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I. Úlohy a miesto knižnice, vzájomná koordinácia a kooperácia 
 

Tekovská knižnica v Leviciach ako verejná regionálna knižnica plnila  

v roku 2019 všetky funkcie a úlohy v súlade s jej poslaním a plánom činnosti na rok  2019. 

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 knižnica  koordinovala činnosť rovnako ako v minulom roku 83 

knižníc so 4 pobočkami.  

Knižnica je umiestnená v dvoch od seba vzdialených budovách a pobočku  má 

umiestnenú   na sídlisku Vinohrady. Napriek nevhodnému umiestneniu,  v rôznych častiach 

mesta, sú všetky oddelenia služieb on-line pripojené na internet mikrovlnne, čo umožňuje 

komplexné poskytovanie knižnično-informačných služieb pre čitateľov knižnice.  

Oddelenie beletrie sa po piatich rokoch rekonštrukcie presťahovalo späť do 

zrekonštruovanej budovy napriek nedorobkom zo strany firmy LEVSTAV! Dňa 20.12.2019 

bola firme LEVSTAV odoslaná reklamácia novej zatekajúcej strechy. 

TK mala pôvodne schválený rozpočet na rok 2019 vo výške 475 826,00 €  

(+34 915,00 €).  Rozpočet bol rozpočtovými opatreniami upravený na  537 632,14 € 

(+61 806,14 €).   

Pôvodná dotácia pre knižnicu bola vo výške 461 826,00 € (+36 915,00 €).  Dotácia 

bola vo výške pôvodného rozpočtu bez vlastných príjmov v sume 14 000,00 € (-2 000 €).  

V priebehu roka bola upravená na 500 932,14 € (+39 106,14 €).   

TK  v tomto roku zaznamenala  prírastok 3 697 (+272) kn. j.  a kúpila 2 538 (-213)   

kn. j. Hlavným zdrojom finančných prostriedkov na doplňovanie KF bola  dotácia z grantu 

FPU v sume 14 000,00 €. 

TK dlhodobo spolupracuje na príprave podujatí predovšetkým s OZ Hlas knižnice, 

ale aj s ďalšími osvedčenými partnermi.  

Vďaka dvom úspešným projektom FPU knižnica rozšírila ponuku podujatí počas 

celého roka. Projekt Knižnica „dospelákom“ bol  zameraný na mládež, dospelých čitateľov 

a seniorov a  Projekt čítania detí v Leviciach Čítam, čítaš, čítame - 27. ročník sa venoval 

podpore čítania detí. Podporený bol aj projekt Doplnenie knižničného fondu, určený na 

nákup nových kníh.  Knižnica tiež získala 1 000,00 € z dotácie Mesta Levice  na projekt  

Nové knihy do knižnice.  

V roku 2019 knižnica pripravila 585 (+27) podujatí s počtom účastníkov 13 692  

(+1 775). TK sa aj v tomto roku zapojila do medzinárodných projektov. Šestnástykrát 

knižnica pripravila pre deti Noc s Andersenom a deviatykrát realizovala Brain Awareness 

Week - Týždeň mozgu, v rámci ktorého pripravila spomienkové  podujatie o regionálnom 

autorovi Andrejovi Chudobovi Krajina v srdci. 

Knižnica realizovala podujatia aj v rámci celoslovenských projektov. Jubilejný 

dvadsiatykrát pripravila pre verejnosť Týždeň slovenských knižníc. Deviatykrát sa TK 

zapojila do projektu Les ukrytý v knihe. Knižnica sa dvanástykrát zapojila do projektu Deň 

ľudovej rozprávky. V spolupráci so VII. ZŠ TK realizovala projekt na podporu literatúry        

a kníh Týždeň hlasného čítania  a projekt na podporu čítania detí Čítajme deťom. Knižnica 

sa piatykrát zapojila do projektu pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku Celé Slovensko 

číta deťom. Knižnica sa opäť zapojila aj do národného multimediálneho projektu, 

zameraného na prevenciu nezodpovedného využívania internetu a rizikového správania na 

sociálnych sieťach kyberšikanovanie.sk. Prevenciu zahrnula aj do projektu FPU Knižnica 

„dospelákom“ pod názvom Ty to zvládneš. 

TK pokračovala aj v realizácii vlastných projektov. Na realizáciu XXVII. ročníka 

medzitriednej súťaže detí Čítam, čítaš, čítame získala knižnica finančnú podporu, v rámci 
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ktorej dokázala oživiť knižnično-informačnú výchovu, ale aj pripraviť množstvo atraktívnych 

podujatí pre deti. Knižnica realizovala aj  mimoriadne obľúbený audiovizuálny projekt 

Mytológia v hudbe, hudba v mytológii VI. Mytológia Egypta. Tréningy pamäti knižnica 

prispôsobila opäť klientom ZSS Baracha Bardoňovo. TK pokračovala aj v Letnom 

jarmoku kníh celoročne. 

V závere roka realizovala knižnica podujatie, zamerané na ľudové tradície v regióne 

Oživujme tradície, ktoré malo výborný ohlas.   

Rok 2019 bol pre knižnicu veľmi úspešný. Knižnici sa podarilo splniť plánované 

hlavné ukazovatele činnosti a pripraviť a realizovať množstvo neplánovaných úloh. 

Projektové aktivity pracovníkov knižnice priniesli ovocie v podobe finančných prostriedkov, 

vďaka ktorým rozšírila a zatraktívnila ponuku knižničných podujatí, obsahovo a vizuálne 

zmodernizovala knižnično-informačnú výchovu pre deti a čitateľom predstavila obľúbených 

slovenských spisovateľov. Zásluhou úspešných projektov zameraných na doplňovanie 

knižničného fondu  knižnica nakúpila knižné novinky pre svojich používateľov. Pracovníci 

knižnice sa aktívne podieľali na príprave žiadostí o granty aj prostredníctvom OZ Hlas 

knižnice, ktoré boli tiež finančne podporené. Knižnica sa konečne po piatich rokoch 

umiestnenia oddelenia beletrie v dočasných priestoroch opäť presťahovala do vlastných 

priestorov napriek zbabranej rekonštrukcii oddelenia beletrie. 

Mimoriadne výsledky, ktoré knižnica každoročne dosahuje boli uznané aj udelením 

ocenenia Nitrianska Lunica pre riaditeľku Tekovskej knižnice v Leviciach Mgr. Janu 

Holubcovú, ktoré udeľuje NSK najlepším pracovníkom kultúrnych organizácií 

v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Činnosť knižnice by však nemohla byť taká výnimočná 

bez kolektívu pracovitých, pozitívne naladených, kreatívnych a nápaditých ľudí, ktorí majú 

chuť napredovať a neboja sa nových výziev. Za to im všetkým patrí veľká vďaka. 
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II. Základné činnosti knižnice 

 
1. Knižničný fond 

 

Prírastok KF Rok 2019 Rok 2018 Rozdiel 

Plán prírastku 2 500 2 300 200 

Skutočný prírastok 3 697 3 425 272 

Rozdiel 1 197 1 125   

 

V roku  2019 TK doplnila KF o 3 697 (+272) kn. j., čo je viac aj oproti plánu  

o 1 197 kn. j.  Napriek tomu je prírastok stále nepostačujúci  najmä z dlhodobého hľadiska. 

Nedostatočné doplňovanie KF ovplyvňovalo následne ďalšie výkony knižnice.  

 

Nákup KF podľa zdrojov bez periodík v € Rok 2019 Rok 2018 Rozdiel 

Fond na podporu kultúry a umenia 14 000,00 15 000,00 -1 000,00 

Spolufinancovanie projektu 737,50 790,00 -52,50 

Dotácia NSK 5 000,00 5 000,00 0,00 

Dotácia Mesto Levice 1 000,00 500,00 500,00 

Vlastné zdroje 235,60 396,12 -160,52 

Nákup KF  20 973,10 21 686,12 -713,02 

 

V roku 2019 TK kúpila KF v sume 20 973,10 €, čo je o  713,02 € menej oproti 

minulému roku. Knižnica použila na nákup KF z vlastných zdrojov 235,60 €, z dotácie mesta 

1 000,00 €, z dotácie NSK 5 000,00 €, z FPU 14 000,00 € a zo spolufinancovania projektu 

737,50 €. Napriek vysokej finančnej podpore FPU knižnica nemá dostatočné finančné 

prostriedky na doplňovanie KF, čo následne bráni knižnici v jej snahe o budovanie 

pozitívneho imidžu spoľahlivej kultúrnej inštitúcie.  

 

Nákup kníh a periodík v € Rok 2019 Rok 2018 Rozdiel 

Nákup kníh 20 973,10  21 686,12  -713,02 

Nákup periodík 3 064,75  2 581,30  483,45 

Skutočný nákup KF 24 037,85  24 267,42  -229,57 

 

TK kúpila KF v celkovej sume 24 037,85 €, čo je o 229,57 € viac ako v minulom roku. 

Z toho na nákup kníh TK vynaložila 20 973,10 € a na nákup periodík 3 064,75 €. 

 

Nadobudnutie KF Rok 2019 Rok 2018 Rozdiel 

Kúpa 2 538 2 751 -213 

Dar 1 055 598 457 

Náhrada 102 74 28 

Povinný výtlačok 2 2 0 

Skutočný prírastok 3 697 3 425 272 

 

TK zaznamenala prírastok KF  3 697 (+272) kn. j., pričom kúpila 2 538 (-213) kn. j. 

Dosiahnutá úroveň tohtoročného prírastku KF kúpou bola na úrovni  52,52% hodnoty 
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štandardov pre verejné knižnice. Knižnica realizovala nákup rovnako ako v predchádzajúcom 

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

TK získala darom 1 055 (+457) kn. j., z toho najviac od čitateľov, 143 kn. j. z projektu 

Jednu knihu ročne, 101 (-5) kn. j. od OZ Hlas knižnice a 73 kn. j. od Neziskovej organizácie 

Anny Vydrovej.  

V tomto roku knižnica získala náhradou 102 (+28) kn. j. a získala rovnako 2 povinné 

výtlačky.  

Priemerná cena knihy v roku 2019 bola 8,28 € (+0,40).  

 

Štruktúra prírastku KF Rok 2019 Rok 2018 Rozdiel 

Odborná literatúra pre dospelých 16,69% 20,29% -3,60% 

Krásna literatúra pre dospelých 44,31% 36,32% 7,99% 

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

Krásna literatúra pre deti 29,97% 36,93% -6,96% 

Ostatné dokumenty 1,11% 0,18% 0,93% 

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

 

V roku 2019 TK zaznamenala najväčší nárast prírastku krásnej literatúry pre 

dospelých. Najväčší pokles zaznamenala knižnica v prírastku krásnej literatúry pre deti. 

 

Počet periodík Rok 2019 Rok 2018 Rozdiel 

Počet titulov periodík 80 80 0 

Počet kúpených titulov 56 56 0 

Počet darovaných titulov 24 24 0 

Počet kúpených exemplárov 61 62 -1 

Počet darovaných exemplárov 24 24 0 

Počet exemplárov periodík 85 86 -1 

 

V roku 2019 TK odoberala rovnako 80 titulov periodík, z toho rovnako 56 titulov 

bolo kúpených a rovnako 24 darovaných. Celkový počet exemplárov bol 85 (-1), z nich 

bolo 61 (-1) kúpených a rovnako 24 darovaných. 

 

Úbytok KF Rok 2019 Rok 2018 Rozdiel 

Plán úbytku 2 660 2 128 532 

Skutočný úbytok 2 248 2 093 155 

Rozdiel -412 -35   

 

Knižnica v tomto roku vyradila 2 248 (+155) kn. j. Najväčší počet vyradených kn. j. 

tvorili poškodené a  zastarané kn. j.  

TK uskutočnila plánované revízie KF pobočky Vinohrady a hudobného kabinetu.  

 

Stav KF Rok 2019 Rok 2018 Rozdiel 

Plán 104 000 103 000 1 000 

Skutočný stav KF 105 609 104 160 1 449 

Rozdiel 1 609 1 160 449 
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  V tomto roku bol stav KF 105 609 (+1 449) kn. j. a vzrástol aj oproti plánu  

o 1 609 kn. j. 

V roku 2019 TK dosiahla  3,28 (+0,15) kn. j. na 1-ho obyvateľa.  TK použila údaj 

o počte obyvateľov z oficiálnej stránky mesta Levice 32 213 (-366) k 31.12.2019. 

 Počet kn. j. na 1-ho používateľa knižnice v tomto roku klesol na 27,87 (-0,98). 

Obrat KF bol 1,51 (+ 0,23). 

 

2. Knižnično-informačné služby  

 

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

študovne odborného oddelenia a až v závere tohto roku sa presťahovala do pôvodných 

priestorov oddelenia beletrie po rekonštrukcii. To všetko sa odzrkadľuje na výkonoch 

knižnice. Vzhľadom k výrazne zmeneným podmienkam TK poskytovala KIS v rámci svojich 

možností na veľmi dobrej úrovni a v čo najlepšej kvalite. 

Rovnako ako v predchádzajúcom období knižnično-informačné služby knižnice 

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

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

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

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

spolupracovala aj so ZSS Baracha Bardoňovo, ktoré dlhodobo prejavuje záujem o knižničné 

podujatia aj o tréningy pamäti pre mentálne postihnutých klientov. TK spolupracuje aj             

s mentálne postihnutými klientmi z  OZ Ostrov v Leviciach.  

Knižnica zabezpečovala na požiadanie donášku kníh do domu a aj výpožičky kníh zo 

vzdialených oddelení prostredníctvom oddelenia beletrie.  

TK pravidelne navštevovali aj deti zo Spojenej školy internátnej (základnej 

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

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

Pre zrakovo a inak postihnutých používateľov knižnica zabezpečuje požičiavanie 

zvukových kníh zo Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. 

Používatelia majú k dispozícii PC s programami JAWS a MAGIC na využívanie internetu a  

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

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

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

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

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

záznamami zapojených knižníc s komentármi a hodnoteniami používateľov so spoločným 

rozhraním. 

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

elektronickej databázy GALE, ktorá nahrádza EBSCO databázy. 

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

náklady na upomienky ich denným generovaním a automatickým posielaním.  

 

2.1 Používatelia 

 

Používatelia KIS Rok 2019 Rok 2018 Rozdiel 

Plán  3 600 4 000 -400 

Skutočný počet používateľov 3 790 3 611 179 

 Z toho plán používateľov do 15 r. 1 600 1 800 -200 

Z toho počet používateľov do 15 r. 1 796 1 626 170 
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V roku 2019 TK získala 3 790 (+179) registrovaných používateľov, čo je o 190 viac aj 

oproti plánu. Počet dospelých používateľov bol  1 994 (+9). Vzrástol aj počet detí 1 796 

(+170). Vzrástol počet detí materských škôl o 71 a počet školopovinných detí o 99. 

Z celkového počtu registrovaných používateľov knižnice tvorili deti 47,39 (+2,36%). Počet 

detí v školskom roku 2019/2020 bol 3 519 (+18).  

V roku 2019 opäť klesol počet záujemcov o internetové služby na 3 779  (-1 241) a 

pritom knižnica v roku 2014 znížila počet staníc pre používateľov na 10. 

V tomto roku pokleslo percento registrovaných používateľov knižnice z počtu 

obyvateľov mesta Levice na  11,77 % (+0,90). 

 

Návštevníci Rok 2019 Rok 2018 Rozdiel 

Plán 55 000 55 000 0 

Počet prítomných návštevníkov 34 766 35 549 -783 

Počet virtuálnych návštevníkov 20 886 20 107 779 

Počet návštevníkov spolu 55 652 55 656 -4 

 

V roku 2019 bol celkový počet návštevníkov knižnice 55 652 (-4) na úrovni minulého 

roku a bol vyšší oproti plánu (+652). Aj v tomto roku poklesol počet fyzických návštevníkov 

34 766 (-783), ale vzrástol počet virtuálnych návštevníkov 20 886 (+779).  

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

organizované podujatia.  

 

Upomienky Rok 2019 Rok 2018 Rozdiel 

I. Upomienka 171 343 -172 

II. Upomienka 33 112 -79 

III. Upomienka 13 39 -26 

Riaditeľská upomienka 96 103 -7 

Písomné upomienky spolu 313 597 -284 

Upomienky prostredníctvom SMS 2 932 2 876 56 

Počet upomienok spolu 3 245 3 473 -228 

 

V roku 2019 klesol počet upomienok na  3 245 (-228). TK zaslala poštou 313 (-284) 

upomienok. Počet upomienok prostredníctvom SMS vzrástol na 2 932 (+56). Z 96 (-7) 

riaditeľských upomienok zostalo nevybavených 22 (+4). 

 

2.2 Výpožičky 

 

Výpožičky Rok 2019 Rok 2018 Rozdiel 

Plán absenčných výpožičiek 137 000 140 000 -3 000 

Absenčné výpožičky 145 612 136 000 9 612 

Plán prezenčných výpožičiek 33 000 34 000 -1 000 

Prezenčné výpožičky 37 722 34 917 2 805 

Plán výpožičiek spolu 170 000 174 000 -4 000 

Počet výpožičiek spolu 183 334 170 917 12 417 
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V roku 2019 knižnica zaznamenala v súvislosti s nárastom počtu používateľov aj 

zvýšenie počtu výpožičiek  183 334 (+12 417), čo je nárast aj oproti plánu (+13 334). 

Z celkového počtu výpožičiek bolo 145 612 (+9 612) absenčných a 37 722  (+2 805) 

prezenčných.  

 

Zloženie výpožičiek Rok 2019 Rok 2018 Rozdiel 

Odborná literatúra pre dospelých 27,23% 23,84% 3,39% 

Krásna literatúra pre dospelých 30,00% 33,54% -3,54% 

Odborná literatúra pre deti 6,77% 7,01% -0,24% 

Krásna literatúra pre deti 23,19% 22,86% 0,33% 

Periodiká 12,81% 12,75% 0,06% 

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

     Z toho špeciálne dokumenty 0,38% 0,51% -0,13% 

 

V roku 2019 TK zaznamenala najväčší nárast vo výpožičkách odbornej literatúry pre 

dospelých. Najväčší bol pokles vo výpožičkách krásnej literatúry pre dospelých. Ostatné 

výpožičky boli približne na úrovni predchádzajúceho roku.  

V roku 2019 sa počet výpožičiek na 1-ho používateľa knižnice mierne zvýšil na 

47,33 (+3,84) výpožičiek. 

Počet výpožičiek na 1-ho obyvateľa mesta sa zvýšil na 5,69 (+0,44). 

 

MVS Rok 2019 Rok 2018 Rozdiel 

Počet žiadaniek 1 031 881 150 

Počet vybavených MVS 1 025 851 174 

Úspešnosť vybavenia 99,42% 96,59% 2,83% 

MVS iným knižniciam 325 111 214 

MMVS 0 0 0 

 

V roku 2019 TK zaznamenala 1 031 (+150) žiadaniek o MVS. Z celkového počtu 

žiadaniek knižnica kladne vybavila 1 025 (+174), čo je úspešnosť vybavenia 99,42% (+2,83). 

Počet poskytnutých MVS iným knižniciam bol  325 (+214), žiadosť o MMVS  knižnica 

nemala. 

 

2.3 Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia 

 

Podujatia Rok 2019 Rok 2018 Rozdiel 

Plán podujatí 500 500 0 

Počet podujatí 585 558 27 

Z toho pre deti 516 493 23 

Z toho pre mládež 31 32 -1 

Z toho pre dospelých 38 33 5 

Počet účastníkov podujatí 13 692 11 917 1 775 

 

TK pripravila v roku 2019 podujatia v súlade s ťažiskovými úlohami knižnice              

a plánovanými podujatiami na rok 2019. Okrem toho realizovala nové, netradičné podujatia 
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v rámci dvoch úspešných projektov FPU. Spolu zrealizovala 585 (+27) podujatí s celkovým 

počtom účastníkov 13 692 (+1 775). V hodnotenom období bol zámer TK upriamený na 

rôznorodosť a kvalitu podujatí väčšieho významu, s väčším počtom účastníkov, čo sa nám 

podarilo splniť. TK realizovala aj komornejšie a adresnejšie podujatia pre menší okruh 

účastníkov. Najviac podujatí knižnica pripravila pre deti. 

 Vzdelávacie a kultúrnospoločenské podujatia realizované v roku 2019 mohla knižnica 

rozšíriť o ponuku nových, atraktívnych a pre čitateľov zaujímavých podujatí vďaka dvom 

úspešným projektom FPU. Kým prvý projekt Knižnica „dospelákom“ bol  zameraný na 

mládež, dospelých čitateľov a seniorov, druhý projekt Čítam, čítaš, čítame sa venoval 

podpore čítania detí.  

TK dlhodobo spolupracuje pri realizácii vzdelávacích a kultúrnospoločenských 

podujatí s OZ Hlas knižnice. V meste Levice a v jeho regióne spolupracuje s materskými, 

základnými a strednými školami, CVČ, detským centrom Drobčekovo, ako aj                    

s kultúrnymi a spoločenskými zariadeniami, Mestským kultúrnym strediskom, Tekovským 

múzeom, vydavateľstvom SB Press, s rôznymi záujmovými zduženiami a spolkami. TK 

v rámci komunitnej činnosti poskytuje podporu regionálnym autorom, ktorí sa združujú 

v Literárnom klube Dúha a od roku 2005 sa pravidelne stretávajú na pôde knižnice. 

Knižnica nadviazala spoluprácu s NO Anny Vydrovej a s komunitou mamičiek na MD Čo 

dokáže mama. TK spolupracuje aj s inštitúciami a jednotlivcami mimo regiónu – Linka 

detskej istoty, Nadácia Memory, OZ Post Bellum, OZ Celé Slovensko číta deťom, so 

spisovateľmi a vydavateľmi. Knižnica oslovuje k spolupráci rôznorodé záujmové skupiny 

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

 Cieľom organizovania celoslovenského podujatia Týždňa slovenských knižníc je 

pozitívne zviditeľnenie knižnice ako kultúrnej a vzdelávacej inštitúcie prostredníctvom 

najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí. Do jubilejného 20. ročníka (4.3.-10.32019)  

sa TK zapojila podujatiami pre všetky vekové kategórie čitateľov. Tradičným otváracím 

programom bolo vystúpenie divadelno-tanečnej a  hudobnej skupiny Spojenej školy 

internátnej Theatro Hora.  TSK pokračoval audiovizuálnym podujatím Mytológia v hudbe, 

hudba v mytológii VI. Mytológia Egypta. Detskí čitatelia sa stretli s regionálnym autorom 

knihy Biela skrinka Antonom Pižurným. Tejto vekovej kategórii čitateľov bola určená aj 

kreatívna tvorivá dielňa pre deti – Slimáci. Počas celého týždňa prebiehalo podujatie 

zamerané na podporu rozvoja čitateľských zručností žiakov mladšieho školského veku 

Týždeň hlasného čítania. Autor hrôzostrašných príbehov Mark E. Pocha  sa stretol 

s mladými čitateľmi knižnice. Pre dospelých čitateľov TK pripravila prezentáciu knihy 

autoriek Anny Sovány  a Gabriely Antalovej Levice ako ich nepoznáme... Aj malá kniha 

Vám môže dať veľa informácií. Mimoriadne veľký záujem čitateľskej verejnosti bol 

o stretnutie s doc. MUDr. Viliamom Dobiášom, PhD, prezidentom Slovenského 

červeného kríža Život je dar, vieš ho zachrániť?  
 Brain Awareness Week - Týždeň mozgu (11.-17.3.2019) sa vo svete oslavuje od 

roku 1996. Vo viac ako 60 krajinách sveta sa konajú tisíce podujatí na oslavu jedného               

z najdôležitejších ľudských orgánov. Slovensko sa tento rok zapojilo do kampane 

dvanástykrát. Hlavnými partnermi podujatia sú Slovenská Alzheimerova spoločnosť, 

Centrum MEMORY n. o. a Neuroimunologický ústav SAV. TK sa do tejto kampane 

zapojila literárno-poetickým spomienkovým podujatím života a diela významného 

slovenského spisovateľa Andreja Chudobu Krajina v srdci. Pre deti a dospelých knižnica 

pripravila podujatia, zamerané na riešenie hlavolamov a rébusov Bystré hlavičky. 

 Už šestnástykrát sa TK zapojila do medzinárodného projektu Noc s Andersenom, 

ktorého koordinátormi sú Knihovna B. B. Buchlovana v Uherskom Hradišti a v rámci 

Slovenska už 14 rokov Spolok slovenských knihovníkov a knižníc. Tohtoročná téma noci 

bola Andersen známy - neznámy. Knižnica pripravila pre deti bohatý program zábavy, čítania 
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z kníh, hier a získavania nových informácií. Hosťom večera bola Oľga Szalmová, ktorá 

deťom formou hry rozprávala o záchrane ľudského života. Deti sa potom z knižnice presunuli 

do Tekovského múzea, kde im odborný pracovník Mgr. Peter Pleva pomocou muzeálnych 

exponátov prezentoval povesti levického regiónu. Záver večera patril hrám, zábave, hľadaniu 

pokladu podľa indícií v knihách v priestoroch knižnice.  

 TK sa deviatykrát aktívne zapojila do kampane Národného lesníckeho centra určenej 

na podporu čitateľskej a prírodovednej gramotnosti detí Les ukrytý v knihe. Zábavný 

a vzdelávací program s deťmi realizovali lesní pedagógovia Ing. Peter Gróf a Ing. Mária 

Vlčáková. Na základe celoslovenskej výzvy sa deti zapojili do súťaže Vytvor vlastný 

originálny lesný kalendár! 

 K aktivitám určeným deťom a dospelým patrí celoslovenský projekt čítania deťom 

v SR Celé Slovensko číta deťom. Patronát nad podujatím prevzal prezident SR Andrej 

Kiska. Piaty ročník bol zameraný na rodinu a cieľom bola podpora emocionálneho, 

psychického a morálneho zdravia detí a mládeže. Program v TK sa niesol v znamení hesla 

„Poď, budem ti čítať!“ a akcentoval myšlienku celoslovenského projektu „Čítajme deťom 

20 minút každý deň!“ 

 Vlastný projekt knižnice určený na podporu čítania detí v Leviciach Čítam, čítaš, 

čítame patrí k najúspešnejším aktivitám knižnice. V tomto roku TK získala prostredníctvom 

rovnomenného projektu z FPU finančné prostriedky na inováciu a modernizáciu dlhoročnej 

súťaže a vyhodnotila jeho XXVII. ročník a vyhlásila víťazov najúspešnejších kolektívov na 

slávnostnom vyhodnotení. Diplomy a vecné ceny víťazom odovzdal vedúci oddelenia 

školstva a vzdelávania mesta Levice, poslanec Mestského zastupiteľstva v Leviciach 

a poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja Mgr. Martin Bátovský. Ceny do súťaže 

venoval FPU, ÚNSK a OZ Hlas knižnice.  Do súťaže sa zapojilo 45 tried zo siedmich ZŠ 

s počtom 922 detí. Spolu bolo ocenených 194 detí. 

V rámci projektu FPU Knižnica „dospelákom“ TK realizovala pre stredoškolákov 

preventívno-vzdelávací program zameraný na kyberšikanu  „Ty to zvládneš“. Pre účastníkov 

projektu TK vydala propagačný materiál a záložku do kníh o kyberšikane s návodmi na 

vyhľadanie pomoci, s odkazmi na webové stránky organizácií. Program tvorili 4 stretnutia. 

Na prvom stretnutí Predstavenie projektu viedla workshop autorka projektu Karin 

Ternovszká. Druhé stretnutie Ako zaujať správny postoj k negatívnym prejavom v online 

svete viedol profesionálny kouč Ing. Milan Kalmancai ako sociálno-psychologický výcvik     

a jeho úlohou bolo naučiť mladých ľudí zaujať správny postoj a odolať nástrahám a úskaliam 

virtuálneho sveta internetu a sociálnych sietí. Tretie stretnutie Individuálne emocionálne 

prežívanie a osvojenie si techník viedla psychologička PhDr. Alena Oravcová. Poslednou 

časťou bolo zážitkové stretnutie odborníčok Mgr. Dominiky Rajznerovej a Mgr. Lenky 

Nemcovej z internetovej poradne IPčko.sk pod názvom Návod ako zaujať správny postoj 

k negatívnym prejavom v online svete. Svojou prednáškou študentov nasmerovali k riešeniu 

problému, ak sa v ich okolí nejaký vyskytuje. Súčasťou výcviku boli aj rôzne psychologické 

hry, cielene vybrané.  

Vďaka projektu FPU Knižnica "dospelákom"  pod názvom  Popoludnie so 

slovenskou knihou TK realizovala autorské besedy pre dospelých čitateľov. Boli to 

stretnutia so slovenskými spisovateľkami, autorkami románov pre ženy Katarínou 

Gillerovou a Andreou Coddington, stretnutie s  autorom fantasy príbehov a  historicko-

detektívnych románov Jurajom Červenákom a autorkou historických romancí Janou 

Pronskou.  

Rovnako pre dospelých boli dve stretnutia s autorom kníh o záhadách a tajomstvách 

histórie Milanom Z. Kučerom, držiteľom ceny Egona Erwina Kischa za rok 2013 pod 

názvom Tajomstvo tretej ríše a Jantárová komnata.  

http://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Fotky/M.%20Kučera/20190123150135_00001.jpg
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Hudobní fajnšmekri mohli navštíviť hudobné podujatie  Muzikálový mág Andrew 

Lloyd   Webber a hudobný medailón venovaný žijúcej legende slovenskej populárnej hudby 

Pavlovi Hammelovi.  

TK ako prvá knižnica na Slovensku začala realizovať Tréning pamäti pre aktívnych 

seniorov. Doteraz v tom úspešne pokračuje už aj pre iné vekové kategórie čitateľov, najmä 

pre obyvateľov ZSS Bardoňovo. Poézia básnika Pavla Koyša dominovala na februárovom 

podujatí v knižnici pod názvom Vyznanie lásky.   

FPU podporil tvorivosť a kreativitu detí a prispel na materiál na tvorivé dielne, ktoré 

viedli dobrovoľníčky. TK zrealizovala 5 detských tvorivých dielní Vytvorme si kvetinový 

venček, Rozvoj kreatívneho myslenia so slizom, Havrankohranie, Trpaslíci v knižnici           

a Vianoce predo dvermi.  

Knižnica je miestom vzdelávania, získavania informácií o spisovateľoch, knihách, ale 

aj informácií z jednotlivých vedných oblastí. Pravidelne pripravuje pre deti literárne  

a rozprávkové hodiny,  tematické hodiny, hlasné čítania z kníh Čítajme deťom, 

knižnično-bibliografické hodiny pre deti. Pre starších žiakov TK už tradične pripravuje 

knižnično-informačné podujatie Exkurzia za informáciou. Deti sa tešili aj z divadelného 

predstavenia Teátra Neline Ja som Inna na motívy knihy Fridy Nilsson  „Gorila a ja“. aj 

Na autorskej besede spojenej s autogramiádou sa stretli so Stanislavom Repaským, autorom 

knihy Natálkine dobrodružstvá. Hana Lasicová, autorka kníh a televíznych scenárov 

predstavila interaktívnu knihu Pupo a Fazuľka. Pre detských čitateľov knižnica pripravila 

literárne pásmo Veľkonočné zvyky a tradície. Počas letných prázdnin si mohli detskí čitatelia 

okrem kníh a časopisov požičať nafukovacie vaky a čítať v prírode, v parku, v tráve. Vaky 

získala knižnica z OZ Hlas knižnice, ktoré získalo dotáciu na projekt Hravé čítanie v tráve 

z dotácie Mesta Levice. Vďaka projektu FPU realizovala knižnica dve zaujímavé podujatia 

pre deti, a to bábkovú inscenáciu Divadla TUŠ Analfabeta Negramotná a  autorské 

stretnutie so spisovateľom, autorom kníh pre deti Jánom Uličianskym.  

Študenti stredných škôl sa počas roka zúčastňujú knižnično-bibliografických lekcií. 

Ich cieľom je získavanie informácií o poslaní knižníc, knižnično-informačných službách, 

orientácii a vyhľadávaní v online katalógoch, elektronických databázach a portáloch knižníc. 

V TK každoročne absolvujú inštruktáž vo vyhľadávaní v databázach KIS3G a Dawinci, 

online katalógu a v Infogate. TK pre nich pripravila aj prednášku Horiaca hranica - Z bojov 

československých legionárov s maďarskou Červenou armádou v okrese Levice v roku 1919.  

Aj v tomto roku knižnica sprístupnila putovné výstavy v spolupráci s Klubom 

fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov Najkrajší kalendár Slovenska 2019          

a Najkrajšia kniha a propagačný materiál Slovenska 2018. TK v závere roka pripravila 

s podporou FPU  mimoriadne úspešné podujatie „Oživujme tradície“, venované ľudovým 

tradíciám Tekova a Hontu, ktoré pripravili a realizovali Andrea Gőczeová a Eva Bajanová. 

Podujatie bolo spojené s populárno-náučnou prednáškou Mgr. Adama Uhnáka, PhD., 

odborného pracovníka Tekovského múzea v Leviciach, s vystúpením DFS Tekovanček         

s ukážkami folklóru a ľudovej slovesnosti nášho regiónu. Podujatie bolo spojené                       

s predvádzaním výroby tradičných ľudových výrobkov – košíkov, medovníkov, oblátok 

a vyšívania  krivou ihlou.  

Z celkového počtu podujatí 585 TK zrealizovala 143 (+31) dramatizácií rozprávok, 

z ktorých bol najväčší záujem o dramatizácie kníh O Guľkovi Bombuľkovi, Vianočná 

chrípka a Domček, domček, kto v tebe býva? Z ostatných podujatí boli najviac reprízované  

literárne kvízy zamerané na knižnično-informačnú výchovu Čo som čítala a Ako poznám 

knižnicu.  
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Propagácia knižnice Rok 2019 Rok 2018 Rozdiel 

Hromadné návštevy 378 385 -7 

Počet návštevníkov 7 403 8 448 -1 045 

Výstavy 154 156 -2 

Nástenky 30 41 -11 

Knižničné plagáty 86 42 44 

Rozhlasové relácie 1 2 -1 

Televízne vysielanie 5 11 -6 

Články v tlači 11 13 -2 

 

V roku 2019 navštívilo knižnicu prostredníctvom 378 hromadných návštev 7 403 

účastníkov. TK pripravila 154 výstav k výročiam literárnych osobností, 30 tematických 

násteniek a vytvorila 86 knižničných plagátov. Knižnica úspešne propagovala svoju činnosť 

v rozhlasovom vysielaní RTVS Rádio Regina 1-krát a v televíznom vysielaní Levickej 

televíznej spoločnosti 5-krát.  O knižnici vyšlo v regionálnej tlači 11 článkov. 

 

III. Bibliograficko-informačná činnosť 

Uchovávanie, spracovávanie a sprístupňovanie regionálnych dokumentov 

 

V roku 2019 TK doplnila databázu regionálnych dokumentov o 98 (+47) kn. j.              

Databáza regionálnych kníh obsahuje 3 077 (+19) záznamov. Z databázy bolo vyradených 79 

kn. j. 

Knižnica spracovala 469 (+128) záznamov regionálnych článkov z 21 periodík, 

z ktorých bolo 17 titulov s regionálnym zameraním. Celkový počet bibliografických 

záznamov je 22 661 (+469). Zrušením tradičného regionálneho týždenníka so 70-ročnou 

tradíciou POHRONIE ešte v  roku 2015 sa výrazne znížila nielen kvantita, ale najmä kvalita 

regionálnych článkov a pribežne sa znižuje aj počet excerpovaných periodík.  

Na webovej stránke knižnica sprístupnila a naďalej dopĺňa a aktualizuje rubriky 

Osobnosti regiónu, Pamätné tabule, Predstavujeme mladé talenty levického regiónu 

a Napísali o nás. V redakčnom systéme webovej stránky knižnica v roku 2016  nainštalovala 

nový prehliadač na komfortnejšie prehliadanie všetkých modulov aj z mobilných zariadení  

a v roku 2018 nový modul Ochrana osobných údajov. Od roku 2015 TK zabezpečuje 

meranie návštevnosti webovej stránky prostredníctvom služby Google Analytics. 

 

 

Bibliograficko-informačné služby Rok 2019 Rok 2018 Rozdiel 

Bibliografické a faktografické informácie 14 950 11 886 3 064 

Elektronické rešerše 78 113 -35 

Inštrukcie a konzultácie 3 006 3 261 -255 

Elektronické a digitálno-referenčné služby 912 1 127 -215 

 

Na základe potrieb a požiadaviek používateľov knižnica vypracovala 78  (-35) rešerší 

s počtom 3 085 (-1 592) záznamov, poskytla celkom 14 950 (+3 064) bibliografických             

a faktografických informácií, 3 006 (-255) inštrukcií a konzultácií a 912 (-215) 

elektronických a digitálno-referenčných služieb.  
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Pri príležitosti 100. výročia bojov československých legionárov s maďarskou 

Červenou armádou v okrese Levice TK vydala textovo-bibliografickú publikáciu Horiaca 

hranica. Pri tejto príležitosti knižnica pripravila aj odbornú prednášku, spojenú s prezentáciou 

týchto udalostí.  

Pri príležitosti okrúhleho výročia „Nežnej revolúcie“ TK pripravila prednášku Mgr. 

Petra Plevu 30 rokov od Nežnej... 
TK pokračuje v príprave textovo-obrazového materiálu Pamätné tabule a busty mesta 

Levice a personálne posilnila tabuľovú komisiu mesta. Knižnica priebežne dopĺňa Slovník 

osobností levického regiónu. TK pracuje na textovo-bibliografickej publikácii Tajomný 

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

udalosti v našom regióne. V štádiu prípravy je aj publikácia o najstarších dejinách osídlenia 

na území levického regiónu Zem hradísk a mohýl. 

 

IV. Metodická a poradenská činnosť 
 

 4. 1 Koordinácia a kooperácia činnosti knižníc v regióne 

  

V roku 2019 knižnica poskytovala prostredníctvom svojej webovej stránky v sekcii 

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

a mestským knižniciam tento spôsob metodickej pomoci vyhovuje a iba v prípade potrieb 

a nejasností sa obracajú na knižnicu. TK poskytovala knihovníkom servis aj na Facebooku. 

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

a informuje knižnice o akýchkoľvek zmenách. 

TK poskytovala knižniciam usmernenie a pomoc pri vyplňovaní štatistických výkazov 

KULT 10-01 o knižnici a pri tvorbe projektov a prihlasovaní žiadostí o poskytnutie dotácie         

z FPU. Pomáhala tiež riešiť aktuálne problémy, ktoré bolo možné vybaviť telefonicky, príp. 

e-mailom. Knižnica zverejňovala na svojej stránke dôležité aktuality z knižničného portálu 

Infolib,  z porád  riaditeľov a   odborných seminárov. 

Regionálne knižnice nemajú od roku 2014 prístup k štatistickým údajom knižníc               

v databáze Ministerstva kultúry SR, ale podľa zákona č. 126/2015 o knižniciach má 

regionálna knižnica povinnosť zhromažďovať a spracovávať štatistické ukazovatele za 

verejné knižnice regiónu samosprávneho kraja. TK vyzvala aj tento rok zriaďovateľov, aby 

vyplnili Prehľad vybraných ukazovateľov činnosti knižnice za rok 2019. 

 

Na území regiónu TK koordinovala činnosť 83 knižníc so 4  (rovnako) pobočkami: 

 1 regionálna knižnica s 1 pobočkou 

 3 mestské knižnice s 2 pobočkami 

 9 obecných profesionalizovaných knižníc 

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

 fungujúcich – 33 (-5) knižníc 

 stagnujúcich menej ako 5 rokov – 18 (+3) knižníc 

 stagnujúcich viac ako 5 rokov –  19 (+2) knižníc  

 

Pri spracovaní výsledkov obecných knižníc TK zistila, že v roku 2019 pribudli 

k stagnujúcim knižniciam také, ktoré predtým vykazovali dobré výsledky. Následne 

vypracovala dotazníkový prieskum Prečo vaša obecná knižnica stagnuje? Knižnica 

rozposlala 37 dotazníkov (iba 16 sa vrátilo) stagnujúcim knižniciam. TK sa snažila odhaliť 

príčiny stagnácie knižníc. Všetci zriaďovatelia odpovedali, že dôvodom stagnácie knižníc je 

hlavne nezáujem obyvateľov o služby knižnice. Najväčší problém vidia zriaďovatelia 
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v absencii nových informačných technológií, hlavne internetu. Ekonomické dôvody stagnácie 

uviedlo 9 knižníc (56,25%). Nedostatok finančných prostriedkov na celkovú prevádzku 

knižnice uviedlo 6 obcí, nedostatok financií na doplňovanie KF 3 obce a nedostatok vhodných 

priestorov 2 obce. Iba 3 obce plánujú obnoviť činnosť stagnujúcej knižnice. 

 V roku 2019 bolo v  regióne 22 (rovnako), ktoré poskytovali internet verejnosti.  

 

Metodicko-poradenskú činnosť TK zamerala hlavne na: 

 zabezpečenie servisu knihovníkom v regióne prostredníctvom webovej stránky TK 

 prenos aktuálnych informácií prostredníctvom stránky a elektronickej komunikácie 

 aktualizáciu zverejnených kontaktov a adresárov na webovej stránke TK 

 pomoc pri vyplňovaní štatistických výkazov o knižnici   

 pomoc pri vypracovaní žiadostí o poskytnutí dotácie 

 pomoc pri riešení aktuálnych problémov obecných knižníc 

 uplatňovanie Zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach 

 

V roku 2019 TK nezaznamenala v knižniciach žiadne personálne, ani priestorové zmeny. 

 

Metodická činnosť Rok 2019 Rok 2018 Rozdiel 

Plán metodických návštev 10 10 0 

Počet metodických návštev 1 6 -5 

Počet telefonických konzultácií 28 68 -40 

Počet digitálnych a referenčných služieb 134 170 -36 

Hromadné informačné e-maily 7 5 2 

Osobné konzultácie 8 4 4 

Plán metodických konzultácií 160 160 0 

Počet metodických konzultácií 177 247 -70 

 

Knižnica v roku 2019  uskutočnila iba  1 metodickú návštevu  v Msk Šahy. TK 

poskytla zriaďovateľom a knihovníkom 28 (-40) telefonických konzultácií, 134 (-36) 

digitálnych a referenčných služieb, 7 (+2) hromadných informačných e-mailov a 8 (+4) 

osobných konzultácií. TK spolu poskytla 177 (-70) metodických konzultácií. 

Knižnica prostredníctvom vlastnej webovej stránky, Facebooku a adresných mailov 

pravidelne informovala starostov obcí a  obecných knihovníkov o  aktualitách z  knihovníckej 

teórie a praxe. Okrem zverejňovania aktualít knižnica rozposlala 5 (rovnako) hromadných 

adresných mailov starostom obcí a knihovníkom, v ktorých ich informovala o  aktualitách, 

ktoré sa týkali všetkých knižníc v regióne. Boli to informácie o výzvach na vyplňovanie 

štatistických výkazov o knižnici, o aktuálnych výzvach na podávanie projektov do FPU              

a o vyhlásení 2. ročníka súťaže Knižnica roka. 

TK vyzvala všetkých zriaďovateľov knižníc v okrese, aby sa zapojili do 

Benchmarkingu verejných knižníc na Slovensku. Záujem neprejavila okrem TK žiadna 

knižnica.  

Do dotačného systému FPU sa zapojilo spolu 11 (+2) knižníc. V programe 5.1.1 

Komplexná infraštruktúra knižníc zaregistrovala svoju žiadosť iba 1 TK (-2) neúspešne. 

Do nového  programu 5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra 

sa zapojili 4 knižnice. Projekty Ock Nová Dedina, Farná a Msk Šahy boli podporené, Ock  

Rybník podporu nezískala. 
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 V programe 5.1.3 Podujatia a vzdelávacie aktivity a odborná činnosť knižníc 

zaregistrovali 4 projekty 2 (rovnako) knižnice. Úspešné boli 2 projekty Msk Šahy a 2 

projekty TK. 

Do programu 5.1.4 Akvizícia knižníc sa zapojilo 8 (+1) knižníc a uspelo 7. Podporené 

boli projekty Ock Bátovce, Hronovce, Nová Dedina, Pukanec, Žemberovce, Msk 

Želiezovce a TK. Projekt Ock Jabloňovce podporu nezískal. 

 

 4.2 Rozborová, analytická a prieskumová činnosť 

 

V roku 2019 TK vypracovala analýzu a rozbor činnosti v materiáloch Výročná správa 

Tekovskej knižnice v Leviciach za rok 2018, Správa o činnosti Tekovskej knižnice 

v Leviciach za 1. polrok 2019 a Dokumentácia 2018. Vyhodnotenie činnosti verejných 

knižníc v  okrese Levice podľa hlavných ukazovateľov činnosti za rok 2018. Dotazníkový 

prieskum Prečo vaša obecná knižnica stagnuje? tvoril samostatnú prílohu Dokumentácie 

2018. 

 

 4.3 Ďalšie vzdelávanie knižničných pracovníkov 

 

Pracovníci TK sa v roku 2019 zúčastnili týchto odborných podujatí: 

 

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

2. Veľké zmeny vo verejnom obstarávaní –  ZO RVC Nitra  –  február 

3. Porada bibliografov regionálnych knižníc NSK – Tekovská knižnica v Leviciach – 

február 

4. Valné zhromaždenie SAK – KK v Žiline – február 

5. Príprava na sebaochranu a vzájomnú pomoc – školenie CO – TK Levice – apríl 

6. Vezmi knihu nie tablet – seminár – KK Karola Kmeťka Nitra – apríl 

7. Fantázia čítania – celoslovenský seminár  –  KK Juraja Fándlyho a Trnavská univerzita  

v Trnave – apríl  

8. Inteligentné technológie a vzdelávanie v knižničnej praxi – XVIII. ročník seminára 

TLib Trends in Libraries – ŠVK Banská Bystrica – máj 

9. Nitrianska Lunica 2019 – slávnostné oceňovanie najlepších zamestnancov kultúrnych 

organizácií NSK  –  Župný dom v Nitre – máj 

10. Tabuľová komisia pri MSZ – Mestský úrad Levice –  máj 

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

činnosti knižníc NSK v Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch – jún 

12. Komunikácia v knižničnej praxi I. – výcvik so psychologičkou PhDr. Alenou 

Oravcovou – TK – september 

13. Exkurzia v Kysuckej knižnici v Čadci a Mestskej knižnici v Třinci – KP SSKK           

v Nitre – september 

14. NitLib – odborný seminár – nitrianske knižnice a KP SSKaK v KKKK v Nitre –  

september 

15. KatWork... keď katalogizácia spája – katalogizačný workshop – KKKK v Nitre –  

október 

16. VI. knihovnícky barcamp Nebuď na vážkach – V klube v Bratislave – október 

17. Benchmarking verejných knižníc – celoslovenský seminár – SNK Martin – október 
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18. Čo vidíme a čo nevidíme. Príbeh v obrázkovej knižke  – medzinárodná konferencia 

o čítaní IBBY inštitútu v hoteli Tatra Bratislava –  október 

19. Bibliotéka – medzinárodný knižný veľtrh – Incheba v Bratislave – november 

20. Komunikácia v knižničnej praxi II.  – výcvik komunikačných zručností s Ing. 

Milanom Kalmancaiom pre pracovníkov Tekovskej knižnice v Leviciach – november   

21. Knižnica v živote dieťaťa – celoslovenský odborný seminár zameraný na podporu 

tínedžerov v čítaní a čitateľskej gramotnosti v KK v Žiline – november 

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

- účasť pracovníkov na pracovných a odborných poradách  

 4.4 Príprava a spracovanie koncepčných programov, programov rozvoja knižníc 

 

V roku 2019 TK vypracovala Plán činnosti na rok 2019 a priebežne podľa potreby 

pripravovala materiály a podklady, týkajúce sa odbornej činnosti knižnice.  

 

4.5 Edičná činnosť 

 

V roku 2019 knižnica vydala 11 edičných titulov: 

 

Holubcová, Jana 

Výročná   správa  Tekovskej knižnice v Leviciach za rok 2018 / Jana Holubcová. – Levice, 

Tekovská knižnica v Leviciach, 2019. – 34 s., Príl. 

 

Bajanová, Eva 

Plán    činnosti   Tekovskej  knižnice  v  Leviciach   na   rok  2019  /  Eva  Bajanová,   Jana 

Holubcová. – Levice : Tekovská knižnica v Leviciach, 2019. – 9 s. 

 

Tomusová, Katarína 

Dokumentácia   2018 :  vyhodnotenie  činnosti  verejných   knižníc  v  okrese  Levice  podľa 

hlavných    ukazovateľov  činnosti  za   rok  2018 /  Katarína Tomusová. – Levice  : Tekovská 

knižnica v Leviciach, 2019. – 11 s., Príl. 

 

Bajanová, Eva 

Správa o činnosti Tekovskej knižnice v Leviciach za 1. polrok 2019 / Eva Bajanová. –             

1. vyd. – Levice : Tekovská knižnica v Leviciach, 2019. – 29 s. 

 

Kuna, Miroslav 

Horiaca hranica : Z bojov československých legionárov s maďarskou Červenou armádou           

v okrese Levice v roku 1919 : textovo-bibliografická publikácia / Miroslav Kuna, Andrea 

Gőczeová. – Levice : Tekovská knižnica v Leviciach, 2019. – 60 s. 

 

Ternovszká, Karin 

Ty  to  zvládneš :  Preventívno-vzdelávací   program  zameraný na problematiku kyberšikany     

/ Karin Ternovszká. – Levice : Tekovská knižnica v Leviciach, 2019. – Nestr., Príl. záložka. 

 

Gőczeová, Andrea 

Katarína Gillerová : bibliografický profil / Andrea Gőczeová. – Levice : Tekovská knižnica 

v Leviciach, 2019. – Nestr. 
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Gőczeová, Andrea 

Juraj Červenák : bibliografický profil / Andrea Gőczeová. – Levice : Tekovská knižnica 

v Leviciach, 2019. – Nestr. 

 

Gőczeová, Andrea 

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

v Leviciach, 2019. – Nestr. 

 

Gőczeová, Andrea 

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

v Leviciach, 2019. – Nestr. 

 

Ternovszká, Karin 

K dobrej  knihe  treba  dobrých  čitateľov :  Naše projekty pre vás : Informačná  záložka / 

Karin Ternovszká. – Levice : Tekovská knižnica v Leviciach, 2019. – Nestr. 

 

Napísali o nás: 

 

(JN) 

Beletria sa sťahuje späť / (JN). - Fotogr. - In: My. Týždeň na Pohroní. - Roč. 28/16, č. 47 

(2019), s. 2.  

 

Némethová, Jana 

Z polročnej opravy je päťročné trápenie : Obnova budovy sa začala ešte v septembri 2014 

/ Jana Némethová. - Fotogr. - In: My. Týždeň na Pohroní. - Roč. 28/16, č. 43 (2019), s. 2.  

 

Bajanová, Eva 

So slovenskou knihou / Eva Bajanová. - Fotogr. - In: My. Týždeň na Pohroní. - Roč. 28/16,    

č. 40 (2019), s. 6.  

 

Kollárová, Vlasta 

Dotácie NSK pomáhajú byť úspešní / Vlasta Kollárová. - Fotogr. - In: Župné ozveny. - Roč. 

5, č. 9 (2019), s. 3. 

 

Bajanová, Eva 

Kyberšikana? To zvládneš! / Eva Bajanová, Karin Ternovszká. - Fotogr. - In: My. Týždeň 

na Pohroní. - Roč. 28/16, č. 27 (2019), s. 11. 

 

Lobodášová, Monika 

Jubilejný ročník Týždňa slovenských knižníc / Monika Lobodášová. - Fotogr. - In: Bulletin 

Slovenskej asociácie knižníc. - Roč. 27, č. 2 (2019), s. 4-7. 

 

Žilková, Iveta 

Pupa a Fazuľku doniesla do Levíc / Iveta Žilková. - Fotogr. - In: My. Týždeň na Pohroní. - 

Roč. 28/16, č. 18 (2019), s. 4.  

 

Némethová, Jana 

Polrok trvá už piaty rok : Budova nie je stále hotová / Jana Némethová. - Fotogr. - In: My. 

Týždeň na Pohroní. - Roč. 28/16, č. 14 (2019), s. 3.    
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Medzihradská, Anna 

O človeku, ktorý mal krajinu v srdci / Anna Medzihradská. - Fotogr. - In: Slovenská brána. 

- Roč. 29 (69), č. 6 (2019), s. 3. 

 

Bajanová, Eva 

Marec v Tekovskej knižnici / Eva Bajanová. - Fotogr. - In: Slovenská brána. - Roč. 29 (69), 

č. 6 (2019), s. 10. 

 

-msvec- 

Vynovené priestory Tekovskej knižnice / -msvec-. - Fotogr. - In: Slovenská brána. - Roč. 29 

(69), č. 23 (2019), s. 9. 

 

Okrem uvedených edičných titulov TK pripravila a zabezpečila v rámci propagácie 

knižničných služieb: 

- diplomy k vyhodnoteniu súťaže Čítam, čítaš, čítame, 

- propagáciu knižnice a knižničných podujatí prostredníctvom bannerov, tlačených 

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

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

knihovníckom portáli INFOLIB. 

 

V. Elektronizácia, automatizácia, technické vybavenie 
 

TK pracuje v plnoautomatizovanom režime v knižničnom programe DAWINCI od 

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

program prevádzkuje na základe zmluvy o outsourcingu. 

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

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

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

poskytujúcich služby. Knižnica má internetové pripojenie s garantovanou rýchlosťou 8 MB/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. Tieto počítače nahradila 10 ks PC s tlačiarňou, na ktorých poskytuje verejnosti 

internetové služby a služby on-line katalógu. 

Aj v roku 2019 prevádzku a bežnú údržbu výpočtovej techniky zabezpečoval správca 

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

servisu výpočtovej techniky. 

V roku 2019 mala TK k dispozícii 40 (+8) ks PC, z nich majú pracovníci knižnice 

k dispozícii rovnako 21 PC a 10 ks PC majú k dispozícii používatelia. Knižnica má 9 PC 

mimo prevádzky v sklade. TK má k dispozícii aj 6 ks multifunkčných zariadení (tlačiareň 

so skenerom), 19 ks tlačiarní, 5 ks notebookov a 3 ks projektorov.  

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

Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči má TK PLEXTALK, 

ktorý umožňuje nevidiacim a slabozrakým používateľom hlasné čítanie CD-rom-ov priamo 

v knižnici, prípadne po jeho vypožičaní aj doma. Okrem toho má gramofón Smarton s USB 
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výstupom a 1 PC so softvérom pre nevidiacich a slabozrakých používateľov JAWS               

a MAGIC. 
  

VI. Priestorové podmienky, výstavba, rekonštrukcia  
 

Priestorové podmienky v m² Rok 2019 Rok 2018 Rozdiel 

Výpožičné miesta 561,01 461,91 99,10 

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

Neverejné priestory 402,38 402,38 0,00 

Celková plocha knižnice 1175,70 1076,60 99,10 

 

Pomer voľného a viazaného výberu: 98,24:1,76% 

 

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

z pôvodných 1 466,86 m² sa po piatich rokoch opäť vrátila k 1 175,70 m² z dôvodu 

presťahovania oddelenia beletrie do pôvodnej zrekonštruovanej budovy. TK by potrebovala 

vlastnú účelovú budovu, čo sa napriek dlhoročným snahám zatiaľ nepodarilo.   

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

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

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

ukončená do marca 2015. Prvá etapa rekonštrukcie bola ako-tak ukončená až v októbri 2019. 

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

správne urobený a ďalšie nedostatky, ktoré realizátor stavby veľmi zdĺhavo odstraňoval.  

V tomto roku ÚNSK pomohol riešiť problémy s rekonštrukciou  za účasti zhotoviteľa stavby, 

odborníka na odvlhčovanie a na základe projektu sanácie  vlhkosti a súdnoznaleckého 

posudku dohodli   s firmou LEVSTAV nový termín odovzdania budovy 30.4.2019, ktorý síce 

firma nedodržala, ale budovu napokon odvlhčila. Oddelenie sa presťahovalo do pôvodnej 

budovy v novembri 2019 a v decembri už začala zatekať nová strecha! 

Oddelenie odbornej literatúry je po nútenom sťahovaní v roku 2012 umiestnené       

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

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

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

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

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

WC! 

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

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

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

a vlhkosti.  

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

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

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

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

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

a návštevníkov knižnice hygienicky nevyhovujúce a zdravotne neúnosné najmä kvôli 

horúčavám, ktoré trvajú takmer polovicu roka! Navyše pri dažďoch sú priestory mokré cez 

netesniace okná. Všetci pracovníci knižnice napriek problémom a nevyhovujúcim pracovným 

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

budovy knižnice. 
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VII. Personálna oblasť 
 

V roku 2019 nastalo v knižnici 7 personálnych zmien. 2 pracovníčky knižnice 

ekonómka a upratovačka  odišli do starobného dôchodku. Na miesto ekonómky bola 

preradená účtovníčka z knižnice a na miesto upratovačky nastúpila nová pracovníčka. 

V priebehu roka odišiel informatik a na jeho miesto nastúpil nový pracovník. 1 pracovníčka sa 

vrátila po rodičovskej dovolenke. 

 

Kvalifikačná štruktúra pracovníkov Rok 2019 Rok 2018 Rozdiel 

Počet odborníkov-knihovníkov 19 18 1 

Z toho počet VŠ 5 5 0 

Z toho počet SŠ 14 13 1 

Počet ostatných pracovníkov 5 6 -1 

Z toho VŠ 1 1 0 

Z toho počet SŠ 2 3 -1 

Z toho počet  SOU 2 2 0 

Počet pracovníkov/prepočítaný  24/22,80 24/23,10 0/-0,30 

 

Priemerná mzda pracovníkov k 31.12.2019 bola 1 095,75 (+163,50).  

Priemerná mzda pracovníkov sa zvýšila oproti predchádzajúcemu roku z dôvodu zvýšenia 

platov všetkých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.1. 2019, ako aj 

z dôvodu mnohých personálnych zmien. 

Priemerný vek všetkých pracovníkov k 31.12.2019 bol 49,58 (-0,25) rokov. 

Priemerný vek odborných pracovníkov k 31.12.2019 bol 49,63 (+0,63)  ) rokov. 

 

VIII. Finančné zabezpečenie (Príl. č. 2) 

 

Rozpočet v € Rok 2019 Rok 2018 Rozdiel 

Pôvodný rozpočet 475 826,00  440 911,00  34 915,00  

Upravený rozpočet 537 632,14  481 170,55  56 461,59  

Rozdiel 61 806,14  40 259,55  21 546,59  

 

TK mala pôvodne schválený rozpočet na rok 2019 vo výške 475 826,00 €  

(+34 915,00 €). Rozpočet bol upravený na 537 632,14 € (+56 461,59 €). Navýšenie rozpočtu 

bolo spôsobené pridelením finančných prostriedkov na zvýšenie miezd o 22 504,00 € 

a odvodov o 7 876,40 € v zmysle novely zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. Ďalej TK získala účelové finančné prostriedky 

4 700,50 € na odchodné a na úhradu odmeny pri životnom jubileu. TK získala 7 700,00 € 

z FPU na 2 projekty, a to na Projekt čítania detí v Leviciach Čítam, čítaš, čítame –  

27. ročník 4 500,00 € a na projekt Knižnica „dospelákom“ 3 200,00 €. Knižnica tiež získala 

finančné prostriedky z dotácie Mesta Levice 1 000,00 € na projekt Nové knihy do knižnice.  

V mesiaci jún bol rozpočet upravený o 749,50 € na spolufinancovanie projektovz FPU 

na Projekt čítania detí v Leviciach Čítam, čítaš, čítame - 27. ročník 240,50€, Knižnica 

„dospelákom“ 169,00 € a na odmenu nositeľom ocenenia Nitrianska Lunica 340,00 €.  

TK ďalej získala 14 000,00 € z FPU na realizáciu projektu Doplnenie knižničného 

fondu a 737,50 € na jeho spolufinancovanie. 
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Rozpočet bol upravený o 1 391,77 € na rekreačné poukazy a o 1 146,47 € na zvýšenie 

výdavkov vlastných príjmov. 

 

Dotácia v  € Rok 2019 Rok 2018 Rozdiel 

Pôvodná dotácia 461 826,00  424 911,00  36 915,00  

Upravená dotácia 500 932,14  438 870,55  62 061,59  

Rozdiel 39 106,14  13 959,55  25 146,59  

 

Pôvodná dotácia pre knižnicu bola vo výške 461 826, 00 € (+36 915,00 €), teda vo 

výške pôvodného rozpočtu bez vlastných príjmov v sume 14 000,00 € (-2 000 €)  

a bez 22 700 € z dotácie a grantov. Následnými rozpočtovými opatreniami bola táto suma 

upravená na 500 932,14 € (+62 061,59). 

 

Kapitálové výdavky 

 

V roku 2019 TK nedostala rozpočet na kapitálové výdavky.  

 

IX. Granty, nadácie, sponzorské príspevky 

 

V roku 2019 TK pripravila 5 projektov, z toho 4 projekty do FPU a 1 projekt do 

dotačného systému Mesta Levice v celkovej sume 97 380,00 €, pričom na realizáciu 

projektov spolu získala 22 700,00 €. 

Knižnica pripravila do programu 5.1.1 Odborná činnosť knižníc projekt Nový dizajn 

v knižnici na modernizáciu interiéru knižnice v požadovanej sume 53 680,00 €, ktorý FPU 

nepodporil.  V programe  5.1.3  Podujatia a vzdelávacie aktivity  Projekt čítania detí 

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

sumou  4 500,00 €  a  projekt Knižnica „dospelákom“ v požadovanej sume 3 250,00 € 

podporil sumou 3 200,00 €. V programe 5.1.4 Akvizícia knižníc na Doplnenie knižničného 

fondu  požadovala TK 15 000,00 € a získala 14 000,00 €. Z dotácie Mesta Levice 

z požadovanej sumy 13 500,00 € na projekt „Nové knihy do knižnice“ knižnica získala 

1 000,00 €.  

TK pripravila pre OZ Hlas knižnice 2 projekty v požadovanej sume  2 100,00 €,  

na ktoré OZ získalo sumu v požadovanej výške. OZ získalo dotáciu od NSK na projekt 

„Čítam, čítaš, čítame“ 1 700 ,00 €, určenú na  ceny do súťaže a molitanovú skladačku do 

herne pre deti a z dotácie Mesta Levice na projekt Prevencia kyberšikany  400,00 €. 

Na rok 2020 TK zatiaľ pripravila 3 projekty a OZ Hlas knižnice 2 projekty. 

 

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 kolektívnym členom Slovenskej asociácie knižníc. Pracovníci knižnice sa aj v tomto roku 

zúčastňovali všetkých odborných a vzdelávacích podujatí, organizovaných obidvomi 

knihovníckymi organizáciami.  
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XI. Medzinárodná knižničná spolupráca  
 

V roku 2019 sa 3 pracovníčky našej knižnice zúčastnili exkurzie v Knižnici v Čadci 

a v Knihovně Třinec, ktorej  organizátorom bola Krajská pobočka SSKK Nitra.  

 
 

 

        Mgr. Jana Holubcová, v. r. 

riaditeľka Tekovskej knižnice v Leviciach 

 

 

V Leviciach, 23.1.2020 
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                                 Príloha  č. 1 
Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia 

 

Názov podujatia: Počet Organizované: 

Bludiská života, labyrinty mozgu (audiovizuálne podujatie) 

 

pre dospelých 

Relax s knihou (podujatie pre seniorov) 11x pre dospelých 

Ako poznám knihy a knižnicu (literárne kvízy zamerané na 

knižnično-informačnú výchovu) 48x pre deti 

O Pampúšikovi (dramatizácia rozprávky v úprave Ľudmily 

Hrdinákovej) 13x pre deti 

Regionálne prvky v ľudovej slovesnosti (rozprávanie 

o povestiach nášho regiónu) 9x pre deti 

Rozprávka, báseň a povesť v tvorbe Štefana Moravčíka 

(zábavná hovorená bibliografia pre deti) 5x pre deti 

Pavol Dobšinský – zberateľ slovenských ľudových rozprávok 

(rozprávková hodina) 23x pre deti 

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

Budkáčik a  Dubkáčik (dramatizácia knihy Jozefa Cígera 

Hronského) 6x pre deti 

Koza odratá a jež (dramatizácia slovenskej ľudovej 

rozprávky) 13x pre deti 

O Guľkovi Bombuľkovi (dramatizácia knihy Márie 

Ďuríčkovej) 20x pre deti 

O veľkej repe (dramatizácia slovenskej rozprávky v úprave 

Ľudmily Hrdinákovej) 14x pre deti 

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

I. A. Krylov) 13x pre deti 

O kohútikovi a kocúrikovi (dramatizácia rozprávky z knihy 

Riekanky, pesničky a rozprávky) 3x pre deti 

Ježko Jožko a krtko Rudko (dramatizácia knihy Jozefa  

Pavloviča) 11x pre deti 

O medovníkovom domčeku (dramatizácia slovenskej ľudovej rozprávky) 2x pre deti 

Čítajme deťom. Hlasné čítanie z knihy Striga na vysávači 3x pre deti 

Čítajme deťom. Hlasné čítanie z knihy Abeceda Dobra 3x pre deti 

Čítajme deťom. Hlasné čítanie z knihy Teta Agáta a jej 

mačacia sedmička 3x pre deti 

Zbigniew Nienacki (literárna hodina) 2x pre deti 

Daniel Hevier (literárna hodina) 5x pre deti 

Krista Bendová (literárna hodina) 3x pre deti 

Čo je rozprávka (literárna hodina) 4x pre deti 

Fašiangy, Hromnice – zvyky a obyčaje (tematická hodinka) 6x pre deti 

Kyberšikana (preventívno-vzdelávacie podujatie) 5x pre deti a mládež 

Tajomstvo tretej ríše (stretnutie s autorom Milanom Z. Kučerom)  pre dospelých 

Tréning pamäti (tréning pamäti zameraný na techniku „Loci“) 2x pre dospelých 

Vyznanie lásky (Valentín v knižnici s tvorbou Pavla  Koyša)  pre dospelých 

Theatro Hora – Vystúpenie divadelno-tanečnej a hudobnej 

skupiny žiakov Spojenej školy internátnej v Leviciach  pre dospelých 
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Čo som čítal v knižnici? (súťažno-zábavné kvízy ČČČ)  48 pre deti 

Gabriela Futová – obľúbená autorka skvelých príbehov 

o deťoch a pre deti  (literárna hodina) 5x pre deti 

O Pichuľkovi, Svetluške a  mravcoch Pobehajcoch 

(dramatizácia knihy Ruda Mórica) 10x pre deti 

Deň ľudovej rozprávky 2019 (celoslovenský projekt) 5x pre deti 

Bystré hlavičky (riešenie hlavolamov a rébusov v rámci 

Týždňa mozgu) 6x 

pre dospelých, 

    pre deti 

Brémski muzikanti (dramatizácia rozprávky bratov 

Grimmovcov) 13x pre deti 

Noc s Andersenom 2019 (medzinárodné podujatie)  pre deti 

Pavol Országh Hviezdoslav (literárna hodina) 2x pre deti 

Miloš Kopták – ilustrátor (tematická hodina) 2x pre deti 

Týždeň hlasného čítania realizovaný v rámci TSK 2x pre deti 

Biela skrinka (prezentácia knihy regionálneho autora Antona 

Pižurného)   pre deti 

Krajina v srdci (spomienkové, literárno-poetické dopoludnie 

o živote a diele Andreja Chudobu) 4x 

pre dospelých  

pre deti 

Predstavím Vám knižnicu (DOD na škole Vinohrady)  pre dospelých 

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

Deň vody 2019 (tematická hodina) 3x pre deti 

Mytológia v hudbe, hudba v mytológii VI. Mytológia Egypta 

(audiovizuálne podujatie)  pre dospelých 

Aj malá kniha Vám môže dať veľa informácií (stretnutie s 

autorkami knihy Levice ako ich nepoznáme... Annou Sovány 

a Gabrielou Antalovou)  pre dospelých 

Mark E. Pocha  (beseda s mladým slovenským autorom 

hrôzostrašných príbehov)  pre mládež 

Život je dar, vieš ho zachrániť?  (stretnutie s doc. MUDr. 

Viliamom Dobiášom, PhD., prezidentom SČK)  pre dospelých 

Slimáci  (kreatívna tvorivá dielňa pre deti)  pre deti 

Medzinárodný deň šťastia v knižnici (tematicky deň)  pre dospelých 

Zvyky a tradície Veľkej noci (literárne pásmo)  pre dospelých 

„Ty to zvládneš“ (preventívno-vzdelávací program)  pre mládež 

Ako zaujať správny postoj k nástrahám sociálnych sietí –

sociálno-psychologický výcvik s profesionálnym koučom 

Ing. Milanom Kalmancaiom (projekt Ty to zvládneš 2)  pre mládež 

Detské tvorivé dielne – Vytvorme si kvetinový venček  pre deti 

Celé Slovensko číta deťom (celoslovenský projekt)  pre deti 

Detské tvorivé dielne – Rozvoj kreatívneho myslenia so slizom    pre deti 

Stretnutie so Stanislavom Repaským autorom knihy 

Natálkine dobrodružstvá  pre deti 

Popoludnie so slovenskou knihou s Katarínou Gillerovou  pre dospelých 

Ja som Inna – predstavenie divadla Teátro Neline  pre deti 

Individuálne emocionálne prežívanie a osvojenie si techník –  

sociálno-psychologický výcvik so psychologičkou PhDr. 

Alenou Oravcovou (projekt Ty to zvládneš 3)   pre mládež 

http://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Fotky/Mytológia%20Egypta/20190222142038_00001.jpg
http://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Fotky/Levice%20ako%20ich%20nepoznáme/Levice%20ako%20ich%20nepoznáme.pdf
http://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Fotky/Levice%20ako%20ich%20nepoznáme/20190218140455_00001.jpg
http://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Fotky/Mark%20E.%20Pocha/Mark%20E.%20Pocha.pdf
http://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Fotky/Mark%20E.%20Pocha/20190222142011_00001.jpg
http://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Fotky/V.%20Dobiáš/Viliam%20Dobiáš-plagát.pdf
http://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Fotky/V.%20Dobiáš/20190222142128_00001.jpg
http://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Fotky/V.%20Dobiáš/20190222142128_00001.jpg
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Stretnutie s autorkou knihy Pupo a Fazuľka Hanou Lasicovou  pre deti 

Les ukrytý v knihe (celoslovenský projekt) 2x pre deti 

KIV 68x pre deti 

KBL 17x pre mládež 

Rieka života a spomienok (multimediálne podujatie) 2x pre dospelých 

Tajomstvá Indie – prezentácia fotografií Jaroslava Burjaniva  pre deti 

Muzikálový mág Andrew Lloyd Webber (hudobné podujatie) 2x 

pre mládež               

a dospelých 

Veľkonočné zvyky a tradície (literárne pásmo) 2x pre deti 

O kocúrikovi a kohútikovi (dramatizácia rozprávky) 8x pre deti 

Detské tvorivé dielne – vytvorme si kvetinový venček  pre deti 

Vyhľadávanie literatúry k praktickému vyučovaniu. Práca 

s časopisom Varecha (doplnková vyučovacia hodina)  pre mládež 

Čítajme deťom. Hlasné čítanie z knihy Prázdniny u starej mamy 3x pre deti 

Velikáni hudby (tematická hodina)  pre deti 

Balet – Rusalka, Luskáčik, Labutie jazero (tematická hodina)  pre deti 

Etika a etiketa. Čítanie z knihy Deduško ešte rozprávaj 2x pre deti 

Mária Topoľská (literárna hodina) 2x pre deti 

Dana Podracká (literárna hodina) 2x pre deti 

Hana Zelinová (literárna hodina) 2x pre deti 

Exkurzia za informáciou 3x pre deti 

Čítam, čítaš, čítame – vyhodnotenie 27. ročníka projektu  pre deti 

Horiaca hranica - Z bojov československých legionárov s 

maďarskou Červenou armádou v okrese Levice v roku 1919 

(prednáška)  pre mládež 

Sladká odmena za vysvedčenie  (stretnutie mladých čitateľov)  pre mládež 

Jozef Pavlovič (literárna hodina) 2x pre deti 

Mária Rázusová-Martáková (literárna hodina) 2x pre deti 

Muzikál – Discopříběh (tematická hodina)  pre deti 

Dopravná výchova (tematická hodina) 3x pre deti 

Ako zaujať správny postoj k negatívnym prejavom v online 

svete (zážitkové stretnutie s odborníčkami z IPčka, projekt Ty 

to zvládneš 4)  pre mládež 

Autorská beseda so spisovateľom Jánom Uličianskym  pre deti 

Analfabetka Negramotná (bábková inscenácia divadla TUŠ)  pre deti 

Inštruktáž vo vyhľadávaní v databázach KIS3G, Dawinci 

Online katalóg, Infogate 2x pre mládež 

Popoludnie so slovenskou knihou s Jurajom Červenákom  pre dospelých 

Jantárová komnata (stretnutie s autorom Milanom Z. Kučerom)  pre dospelých 

Čítajme deťom. Hlasné čítanie z knihy Zberný dvor 3x pre deti 

Vianoce predo dvermi (detská tvorivá dielňa)  pre deti 

Daroval deťom dar najvzácnejší (literárna hodina venovaná 

rozprávkam H. CH. Andersena)  pre deti 

Vianoce v  knihách pre deti (literárna hodina spojená                     

s hovorenou bibliografiou) 15x pre deti 
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Vianočná chrípka (dramatizácia rozprávky z knihy Moja 

najkrajšia vianočná knižka) 18x pre deti 

Roald Dahl (literárna hodina) 2x pre deti 

Anton Habovštiak (literárna hodina) 2x pre deti 

Alžbeta Verešpejová (literárna hodina) 2x pre deti 

Mária Ďuríčková  (literárna hodina) 2x pre deti 

Čítajme deťom. Hlasné čítanie z knihy Kufor na kolieskach 3x pre deti 

Popoludnie so slovenskou knihou s Janou Pronskou  pre dospelých 

Ezopove bájky (literárna hodina) 2x pre deti 

Povesť (literárna hodina) 2x pre deti 

Trpaslíci v knižnici (detská tvorivá dielňa)  pre deti 

Čítajme deťom. Hlasné čítanie z knihy Svetluška Saška 3x pre deti 

„Oživujme tradície“ (podujatie zamerané na tradície nášho 

regiónu, spojené s populárno-náučnou prednáškou etnografa)  pre dospelých 

Prevencia kyberšikany s IPčkom  (odborná prednáška, projekt 

Hlasu knižnice)  pre mládež 

Prevencia kyberšikany (preventívno-výchovný program, 

projekt Hlas knižnice)  pre mládež 

30 rokov od Nežnej... (odborná prednáška Mgr. Petra Plevu) 2x pre mládež 

Kyberšikanovanie.sk (preventívno-výchovný program) 5x 

pre mládež, 

pre deti 

Popoludnie so slovenskou knihou s Andreou Coddington   pre dospelých 

Pavol Hammel – žijúca legenda slovenskej populárnej hudby 

(hudobný medailón)  pre dospelých 

Nataša Tanská (literárna hodina)  pre deti 

Jozef Melicher (literárna hodina)  pre deti 

Šaliansky Maťko (26. ročník súťaže v prednese slov. povestí)  pre deti 

Čítajme deťom. Hlasné čítanie z knihy Zvedajko 2x pre deti 

Ako vznikla pieseň „ Tichá noc“ (tematická hodina)  pre deti 

Charles Dickens: Vianočná koleda (literárna hodina) 2x pre deti 

Čítajme deťom. Hlasné čítanie z knihy Slovenské Vianoce 3x pre deti 
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