 6 0 

Články v tlači 14 22 -8 

 

V roku 2015 navštívilo knižnicu prostredníctvom 392 (-41) hromadných návštev s počtom 

9 941 (+210) účastníkov.  Knižnica pripravila 230 (+48) výstav k výročiam literárnych osobností, 

28 (-4) tematických násteniek a vytvorila 29 (-1) knižničných plagátov. Rádio Lumen odvysielalo 

v rámci pravidelnej relácie Fujarôčka moja celú rozhlasovú reláciu venovanú publikácii Ľudové 

zvyky Tekova a Hontu s jej autorkou Andreou Gőczeovou. Knižnica úspešne propagovala svoju 

činnosť spolu 6-krát (+3), z toho 5-krát v regionálnom televíznom vysielaní a raz v TV 

Markíza. O knižnici vyšlo v regionálnej tlači 14 (-8) článkov. 

 

III. Bibliograficko-informačná činnosť 

Uchovávanie, spracovávanie a sprístupňovanie regionálnych dokumentov 

 

TK sprístupňuje a dopĺňa fond regionálnych dokumentov. Knižnica má spracovaných 2 870 

(+69) regionálnych kníh, ktoré pravidelne dopĺňa a aj databázu záznamov regionálnych článkov, 

ktorá obsahuje 20 964 (+481) bibliografických záznamov. V roku 2015 TK spracovala 481 (-248) 

záznamov regionálnych článkov. Začiatkom tohto roku prestal vychádzať regionálny týždenník so 

sedemdesiatročnou tradíciou „Pohronie“. Okrem nízkej kvality ostatných periodík to bolo ďalším 

dôvodom spracovania menšieho počtu regionálnych článkov. TK excerpovala články z 22 

regionálnych periodík a tiež monitorovala celoslovenské periodiká. V tomto roku TK doplnila 

databázu regionálnych dokumentov o 59 kn. j. (+7). Knižnica v tomto roku  excerpovala články       

z 22 regionálnych periodík a tiež monitoruje vybrané slovenské periodiká.   

Knižnica priebežne dopĺňa tematické regionálne kartotéky, zamerané napr. na ľudové zvyky, 

cestovný ruch, holokaust, životné prostredie, kultúrne pamiatky, históriu mesta, dejiny školstva 

a pod.  TK pravidelne aktualizovala svoju webovú stránku a aj Facebook. Rovnako pravidelne 

sprístupňuje nové a permanentne dopĺňa už existujúce rubriky – napr. Osobnosti regiónu, ktoré 

návštevníci stránky využívajú. TK má na svojej webovej stránke sprístupnené rubriky Pamätné 

tabule a Predstavujeme mladé talenty levického regiónu, o ktoré je stály záujem. Napriek stálemu 

záujmu používateľov o webovú stránku a FB knižnica 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 139 (+7) rešerší s počtom 

záznamov 5 292 (-234) a poskytla celkom 10 272 (-417) bibliografických a faktografických 

informácií a 1 581  (-136) inštrukcií a konzultácií.  

 

Bibliograficko-informačné služby Rok 2015 Rok 2014 Rozdiel 

Bibliografické a faktografické informácie 10 272 10 689 -417 

Elektronické rešerše 139 132 7 

Inštrukcie a konzultácie 1 581 1 717 -136 
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Zoznam spracovaných rešerší v roku 2015 
 

1. Činitele ovplyvňujúce školskú spôsobilosť dieťaťa (38 zázn.) 

2. Vybrané kultúrno-etické otázky súčasnosti (45 zázn.) 

3. Rozvoj sociálnych kompetencií detí v predškolskej príprave (18. zázn.) 

4. Možnosti nahradenia väzby v trestnom konaní (20 zázn.) 

5. Možnosti sociálnej práce s deťmi s prejavmi porúch správania v predškolskom a školskom 

veku (58 zázn.) 

6. Levický jarmok (12 zázn.) 

7. Kvalitatívne parametre kabín mobilných strojov z hľadiska zorného poľa vodiča (29 zázn.) 

8. Profesionálna rodina ako náhradná forma starostlivosti (42 zázn.) 

9. Možnosti rozvoja osobnosti dieťaťa hrou a zážitkom v čase mimo vyučovania (77 zázn.) 

10. Integrované tematické vyučovanie (50 zázn.) 

11. Návrh a vyhodnotenie názornej učebnej pomôcky pre vyučovací predmet odborný výcvik      

(31 zázn.) 

12. Parazity v školských podmienkach (35 zázn.) 

13. Sociálna psychológia – človek vo vzťahu (37 zázn.) 

14. Liečba mykoplazmatických a ureaplazmatických infekcií urogenitálu azitromycínom 

a doxycyklínom (25 zázn.) 

15. Firemné plánovanie (Companies Planning) (41 zázn.) 

16. Možnosti zlepšovania sociálnej klímy triedy stredných škôl prostredníctvom osobnostnej 

a sociálnej výchovy (67 zázn.) 

17. Domestikácia zvierat (18 zázn.) 

18. Ján Motulko: Z ohňa a krvi, poviedka Tma (28 zázn.) 

19. Spôsoby zisťovania porúch vzduchotlakových brzdných systémov (37 zázn.) 

20. Rudolf Fabry: Ja je niekto iný (21 zázn.) 

21. Jozef Cíger Hronský: Chlieb (28 zázn.) 

22. Využívanie učebných pomôcok na vyučovanie techniky (40 zázn.) 

23. Hypertenzia (48 zázn.) 

24. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s diabetickou nohou (55 zázn.) 

25. Vikingovia, pôrody a šestonedelie (16 zázn.) 

26. Historické udalosti Kráľovských miest Bátovce a Pukanec (16 zázn.) 

27. Význam a využitie didaktickej techniky v ekonomických predmetoch (55 zázn.) 

28. Automatické generovanie informačných systémov pomocou doménovo špecifických jazykov 

(64 zázn.) 

29. Kompletná starostlivosť o pacienta s erysipelom (38 zázn.) 

30. Odpisy dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku v účtovníctve SR              

(41 zázn.) 

31. Projektové vyučovanie na I. stupni ZŠ (52 zázn.) 

32. Postoj zdravotne ťažko postihnutého k sebe samému a vplyv okolia na tento postoj z etického 

hľadiska (27 zázn.) 

33. Dejiny koncentračného tábora Osvienčim (76 zázn.) 

34. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so suicidálnymi pokusmi (56 zázn.) 

35. Odzeranie, znaková reč (20 zázn.) 

36. Kompletná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s depresiou (35 zázn.) 

37. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiakov a ich saturácia v bežných školách (31 zázn.) 

38. Zmeny zmluvy (74 zázn.) 

39. Podmienky základnej školy pre vyučovanie žiakov so zdravotným znevýhodnením (38 zázn.) 
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40. Voľný čas detí mladšieho školského veku (35 zázn.) 

41. Výchova a vzdelávanie v staroveku (8 zázn.) 

42. Sociálna práca s dlhodobo evidovanými nezamestnanými na Slovensku a vo svete (20 zázn.) 

43. Vláda v politickom systéme SR (24 zázn.) 

44. Podlužany (21 zázn.) 

45. Príčiny nezamestnanosti absolventov vysokých škôl (36 zázn.) 

46. Osvetlenie automobilov (38 zázn.) 

47. Využitie odborného vzdelávania a jeho uplatnenie v práci (41 zázn.) 

48. Cestovné poistenie a poisťovanie v EÚ (29 zázn.) 

49. Marketingová stratégia SR v oblasti vzdelávania (45 zázn.) 

50. Postavenie učiteľa na SOŠ (45 zázn.) 

51. Skúsenosti stredoškolských žiakov so sociálno-patologickými javmi na vybraných sociálnych 

sieťach (33 zázn.) 

52. Malé a stredné podniky – ich význam a funkcie v rozvoji regiónov (43 zázn.) 

53. Výchova k rodinnému životu a téma rodiny (50 zázn.) 

54. Komunikácia v záchranných službách (22 zázn.) 

55. Ľudovít Štúr – život a dielo (34 zázn.) 

56. Zaniknutá obec Mochovce (10 zázn.) 

57. Vinohradníctvo v regióne (80 zázn.) 

58. Sociálne zručnosti mentálne postihnutých žiakov (21 zázn.) 

59. Celoživotné vzdelávanie vo verejnej správe (28 zázn.) 

60. Sociálno-etické zručnosti učiteľov (29 zázn.) 

61. Zvýšenie finančnej gramotnosti žiakov 1. stupňa základných škôl (43 zázn.) 

62. Kreativita učiteľov na stredných školách (42 zázn.) 

63. Didaktické východiská tvorby učebných osnov ekonomických predmetov (42 zázn.) 

64. Učebný štýl (64 zázn.) 

65. Ochrana ľudských práv v Európskej únii (50 zázn.) 

66. Komparácia štýlov rodinnej výchovy vo vybraných štátoch EÚ (44 zázn.) 

67. Porovnanie pohonov s palivom CNG a LPG (18 zázn.) 

68. Neuropedagogika a výučba na stredných školách (27 zázn.) 

69. Úloha, význam a činnosť probačných a mediačných úradníkov v súvislosti s uplatňovaním 

alternatívnych trestov (48 zázn.) 

70. Systém riadenia bezpečnosti vo vybranom podniku (44 zázn.) 

71. Škola ako výchovno-vzdelávacia inštitúcia pre formovanie osobnosti žiaka (39 zázn.) 

72. Pohyb ako prostriedok prevencie pred obezitou detí predškolského veku (47 zázn.) 

73. Okolnosti vylučujúce protiprávnosť (46 zázn.) 

74. Návrh opatrení na zlepšenie hodnotenia zamestnancov (39 zázn.) 

75. Podpora zdravotného štýlu detí predškolského veku (53 zázn.) 

76. Aktivizujúce metódy vo výučbe výtvarnej výchovy (32 zázn.) 

77. Organizačné formy pohybových aktivít v predškolských zariadeniach (35 zázn.) 

78. Kľúčové kompetencie špeciálneho pedagóga na základných školách (44 zázn.) 

79. Financovanie rozvoja a modernizácie dopravnej infraštruktúry prostredníctvom verejno-

súkromných partnerstiev v Slovenskej republike (32 zázn.) 

80. Učebný štýl žiakov stredných odborných škôl a ich využitie v odbornom vzdelávaní             

(66 zázn.) 

81. Sociálna asistencia s rizikovým klientom (43 zázn.) 

82. Aktuálne problémy zaistenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (46 zázn.) 

83. Projektová výučba v ekonomických predmetoch a kritické myslenie žiakov (36 zázn.) 
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84. Výskyt, prejavy a prevencia šikanovania na stredných školách (39 zázn.) 

85. Ekonomická analýza trendov v odbornom vzdelávaní na školách (32 zázn.) 

86. Metodika a didaktika ekonomických predmetov na SOŠ (46 zázn.) 

87. Fluktuácia zamestnancov (39 zázn.) 

88. Adaptácia a rozvoj zamestnancov (41 zázn.) 

89. Vybrané cenné papiere emitované vybranou bankou SR (52 zázn.) 

90. Poranenia miechy (28 zázn.) 

91. Uplatnenie absolventov na trhu práce (34 zázn.) 

92. Ďalšie vzdelávanie učiteľov (33 zázn.) 

93. Pedagogická a sociálna komunikácia v práci učiteľa a vychovávateľa (32 zázn.) 

94. Osvojenie (38 zázn.) 

95. Rizikové a ochranné faktory pôsobiace na žiaka vo vzťahu k školskej úspešnosti (37 zázn.) 

96. Etické aspekty sociálnej práce s deťmi s postihnutím (37 zázn.) 

97. Exkurzie v odborných predmetoch (33 zázn.) 

98. Grécka menová kríza (40 zázn.) 

99. Vplyv rozvoja start-up firiem na ekonomický a sociálny rozvoj vybraného regiónu  (35 zázn.) 

100. Motivácia voľby povolania u učiteľov stredných odborných škôl (44 zázn.) 

101. Fenomén animácie a animátori (42 zázn.) 

102. Kuriózne, ironické a satirické aspekty vo výtvarnom umení (42 zázn.) 

103. Ohybnosť u mladých hokejistov (21 zázn.) 

104. Ekonomika výroby a pestovania obilnín vo vybranom poľnohospodárskom podniku             

(27 zázn.) 

105. Prednemocničná zdravotná starostlivosť o pacienta s arytmiou (38 zázn.) 

106. Prvý kontakt pracovníka s drogovo závislým (47 zázn.)  

107. Supervízia a jej miesto v práci sociálneho pracovníka (38 zázn.) 

108. Život a dielo kulturológa Ivana Dubničku (56 zázn.) 

109. Nezamestnanosť ako makroekonomický problém a úloha malých a stredných podnikov pri 

vytváraní pracovných príležitostí (47 zázn.) 

110. Návratnosť investície do štúdia (45 zázn.) 

111. Vývin politického systému v podmienkach politického systému SR (58 zázn.) 

112. Náležitosti pracovnej zmluvy (46 zázn.) 

113. Krajná núdza (31 zázn.) 

114. Postavenie ženy v stredoveku (30 zázn.) 

115. Dejiny mlynárstva na Slovensku (21 zázn.) 

116. Založenie malého a stredného podnikania (43 zázn.) 

117. Sexuálna výchova v kontexte ľudských práv (31 zázn.) 

118. Strabizmus (26 zázn.) 

119. Prírodné zdroje (nerastné suroviny a energie) (29 zázn.) 

120. Podhorie (Žakýl, Teplá) (12 zázn.) 

121. Lokálne a regionálne elektronické média v Leviciach (27 zázn.) 

122. Aktuálne problémy inkluzívnej pedagogiky z výchovného aspektu (48 zázn.) 

123. Parlamentné voľby a úloha obcí pri zaisťovaní ich priebehu (20 zázn.) 

124. Digitálne technológie v materskej škole (29 zázn.) 

125. Krízová intervencia po mimoriadnej udalosti (36 zázn.) 

126. Financovanie výskumu a vývoja v podmienkach SR (40 zázn.) 

127. Gymnázium v Leviciach (45 zázn.) 

128. Štátny učiteľský ústav v Leviciach (35 zázn.) 

129. Vplyv výchovného štýlu rodičov na sebahodnotenie adolescentov (47 zázn.) 
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130. Mobbing na pracovisku (41 zázn.) 

131. Chránená krajinná oblasť Strážovské vrchy (39 zázn.) 

132. Dejiny odievania (40 zázn.) 

133. Výroba čokolády (20 zázn.) 

134. Židovské múzeá a knižnice (38 zázn.) 

135. Dentálna hygiena (19 zázn.) 

136. Život a dielo amerického spisovateľa Steva Berryho (38 zázn.) 

137. Agresivita u detí mladšieho školského veku (60 zázn.) 

138. Archeologický útvar v Pečeniciach – spečený val (21 zázn.) 

139. Pedagogické poradenstvo v materskej škole (68 zázn.) 

 

TK v roku 2015 pripravila a aj vydala textovo-bibliografický materiál k Roku Ľudovíta 

Štúra a 200. výročiu jeho narodenia pod názvom Ľudovít Štúr – Život a dielo.   

Pri príležitosti 200. výročia založenia Gymnázia Andreja Vrábla knižnica zhromažďovala 

materiál a dokumenty na pripravovanú monografiu spolu s podrobným životopisom 

s fotodokumentáciou života Andreja Vrábla. V úvode Pamätnice Gymnázia v Leviciach  je úvodný 

príspevok Andrej Vrábel (1910 – 1991), ktorý spracoval pracovník TK Mgr. Miroslav Kuna. 

Spoločne s kolegyňou Andreou Gőczeovou pripravili aj prezentáciu o živote Andreja Vrábla, 

bývalého riaditeľa gymnázia. 

Pre rodákov z Levíc a blízkeho okolia TK pripravila virtuálnu prehliadku Po stopách 

osobností a pamiatkach mesta, ktorá zarezonovala hlavne u tých skôr narodených. 

 Knižnica aj naďalej zhromažďovala a dopĺňala údaje a informácie  do Slovníka osobností 

levického regiónu. 

 

IV. Metodická a poradenská činnosť 
 

 4. 1 Koordinácia a kooperácia činnosti knižníc v regióne 

 

 Knižnica poskytuje prostredníctvom svojej webovej stránky v sekcii Obecné knižnice 

v regióne kompletný metodický servis pre knižnice v regióne. Obecné a mestské knižnice sú s ním 

mimoriadne spokojné a iba v prípade zvláštnych potrieb a nejasností sa obracajú na našu knižnicu.  

Knižnica  poskytuje knihovníkom servis aj na facebooku. Všetky informácie, vrátane kontaktov, 

adresárov a informácií z regiónu TK pravidelne aktualizuje. V roku 2015 TK poskytovala 

metodickú pomoc a usmernenie knižniciam v okrese so zameraním najmä  na vyplňovanie 

štatistických Ročných výkazov o knižnici za rok 2015. Povinnosť zberu štatistických údajov 

v tomto roku prešla z MK SR na Národné osvetové centrum a z dôvodu zavedenia elektronických 

formulárov pre všetky štatistické jednotky sa termín zberu posunul až na polovicu februára. 

Samozrejme, že termín na skontrolovanie a verifikáciu formulárov za obecné knižnice bol veľmi 

krátky, len do 6.3.2015 a to sú Levice najväčší okres s najväčším počtom obcí! 

Knižnica tiež poskytovala usmernenie a pomoc pri vypĺňaní tlačív a prihlasovaní grantov, 

ale aj na riešenie aktuálnych problémov, ktoré bolo možné riešiť telefonicky, príp. e-mailom.  

Knižnica prenášala na svoju webovú stránku dôležité aktuality z knižničného portálu Infolib,            

z porád  riaditeľov, príp. odborných seminárov. Prostredníctvom 5 (rovnako) hromadných 

adresných e-mailov TK informovala starostov obcí a knihovníkov o aktualitách. Knižnica aj tento 

rok ponúkla starostom obcí možnosť osobnej metodickej návštevy, ktorú nikto nevyužil. TK 

napriek tomu navštívila 2 mestské knižnice. 

Na území regiónu TK koordinovala činnosť 83 knižníc s 5 (-1) pobočkami. Ock Veľký 

Ďur zrušila svoju pobočku v miestnej časti Rohožnica. Počet knižníc sa oproti vlaňajšiemu roku 

nezmenil. V regióne pracuje rovnaký počet 83 knižníc s 5  (-1) pobočkami: 
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 1 regionálna knižnica s 1 pobočkou 

 3 mestské knižnice s 3 pobočkami 

 10 obecných profesionalizovaných knižníc (-1 pobočka) 

 69 obecných neprofesionalizovaných knižníc s 1 pobočkou   

Z celkového počtu 69 obecných neprofesionalizovaných knižníc je 49 fungujúcich knižníc, 

8 knižníc (-4) stagnuje menej ako 5 rokov  a 12 knižníc (+5) nevykazuje činnosť. 

 

V roku 2015 bol počet knižníc regiónu, ktoré poskytovali internet verejnosti  22 (rovnako). 

Internetové služby poskytujú tieto Ock a MsK: Bielovce, Brhlovce, Devičany,  Horné Turovce, 

Hrkovce, Iňa, Ipeľské Úľany, Kalná nad Hronom, Keť, Nová Dedina, Pastovce, Pohronský 

Ruskov, Plášťovce,  Pukanec,  Sikenica, Starý Tekov, Šahy, Šarovce,  Tekovský Hrádok, 

Veľké Ludince, Želiezovce  a TK v Leviciach.  

 

Metodicko-poradenskú činnosť knižnica zamerala hlavne na: 

 

 zabezpečenie kompletného servisu knihovníkom regiónu prostredníctvom webovej stránky TK 

 prenos aktuálnych informácií 

 aktualizáciu zverejnených kontaktov a adresárov na webovej stránke TK 

 pomoc pri vyplňovaní Ročných výkazov o knižnici   

 pomoc pri vypracovaní grantov 

 pomoc pri riešení aktuálnych problémov obecných knižníc 

 zabezpečenie registrácie knižníc do Zoznamu knižníc 

 uplatňovanie nových legislatívnych dokumentov v knižničnej praxi 

 

V roku 2015 TK zaznamenala tieto zmeny: 

 personálna zmena v 9 Ock a 1 MsK: Želiezovce (výmena riaditeľky s poverením), Čajkov, 

Dolná Seč, Hrkovce, Hronovce, Jabloňovce, 

Pastovce, Pečenice, Starý Hrádok a Tupá 

 priestorové zmeny TK nezaznamenala 

 

Formy metodickej činnosti Rok 2015 Rok 2014 Rozdiel 

Plán metodických návštev 10 10 0 

Počet metodických návštev 2 0 2 

Plán metodických konzultácií 160 160 0 

Počet metodických konzultácií 181 240 -59 

Hromadné informačné e-maily 5 5 0 

 

TK poskytla v roku 2015 starostom a knihovníkom regiónu spolu 181 (-59) konzultácií. 

Z nich bolo 97 telefonických, 82 e-mailových a 2 osobné konzultácie so zameraním na štatistický 

výkaz. Oproti minulému roku klesol počet konzultácií z dôvodu zapracovania knihovníkov 

a pracovníkov OcÚ do nového výkazníctva. Dôslednou a systematickou metodickou prácou sa 

pomaly zlepšuje aj vykazovanie knižničných výkonov. V roku 2015 sa zmenila metodika 

vykazovania konzultácií. Z celkového množstva boli vyňaté digitálne a referenčné služby, ktoré 

doteraz TK vykazovala ako konzultácie e-mailom. TK  je s knižnicami v regióne v úzkom                 

a pravidelnom kontakte. Dôkazom toho je aj vysoký počet najmä telefonických a elektronických 

konzultácií. 

TK v tomto roku uskutočnila 2 (+2)  metodické návštevy v Msk Šahy a Želiezovce. 

Dôvodom návštev bolo informovať knižnice o možnosti zapojenia sa do benchmarkingu knižníc. 

Poverená riaditeľka MsK Želiezovce informovala o rozhodnutí MsZ o zrušení právnej subjektivity 

knižnice k 31.12.2015 a jej začlenení ako organizačnej zložky MsÚ od 1.1.2016.  
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Prostredníctvom pravidelne aktualizovanej webovej stránky v sekcii Obecné knižnice           

v regióne, facebooku a adresných e-mailov knižnica pravidelne informovala starostov obcí 

a obecných knihovníkov o všetkých aktualitách. Podľa Dotazníkov k Ročným výkazom knižnica 

aktualizovala na svojej webovej stránke  Zoznam knižníc v regióne so všetkými kontaktmi. Na 

základe výzvy Víta Richtera z Národní knihovny Praha  TK vyzvala všetkých zriaďovateľov 

knižníc v okrese, aby sa zapojili do Benchmarkingu verejných knižníc (spoločné vykazovanie 

výkonov knižníc v ČR a SR).  V roku 2015 sa nezaregistrovala žiadna knižnica okrem TK.  

Hoci TK opakovane  vyzývala 13 starostov neprihlásených knižníc do Zoznamu knižníc 

SR ešte stále nie je jasné, či  si svoju povinnosť splnili.  

 Starostovia obcí dlhodobo nejavia záujem o podpisovanie dohôd o spolupráci. Ani v tomto 

polroku zatiaľ nebola podpísaná žiadna dohoda. Čoraz viac obcí nakupuje samostatne 

prostredníctvom predajcov, príp. internetu a knižničné tlačivá si zaobstarávajú spolu s tlačivami pre 

obecný úrad. Žiadna obecná knižnica nepožadovala doplňovanie ani nákup KF. Obecné knižnice 

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

samostatne nakupujú a aj spracovávajú. Spracovanie KF požadovala iba Ock Kozárovce.  

 Do grantového systému MK SR sa zapojilo v tomto roku 8 (+3) knižníc. Do podprogramu 

2.1 Knižnice a knižničná činnosť si tento rok zaregistrovali 5 (+2) projektov  3 knižnice.: MsK 

Želiezovce a ani Ock Farná  neuspeli,  a TK v Leviciach uspela iba jedným z 3 podaných 

projektov. Do podprogramu 2.5 Akvizícia knižníc si zaregistrovalo projekty 8 (+3) knižníc a všetky 

boli úspešné: MsK  Želiezovce, MsK  Šahy, Ock Farná, Ock Nová Dedina, Ock Pukanec, Ock 

Veľké Ludince, Ock Veľké Turovce a TK v Leviciach.  

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

väčšinou elektronicky, pretože všetky obecné úrady a 22 knižníc 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, 

ktorých praxou ubúda.  

V roku 2015 TK vyplnila aj Ročný výkaz o kultúre znevýhodnených skupín 

obyvateľstva KULT 2-01 a Ročný výkaz o neperiodických publikáciách KULT 4-01. 

 

 4.2 Rozborová, analytická a prieskumová činnosť 

 

V roku 2015 TK vypracovala analýzu a rozbor činnosti v materiáli Výročná správa 

Tekovskej knižnice v Leviciach za rok 2014. Výsledky činnosti verejných knižníc v regióne za rok 

2014 spracovala TK v materiáli Dokumentácia 2014.  

  

 4.3 Ďalšie vzdelávanie knižničných pracovníkov 

 

Pracovníci TK sa v roku 2015 zúčastnili týchto odborných podujatí: 

 

1. SVOP – Stretnutie so zákazníkmi – CVTI Bratislav (február 2015) 

2. Elektronické knihy a knižnice – odborný seminár – SNK Martin (marec 2015) 

3. VZ SAK– SNK Martin (marec 2015) 

4. Partnerské knižnice Kancelárie NR SR – stretnutie partnerských knižníc s pracovníkmi 

Kancelárie NR SR a ich zahraničnými hosťami – Kancelária NR SR – Častá-Papiernička 

(apríl 2015) 

5. Nitlib 2015 – Kam kráča knižnica  - Nitrianske knižnice, SSKK, SAK – SPU Nitra (apríl 

2015) 

6. Nitrianska Lunica – slávnostné oceňovanie najlepších zamestnancov kultúrnych 

organizácií NSK – Župný dom Nitra (máj 2015) 

7. Hudba vo verejnom priestore – SOZA – RVC Nitra (máj) 

8. Dni verejných knižníc – SNK Martin (jún 2015) 



 21 

9. Komunitná knižnica IX. – Žilina a Rajecké Teplice (jún 2015) 

10. Exkurzia do Knižnice Jagelovskej univerzity v Krakowe – KP SSKK – Krakow 

(september 2015) 

11. Zahoď všetko a čítaj... – seminár zameraný na čitateľskú gramotnosť, prácu s knihou, 

podnecovanie tvorivého čítania s porozumením u detí - Spolok maďarských knihovníkov na 

Slovensku -  MsK Šahy  (september 2015) 

12. Žurnalistické tvorivé písanie – praktický seminár – KOS Nitra (september 2015) 

13. Knižnice 2015 – celoslovenská konferencia – Liptovský Ján (september 2015) 

14. Odborný seminár k 200. výročiu založenia Gymnázia v Leviciach – GAV Levice 

(október 2015) 

15. Starajme sa o svoj mozog – KKKK Nitra (október 2015)  

16. Benchmarking verejných knižníc – celoslovenský seminár – SNK Martin (október 2015) 

17. Bibliotéka 2015 – medzinárodný veľtrh kníh – Incheba  Bratislava (november 2015) 

18. Profesia knihovník. III. Metodik – SNK Martin (november 2015) 

19. Ako hravo čítať - celoslovenský seminár s praktickými lekciami tvorivej práce s literárnym 

textom - Nezisková organizácia Osmijanko LIC – MsK Piešťany (november 2015) 

20. Cena Andreja Chudobu – celoslovenská literárna súťaž určená Žiakom základných 

a stredných škôl i dospelým – ZŠ Pukanec (november 2015) 

21. Ceny NSK za rok 2014 – Župný dom Nitra (november 2015) 

22. VZ SAK – valné zhromaždenie s voľbami – SNK Martin (november 2015) 

 

- účasť pracovníkov na pracovných a odborných poradách a zasadnutiach KP SSKK 

 

 4.4 Príprava a spracovanie koncepčných programov, programov rozvoja knižníc 

 

V roku 2015 TK vypracovala Plán činnosti na rok 2015  a priebežne podľa potreby 

pripravovala materiály a odborné podklady, týkajúce sa odbornej činnosti.  

 

4.5 Edičná činnosť 

 

1. Holubcová, Jana 

Výročná   správa  Tekovskej knižnice v Leviciach za rok 2014 / Jana Holubcová. – Levice : 

Tekovská knižnica v Leviciach, 2015. – 38 s., Príl. 

2. Holubcová, Jana 

Plán  činnosti  Tekovskej knižnice  v Leviciach  na  rok  2015 / Jana Holubcová. – Levice : 

Tekovská knižnica v Leviciach, 2015. – 9 s. 

3. Tomusová, Katarína 

Dokumentácia   2014 :  vyhodnotenie   činnosti   verejných   knižníc  v okrese  Levice  podľa 

hlavných   ukazovateľov  činnosti   za   rok  2014 / Katarína  Tomusová. – Levice :  Tekovská 

knižnica v Leviciach, 2015. – 11 s., Príl. 

4. Holubcová, Jana 

5. Správa o činnosti Tekovskej knižnice v Leviciach za 1. polrok 2015/ Jana Holubcová.  – 

Levice : Tekovská knižnica v Leviciach, 2015. – 32 s. 

6. Tomusová, Katarína 

Miroslav Regitko : bibliografický profil / Katarína Tomusová, Andrea Gőczeová. – Levice : 

Tekovská knižnica v Leviciach, 2015. – Nestr. 

7. Kuna, Miroslav  

Andrej Vrábel (1910-1991) / Ľubica Opaterná, Ladislav Vincze. In : Pamätnica Gymnázia 

v Leviciach. – Levice : GAV, 2015. – S. 6-10. 
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8. Kuna, Miroslav 

Ľudovít  Štúr :  život  a  dielo :  textovo-bibliografický materiál  /  Miroslav  Kuna,  Andrea 

Gőczeová. – Levice : Tekovská knižnica v Leviciach, 2015. – 45 s. 

9. Gőczeová, Andrea 

Jana Dallosová  :  Ježibabka Celestínka a iné rozprávky : bibliografický profil s pozvánkou /  

Andrea  Gőczeová. – Levice : Tekovská knižnica v Leviciach, 2015. – Nestr. 

10. Gőczeová, Andrea 

Busty  a pamätné  tabule  mesta  Levice  :  textovo-obrazový materiál  /  Andrea  Gőczeová, 

Miroslav Kuna. – Levice : Tekovská knižnica v Leviciach, 2015. – V tlači. 

 

Napísali o nás  

1. Bajanová, Eva 

Týždeň slovenských knižníc v Tekovskej knižnici v Leviciach / Eva Bajanová. - Fotogr. In: 

Slovenská brána. - Roč. 25 (65), č. 7 (2015), s. 4.  

2. Palajová, Oľga 

Predstavili knižnú novinku / Oľga Palajová. - Fotogr. In: Pukanské noviny. - Roč. 23, č. 1 

(2015), s. 8. 

3. Plechová, Adriana 

Týždeň slovenských knižníc / Adriana Plechová. - Fotogr. In: Naše novinky. - Roč. 2, č. 6 

(2015), s. 12. 

4. Kúšteková, Lenka 

Zapísali ich zadarmo, odpustili aj pokuty / Lenka Kúšteková. - Fotogr. In: My. Týždeň na 

Pohroní. - Roč. 24/12, č. 13 (2015), s. 6. 

5. (ZŠ) 

Stretli aj kapitána hradu / (ZŠ). - Fotogr. In: My. Týždeň na Pohroní. - Roč. 24/12, č. 13 

(2015), s. 6. 

6. Prandorfyová, Vanda 

Ľudové zvyky Tekova a Hontu / Vanda Prandorfyová. - Fotogr. In: Slovenská brána. - Roč. 

25 (65), č. 6 (2015), s. 4. 

7. Plechová, Adriana 

Ľudové zvyky Tekova a Hontu / Adriana Plechová. - Fotogr. In: Naše novinky. - Roč. 2, č. 3 

(2015), s. 4. 

8. Kúšteková, Lenka 

Ocenili školákov, ktorí najviac čítali / Lenka Kúšteková. - Fotogr. In: My. Týždeň na 

Pohroní. - Roč. 24/12, č. 26 (2015), s. 8. 

9. Plechová, Adriana 

Čítali sa rozprávky / Adriana Plechová. - Fotogr. In: Naše novinky. - Roč. 2, č. 11 (2015),      

s. 4. 

10. (jj)  

Detské knihy neprázdninujú / (jj). - Fotogr. In: Naše novinky. - Roč. 2, č. 14 (2015), s. 3. 

11. Némethová, Jana 

Rekonštrukcia knižnice už mesiac mešká / Jana Némethová. Fotogr. In: My. Týždeň na 

Pohroní. - Roč. 24/12, č. 38 (2015), s. 3. 

12. (jj)  

Knihovníci v Krakowe / (jj). - Fotogr. In: Naše novinky. - Roč. 2, č. 18 (2015), s. 4. 

13. (jj)  

Spomienka na Štúra / (jj). -  Fotogr. In: Naše novinky. - Roč. 2, č. 22 (2015), s. 14. 

14.  

Za PhDr. Annou Vydrovou. - Fotogr. In: Slovenská brána. - Roč. 25 (65), č. 24 (2015), s. 11. 
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Okrem uvedených edičných titulov TK pripravila a zabezpečila v rámci propagácie knižničných 

služieb: 

- diplomy k vyhodnoteniu súťaže Čítam, čítaš, čítame 

- osvedčenia pre absolventov Tréningov pamäti 

- propagáciu knižničných podujatí tlačenými letákmi, pozvánkami plagátmi aj nástenkami 

v priestoroch knižnice aj v regionálnych médiách 

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

knihovníckom portáli INFOLIB 
 

V. Elektronizácia, automatizácia, technické vybavenie 
 

TK pracuje v plnoautomatizovanom režime v knižničnom programe DAWINCI od konca 

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

prevádzkuje na základe zmluvy o outsourcingu. 

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

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

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

služby. Knižnica má internetové pripojenie s garantovanou rýchlosťou 8 000 kb/s bez agregácie.   

Od r. 2007 poskytuje knižnica automatizované KIS už aj v priestoroch pobočky Vinohrady, kde 

však má oveľa pomalšie pripojenie ako v oddeleniach v meste.  

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

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

1998 dynamickým vývojom. Od roku 2007 do 11.4.2014 knižnica poskytovala verejnosti prístup     

k internetu na 16 ks PC bezplatne (z nich 8 bolo majetkom SNK v Martine), SNK vrátením tzv. 

„tenkých klientov“ a tlačiarne ukončila národný projekt Informatizácia knižníc. V októbri 2014 

však knižnica získala 8 ks kompletných PC pre verejnosť a tlačiareň z VÚC Nitra a presunula pre 

verejnosť ďalšie 2 ks PC na ktorých poskytuje verejnosti internetové služby a služby on-line 

katalógu. 

Aj v roku 2015 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. 

TK realizovala redizajn webového sídla knižnice, vrátane grafickej zmeny so zapracovaním 

všetkých platných štandardov pre vytváranie webových sídiel vo verejnej správe. 

Knižnica kúpila dátové úložisko Synology DiskStation na automatické zálohovanie zložiek 

a súborov z pracovných PC.  

V roku 2015 mala TK k dispozícii 28 (+1) ks PC. Z tohto počtu majú pracovníci knižnice 

k dispozícii 18 PC (+2)  a 10 ks PC majú k dispozícii používatelia. TK má okrem toho 16 (+10) PC 

mimo prevádzky v sklade. 

TK má k dispozícii aj 5 ks multifunkčných zariadení (tlačiareň so skenerom), 19 ks 

tlačiarní, 3 ks notebookov a 3 ks projektorov.  

V hudobnom kabinete má knižnica 1 ks TV, 2 ks hi-fi veže a 1 ks DVD rekordér.               

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

nevidiacim a slabozrakým používateľom hlasné čítanie CD-rom priamo v knižnici, prípadne po jeho 

vypožičaní aj doma. Okrem toho je v kabinete gramofón Smarton s USB výstupom a 1 ks PC so 

softvérom pre nevidiacich a slabozrakých používateľov JAWS a MAGIC. 

Oddelenie regionálnej literatúry je vybavené fotoaparátom a videokamerou a má tiež           

k dispozícii zariadenie  na hrebeňovú väzbu. 

Pobočka Vinohrady má k dispozícii  rádiomagnetofón s CD prehrávačom. 
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VI. Priestorové podmienky, výstavba, rekonštrukcia  

 

Priestorové podmienky Rok 2015 Rok 2014 Rozdiel 

Celková plocha knižnice 1 076,60 1 076,60 0,00 

Výpožičné miesta 461,91 461,91 0,00 

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

Neverejné priestory 402,38 402,38 0,00 

 

Pomer voľného a viazaného výberu: 98,5:1,5% 

 

 Od februára roku 2012 je knižnica umiestnená v dvoch budovách, pričom v jednej 

budove je správcom majetku Nitrianskeho samosprávneho kraja. V budove v správe knižnice sa 

nachádza oddelenie beletrie. Od septembra 2014 knižnica začala realizáciu rozsiahlej 

rekonštrukcie tejto budovy, ktorá pokračovala aj v tomto roku. Rekonštrukcia bola ukončená až 

koncom októbra a knižnica nedokázala realizovať opravy, potrebné pred nasťahovaním. Oddelenie 

je dočasne umiestnené v náhradných priestoroch až do ukončenia rekonštrukcie. Navyše čiastočnou 

rekonštrukciou budovy TK nemá šancu presťahovať prenajaté kancelárie s celodennými letnými 

teplotami vysoko nad 30°C do budovy v správe knižnice, pretože podkrovné priestory sa budú 

riešiť v inej etape rekonštrukcie. 

Napriek tomu, že TK nikdy nemala dostatok priestorov, z pôvodných 1 466,86 m² jej zostalo 

už iba 1 130,10 m², čo je o 336,76 m² menej! Oddelenie odbornej literatúry sa muselo odsťahovať 

z budovy DK Družba do CK Junior. Napriek intenzívnemu hľadaniu (niekoľko rokov) priestorov na 

umiestnenie knižnice v jednej budove, tento zámer sa, bohužiaľ, zatiaľ nepodaril. Do nových 

priestorov pre OOL sa nezmestil celý KF, preto bolo potrebné umiestniť cudzojazyčnú literatúru do 

priestorov hudobného kabinetu a najmenej využívaný KF vyradiť. Do nových priestorov sa 

nezmestila ani pomerne veľká študovňa s čitárňou. V nových priestoroch mohla TK umiestniť iba 3 

PC a na prezenčné štúdium  je iba minimálny priestor. OOL sťahovaním prišlo nielen o počítače pre 

verejnosť, študovňu a čitáreň, z ktorých zostalo iba torzo, ale tiež o časť KF a najmä o skladové 

priestory a sociálne zariadenie. V nových priestoroch totiž nie je k dispozícii voda, ani WC! 

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

bezbariérový, zabezpečený nájazdovou rampou. V  tomto roku knižnica pokračovala                       

vo zveľaďovaní tohto oddelenia, čo sa jej mimoriadne darilo. 

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

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

tieto oddelenia sú prístupné výťahom. Vo všetkých oddeleniach a kanceláriách na poschodí počas 

horúcich letných dní vystupuje teplota vysoko nad 35 °C, niekedy dosahuje až 40 °C, pretože 

budova nie je klimatizovaná. Tieto priestory sú pre pracovníkov a návštevníkov knižnice 

hygienicky nevyhovujúce a neúnosné!  

Napriek rozsiahlej rekonštrukcii jedného z oddelení knižnice pracovníci knižnice stále veria, 

že sa raz podarí postaviť pre knižnicu novú účelovú budovu v zmysle Koncepcie kultúry NSK. 

 

VII. Personálna oblasť 
 

V roku 2015 nenastala v knižnici žiadna personálna zmena. Z toho dôvodu sa oproti 

predchádzajúcemu roku nezmenil počet pracovníkov, ktorý je 23.  
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Stav pracovníkov Rok 2015 Rok 2014 Rozdiel 

Počet pracovníkov 23 23 0 

Prepočítaný počet pracovníkov 23,00 23,30 -0,30 

 

V roku 2014 sa vrátila 1 pracovníčka so SŠ a odišla 1 pracovníčka s VŠ, ktorá ju 

zastupovala. Z toho dôvodu sa v roku 2015 zmenila kvalifikačná štruktúra pracovníkov knižnice. 

 

Kvalifikačná štruktúra pracovníkov Rok 2015 Rok 2014 Rozdiel 

Počet pracovníkov 23 23 0 

Počet odborníkov - knihovníkov 18 18 0 

Z toho počet VŠ 4 5 -1 

Z toho počet SŠ 14 13 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 31.12.2015 bola 690,86 € (+47,21). Priemerná mzda pracovníkov 

sa zvýšila oproti predchádzajúcemu roku z dôvodu zvýšenia platov všetkých zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme od 1.1.2015 o 1,5%. Od 1.7.2015 sa platy všetkých 

zamestnancov zvýšili o ďalšie 1,00%. Okrem toho na konci roku dostala TK ďalšie zvýšenie miezd 

o 100 € na každého pracovníka. 

Priemerný vek všetkých pracovníkov k 31.12.2015 bol  50,04 (+1)  rokov. 

Priemerný vek odborných pracovníkov k 31.12.2015 bol  48,22 (+1) rokov. 

 

VIII. Finančné zabezpečenie  (Príl. č. 2) 

 

Rozpočet Rok 2015 Rok 2014 Rozdiel 

Pôvodný rozpočet 318 103,00 318 103,00 0,00 

Upravený rozpočet 400 015,00 354 076,00 45 939,00 

Rozdiel 81 912,00 35 973,00 45 939,00 

 
Pôvodný rozpočet pre knižnicu v roku 2015 bol vo výške 318 103,00 €, rovnako ako vlani.  

V priebehu roka bol rozpočet postupne navýšený až na 400 015,00 €, čo je o 45 000,00 € viac, ako 

v predchádzajúcom roku. V tejto sume bol rozpočet knižnice zvýšený aj o 36 000,00 €, čo bola 

dotácia viazaná na opravu schodiska a podlahy v podkroví oddelenia beletrie. Finančné prostriedky 

však TK nemohla vyčerpať z dôvodu oneskoreného odovzdania budovy po rekonštrukcii 

a zdĺhavému obstarávaniu firmy NSK a krátkosti času v závere roka.  

 

Kapitálový rozpočet Rok 2015 Rok 2014 Rozdiel 

Pôvodný rozpočet 0,00 280 000,00 -280 000,00 

Upravený rozpočet 183 790,00 221 823,01 -38 033,01 

Rozdiel 183 790,00 -58 176,99 125 813,01 

 

V roku TK nedostala rozpočet na kapitálové výdavky. Do konca roka bol rozpočtovými 

opatreniami rozpočet upravený na 183 790,00 € (-38 033,00). Nevyčerpané kapitálové výdavky 

z minulého roku na rekonštrukciu budovy oddelenia beletrie vyčerpala knižnica v roku 2015. 
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Dotácia Rok 2015 Rok 2014 Rozdiel 

Pôvodná dotácia 301 103,00 300 103,00 1 000,00 

Upravená dotácia 370 383,00 322 526,00 47 857,00 

Rozdiel 69 280,00 22 423,00 46 857,00 

 

TK dostala pôvodnú dotáciu vo výške 301 103,00 € (+1 000,00). V priebehu roka bola 

dotácia zvýšená na 370 383,00 €. Z tejto sumy TK vrátila NSK nevyčerpaných 36 000,00 €. 

 

Nákup KF finančne Rok 2015 Rok 2014 Rozdiel 

Plán nákupu KF 16 842,60 € 15 282,47 1 560,13 

        Z toho periodiká 2 838,75 € 3 847,32 -1 008,57 

        Z toho knihy 14 003,85 € 11 435,15 2 568,70 

Nákup KF spolu 16 842,60 € 15 282,47 1 560,13 

  

 V roku 2015 TK kúpila KF v celkovej sume 16 842,60 € (+1 560,13). Knižnica z toho 

použila na nákup kníh 14 003,85 € (+2 568,70) a na nákup periodík 2 838,75 € (-1 560,13). 

 

IX. Granty, nadácie, sponzorské príspevky 
 

V roku 2015 sa knižnica obrátila so žiadosťami o dotácie a granty. Knižnica spolu 

vypracovala 6 samostatných projektov v celkovej sume 34 522,00 €, ktorými sa snažila zlepšiť 

vlastné finančné zabezpečenie. Bohužiaľ, z celkovej sumy knižnica získala spolu 11 727,00 €. Pre 

OZ Hlas knižnice TK vypracovala 1 projekt v celkovej sume 900,00 €, na ktorý získala 300,00 €. 

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

podporilo projekt „Vzdelávacie centrum komunity“ z podprogramu 2.1  Knižnice a knižničná 

činnosť v celkovej sume 3 708,00 €.  Tento projekt bol podporený sumou 3 522,00 €. MK SR 

podporilo aj projekt „Čítaj, aby si žil“  v celkovej sume 20 000,00 €, ktorý knižnica prihlásila do 

podprogramu 2.5 Akvizícia knižníc. Tento projekt bol podporený sumou  7 000,00 €.  TK sa aj 

v tomto roku prihlásila  do grantového programu 9.2  „Kultúrne poukazy“, z ktorého získala 

1 205,00 €. Projekty v rovnakom grantovom  programe „Bibliobox“ v celkovej sume 4 500,00 € 

a ani „Revitalizácia webového sídla knižnice“ v celkovej sume 1 335,00 € MK SR nepodporilo.  

TK získala tiež dotáciu mesta Levice v požadovanej sume 5 000,00 € na doplňovanie KF 

„Pomôžme knižnici“ v sume 340,00 €. 

TK pripravila pre OZ Hlas knižnice projekt „Čítam, čítaš, čítame“ v požadovanej sume  

900,00 €, na ktorý OZ získalo dotáciu 300,00 €. Tieto finančné prostriedky OZ použilo na nákup 

cien k vyhláseniu výsledkov súťaže Čítam, čítaš, čítame. Na rovnaký účel prispeli aj sponzori 

podujatia  spoločnosti Mira Office 140,00 € a Cloetta Slovakia, s. r. o. 100,00 €. TK tiež 

sponzorsky získala vybavenie knižnice v sume cca 740,00 € a sponzorsky vydala  publikáciu 

Ľudovít Štúr v sume 230,00 €.   TK sa v tomto roku podarilo získať dary a sponzorstvo v sume        

1 540,00 €. 

 

X. Knižnice a spolková činnosť 
 

TK je od roku 2000 členom medzinárodnej organizácie knižníc Unesco Network                 

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

skupiny IAML, medzinárodnej asociácie hudobných knižníc.  

Knižnica je kolektívnym členom Spolku slovenských knihovníkov a knižníc a Slovenskej 

asociácie knižníc. Pracovníci knižnice sa aj v tomto polroku zúčastňovali všetkých odborných 

a vzdelávacích podujatí, organizovaných obidvomi profesnými organizáciami.  
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XI. Medzinárodná knižničná spolupráca 
 

V rámci činnosti Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov a knižníc v tomto roku 

šiesti pracovníci knižnice navštívili Knižnicu Jagelovskej univerzity v Krakowe. 

 
 

 

        Mgr. Jana Holubcová, v. r. 

riaditeľka Tekovskej knižnice v Leviciach 

 

 

 

 

V Leviciach, 21.1.2016 
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                                                                                                                                Príloha  č.1 

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia 
 

 

Názov podujatia: Počet Organizované: 

Heviho škola tvorivosti (literárna hodina venovaná tvorbe 

Daniela Heviera pre deti) 11x pre deti 

Koza odratá a jež (dramatizácia slovenskej ľudovej 

rozprávky) 14x pre deti 

Svet plný radosti (rozprávanie o živote a tvorbe Jozefa Cígera 

Hronského) 2x pre deti 

O Červenej Čiapočke (dramatizácia rozprávky) 11x pre deti 

Rozprávky bratov Grimmovcov (rozprávková hodina 

venovaná klasickým nemeckým rozprávkam) 3x pre deti 

Gabriela Futová - obľúbená autorka skvelých príbehov 

o deťoch a pre deti  (literárna hodina) 11x pre deti 

Dobrodružstvá vranky Danky (dramatizácia knihy Jozefa 

Urbana) 4x pre deti 

Regionálne prvky v ľudovej slovesnosti (rozprávanie 

o povestiach nášho regiónu) 12x pre deti 

Brémski muzikanti (dramatizácia rozprávky bratov 

Grimmovcov) 13x pre deti 

O Guľkovi Bombuľkovi (dramatizácia knihy Márie 

Ďuríčkovej) 14x pre deti 

Trojhviezdie najznámejších bájkarov (Ezop, J. de La 

Fontaine, I. A. Krylov) 10x pre deti 

O Pichuľkovi, Svetluške a  mravcoch Pobehajcoch 

(dramatizácia knihy Ruda Mórica) 26x pre deti 

Daroval deťom dar najvzácnejší (literárna hodina o Hansovi 

Christianovi Andersenovi) 6x pre deti 

Budkáčik a  Dubkáčik (dramatizácia knihy Jozefa Cígera 

Hronského) 7x pre deti 

O veľkej repe (dramatizácia slovenskej rozprávky v úprave 

Ľudmily Hrdinákovej) 10x pre deti 

KIV 61x pre deti 

KBL 21x pre mládež 

Rozprávka, báseň a povesť v tvorbe Štefana Moravčíka 

(zábavná hovorená bibliografia pre deti) 10x pre deti 

Dobre vidím iba srdcom (literárna hodina venovaná A. de 

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

Domček, domček, kto v  tebe býva? (dramatizácia rozprávky) 12x pre deti 

Reálny a fantastický svet v knihách Márie Ďuríčkovej 

(literárna hodina venovaná tvorbe autorky)  pre deti 

Balady a bájky (literárna hodina) 2x pre deti 

Fašiangy, Hromnice – zvyky a obyčaje 3x pre deti 
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THEATRO HORA – vystúpenie divadelno-tanečnej 

a hudobnej skupiny žiakov  pre dospelých 

Ľudové zvyky Tekova a Hontu – popoludnie s ľudovou 

kultúrou a bohatým  hudobným a tanečným programom                      

oblasti Tekova a s ukážkami remesiel Hontu  pre dospelých 

Tvoríme s ilustrátorom Miroslavom Regitkom  - beseda  pre deti 

Ľudovít Štúr – život a pamätné miesta – stretnutie s autorkou 

knihy Beátou Mihalkovičovou  pre deti 

Autorské čítanie s regionálnou spisovateľkou Beou 

Bazalovou  pre dospelých 

Neskorá mladosť (Prečo sa stávame dospelými neskôr?) – 

nekonvenčná prednáška sociológa  Romana Džambazoviča  pre mládež 

Mytológia v hudbe, hudba v mytológii s podnázvom 

Mytológia Ameriky - audiovizuálne podujatie určené 

milovníkom hudby  pre dospelých 

Noc s Andersenom 2015 - noc plná rozprávok, hier, 

dobrodružstiev, strašidiel  a prekvapení  pre deti 

Týždeň hlasného čítania – podujatie zamerané na podporu 

rozvoja čitateľských  zručností detí  pre deti 

Z rozprávky do rozprávky, alebo ako zahnať nudu 

rozprávkou (celotýždňový zábavný program pre 

prázdninujúce deti)  pre deti 

Mini kurz práce na počítači 4x pre dospelých 

O kocúrikovi a kohútikovi  (dramatizácia rozprávky z knihy 

Riekanky, pesnička a rozprávky) 15x pre deti 

O Pampúšikovi (dramatizácia rozprávky v úprave Ľudmily 

Hrdinákovej) 14x pre deti 

Ježko Jožko a krtko Rudko (dramatizácia knihy Jozefa  

Pavloviča) 5x pre deti 

Deň ľudovej rozprávky (celodenný program v knižnici 

venovaný slovenským ľudovým rozprávkam)  pre deti 

Reálny a fantastický svet v knihách Márie Ďuríčkovej 

(literárna hodina venovaná tvorbe pre deti)  pre deti 

Predstavím vám knižnicu (tematická hodina)  pre deti 

Pavol Dobšinský – zberateľ slovenských ľudových rozprávok 

(rozprávková hodina) 16x pre deti 

Za siedmimi wifinami a siedmimi statusmi (zábavno-

vzdelávacie podujatie realizované v rámci prevencie pred 

nástrahami internetu 2x pre deti 

Analfabeta Negramotná v knižnici (tvorivá dielňa s námetom 

knihy Jána Uličianskeho) 2x pre deti 

Les ukrytý v knihe (celoslovenské podujatie) 2x pre deti 

Ako poznám knihy a knižnicu (literárne kvízy zamerané na 

knižnično-informačnú výchovu) 46x pre deti 

Čo som čítal (literárne kvízy k  súťaži Čítam, čítaš, čítame) 46x pre deti 

Veľká Noc – zvyky a tradície (hudobná hodinka)  pre deti 

Zlatá Helena (medailón o živote Heleny Vondráčkovej)  pre dospelých 

Hviezdoslavov Kubín (súťaž v prednese poézie a prózy I.,II. 

a III. kategórie)  pre deti 

Bystré hlavičky II. – riešenie hlavolamov a rébusov v rámci 2x pre deti 
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Týždňa mozgu pre dospelých 

Mozog ako detektív – interaktívne podujatie pre seniorov   pre dospelých 

Mozgový jogging (interaktívne podujatie pre študentov) 2x pre mládež 

Deň šťastia v knižnici (podujatie k Medzinárodnému dňu 

šťastia)  pre dospelých 

Valentínske srdiečko (tvorivá dielňa pre zaľúbených)  pre dospelých 

Karol Duchoň – slovenský Tom Jones (medailón k 65. 

výročiu narodenia) 3x pre dospelých 

Čítam, čítaš, čítame (slávnostné vyhodnotenie 23. ročníka 

súťaže určenej na podporu čítania detí v Leviciach)  pre deti 

Celé Slovensko číta deťom (1. týždeň čítania deťom v SR)  pre deti 

Najpočetnejší detský čitateľský maratón „Čítajme si“  pre deti 

Muzikál (tematická hodina)  pre deti 

Hlasné čítanie v knižnici. Zvonimír Balog: Bontón pre deti 4x pre deti 

Hlasné čítanie v knižnici. K. Kerekesová, K. Moláková, A. 

Salmela: Mimi & Líza  pre deti 

Exkurzia za informáciou (vzdelávacie podujatie zamerané na 

KIV) 4x pre deti 

Nataša Tanská (literárna hodina) 2x pre deti 

Martin Kukučín (literárna hodina) 2x pre deti 

Jules Verne (literárna hodina k 110. výročiu úmrtia autora) 2x pre deti 

Zvieratká v hudbe (hudobná hodinka)  pre deti 

O medovníkovom domčeku (dramatizácia slovenskej ľudovej 

rozprávky) 4x pre deti 

Literárna prechádzka regiónom (literárna hodina venovaná 

významným osobnostiam regiónu)  pre deti 

Do rozprávky po múdrosť a pieseň (rozprávanie o poézii 

Milana Rúfusa nielen pre deti)  pre deti 

Rozprávky o psíčkovi a mačičke (dramatizácia rozprávky)  pre deti 

Hlasné čítanie v knižnici. Gabriela Futová: Nejdem a basta!  2x pre deti 

Hlasné čítanie v knižnici. Gabriela Futová: Nototo 

a strašidelná škola Elvíry Múdrej 2x pre deti 

Hlasné čítanie v knižnici. David Walliams: Hnusná teta Berta 2x pre deti 

Stretnutie s ilustrátorkou a autorkou knihy Ježibabka 

Celestínka a iné rozprávky Janou Dallosovou 2x pre deti 

Tréningy pamäti a vitality (program zameraný na aktivizáciu 

a cvičenie pamäťových schopností seniorov a aktívnych 

dospelých čitateľov) 10x pre dospelých 

Britská hudobná skupina QUEEN (hudobná hodina)  pre dospelých 

200. výročie narodenia Ľ. Štúra (literárna hodina) 2x pre mládež 

Karol Duchoň – slovenský Tom Jones (hudobný medailón 

k 65. výročiu narodenia speváka)  pre dospelých 

Prednáška a praktická ukážka rešeršovania v KIS3G 2x pre mládež 

Ezopove bájky (literárna hodina)  pre deti 

Edith Piaf: „Nie, nič neľutujem“ (hudobný medailón k 100. 

výročiu narodenia fenomenálnej šansoniérky)  pre dospelých 

Povesť (literárna hodina)  pre deti 

Mária Ďuríčková (literárna hodina) 2x pre deti 
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Čo je rozprávka (literárna hodina)  pre deti 

Príroda v poézii M. R. Martákovej  (literárno – poetické 

pásmo z klasickej detskej literatúry)  pre deti 

Vianoce v  knihách pre deti (literárna hodina spojená                     

s hovorenou bibliografiou) 10x pre deti 

Život a dielo Ľ. Štúra v kontexte slovenského národného 

obrodenia (odborná prednáška  pedagóga a jazykovedca prof. 

PhDr. Juraja Glovňu  CSc. z UKF v Nitre)  pre mládež 

Nestrať sa vo svete internetu (podujatie zamerané na 

prevenciu v rámci projektu ovce.sk)  pre deti 

Nebezpečenstvo jedného príbehu (interaktívne podujatie 

realizované v rámci Európskeho roka rozvoja)  pre mládež 

Duchovné posolstvo Vianoc (stretnutie s anjelmi v literatúre)  pre dospelých 

Mikuláš v knižnici a v meste 3x 

pre dospelých         

a mládež 

Šaliansky Maťko (22. ročník súťaže v prednese slovenskej 

povesti)  pre deti 

Spyri Johanna: Heidi (literárna hodina)  pre deti 

Neil Gaiman: Karolína (literárna hodina)  pre deti 

Vianoce (rozprávanie o vianočných tradíciách na Slovensku) 3x pre deti 

Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša (zapojenie sa do 

celoslovenského projektu čítania deťom v knižnici)  pre deti 

Vianočná chrípka (dramatizácia rozprávky z knihy Moja 

najkrajšia vianočná knižka) 12x pre deti 

Roald Dahl (literárna hodinka)  pre deti 

Po stopách osobností a pamiatkach mesta (virtuálna 

prehliadka)  pre dospelých          
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