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ÚVOD 

Rok 2021 možno z hľadiska činnosti Tekovskej knižnice v Leviciach (ďalej TK) 

hodnotiť ako mimoriadne úspešný. Realizovala množstvo projektov, vďaka ktorým získala 

mimorozpočtové finančné prostriedky na nákup KF, na zatraktívnenie priestorových 

podmienok knižnice, na poskytovanie nových služieb čitateľom, na realizáciu knižničných 

podujatí. Po zatvorení knižnice pre verejnosť bola vzdelávacia a kultúrno-spoločenská činnosť 

prenesená do online komunikácie s čitateľmi. Vznikali pozoruhodné príspevky, videonahrávky, 

upútavky, videoprezentácie tvorby regionálnych autorov, videorozhovory so zaujímavými 

osobnosťami z rôznych oblastí spoločenského života, vzdelávacie a literárne príspevky 

uverejňované na webovej stránke a sociálnych sieťach knižnice. Táto intenzívna komunikácia 

s čitateľmi bola vnímaná verejnosťou s veľkým ohlasom a prispievala k pozitívnemu obrazu 

činnosti knižnice. Vďaka podpore Mesta Levice získala TK priestory a zabezpečila ich úpravu 

na zriadenie študovne, ktorá v oddelení odbornej literatúry absentovala 9 rokov. Spolu s OZ 

Hlas knižnice bola vybudovaná na nádvorí oddelenia beletrie letná čitáreň a tiché zóny na 

čítanie, relax a  na realizáciu komunitných aktivít. TK optimalizovala poskytovanie KIS 

študentom, v rámci ktorých im budú všetky potrebné dokumenty od kníh, časopisov, cez 

rešeršné služby, až po medziknižničné výpožičné služby k dispozícii na jednom kontaktnom 

mieste. Zmeny poskytovania knižnično-informačných služieb (ďalej KIS) uvoľnili priestory 

pre regionálne oddelenie a študovňu tohto oddelenia so zabezpečením zvýšenia komfortu 

čitateľa pri prezenčnom štúdiu regionálnych dokumentov. Zároveň sa uvoľnili priestory na 

prezentáciu tradícií a kultúry nášho regiónu. Pre znevýhodnených používateľov TK zabezpečila 

novú službu uľahčenia prístupu do knižnice vo forme virtuálnej prehliadky. Naďalej 

pokračovala úspešná spolupráca s NO Anny Vydrovej na projekte čitateľskej podpory Krok ku 

knihe – KUK.  

Z hľadiska možnosti plnenia ťažiskových úloh a poskytovania KIS čitateľom možno 

rok 2021 považovať za mimoriadne náročný. Činnosť knižnice sa odvíjala od aktuálnej situácie 

vývoja epidémie a  prijímania protiepidemických opatrení. Nejednoznačné prijímanie  opatrení, 

rýchlo sa meniaca legislatíva,  zavádzanie pravidiel ich plnenia do celkového chodu knižnice  

negatívne ovplyvňovalo plnenie ťažiskových úloh. Súviselo to predovšetkým s otváraním, či 

zatváraním knižnice, prijímaním opatrení na ochranu zdravia návštevníkov a zamestnancov 

knižnice a  informovanosti verejnosti, obmedzovaním poskytovania služieb. Snahou TK bolo 

zabezpečovanie činnosti knižnice v zmysle platných nariadení, vyhlášok a rozhodnutí RÚVZ 

SR, aj napriek medializovaným dezinformáciám, ktoré vytvárali u čitateľov chaos a nedôveru. 

Rok 2021 sa pre plnenie hlavných ukazovateľov knižnice, ako aj pre plnenie 

stanovených cieľov, nezačal pozitívne. Kritická situácia šírenia nákazy sa ani po vianočnom 

lockdowne nezastabilizovala a tak ani TK v Leviciach nemohla otvoriť knižnicu pre verejnosť. 

Kultúrny a spoločenský život na Slovensku ovplyvňoval Covid automat, ktorý nielen 

monitoroval, ale aj riadil uvoľňovanie, či sprísňovanie opatrení. Jeho farebná škála od čiernej, 

až po žltú, predurčovala stupeň varovania a ostražitosti a možnosti poskytovania služieb. Do 

nového roka vstupovali všetky okresy Slovenska s čiernou farbou a IV. stupňom varovania. 

Činnosť knižnice bola zabezpečovaná v zmysle aktuálne platných vyhlášok, nariadení 

a obmedzení zameraných na ochranu zdravia zamestnancov a  verejného zdravia jej 

používateľov. Zamestnanci knižnice sa riadili „Interným predpisom zameraným na ochranu 

zdravia pracovníkov TK v Leviciach a na zabezpečenie prevádzky knižnice“. V termíne             

od 4.1. do 24.1.2021 bola knižnica zatvorená a pre verejnosť nemohla poskytovať knižnično- 
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informačné služby. Uvedená skutočnosť mala za následok ekonomický výpadok vlastných 

príjmov hneď v úvode roka. Vyhláška ÚVZ SR  č. 13/2021 s platnosťou od 27.1.2021 umožnila 

na základe udelenej výnimky otvoriť knižnice a poskytovať služby návštevníkom. Vyhláška 

otvorenie podmienila presne stanovenými podmienkami. Regionálne však bola situácia 

v okrese Levice odlišná od situácie v rámci SR. Okres patril v pandemickej situácii medzi 

najhoršie. Na základe uvedenej skutočnosti a odporúčaní RÚVZ nemohla byť knižnica pre 

verejnosť otvorená, čo čitatelia prijímali s veľkou nevôľou. O danej situácii bola nútená 

knižnica informovať verejnosť, média a  predovšetkým čitateľov. Aj napriek neposkytovaniu 

služieb verejnosti bol chod organizácie zabezpečovaný striedaním sa zamestnancov na 

pracovisku a  vládou nariadeným home officom. Zamestnanci odboru služieb aktívne 

komunikovali s čitateľmi prostredníctvom mailovej a telefonickej komunikácie, realizovali 

prolongácie kníh, venovali sa očiste fondu. Pracovníci na home office pripravovali vzdelávacie, 

zábavné a súťažné aktivity a následne ich uverejňovali na webovej stránke knižnice a na jej 

sociálnych sieťach.  

Už predchádzajúci rok bol dôkazom toho, že knihovníci  sa dokážu prispôsobiť 

akejkoľvek situácii. Keď nemohli mať fyzický kontakt s čitateľmi, bezprostredne 

a automaticky prešli do online priestoru, kde komunikovali s čitateľskou verejnosťou 

a prezentovali činnosť knižnice. Túto ich aktivitu oceňovala verejnosť, zapájala sa do aktivít, 

lajkovala a zdieľala príspevky. Knižnica takto zostávala v kontakte s používateľmi a zároveň 

ich obohacovala o informácie a zábavu v čase zákazu vychádzania a trávenia času v domácej 

izolácii. V danom období prebiehali aj odborné knihovnícke práce zamerané na prácu 

s knižničným fondom, spracovávanie nových a darovaných kníh, ako aj  regionálnych periodík, 

článkov a ostatných dokumentov, online príprava rešerší pre používateľov, aktualizácia 

webovej stránky a poskytovanie informácií verejnosti prostredníctvom sociálnych sietí. 

Maximálna pozornosť bola venovaná príprave na normálny chod organizácie a to realizovaním 

projektov. Spracovávané boli online objednávky nových kníh z projektu FPU, pripravované 

scenáre k literárnym podujatiam a s mimoriadnym nasadením príprava a vypracovávanie 

príspevkov uverejňovaných na webovej stránke a na sociálnych sieťach. Pozornosť bola 

zameraná aj na štúdium a prípravu materiálov na plánovanú edičnú činnosť. Tak ako v roku 

2020 ani v hodnotenom období nemohla knižnica poskytovať službu požičiavania e-kníh, čo 

nedávalo dobrý obraz o inovácií a modernizácii služieb čitateľom.  

Meniaci sa stav pandemickej situácie na Slovensku a  jej vývoj k sprísňovaniu, či 

uvoľňovaniu opatrení kládol aj v ďalšom období na knižnicu mimoriadne náročné úlohy na 

prijímanie opatrení a na poskytovanie služieb verejnosti. Na základe prijatého vládneho 

uznesenia  č. 8/2021, ktorý umožňoval otvoriť knižnice pre verejnosť, začala TK od 2. 2. 2021 

poskytovať základné KIS pre verejnosť v obmedzenom režime. Medziknižničné a rešeršné 

služby zabezpečovala online objednávkami. Študovne, herňa pre deti, ako aj verejný internet 

neboli sprístupnené od začiatku roka až do 31.5.2021. Mimoriadna pozornosť bola venovaná 

príprave a zabezpečeniu ochranných opatrení pri ohrození verejného zdravia zamestnancov 

a jej návštevníkov. Vstup do priestorov jednotlivých oddelení bol možný len po splnení 

podmienok predloženia certifikátu o negatívnom antigénovom resp. RT-PCR teste, potvrdenia 

o prekonaní covidového ochorenia,  alebo o absolvovanom očkovaní. Knižnica sa riadila 

odporúčaniami Slovenskej asociácie knižníc v zmysle „Vezmi a choď!“. 

  Po týždňovom poskytovaní služieb vláda prijala uznesenie, že od 8.2.2021 sa budú 

opatrenia riadiť regionálnym Covid automatom. Ten prepol okres Levice do bordovej farby, 
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označujúcej fázu III. stupňa varovania a knižnicu opäť zatvoril. Knižničný systém bol 

nastavený tak, aby čitatelia nedostávali upomienky za nedodržiavanie výpožičnej doby. 

Vyhláška ÚVZ SR č.13/2021 umožnila knižnicu opäť otvoriť 15.2.2021 a poskytovať služby 

v obmedzenom režime, s  upravenými otváracími hodinami, hygienickou prestávkou počas 

obeda, ako aj so zabezpečovaním prijatých opatrení na ochranu zdravia zamestnancov 

a návštevníkov knižnice. V zmysle platných nariadení TK zabezpečila pre zamestnancov 

respirátory FFP2 a dezinfekčné prostriedky. Pozornosť bola venovaná zabezpečovaniu 

informovanosti návštevníkov informačnými letákmi, plagátmi a piktogramami s označením 

opatrení, ktoré návštevníci musia dodržiavať v priestore knižnice. Informácie zverejnila aj na 

webovej stránke a sociálnych sieťach knižnice. V uvedenom móde, s postupným uvoľňovaním 

opatrení, odporúčaním preferovania online objednávok kníh a špeciálnych služieb plnila svoje 

úlohy až do 31.5.2021. Od 26.4.2021 sa v zmysle regionálneho Covid automatu Levice 

nachádzali v II. stupni varovania. Prechod do červenej farby síce umožnil  spoločné čítanie do 

6 osôb, ale zakázal organizovať kultúrne podujatia pre školopovinné deti, čo bolo pre knižnicu 

vzhľadom k získavaniu príjmov z  vlastnej činnosti, nemožnosti realizovať rozbehnuté 

a nedokončené projekty FPU mimoriadne nepriaznivé. Až oranžová farba regionálneho Covid 

automatu umožnila otvorenie študovní, sprístupnenie verejného internetu a realizáciu podujatí 

aj pre školopovinné deti. Od dňa 31.5.2021 začala knižnica naplno s prípravou nedokončených 

podujatí pre deti  z  projektu FPU.  Do I. stupňa ostražitosti, teda žltej farby boli Levice prepnuté  

21.6.2021 a zotrvali v ňom až do konca júna 2021. Knižnica poskytovala služby bez 

obmedzení. Mohla realizovať podujatia s naplnením 50% kapacity miest na sedenie.                   

Od 16.8. 2021 bol zavedený „Kultúrny semafor“, ktorý opäť nastavil pravidlá na organizovanie 

hromadných a kultúrnych podujatí podľa Covid automatu. Pandemická situácia sa tak, ako 

v roku 2020, začala zhoršovať v jesennom období. Od 8.11.2021 boli KIS poskytované 

v protokole základ a realizácia podujatí v protokole OTP a od 15.11.2021 už aj poskytovanie 

KIS len v protokole OTP. Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu v SR a zákazu vychádzania 

bola TK od 25.11.2021 pre verejnosť zatvorená. Od 29.11.2021 plnila TK úlohy v zmysle 

vyhlášky č. 264/2021 o povinnosti zamestnávateľa dodržiavať OTP režim, podľa ktorého majú 

povolený vstup na pracovisko výlučne zamestnanci, ktorí sú očkovaní, prekonali ochorenie 

COVID-19 alebo sú testovaní. Obstarala samotesty a každý pondelok  zabezpečovala 

testovanie zamestnancov poverenou osobou. Od 16.12.2021 až do konca roka 2021 bola 

knižnica pre verejnosť otvorená. V zmysle vyhlášky č. 306/2021 bol vstup do jej priestorov 

umožnený len osobám v režime OP. 

Tvoriť kultúru a poskytovať kultúrne hodnoty v už druhom pandemickom roku je 

mimoriadne náročné. Knižnica bez čitateľov, bez návštevníkov, bez množstva detí 

ovplyvňovala aj psychiku zamestnancov. Mali strach púšťať sa do veľkých projektov, do 

organizovania podujatí, do dennej mravčej práce s čitateľom. Nebolo možné plniť plánované 

ukazovatele činnosti, nebolo možné plniť príjmy z vlastnej činnosti. Zatváranie knižnice a jej 

otváranie zo dňa na deň, vysvetľovanie čitateľom do telefónu, že nemôžu vrátiť knihu, že 

študent nedostane požadovanú knihu na skúšku, že si čitateľ nemôže prísť prečítať svoju dennú 

tlač, to poznačilo aj najväčšieho optimistu zanieteného pre prácu v knižnici. Za to, že to vydržali 

a zachovali sa ako naozajstní profesionáli si všetci zaslúžia veľké uznanie a poďakovanie.   

                                                               

                                                                                                  PhDr. Vlasta Kollárová 

                                                                                                                         riaditeľka TK 
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1 Ťažiskové úlohy 

 

 Plán činnosti TK na rok 2021 bol prioritne zameraný na jej rozvojové zámery a na kvalitu 

poskytovania komplexných knižnično-informačných služieb v zmysle Zákona o knižniciach 

č.126/2015. V ťažiskových úlohách si zadefinovala ciele svojej činnosti v oblasti 

transparentného  a optimálneho  využívania verejných zdrojov NSK, získavania 

mimorozpočtových zdrojov, vytvárania dobrého obrazu a mena knižnice, aktívnej 

komunikácie s používateľmi knižnice a verejnosťou, vytvárania atraktívneho priestoru na 

aktívne trávenie voľného času návštevníkov a stabilizáciu personálnej politiky. Plnenie 

ťažiskových úloh bolo striktne realizované v súlade s legislatívnym nastavením 

pandemických opatrení a obmedzení poskytovania KIS. 

 

 V roku 2021 nemohla TK síce plniť hlavné ukazovatele činnosti, zato sa však pred 

verejnosťou prezentovala ako aktívna, profesionálna kultúrna organizácia, ktorá dokáže 

svojou činnosťou reprezentovať nielen okres Levice, ale aj Nitriansky kraj. V rámci knižníc 

na Slovensku sa aj v hodnotenom období radila medzi úspešné regionálne knižnice. Uvedené 

hodnotenie získavala od knižníc, od používateľov Facebooku a Instagramu, ktorí intenzívne 

sledovali, zdieľali a podporovali jej prezentačné a komunikačné aktivity. Tím erudovaných 

a kreatívnych knihovníkov vytváral nové, nepoznané, moderné knižničné podujatia 

a prezentoval sa nimi vo virtuálnom prostredí. Motivujúco nastavená personálna politika 

knižnice vytvárala priaznivú pracovnú klímu organizácie, ktorá umožňovala knihovníkom 

realizovať svoje nápady. Tie boli pretavené do reálnej podoby aj vďaka obsadeniu miesta 

správcu PC a IKT, ktorý dával nápadom správnu virtuálnu energiu. Aj napriek 

nevyhovujúcemu technickému zázemiu sa vývoj prezentácie knižnice vo virtuálnom 

prostredí dostal do vyššieho levelu. Činnosť knižnice ocenil osobným listom podpredseda 

Národnej rady SR Gábor Grendel. Vyzdvihol predovšetkým aktívnu online komunikáciu 

knižnice s čitateľmi v čase jej zatvorenia, prácu s deťmi a mládežou na zvyšovaní ich 

čitateľskej gramotnosti, ako aj umožnenie prezentácie umeleckej tvorivosti študentov                

v priestoroch knižnice. 

  

 V ťažiskových úlohách na rok 2021 si knižnica stanovila cieľ zavádzať účinné a efektívne 

marketingové aktivity zamerané na zvýšenie príjmu z vlastnej činnosti, ktoré však 

prijímanými opatreniami nemohli byť realizované. Svoju pozornosť v činnosti preto 

mimoriadne intenzívne venovala získavaniu mimorozpočtových finančných prostriedkov 

prostredníctvom grantov, žiadostí o dotácie, projektov na podporu kultúry. Sledovala 

aktuálne výzvy, realizovala projekty, získavala finančné zdroje na doplňovanie KF, na 

realizáciu podujatí, ako aj na vytváranie  atraktívneho priestoru na aktívne trávenie voľného 

času návštevníkov knižnice. Knižnica bola ešte v roku 2020 úspešná v dvoch projektoch 

FPU v podprograme 5.1.3 Podujatia a vzdelávacie aktivity a to: „In a Retro deťom“                 

a „Čítanie ťa (ne)baví?“. Podujatia z prvého projektu aj začala realizovať, no zatvorením 

škôl a prijatím opatrení bola nútená FPU požiadať o zmenu termínu realizácie podujatí na 

rok 2021. Takmer všetky sa jej podarilo zrealizovať do konca júna 2021. Druhý projekt, aj 

napriek žiadosti o zmenu termínu realizácie na rok 2021, nemohol byť uskutočnený. 

V predchádzajúcom roku bola knižnica úspešná v projekte FPU zameraného na doplňovanie 

KF  v podprograme 5.1.4 Akvizícia knižníc pod názvom „Nové knihy čitateľom“. Finančné 

zdroje na jeho čerpanie získala až v závere roka. Nákup kníh z uvedenej dotácie bol 
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realizovaný až v roku 2021. Na základe výzvy Ministerstva kultúry SR boli v roku 2021 

spracované a zaslané 2  žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu projektu v  podprograme 

2 Kultúra znevýhodnených skupín a to v podprograme 2.2 Vydavateľská a publikačná 

činnosť, kde zaslala projekt „Rovnosť príležitostí vo virtuálnom priestore“ a v rámci 

podprogramu 2.4 Neformálne vzdelávanie projekt „Rozkotúľané klbká na tvorivej vlne“.  

Nadácii  Pontis TK zaslala 2 žiadosti na zlepšenie digitálnej gramotnosti seniorov. Prvý pod 

názvom „Vyrovnám sa vnukovi“, ktorý nebol podporený a druhý pod názvom „Záludnosti 

digitálne len trénovaný mozog zvládne“.  Výsledky tohto projektu zatiaľ neboli zverejnené. 

Na nákup KF boli spracované 3 projekty, ktoré boli aj úspešné. Žiadosť o poskytnutie 

dotácie z FPU v podprograme 5.1.4 Akvizícia knižníc „Knihy sú tréningom mysle“ bola 

úspešná. Žiadosť o poskytnutie dotácie spracovala knižnica na KULT MINOR – fond na 

podporu kultúry národnostných menšín v programe 2.1.4 Podpora knižníc v projekte 

„Knihy pre všetkých“. Tretím úspešným projektom zameraným na doplňovanie KF bol 

projekt „Knihy pre deti“, ktorý bol adresovaný Mestu Levice. Okrem regionálnej funkcie plní 

knižnica aj funkciu mestskej knižnice a poskytuje služby predovšetkým obyvateľom Levíc. 

Uvedomujúc si tento fakt zaslala knižnica Mestu Levice ešte jeden projekt „Knižnica vzdeláva“. 

Žiadosti o dotáciu bolo vyhovené a tak knižnica okrem zariadenia nádvoria získala aj finančné 

zdroje na aktivity pre dospelých v tomto priestore. Na zariadenie „Letnej čitárne“ bol 

realizovaný projekt vyhlásený Nadáciou Tesco, ktorý bol v rámci výzvy „Vy rozhodujete, my 

pomáhame“ úspešný. V závere roka sa TK uchádzala o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti 

s pandémiou COVID-19 v rámci výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75 projektom 

„Metamorfózy knižnice“. Projekt je zameraný na zvýšenie kvality poskytovaných 

knižnično-informačných služieb čitateľom a návštevníkom knižnice a na zlepšenie úrovne 

hygienických štandardov v priestoroch poskytovania služieb. V prípade jeho úspešnosti 

bude realizovaný v rokoch 2022-2023. 

 

 Snahou knižnice je vytvárať atraktívne priestory na aktívne trávenie voľného času svojich 

návštevníkov. Dlhodobý problém s nedostatkom študijných miest v oddelení odbornej literatúry 

sa podarilo v hodnotenom období doriešiť. Uvoľnením priestorov susediacich s oddelením sa 

naskytla možnosť tieto priestory získať na zriadenie študovne. Ešte v roku 2020 bola 

adresovaná žiadosť na prenajímateľa priestorov Mestské kultúrne stredisko v Leviciach. 

Žiadosti bolo vyhovené až v úvode roka 2021, kedy sa priestory uvoľnili. V súčinnosti s mestom 

Levice získala priestory o rozlohe 44,20 m2.  Uvedené priestory neboli vhodné na užívanie, preto 

knižnica opätovne žiadala prenajímateľa o úpravu priestorov. Po deviatich rokoch má opäť 

knižnica dôstojné priestory na štúdium pre  študentov stredných a vysokých škôl v Leviciach, 

ako aj záujemcov o odbornú literatúru a množstvo odbornej tlače. Študovňa bola  daná do 

užívania v septembri 2021. Centrom záujmu  sa stalo aj využitie nádvoria oddelenia beletrie, 

ktoré po rekonštrukcii budovy, terénnych úpravách a výsadbe zelene hľadala možnosti jeho 

využitia v prospech svojich návštevníkov. Spracovala koncepciu jeho využitia na vzdelávanie, 

autorské besedy, literárne pásma, stretávania sa ľudí rovnakých záujmov a záľub, predovšetkým 

však na oddychový priestor na čítanie kníh, dennej tlače a periodík. Spojením síl s OZ Hlas 

knižnice a úspešnosťou troch projektov boli tieto priestory slávnostne odovzdané do užívania 

21.9.2021 za prítomnosti významných hostí. Letnú čitáreň a tiché zóny na čítanie otvoril 

primátor Mesta Levice RNDr. Ján Krtík. Vzácnym hosťom novootvorenej čitárne bol spisovateľ 
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a publicista PhDr. Miroslav Pius. Svojim podpisom vyrytým do prvej tehličky Múru literárnych 

osobností začal novú tradíciu písania jeho príbehu. 

 

 Obsadením miesta metodičky sa zintenzívnilo aktívne metodické pôsobenie knižnice.  

Dlhoročné skúsenosti z práce v službách a poznanie potrieb knihovníkov, bolo zúročované 

novou metodičkou v komunikácii s knižnicami v regióne, ako aj smerom ku Knižničnému 

inštitútu SNK. Inštitút mimoriadne pružne reagoval na rýchle zmeny v legislatíve 

a metodicky usmerňoval knižnice. Metodička  zabezpečovala prenos informácií 

knihovníkom okresu Levice. Inštitút systematicky organizoval online vzdelávanie 

knihovníkov, ktoré malo vysoko profesionálnu úroveň. Informácie o online vzdelávaní 

knihovníkov boli automaticky zasielané aj knihovníkom miest a obcí v okrese. V úvode roka 

bola spracovaná zaujímavá metodická publikácia „Kalendárium osobností a udalostí na 

rok 2021“, ktorá slúžila knihovníkom pri plánovaní činnosti knižnice na tento celý rok. 

Publikácia bola zaslaná online všetkým knižniciam v okrese a zverejnená na webovej 

stránke TK. Metodické pôsobenie knižnice bolo v hodnotenom období zamerané na 

získavanie štatistických údajov o činnosti knižníc v regióne a na zber dát do národných 

štatistík. V rámci prijatých opatrení bolo zrealizovaných 6 metodických návštev. TK získala 

pozvanie na stretnutie Regionálneho združenia starostov obcí Tekova, kde chce prezentovať 

dôležitosť existencie knižníc v obciach pre ich obyvateľov. Toto stretnutie zatiaľ nemohlo 

byť uskutočnené. 

 

 Regionálne pôsobenie knižnice je zamerané na zhromažďovanie, uchovávanie 

a sprístupňovanie bohatého množstva informačného materiálu o okrese Levice. Snahou 

knižnice je získané informácie prezentovať pre verejnosť edičnou činnosťou. Snaží sa v nej  

o popularizáciu našich dejín, kultúry, jazyka, ako aj kultúrneho dedičstva Tekova a Hontu. 

V roku 2021 bolo vydané 2. doplnené vydanie textovo-bibliografickej publikácie „Zem 

hrdinov : Stručný náčrt dejín najstaršieho osídlenia dolného Tekova a Hontu“. TK 

pripravila pre priaznivcov regionálnej histórie textovo-bibliografickú publikáciu pod 

názvom Bitky a bojiská Levického okresu.  Zaujímavosti  regiónu boli prezentované aj na 

webovej stránke knižnice pod názvom „Tekov a Hont, krajina povestí“ výber 

z najznámejších povestí spod Slovenskej brány. Podľa knihy Tekovské povesti                        

od Jozefa Melichera boli spracované a uverejnené aj povesti „O Horšianskej doline“             

a „O bezhlavom handrárovi“. Regionálna tematika oslovuje široké spektrum verejnosti 

a prostredníctvom sociálnych sietí aj prilákala záujemcov o knihy a informačné zdroje do 

knižnice hneď po jej otvorení. 

 

 TK v Leviciach bola v predchádzajúcich rokoch známa organizovaním širokého spektra 

kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí na vysokej kvalitatívnej úrovni. V hodnotenom 

období nemohla fyzicky realizovať podujatia, no svoj kredit umeleckého spracovania literárneho 

bohatstva potvrdzovala počas celého obdobia v online verzii prezentovaním sa na svojej 

webovej stránke a na sociálnych sieťach knižnice. Zamestnanci knižnice svojou prácou 

presvedčili verejnosť o svojej profesionalite, kreativite a záujmu o komunikáciu s čitateľmi. 

Snaha  o budovanie dobrého mena a imidžu knižnice bola prenesená do virtuálneho priestoru. 

Príspevky boli uverejňované na webovej stránke knižnice, Facebooku a Instagrame 

knižnice, ako aj na YouTube.   
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 Každoročne sa knižnica zapája do prestížneho celoslovenského podujatia Týždeň 

slovenských knižníc (ďalej TSK), ktorého vyhlasovateľmi sú Slovenská asociácia knižníc 

a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc. Kým v roku 2020, ešte pred vypuknutím 

pandémie, zorganizovala široké spektrum podujatí a aktivít, v tohtoročnom 22. ročníku už 

musela všetky aktivity netradične presunúť do online priestoru. Pre čitateľskú verejnosť 

pripravila množstvo zaujímavých literárnych a informačných lahôdok TO NAJLEPŠIE 

Z NÁŠHO REGIÓNU, ktorými sa čitateľom v dňoch od 1. do 7. marca 2021 prihovárala 

prostredníctvom svojej webovej stránky, Facebooku, Instagramu a YouTube. Európskou 

knihou roka 2020 je román Pavla Rankova  „Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy)“, 

ktorého dej sa odohráva v Leviciach. Prvú časť série predstavení autorov a diel, ktoré majú 

súvis s naším regiónom, uviedla knižnica 1. marca pod názvom Nad starým albumom 

a venovala ju práve tomuto dielu európskeho formátu. Rozhovor vo virtuálnej knižnici 

s Petrom Benčekom, členom dvoch významných hudobných telies Domovina a Spevácky 

zbor slovenských učiteľov, bol uvedený pod názvom Vyspievaná cesta z Levíc                             

do Trenčianskych Teplíc a venovaný 100. výročiu vzniku Speváckeho zboru slovenských 

učiteľov. Meno spisovateľa Jozefa Cígera Hronského je spojené s Levicami, kde študoval 

na Učiteľskom ústave. V jeho tvorbe pre deti majú miesto nielen príbehy o zvieratkách, ale 

aj povesti o mestách, horách, riekach a jaskyniach, ktoré vyšli pod názvom Slovenské 

povesti.  Najmenší čitatelia si mali možnosť vypočuť čítanie z najznámejších rozprávok 

Smelý Zajko, Smelý Zajko v Afrike a povestí  Sokoliar Tomáš a Slovenské povesti. Stretnutia 

so zaujímavými ľuďmi z rôznych oblastí spoločenského života sa konali pod názvom 

Minirozhovory v knižnici. Canisterapeutka so „Srdcom na dlani“ Kvetka Néveriová, 

predstavila metódy terapie pomocou psov. Informácie k danej téme si mali možnosť 

virtuálni návštevníci pozrieť aj na výstave kníh, ktorú pripravili knihovníci. Ďalšou hosťkou  

cyklu rozhovorov bola certifikovaná koučka Tatiana Reidlová, ktorá sa venuje telesným 

cvičeniam a unikátnym SM Systémom, podporujúcim zdravý chrbát, stabilizáciu a mobilitu. 

„Slávkin kumšt v keramike“ niesol názov rozhovoru s  autorkou  dekoratívnej a úžitkovej 

keramiky, typickej rôznorodosťou tvarov a farieb Slávkou Prevendarčíkovou. Autorka je 

známa nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, hlavne vďaka Hundertwasserovmu domu vo 

Viedni, kde vystavovala svoju tvorbu. Pomáhala pri rekonštrukcii synagógy  v Lučenci, kde 

prispela aj svojim návrhom sklenenej deliacej tabule zobrazujúcej bájneho Fénixa. 

V rozhovore autorka poukázala na vplyv kníh, literatúry a knižného umenia na jej tvorbu. 

S Andreou Kováčovou spolupracuje naša knižnica na projekte Zdravé čítanie pre deti. Je 

spoluzakladateľkou klubu matiek a otcov na materskej dovolenke KNIHoKÚT, ktorý bol 

založený pri knižnici. Autorka zaujímavých kníh pre deti a ich rodičov zaslala video pozdrav 

čitateľom knižnice a deťom sa prihovorila tým najvzácnejším, „rozprávkou“. S cieľom 

vzdelávať, informovať, motivovať, ale aj zabávať pripravila knižnica ešte množstvo ďalších 

literárnych a vzdelávacích kvízov, hudobných bonbónikov a informácií o knihách a ich 

autoroch.  

 

 Mimoriadne zaujímavý a excelentný projekt uvádzaný pod titulom Začítajte sa do nášho 

regiónu vznikol už počas TSK a hneď po jeho online uverejnení vzbudil záujem širokej 

verejnosti. Od vtedy až do konca júna  bola pripravovaná séria dramaturgicky unikátne 

spracovaných ôsmich videí, predstavujúcich autorov a diela, ktoré majú súvis s naším 



10 
 

regiónom. Každá časť série nesie umelecky spracované čítanie z kníh a predstavenie ich 

autorov. Autentickosť a jedinečnosť spracovania regionálneho literárneho bohatstva možno 

oceniť nielen z nápadu, samotnej realizácie, výberu prostredia natáčania, ktoré harmonizuje 

s obsahom čítaného diela, ale aj z inšpiratívneho pomenovania jednotlivých tém, ako:  Nad 

starým albumom, Pri šálke kávy, Pohľad do zrkadla, V pyžame? A prečo nie?, Bol raz jeden 

Kráľ, Čo šepká biely agát, Bohatstvo Chudobu, Inšpirácia na leto z kaviarne Vežička.  

 

 Júnová farebnosť regionálneho Covid automatu prepla okres Levice do oranžovej a žltej farby, 

čo umožnilo organizovať kolektívne návštevy detských čitateľov. Pôsobilo to  pozitívne nielen 

na príjmy z vlastnej činnosti, ale aj na  realizáciu podujatí v rámci projektu „In a Retro deťom“. 

FPU po žiadosti o zmenu termínu stanovil dátum ich ukončenia na 30. jún 2021. 

S mimoriadnym nasadením kolektívu pracovníkov ich bolo v danom mesiaci 

zorganizovaných 11.  Bol to cyklus podujatí „Zábavné hry s textami a žánrami umeleckej 

literatúry s členmi Literárneho klubu Dúha“, tvorivé dielne „Učme sa tradičným remeslám“ 

a cyklus netradičných podujatí „Čítajme zdravo“. V júnovom termíne prebehla aj „Beseda 

s autorkou edukačných kníh Luciou Benkovou“, realizované boli 2 bábkové inscenácie 

„Spoznávajme knihy cez zážitky“. Mimoriadne náročné bolo vyhodnotenie projektu podpory 

čítania detí v Leviciach,  slávnostné ukončenie a vyhlásenie výsledkov súťaže Čítam, čítaš, 

čítame. Kvôli opatreniam nedokázala knižnica zorganizovať podujatie venované tradičnej 

kultúre a tradičnému jedlu Tekova a Hontu „Vianočné zvyky a tradície“ a dve stretnutia 

s členmi Literárneho klubu Dúha.  
 

 V ťažiskových úlohách na rok 2021 si TK stanovila aj záujem o vytváranie úzkej spolupráce 

s Mestom Levice, školami, kultúrnymi a spoločenskými organizáciami, záujmovými 

združeniami, klubmi, ako aj s podnikateľskou sférou. Uvedený zámer bol limitovaný pandémiou 

a obmedzený len na online komunikáciu. Podarilo sa nadviazať úzku spoluprácu s Mestom 

Levice a jej poslancami, ktorí oceňujú snahu knižnice o zviditeľnenie sa a sú naklonení 

vychádzať knižnici v ústrety. Knižnica bola oslovená aj primátorom mesta Levice RNDr. Jánom 

Krtíkom a pozvaná do úzkej spolupráce pri tvorbe a príprave projektu FPU, kde sa naše mesto 

chcelo uchádzať o „Mesto kultúry“. V prípravnej fáze projektu pravidelne online komunikovala 

a  predostierala návrhy na realizáciu literárnych a vzdelávacích podujatí.  
 

 Inovatívne komunitné aktivity, prezentácie zaujímavých ľudí z rôznych oblastí spoločenského, 

kultúrneho a športového života boli prezentované online už v rámci TSK pod názvom 

„Minirozhovory v knižnici“ a ich realizácia pokračovala aj v nasledujúcom období. V júlovej, 

novej časti cyklu, bol uverejnený zaujímavý rozhovor s riaditeľkou ŠUP Ladislava Bielika 

v Leviciach Mgr. Jitkou Pukšovou. Realizované boli formou video rozhovorov a verejnosti 

prezentované prostredníctvom portálu YouTube. V hodnotenom období  knižnica prezentovala 

mimoriadne zaujímavé výstavy umeleckých prác obyvateľov mesta Levice, ktorým sa venujú 

v rámci voľnočasových aktivít pod názvom „Umenie medzi knihami“. Verejnosti boli tieto 

osobnosti predstavované aj v online priestore v rámci minirozhovorov, čo verejnosť prijala 

s veľkým nadšením. Ako zaujímavosť možno uviesť, že výstavu a rozhovor s umelecky 

nadaným pracovníkom knižnice uviedol na svojom domovskom Facebooku aj Spolok 

slovenských knihovníkov a knižníc v rámci rubriky Kreatívne knihovníčky a knihovníci, ako 

prvého muža rubriky. Šírenie dobrého mena knižnice a získavania množstva jej online priateľov 

má zaujímavá komunitná aktivita, ktorá začala šikovnosťou knihovníčky, „Rozkotúľané klbká“. 

Aj napriek tomu, že sa pre pandemickú situáciu nemohla rozvíjať naplno v knižnici, predsa 
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nadšenie hlavnej aktérky spojilo túto záujmovú skupinu v online priestore, kde komunikovali 

hlavne v čase domácej izolácie. Obľúbená komunitná aktivita pre seniorov Relax v knižnici 

mohla byť realizované až po  júnovom uvoľnení opatrení. Aj napriek limitujúcemu počtu 

účastníkov sa stretlo s veľkým ohlasom pokračovanie série audiovizuálnych podujatí pre 

dospelých účastníkov „Mytológia v hudbe, hudba v mytológii VIII. Mytológia Afriky“. Skĺbenie 

hovoreného textu, hudby a obrazu dodalo podujatiu nielen vzdelávací charakter, ale aj umelecký 

zážitok. V čase predvianočného zatvorenia knižnice oslovili pracovníčky oddelenia literatúry 

pre deti svojich najmenších čitateľov s  výzvou, aby nakreslili alebo vymaľovali  „Mikuláša 

podľa svojej predstavy“. Množstvo zaslaných prác od detí prekvapil aj samotných pracovníkov. 

Najkrajšie práce boli spolu s ich autormi uverejnené na facebookovej stránke TK. 
 

 V ťažiskových úlohách knižnice majú svoje nezastupiteľné miesto aj služby poskytované 

občanom so špeciálnymi potrebami. Najzraniteľnejšia skupina čitateľov, ktorá si vyžadovala 

pozornosť, empatiu a  ľudský prístup v čase najprísnejších opatrení nemala prístup 

k službám knižnice, na ktoré bola zvyknutá, nemohla sa zúčastňovať knižničných podujatí, 

nemohla byť zabezpečená pre nich donášková služba. Ich návštevu knižnice ovplyvňoval aj 

strach o svoje zdravie, dobrovoľná, či nariadená sociálna izolácia a často sa meniaca situácia 

v uvoľňovaní a sprísňovaní opatrení. 

 

 S presnosťou načasovania boli virtuálne otvorené priestory knižnice deň po ich reálnom 

uzatvorení v dôsledku vyhlásenia núdzového stavu a zákazu vychádzania. Dňa 26.11.2021 

sprístupnila TK na svojej webovej stránke „Virtuálnu knižnicu“, ktorou chce zvýšiť 

dostupnosť kultúry pre ľudí s rôznym zdravotným postihnutím. Virtuálne otvorenie 

priestorov knižnice mohlo byť realizované vďaka úspešnému projektu „Rovnosť 

príležitostí vo virtuálnom priestore“ z dotácii zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 

rozpočtu MK SR na rok 2021. Vďaka jednoduchému ovládaniu si ľudia s poruchami zraku, 

ale aj seniori dokážu pomocou klávesnice priblížiť a zväčšiť detaily obrazu alebo spustiť 

komentár. Sluchovo postihnutí návštevníci ocenia, že virtuálna prehliadka má vo videu 

a v 3D záberoch knižnice titulky, ktoré im predstavia činnosť jednotlivých oddelení. 

V priestoroch knižnice sú umiestnené QR kódy na nasnímanie mobilným telefónom a NFC 

čipy, ktoré pri priložení mobilu spustia audio informácie o mieste, kde sa nachádzajú. 

 

 V hodnotenom období uzatvorila TK zmluvu o partnerskej spolupráci s Centrom vedecko-

technických informácií SR (CVTI SR), vďaka ktorej získala prístup k plnotextovej 

databáze digitalizovaných dokumentov, ktorá bola sprístupnená v rámci riešenia 

medzinárodného projektu EODOPEN. Vďaka projektu boli digitalizované diela Slovenskej 

akadémie vied (Hydrologický ústav, Ústav etnológie a sociálnej antropológie, Ústav 

Slovenskej literatúry), publikácie Katedry botaniky Prírodovedeckej fakulty UK, ako aj diela 

individuálnych autorov. CVTI voľne sprístupňuje 1501 odborných dokumentov z 20. a 21. 

storočia, ku ktorým získali bezplatný prístup aj čitatelia TK. Vďaka partnerskej dohode mali 

možnosť bezplatného prístupu aj  k e-knihám z rôznych oblastí spoločenského života. 

V rámci služby Bookport mali k dispozícii viac ako 8 500 e-kníh. 
 

 V roku 2021 bola pozornosť venovaná aj medializácii činnosti knižnice prostredníctvom 

regionálnych novín, Župných ozvien, odborného knihovníckeho časopisu Knižnica, ako aj 

príspevkami do Levickej televízie. 
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2   Základné činnosti knižnice   

        

 2.1 Knižničný fond 
 

Prírastok KF 2021 2020 Rozdiel 

Plán prírastku 3 500 3 500 0 

Prírastok KF  3 837 2 343 + 1 494 

Rozdiel  + 337 - 1 157   

 

V roku 2021 TK zaznamenala prírastok KF v počte 3 837 (+1 494) kn. j. Zvýšený 

prírastok bol zapríčinený tým, že dotácia Fondu na podporu umenia na rok 2020 bola v plnej 

výške čerpaná až v roku 2021. Vďaka nej pribudlo do fondu knižnice 1 585 kn. j. Zároveň bola 

vyčerpaná polovica dotácie FPU na rok 2021, za ktorú knižnica kúpila 427 kn. j.  

 

Nákup KF podľa finančných zdrojov 2021 2020 Rozdiel 

Fond na podporu umenia 
 15 000,00 € 

4 757,64 € 0,00 €  + 19 757,64 € 

Ministerstvo kultúry SR - KULT MINOR 2 000,00 € 0,00 € + 2 000,00 € 

Dotácia NSK 0,00 € 5 000,00 € - 5 000,00 € 

Spolufinancovanie 1 110,00 € 0,00 € + 1 110,00 € 

Vlastné zdroje 4 086,77 € 993,87 € € + 3 092,90 € 

Dotácia mesta Levice 500,00 € 800,00 € - 300,00 € 

Nákup KF spolu 27 454,41 € 6 793,87 € + 20 660,54 € 

 

Knižnica v roku 2021 vynaložila na doplňovanie KF 27 454,41 € (+20 660,54 €). 

Výrazné zvýšenie finančných prostriedkov na nákup literatúry bol zapríčinený tým, že dotácia 

Fondu na podporu umenia za rok 2020 bola v plnej výške 15 000,00 € čerpaná až začiatkom 

roka 2021. Knižnica okrem toho vyčerpala aj 4 757,64 € z deväťtisícovej dotácie na rok 2021. 

Zriaďovateľ neposkytol knižnici žiadne účelové prostriedky na doplňovanie KF, podieľal sa 

len na spolufinancovaní schválených projektov, spolu vo výške 1 110,00 €. Knižnica aktívne 

vyhľadávala iné možnosti financovania a získala ďalšie finančné prostriedky na nákup nových 

kn. j. vo výške 2 500,00 €. Z vlastných zdrojov poskytla knižnica 4 086,77 €. 

 

Spôsob nadobudnutia KF 2021 2020 Rozdiel 

Kúpa 2 823 783 +  2 040 

Dar 950 1 423 - 473 

Náhrada 64 137 - 73 

Povinný výtlačok 0 0 0 

Prírastok spolu 3 837 2 343 + 1 494 

 

Z celkového prírastku 3 837 (+1 494) kn. j. kúpila knižnica 2 823 (+2 040) kn. j., čo je 

73,57 %. Darom získala knižnica 950 kn. j. (-473). Najviac kn. j. získala TK od OZ Hlas 
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knižnice (133 kn. j.) a z projektu Jednu knihu ročne 46 kn. j. (-85). Ostatné knihy darovali 

knižnici jej čitatelia alebo autori, ktorí navštívili knižnicu. 

Priemerná cena knihy bola 9,72 € (+2). Pri nákupe nových kn. j. knižnica spolupracovala 

s  osvedčenými partnermi, ktorí poskytli zľavy od 12% do 30% z predajnej ceny kníh. 

Štruktúra prírastku KF 2021 2020 Rozdiel  

Odborná literatúra pre dospelých 19,34% 18,22% + 1,12 

Krásna literatúra pre dospelých 46,08% 47,59% - 1,51 

Odborná literatúra pre deti 5,81% 6,87% - 1,06 

Krásna literatúra pre deti 28,43% 25,69% + 2,74 

Ostatné dokumenty 0,34% 1,63% - 1,29 

Spolu 100% 100% 0% 

 

Percentuálne najvyšší bol prírastok krásnej literatúry pre deti 28,43 % (+2,74). Najvyšší 

pokles zaznamenal prírastok krásnej literatúry pre dospelých 46,08 % (-1,51). 

 

TK v roku 2021 vyradila 2 926 kn. j. (-3 370) kn. j. Na základe rozhodnutia vyraďovacej 

komisie boli vyradené nahradené, uhradené, zastarané a poškodené kn. j. zo všetkých oddelení 

TK. Prekročenie plánovaného úbytku bolo zapríčinené zrušením Hudobného kabinetu TK 

a očistou fondu inojazyčnej literatúry, ktorá bola presťahovaná do novovytvorených priestorov 

v študovni oddelenia odbornej literatúry. Po roku hľadania bolo vyradených 139 kn. j. 

chýbajúcich po revízii regionálneho oddelenia a 86 kn. j. chýbajúcich po revízii oddelenia 

literatúry pre deti. Z dôvodu zrušenia Hudobného kabinetu od 1.12.2021 boli kn. j. 

nachádzajúce sa v tomto oddelení presunuté do oddelenia beletrie a do oddelenia odbornej 

literatúry.  

Stav KF 2021 2020 Rozdiel  

Plán stavu KF 103 500 105 000 - 2 000 

Stav KF 102 567 101 656 - 89 

Rozdiel - 933 - 3 344  

 

 Stav knižničného fondu k 31. 12. 2021 bol  102 567 kn. j., čo je o 89 kn. j. menej ako 

vlani. 

 V roku 2021 mala knižnica v prepočte na 1-ho obyvateľa 3,26 (+0,08)  kn. j., na  1-ho 

používateľa  mala knižnica 32,71 (+0,55) kn. j. 

 Na nákup knižničných jednotiek na 1-ho obyvateľa vynaložila knižnica 0,87 €. 

Schválený štandard 1 € na obyvateľa knižnica splnila na 87 %. 

Úbytok KF 2021 2020 Rozdiel  

Plán úbytku 1 656 4 109  - 2 453 

Úbytok KF  2 926 6 296 - 3 370 

Rozdiel + 1 270 + 2 187  
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 Počet obyvateľov je čerpaný z webovej stránky mesta Levice. K 31.12.2021 malo  mesto  

31 410 obyvateľov.    https://egov.levice.sk/Default.aspx?NavigationState=880:0:    

 

 Pomer voľného a viazaného výberu KF je 99,43 % : 0,57 %. 

 V roku 2021 sa neuskutočnila revízia KF v žiadnom oddelení knižnice. 

 Od roku 2005 je knižničný fond Tekovskej knižnice v  Leviciach kompletne 

automatizovane spracovaný. 

 

Periodiká 

Počet získaných periodík 2021 2020 Rozdiel 

Počet titulov periodík 79 81 - 2 

Počet kúpených titulov 55 56 - 1 

Počet darovaných titulov 24 25 - 1 

Počet exemplárov periodík 87 87 0 

Počet kúpených exemplárov 61 62 - 1 

Počet darovaných exemplárov 26 25 + 1 

 

V roku 2021 TK odoberala 79 (-2) titulov periodík, z toho 55 (-1) bolo kúpených a 24 

(-1) darovaných. Celkový počet exemplárov bol 87 (rovnako), z tohto počtu bolo 61 (-1) 

kúpených a 26 (+1) darovaných. 

                                             

                                                      spracovala: Mgr. Katarína Tomusová, Eva Bajanová 

 

 

 2.2  Knižnično-informačné služby 

TK poskytovala v roku 2021 komplexné knižnično-informačné služby (KIS) 

používateľom a návštevníkom knižnice prostredníctvom automatizovaného knižnično-

informačného systému DAWINCI. Prístup k informáciám zabezpečoval aj online katalóg TK, 

ktorý je súčasťou súborného katalógu InfoGate a predstavuje jednotné vyhľadávacie prostredie 

v bibliografických záznamoch zapojených knižníc. Používatelia mali tiež voľný prístup do  

databáz vydavateľstva GALE, ktoré bezplatne sprístupňuje odborné plnotextové elektronické 

informačné zdroje. Vďaka partnerstvu TK s  CVTI SR mohli používatelia po registrácii do 

služby Bookport využívať rôzne elektronické databázy odborných, beletristických, 

motivačných a detských kníh cez vzdialený prístup.   

Poskytovanie KIS používateľom, ktoré bolo prerušené ešte v závere roku 2020 

pokračovalo aj v r. 2021 až do  polovice februára. Ďalšia vlna opatrení  prišla na jeseň 

v novembri a decembri a knižnice boli opäť nútené zatvoriť svoje  brány pred návštevníkmi. 

https://egov.levice.sk/Default.aspx?NavigationState=880:0
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 Neustále zmeny podmienok počas celého roka, zavedenie Covid automatu, ktorým sa 

každý týždeň menili protipandemické opatrenia, dezorientovali používateľov. Bolo potrebné 

zariadiť ich informovanosť prostredníctvom webovej stránky, sociálnych sietí Facebook, 

Instagram, aktualizovať oznamy podľa situácie a nariadení.  Komunikácia s používateľmi bola 

zabezpečovaná telefonicky alebo pomocou mailovej pošty.  

Súčasťou komplexných KIS boli aj medziknižničné výpožičné služby, ktoré TK 

poskytovala podľa požiadaviek a potrieb používateľov.  Obmedzene, z dôvodu zatvorených 

študovní a limitovaného počtu  návštevníkov, poskytovala  internetové služby, ktoré mohlo 

využiť len 548 (-740) používateľov. 

Výpožičný čas TK zostal nezmenený 49 hodín týždenne plus 4 hodiny pre 

organizované podujatia. Podľa aktuálnej situácie bol výpožičný čas skracovaný a boli 

zavádzané hygienické prestávky na vykonanie dezinfekcie. 

Rok 2021 bol pre pracovníkov poskytujúcich KIS veľmi náročný z dôvodu neustále sa 

meniacich podmienok, neistoty, nárazových prác súvisiacich s nepravidelnou návštevnosťou  

používateľov, ich organizáciu a kontrolou pri vstupe do knižnice. Všetky tieto okolnosti boli 

psychicky veľmi zaťažujúce a negatívne pôsobili na odbornú prácu knižnice. Dôsledky 

celospoločenskej pandemickej situácie sa nepriaznivo prejavili na dosiahnutých hlavných 

ukazovateľoch činnosti TK.  

 

 2.3 Používatelia 

Používatelia KIS Rok 2021 Rok  2020 Rozdiel 

Plán registrovaných používateľov  3 700 3 700 0 

Počet používateľov  3 136 3 161 -25 

Z toho plán používateľov do 15 r. 1 700 1 700 0 

Z toho používateľov do 15 r. 1 339 1 360 -21 

 

Pri vyhodnocovaní a porovnávaní hlavných ukazovateľov činnosti TK vychádzala 

z počtu obyvateľov mesta Levice k  31.12.2021 – 31 410,  čo je o 536 obyvateľov menej ako 

k 31.12.2020 – 31 946. Počas  r. 2021 TK zaregistrovala 3 136 (-25) čitateľov, čo  je výsledok 

takmer na úrovni vlaňajšieho roku. Oproti plánu je to až o 564 používateľov menej. Mierne 

stúplo percento registrovaných používateľov TK z počtu obyvateľov mesta Levice na  9,98% 

(+0,09). 

Počet registrovaných používateľov knižnice zostal napriek snahám pracovníkov o jeho 

zvýšenie o málo nižší ako v r. 2020. Hlavným dôvodom boli platné protipandemické opatrenia, 

ktoré musela TK rešpektovať a dodržiavať.  

Opakované zatvárenia škôl, karantény triednych kolektívov, resp.  prechod na dištančnú 

formu vyučovania v obidvoch školských rokoch ovplyvnili počet detských používateľov, 

ktorých TK zaregistrovala 1 339. Výsledok bol oproti plánu o 361 nižší  a oproti r. 2020 len 

o 21 nižší.  TK kvôli protipandemickým  opatreniam nemohla plnohodnotne realizovať svoj 
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hlavný projekt čítania detí v Leviciach Čítam, Čítaš, Čítame, ktorý z hľadiska práce s detskými 

čitateľmi patrí k ťažiskovým činnostiam knižnice. Vďaka súťaži TK získava za čitateľov deti 

mladšieho školského veku, čo však  v hodnotenom období nemohla v plnej miere uskutočniť.  

Pandémia zasiahla aj do práce s najmenšími čitateľmi, deťmi z materských škôl, ktoré nesmeli 

knižnicu navštevovať. 

Veľmi pozitívne zapôsobil počin Neziskovej organizácie Anny Vydrovej, ktorá             

aj v tomto roku  finančne podporila registráciu prvočitateľov – detí a študentov stredných škôl 

v rámci spoločného projektu KuK – Krok ku knihe. Na účel registrácie prvočitateľov prispela 

1 200,00 €, s cieľom  podpory a motivácie  detí a mládeže k čítaniu a získaniu vzťahu ku 

knihám.  

Z celkového počtu čitateľov TK tvorili deti 42,70 %  (-0,32%). 

Používateľmi knižnično-informačných služieb TK boli aj občania so špeciálnymi 

potrebami – so zrakovým, telesným a mentálnym postihnutím a tiež seniori. V roku 2021 TK 

nezaznamenala požiadavky o donáškovú službu imobilným používateľom, ale naďalej 

poskytovala súbory kníh pre ZSS Fénix. Klienti tohto zariadenia navštevovali knižnicu aj  

individuálne a  klienti  ZSS Jeseň života sa skupinovo zúčastňovali knižničných podujatí, 

sprevádzaní sociálnymi pracovníkmi. Do knižnice pravidelne prichádzali aj členovia ZO SZTP 

a  denných centier pre seniorov, ktorí sú aktívnymi čitateľmi a návštevníkmi knižničných 

podujatí. Klienti ZSS Bardoňovo knižnicu kvôli vlastným opatreniam nenavštívili a deti zo 

Spojenej školy internátnej (základnej a materskej školy) mohli školské prostredie opustiť len 

raz.   

Zrakovo a inak zdravotne postihnutých používateľov TK registrovala 14 (-2), pokles 

nastal z dôvodu úmrtia a zhoršenia zdravotného stavu takýchto používateľov, ktorý im 

nedovoľuje navštevovať knižnicu individuálne. Zo Slovenskej knižnice pre nevidiacich 

v Levoči pre nich TK zabezpečuje zvukové knihy, ktorých súbory sú pravidelne štvrťročne 

obmieňané. Slabozrakí a nevidiaci používatelia majú k dispozícii počítač so 

špeciálnymi programami JAWS a MAGIC, avšak PC je už zastaraný a nie je možné jeho 

plnohodnotné využívanie.  Ďalej môžu využívať bezplatne internet a  individuálne si sťahovať 

zvukové knihy v MP3 formáte a využívať PLEXTALK na čítanie CD-ROM-ov.  Zámerom 

knižnice je rozvinúť lepšiu spoluprácu s Úniou nevidiacich a slabozrakých v našom okrese    

a získať nových, mladších používateľov tejto špeciálnej služby. 

 

 2.3.1 Návštevníci 

Návštevníci  Rok 2021 Rok 2020 Rozdiel 

Plán návštevníkov  55 000 55 000 0 

Počet prítomných návštevníkov  23 821 28 173 -4 352 

Počet virtuálnych návštevníkov   27 677 22 393 5 284 

Počet návštevníkov spolu 51 498 50 566 932 
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V r. 2021 navštívilo knižnicu  51 498 návštevníkov. Celkový počet návštevníkov bol 

oproti plánu o 3 502 nižší a v porovnaní s rokom 2020 o 932 vyšší. 

Pomer návštevnosti hovorí o výraznom  náraste virtuálnych návštevníkov 27 677, čo 

je až o 5 284 viac ako v predchádzajúcom roku. Obmedzenia, týkajúce sa možnosti navštevovať 

knižnice sa prejavili znížením  počtu  fyzických  návštevníkov  na  23 821, čo je o 4 352  menej 

ako v r. 2020. Aspoň raz navštívilo knižnicu 4 096  (-152)  návštevníkov. 
 

 2.4 Výpožičky  

Výpožičky Rok 2021 Rok 2020 Rozdiel 

Plán absenčných výpožičiek 145 000 145 000 0 

Absenčné výpožičky 116 517 142 867 -26 350 

Plán prezenčných výpožičiek 35 000 35 000 0 

Prezenčné výpožičky 20 055 22 576 -2 521 

Plán počtu výpožičiek 180 000 180 000 0 

Počet výpožičiek spolu 136 572 165 443 -28 871 

 

TK dosiahla v hodnotenom období 136 572  výpožičiek (-28 871), čo je oproti plánu 

o 43 428 výpožičiek menej. Z celkového počtu výpožičiek bolo 116 517 absenčných (-26 350) 

a 20 055 prezenčných (-2 521). V porovnaní s plánom knižnica zaznamenala pokles počtu 

absenčných výpožičiek o 28 483 a prezenčných výpožičiek o 14 945. 

Počet výpožičiek na jedného používateľa  klesol na 43,55 (-8,79). Počet výpožičiek 

na jedného obyvateľa mesta klesol na 4,35  (-0,83). 

Tak ako všetky výsledky, aj počet výpožičiek bol ovplyvnený celkovou situáciou 

v spoločnosti, dlhodobým lockdownom a obmedzením vstupu do knižnice len pre OTP, resp. 

v závere roka pre OP, ktoré neumožnili prístup ku KIS všetkým používateľom. Ani jednému 

z oddelení TK sa nepodarilo dosiahnuť plánované ukazovatele a ani výsledky na úrovni  roku 

2020. Najviac výpožičiek zaznamenalo oddelenie beletrie a stúpol dopyt po odbornej literatúre 

pre dospelých. Naopak, dlhodobé zatvorenie škôl spôsobilo úbytok výpožičiek literatúry pre 

deti. 

 

Zloženie výpožičiek Rok 2021 Rok 2020 Rozdiel 

Odborná literatúra pre dospelých 26,11% 23,70% 2,41% 

Krásna literatúra pre dospelých 35,71% 36,60% -0,89% 

Odborná literatúra pre deti 5,99% 6,03% -0,04% 

Krásna literatúra pre deti 22,88% 24,31% -1,43% 

Periodiká 9,31% 9,36% -0,05% 

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

     Z toho špeciálne dokumenty 0,31% 0,16% 0,15% 
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Z hľadiska percentuálneho vyjadrenia stúpol podiel odbornej literatúry pre dospelých 

o 2,41 %. O 0,89% klesol podiel krásnej literatúry pre dospelých. Mierne klesol podiel odbornej 

literatúry pre deti o 0,04 % a tiež klesol podiel krásnej literatúry pre deti o 1,43%. Rovnako 

klesol podiel vypožičaných periodík o 0,05%. O 0,15% stúpol podiel špeciálnych dokumentov.  

 

Upomienky Rok 2021 Rok 2020 Rozdiel 

I. Upomienka 51 37 14 

II. Upomienka 4 2 2 

III. Upomienka 1 0 1 

Riaditeľská upomienka 115 124 -9 

SMS upomienky 2 027 2 851 -824 

Počet upomienok spolu 2 198 3 014 -816 

 

Čitateľskú disciplínu používateľov je možné porovnávať s r. 2020, nakoľko TK bola 

počas roka nútená niekoľkokrát zastavovať upomínací proces a tým zamedziť upomínaniu 

používateľov, ktorí nemali možnosť fyzicky navštíviť knižnicu a zároveň im dať dostatok času 

na vrátenie výpožičiek. TK v r. 2021 poslala poštou 171  písomných upomienok  (-8) a  2 027 

SMS upomienok (-824). Zo zaslaných 115 (-9) riaditeľských upomienok je zatiaľ 18 

nevybavených, ostatné sú úspešne vybavené.  

 

MVS Rok 2021 Rok 2020 Rozdiel 

Počet MVS žiadaniek 381 661 -280 

Počet vybavených MVS 

žiadaniek 360 657 -297 

Úspešnosť vybavenia 94,49% 99,39% -4,90% 

MMVS 0 0 0 

MVS iným knižniciam 234 561 -327 

 

TK  poskytovala v rámci  komplexných  KIS aj  medziknižničné výpožičné služby, tie 

boli vybavované podľa požiadaviek  používateľov a podmienok ich poskytovania v oslovených 

knižniciach. Počas r. 2021 TK zaznamenala 381 (-280)  žiadaniek o MVS.  Z celkového počtu 

žiadaniek bolo kladne vybavených 360, čo  predstavuje  94,49%  (-4,90 %) úspešnosť 

vybavenia.  Nižšie percento úspešnosti zaznamenala TK z rôznych dôvodov. Mnohé 

knižnice, ktorým bola zadaná požiadavka o MVS prestali počas lockdownu poskytovať danú 

službu, resp. nereagovali vôbec. Poskytovanie MVS bolo prerušené v mesiaci november 

z dôvodu sťahovania časti KF z  hudobného kabinetu, poskytujúceho okrem iných služieb aj 

MVS. Z organizačných a personálnych dôvodov bol úsek MVS a zvukových kníh presunutý 

pod oddelenie odbornej literatúry.  Dlhoročná pracovníčka s praxou odišla do dôchodku a na 

jej miesto bola prijatá nová kolegyňa, bez skúseností s prácou v knižnici. Bola zaškolená na 

prácu s elektronickými databázami a súbornými katalógmi Slovenská knižnica a Infogate 

a Ulib, v ktorých prebieha vyhľadávanie dokumentov.  TK  zo svojho knižničného fondu 
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poskytla  iným knižniciam 234 (-327) MVS. Záujem prejavili najmä knižnice v našom regióne, 

ale tiež ostatné knižnice na Slovensku. 

Špeciálne služby slabozrakým a inak zdravotne postihnutým používateľov knižnica  

poskytla prostredníctvom súborov zvukových kníh zo Slovenskej knižnice pre nevidiacich 

v Levoči.  Používatelia so špeciálnymi potrebami si vypožičali 242 (-71) zvukových kníh, ich 

počet oproti r. 2020 klesol z dôvodu pandemickej situácie a celospoločenských opatrení. 

 

        Spracovala: Eva Bajanová 
 

 2.5  Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia 

Podujatia Rok 2021 Rok 2020  Rozdiel 

Plán podujatí 300 500 -200 

Počet podujatí 166 226 -60 

Z toho pre deti 118 176 -58 

          pre mládež 23 14 9 

          pre dospelých 25 36 -11 

Počet účastníkov podujatí 2 679 4 215 -1 536 

 

Protipandemické opatrenia, ktoré zasiahli celé Slovensko, výrazne ovplyvnili činnosť 

knižnice a prekazili realizáciu vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí a projektov TK. 

Činnosť knižnice vo vzťahu k verejnosti bola paralyzovaná hneď v úvode roka 2021, ktorý 

začal úplným lockdownom a pretrvávajúcim núdzovým stavom. Po zlepšení situácie v letných 

mesiacoch, došlo na jeseň k jej zhoršovaniu. Rastúci počet prípadov ochorenia vyvrcholil 

v mesiaci november, opakovaným zatvorením knižnice a zákazom knižničných podujatí. 

 Napriek týmto prekážkam sa pracovníci TK snažili zrealizovať a  ukončiť rozpracované 

aktivity a projekty. Zaujímavý priebeh mal 28. ročník projektu na podporu čítania detí 

v Leviciach Čítam, čítaš, čítame, ktorý nemohol byť v danom školskom roku kvôli opatreniam 

ukončený a jeho časť sa presunula do r. 2021. Do súťaže bolo zapojených 45 triednych 

kolektívov s počtom 885 detí, pričom do konečného hodnotenia sa dostalo 31 triednych 

kolektívov. Súťaž bola vyhodnotená na základe kvízov Ako poznáš knihy a knižnicu a víťazné 

kolektívy boli ocenené vecnými cenami a „tortami víťazov“. Tento  ročník čitateľskej súťaže 

detí bol súčasťou projektu FPU In a Retro deťom, ktorý sa podarilo knižnici úspešne ukončiť 

až po uvoľnení opatrení v máji a júni 2021. V tomto období knižnica  zrealizovala projektové 

aktivity v obmedzenom režime  podľa Covid automatu a s obmedzeným  počtom účastníkov. 

Uskutočnili sa Zábavné hry s Dúhou, stretnutia s regionálnymi autorkami a členkami 

Literárneho klubu Dúha pôsobiaceho v Leviciach. Pani Eva Szilvová  predstavila svoju novú 

knižku Poď už, ocko, vystrúhaj mi... a Monika Jalakšová hovorila o svojej knižke pre deti 

Zázračné jazierko, ktorá je tematicky zameraná na environmentálnu výchovu detí. 
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 V edukačnom duchu sa konalo autorské stretnutie s Luciou Benkovou, ktorá deťom 

predstavila svoje knižky Paleta života zajačika Čudováčika a Úsmev na dobrú noc.  

Ďalšiu časť projektu  Čítajme zdravo tvorili dve stretnutia s deťmi, na ktorých Andrea 

Kováčová predstavila svoju knihu Moji ovocní kamaráti a knihu Zdravé sladkosti, ktorej bola 

spoluautorkou. Súčasťou obidvoch podujatí bola ochutnávka ovocia a deťmi vlastnoručne 

vyrobených zdravých domácich sladkostí. 

Učme sa tradičným remeslám, pod týmto názvom sa uskutočnili tri stretnutia 

s regionálnymi remeselníkmi. Prvá tvorivá dielňa s Ivanom Ivanovom Ganevom bola 

venovaná  tvorbe keramiky, ktorú si deti mohli vlastnoručne vytvoriť. Ľudová remeselníčka 

Mária Teplanová  ukázala  deťom ako  vzniknú z kukuričného šúpolia bábiky, postavičky 

a iné predmety. Posledným remeselníkom, ktorý zavítal medzi levické deti  bol hrnčiar Peter 

Schvarc a ukázal im prácu s hlinou na hrnčiarskom kruhu. 

V poslednej časti projektu Spoznávajme knihy cez zážitky bábkoherečka Barbora 

Zamišková a divadlo TUŠ vtipnou a zábavnou formou vtiahli deti do deja kníh Opice z našej 

police a Pippi Dlhá Pančucha. Počas obidvoch predstavení nebola núdza  o zábavu a smiech, 

ktorý deťom vyčarovali na tvárach obidve bábkové predstavenia. 

V tradičnom júnovom termíne nebolo možné ukončiť a vyhodnotiť už rozbehnutý         

29. ročník súťaže Čítam, čítaš, čítame, pretože zapojené triedne kolektívy nemali možnosť 

z dôvodu opatrení plniť podmienky súťaže a TK sa rozhodla tento ročník zrušiť.  

Jubilejný 30. ročník projektu čítania detí v Leviciach bol vyhlásený v septembri 2021, 

zapojilo sa 38 triednych kolektívov zo 759 deťmi, ktoré začali v rámci možností plniť 

podmienky tejto obľúbenej čitateľskej súťaže a absolvovali knižnično-informačnú výchovu 

podľa príslušnej kategórie. Do súťaže sa zapojila aj pobočka TK na sídlisku Vinohrady, 

pôsobiaca na tamojšej ZŠ. Okrem knižnično-informačného vzdelávania detí  pripravila pre nich 

tematické a literárne hodiny o živote a tvorbe slovenských autorov. Špecifikom činnosti 

pobočky je projekt hlasného čítania deťom, ktorý dlhodobo realizuje v spolupráci so školou. 

V druhom polroku knižnica obnovila prácu s deťmi z materských škôl, z ktorých si 

vychováva budúcich čitateľov. Záujem o návštevu knižničných podujatí prejavili nielen MŠ 

Leviciach, ale aj  z okolitých obcí Levického okresu.  Malým návštevníkom knižnice sa najviac 

páčili dramatizácie rozprávok O Pampúšikovi,  Domček, domček kto v tebe býva 

a dramatizácia príbehu  O Guľkovi Bombuľkovi. 

V letných prázdninových mesiacoch pracovníčky TK z vlastnej iniciatívy zorganizovali 

cyklus tvorivých dielní pre deti Šikovné prstíky a učili ich rôzne techniky vyšívania. Počas 

prázdnin sa TK opakovane zapojila do celoslovenského podujatia pre deti a ich rodičov – 

Prečítané leto, ktoré vymysleli mamičky na materskej dovolenke. Projekt je vlastne modelom 

ako urobiť čítanie zábavným,  pomáha rodičom pripraviť prázdninový program pre svoje deti 

podľa vybraných tém a kníh.  Hlavným partnerom projektu je vydavateľstvo Martinus.  

Slovenské knižnice prijali tento projekt za svoj a realizujú pre deti tematické aktivity spojené 
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s čítaním detských kníh, aby počas letného oddychu nestratili jazykové a matematické 

zručnosti. TK každý týždeň pripravovala pre deti výstavky kníh podľa vyhlásenej témy 

a rodičia so svojimi ratolesťami si mohli z nich vypožičať tie najzaujímavejšie. 

Letné mesiace a skorá jeseň už tradične patrili Letnému knižnému jarmoku. Tento rok 

sa opäť konal na nádvorí oddelenia beletrie, ktoré bolo vďaka  trom úspešným projektom TK 

a OZ Hlas knižnice zveľadené, zrevitalizované a vybavené novým záhradným nábytkom  

a slnečníkom, ktorý poskytuje príjemné posedenie pre všetkých návštevníkov knižnice. Jarmok 

sa teší veľkému záujmu zo strany čitateľov, ktorí tu znovuobjavujú kvalitnú literatúru, s ktorou 

sa už roky nestretli. 

Uvoľnenie opatrení využili seniori zo ZSS Jeseň života na spoločnú návštevu knižnice. 

V oddelení beletrie pre nich pracovníčka Mgr. Anna Medzihradská  pripravila príjemné 

dopoludnie Relax v knižnici, spojené s voľným  rozprávaním o knihách, či rozhovormi na 

rôzne témy, ktoré seniorov zaujímajú. Súčasťou stretnutí bola aj výmena súborov kníh, ktoré si 

v zariadení spoločne so sociálnymi pracovníkmi čítajú. 

Pandémia zasiahla aj realizáciu ďalších komunitných aktivít knižnice. Skupinka  

Rozkotúľané klbká, ktorej členky sa venujú ručným prácam, hlavne pleteniu a háčkovaniu,   sa 

mohla po prvýkrát v r. 2021 stretnúť až v mesiaci máj, aj to len s obmedzeným počtom 

účastníkov. Komunitnú skupinu založila pracovníčka TK  Lilian Berkesi, ktorá organizačne        

a programovo pripravuje každé stretnutie, zabezpečuje a vytvára propagáciu a pracovné 

postupy, ktoré  zverejňuje na sociálnych sieťach a informačných letákoch.  

 Knižnično-informačné vzdelávanie detí staršieho školského veku knižnica 

uskutočňovala prostredníctvom podujatia Orientujme sa v „dospeláckej“ knižnici. Pre  

stredoškolskú mládež pripravila knižnično-bibliografické  lekcie, zamerané  na získanie 

informácií o knižnično-informačných službách knižnice a na zlepšenie informačnej 

gramotnosti študentov. V praktickej časti si študenti vyskúšali vyhľadávanie v online katalógu 

TK, v súborných katalógoch Slovenská knižnica a Infogate.  

TK v rámci možností pokračovala aj v realizácii výchovno-preventívnych podujatí 

zameraných na bezpečné používanie internetu a sociálnych sietí deťmi a mládežou 

Kyberšikana.sk. Kyberšikanovanie vo virtuálnom prostredí sa najmä v období lockdownu stalo 

vážnym celospoločenským problémom, ktorý si vyžaduje neustálu pozornosť v procese 

výchovy a vzdelávania detí a mládeže. 

Na jeseň sa podarilo zrealizovať záverečnú časť,  medzi návštevníkmi veľmi 

obľúbeného cyklu audiovizuálnych podujatí, Mytológia v hudbe, hudba v mytológii VIII. 

Mytológia Afriky. Podujatie ponúklo nevšedné spojenie hovoreného slova, hudby, umeleckého 

obrazu približujúceho mýty a legendy jednotlivých národov a civilizačných okruhov.  Ôsma, 

záverečná časť bola náročná z hľadiska vyhľadávania a dostupnosti fotografického aj 

hudobného materiálu. Napriek tomu sa nám podarilo pripraviť kvalitné, zaujímavé a pútavé 

podujatie, ktoré veľmi pozitívne ohodnotili naši verní návštevníci.  
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 2.5.1 Kultúrno-vzdelávacie aktivity v on-line priestore 

TK sa v r. 2021 snažila realizovať knižničné podujatia v zmysle plánovaných úloh. 

Ciele však nebolo reálne splniť, pretože protipandemické opatrenia boli zamerané 

predovšetkým na organizovanie hromadných podujatí. Bolo potrebné prispôsobiť sa situácii 

a uskutočniť ich v inej podobe, bez návštevníkov, bez divákov, iba  v online priestore. 

TK pripravila a zverejnila množstvo tematických príspevkov, zaujímavostí z rôznych 

oblastí života, knižných typov a odporúčaní, kvízov, čítaní rozprávok, dramatizácií 

rozprávkových príbehov, čítaní úryvkov z diel regionálnych autorov, rozhovorov so 

zaujímavými hosťami knižnice,  spomienok na významné osobnosti regiónu a i. Počas roka 

2021 bolo zverejnených 198 online príspevkov, z toho bolo 91 populárno-náučných textovo-

obrazových, 76 propagačných a odporúčacích  a 31 online podujatí (Príloha č. 2). 

Návštevníkov webovej stránky knižnice a „sledovateľov“ sociálnych sietí naviac zaujali 

príspevky, ktoré sa viažu k regiónu. V rubrike Spoznaj náš región sa tešili veľkej pozornosti 

príspevky o regionálnych výtvarných umelcoch Jozefovi Kanyukovi a Kláre Šmídovej              

a príspevky o už nežijúcich významných rodákoch – dizajnérovi Jánovi Čalovkovi,  

pedagógovi  Ladislavovi Ďuričovi.  V rubrike Spomíname na... boli zverejnené spomienky na 

spisovateľa Andreja Chudobu, speváčku Hanu Hegerovú, historika Richarda Marsinu, 

cestovateľa Ľubomíra Motyčku, herečku Magda Paveleková a režiséra a herca Pohronského 

divadla Júliusa Držíka. 

Spojitosť s regiónom malo aj stretnutie s učiteľom, poslancom a predsedom ÚS 

SČK Petrom Benčekom,  bývalým členom zaniknutého speváckeho zboru učiteľov Levického 

okresu Domovina. Rozhovor  Vyspievaná cesta z Levíc do Trenčianskych Teplíc sa uskutočnil 

pri príležitosti 100. výročia Speváckeho zboru slovenských učiteľov a bol súčasťou online 

podujatí v rámci 22. ročníka Týždňa slovenských knižníc.  

Počas Týždňa slovenských knižníc boli premiérovo odvysielané Minirozhovory             

v knižnici – prvým bol rozhovor na tému Zdravý chrbát, zdravá myseľ s Tatianou 

Reindlovou s certifikovanou koučkou v SM systéme, v ktorom hovorila o pozitívnom vplyve 

takýchto cvičení na chrbticu, pohybový aparát a na pozitívne myslenie človeka. 

Canisterapeutka so srdcom na dlani, pod týmto názvom bol odvysielaný videorozhovor            

s canisterpeutkou Kvetkou Néveriovou, ktorá so svojimi psíkmi ako dobrovoľníčka navštevuje 

deti a seniorov v sociálnych zariadeniach. Ďalší hostia „minirozhovorov“ boli umelecky 

zameraní. Keramikárka Slavka Prevendarčíková vo videorozhovore Slavkin kumšt 

v keramike porozprávala o svojej láske k hline, z ktorej tvorí nevšedné a atraktívne umelecké 

diela. Michal Frtús a Peter Peterčák predstavili svoju tvorbu nielen počas minirozhovorov, 

ale návštevníci knižnice si mohli prezrieť aj ich tvorbu prostredníctvom cyklu výstav Umenie 

medzi knihami. Kým Michal zožal úspech svojimi maľbami výstavou Michal Frtús a jeho 

tvorba – maľované obrazy, tak Peter, mimochodom pracovník knižnice,  prekvapil  svojou 

precíznou prácou, ktorou sa prezentoval na výstave Gobelíny a obrazy zhotovené krížikovou 
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technikou. Prostredníctvom cyklu výstav Umenie medzi knihami mali možnosť predviesť 

svoju tvorbu aj ďalší amatérski tvorcovia – pletené a háčkované šatky prezentovala Katarína 

Barancová a knižnica dala priestor aj avantgardnej mladej módnej návrhárke Ingrid 

Kákodyovej, ktorá pri tvorbe svojich modelov a doplnkov využíva predovšetkým  ručnú prácu. 

V závere školského roku  študenti ŠUP Ladislava Bielika prezentovali  v priestoroch knižnice 

svoje výtvarné a priemyselné práce a práce odevného dizajnu. Minirozhovor k tvorbe študentov 

poskytla riaditeľka  školy Mgr. Jitka Pukšová, ktorá hovorila o výnimočnosti školy, 

pripravovaných projektoch a o absolventoch, ktorí v súčasnosti pôsobia v oblasti umenia. 

Umením slova prezentovali svoju literárnu tvorbu  členovia Literárneho klubu Dúha, ktorí 

umožnili zverejniť úryvky svojej poetickej a prozaickej tvorby, ktorá pohladila dušu čitateľa. 

Krátke ukážky z ich diel boli výtvarne upravené a zverejnené v priestoroch oddelenia odbornej 

literatúry. Samostatne prezentovala svoju básnickú tvorbu regionálna autorka Vlasta 

Mesárošová. 

Zaujímavým  minirozhovorom  bolo stretnutie s Marianom Pavukom pod názvom      

Od športu k charite. Tentokrát do knižnice nezavítal umelec, ale športovec, maratónsky bežec 

a triatlonista, ktorý svoj voľný čas venuje športu a zároveň dobrovoľníckej činnosti, pretože 

svojím behom  pomáha OZ Plamienok. 

Týždeň slovenských knižníc bol „spúšťačom“ originálneho projektu Začítajte sa do 

nášho regiónu, ktorého cieľom bolo predstaviť autorov a diela súvisiace s naším regiónom. 

Išlo o sériu kratších videí, prezentovaných v online priestore. V ôsmych príspevkoch bola  

predstavená osobnosť, jej život a tvorba, spestrené čítaním úryvku z vybraného diela. Prvá 

videonahrávka Nad starým albumom bola venovaná románu z prostredia Levíc Stalo sa 

prvého septembra, ktorého autorom je Pavol Rankov. Pri šálke kávy bola čítaná poviedka 

Mišo, inšpirovaná návštevou nášho regiónu jej autorom Martinom Kukučínom. Pohľad do 

zrkadla čitateľom priblížil rodák z Levíc Lajos Grendel  vo svojom románe U nás doma v New 

Honte. V pyžame ? A prečo nie?  To bol úryvok z knihy  Urobíme všetko, čo sa dá, ktorej 

autorkou je scenáristka a režisérka Eva Borušovičová, rodáčka z Levíc. Život a tvorbu 

významného štúrovského básnika Janka Kráľa Bol raz jeden Kráľ knižnica predstavila na 

levickom cintoríne nad hrobom jeho najstaršieho syna Vladimíra Všeslava Aladára Kráľa, ktorý 

v Leviciach študoval, pôsobil, zomrel. Čo šepká biely agát... to nám prezradila autorka 

projektu Mgr. Anna Medzihradská v úryvku z románu Ladislava Balleka  Agáty.  Slovná hračka 

pod názvom   Bohatstvo Chudobu je spojená s  Andrejom  Chudobom, vzácnym regionálnym 

autorom, ktorého tvorba je úzko spätá s  pukanským regiónom. Čitatelia si mohli vypočuť 

ukážku z jeho diela Kde pijú dúhy. Posledná časť literárneho seriálu  Inšpirácia na leto 

z kaviarne Vežička  mala podobu odporúčania na trávenie prázdninových chvíľ. Zaujímavé 

miesta na návštevu predstavuje v diele Sitno a čo z neho vidno jeho autor všestranného vedca  

Andrej Kmeťa, ktorý sa venoval vedeckému výskumu v oblasti Banskej Štiavnice, ale tiež 

v našom regióne. 
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V tomto roku sa v  online priestore uskutočnili aj aktivity celosvetového podujatia 

Týždeň mozgu – Brain Awareness Week,  do ktorých sa TK pravidelne zapája cvičeniami 

a podujatiami zameranými na aktivizáciu mozgovej činnosti. 

Rovnako online sa uskutočnil aj Deň ľudovej rozprávky, v ktorom nechýbalo čítanie 

slovenských rozprávok, spestrené spevom ľudových piesní v podaní mladých speváčok.  TK 

reagovala na výzvu Národného lesníckeho centra, hlavného organizátora celoslovenského 

podujatia  Les ukrytý v knihe a zapojila deti mladšieho školského veku do výtvarnej súťaže, 

ktorú vyhlásila táto národná inštitúcia a následne zabezpečila odoslanie prác na vyhodnotenie.  

V  období adventu mala veľký ohlas mikulášsku súťaž pre deti Nakresli svojho 

Mikuláša. Knižnicu veľmi prekvapil záujem detí  o zapojenie sa do súťaže a krásne obrázky 

prišli nielen od detí z regiónu, ale aj z iných kútov Slovenska. Práce boli zverejnené na 

facebookovej stránke TK a deti boli odmenené peknými knižnými cenami.  

Obľubu medzi priaznivcami sociálnych sietí TK si získali rubriky Odporúčame..., 

Historické okienko a Vedeli ste, že? propagujúce novinky v knižničnom fonde, upútavky na 

zaujímavé články, historické udalosti, významné dni, výročia a prezentácie osobností. Virtuálni  

návštevníci   si  mohli overiť  svoje  vedomosti v súťažnom   okienku  Kvízujeme  v knižnici. 

V rubrike  Zo života  knižnice získali informácie o realizovaných či pripravovaných 

podujatiach, udalostiach a aktivitách TK. Veľkému záujmu sa tešila aj webová stránka 

knižnice, kde boli okrem online katalógu zverejňované aktuálne informácie o podmienkach 

výpožičných hodín a zaujala ich najmä anketa, kde mali možnosť vyjadriť svoj názor 

v anketových otázkach zameraných na potreby používateľov, kvalitu a spokojnosť s KIS 

knižnice. V závere roku bola obohatená o virtuálnu prehliadku knižnice, ktorá uľahčí cestu do 

knižnice občanom so zdravotným znevýhodnením. 

Spracovala: Eva Bajanová 

 

 

 

3 Bibliograficko-informačná činnosť 
Uchovávanie, spracovávanie a sprístupňovanie regionálnych dokumentov 

 

3.1   Bibliograficko-informačné služby 
 

 V roku 2021 bola databáza regionálnych dokumentov doplnená o 71  (-115) kn. j. 

jednotiek.  V predchádzajúcom roku sa v Regionálnom oddelení (ďalej RO) konala 

revízia a dôsledná očista KF. V priebehu 1. polroka 2021 sa ešte dohľadávali 

a revidovali nájdené dokumenty.  Na základe výsledkov z revízie bolo 139 kn. j. z fondu 

vyradených. Jednalo sa prevažne o poškodené, znehodnotené, chýbajúce dokumenty, 

alebo dokumenty spracované vo fonde multiplicitne. Databáza regionálnych kníh 

k 31.12.2021 obsahuje 3 090 bibliografických záznamov dokumentov.  

 V sledovanom období bolo v KIS DAWINCI spracovaných 635 (+63) záznamov 

regionálnych článkov. Opakovane bola zaznamenaná zvyšujúcu sa úroveň regionálnych 
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periodík, hlavne obecných, čo sa pozitívne odzrkadlilo v náraste spracovaných článkov 

v databáze. Články boli excerpované z 22 titulov periodík  z toho bolo 15 titulov 

s regionálnym zameraním. Celá databáza regionálnych článkov k 31.12.2021 

obsahuje 23 868 bibliografických záznamov. 

 Naďalej sa priebežne budujú tematické kartotéky najčastejšie sa vyskytujúcich 

požiadaviek s regionálnym zameraním ako napr. ľudové zvyky, cestovný ruch, dejiny 

školstva, holokaust, životné prostredie, kultúrne pamiatky, história mesta, história 

Slovenského Červeného kríža v Leviciach, šport, konkrétne futbal a v sledovanom 

období hlavne obyvatelia a dejiny  obce Kozárovce.  

 V roku 2021 bolo vypracovaných 51 (-3) rešerší s počtom záznamov 2 259 (-279). 

Výsledky v tejto oblasti sú každoročne podmienené reálnymi potrebami                                   

a požiadavkami čitateľov. V sledovanom období boli počas zavedenia pandemických 

opatrení poskytované rešeršné služby aj elektronickou formou, ktorú čitatelia aj do 

značnej miery využili. V rámci optimalizácie služieb čitateľom a zabezpečenia ochrany 

ich zdravia a zdravia zamestnancov boli požiadavky na vypracovanie rešerše presunuté 

na oddelenie odbornej literatúry. Požiadavky boli elektronicky postúpené na RO, ktoré 

spracovalo rešerš a následne v tlačenej verzii doručilo na oddelenie, kde si ju čitateľ 

vyzdvihol. Priamo v oddelení si podľa nej vyhľadal potrebnú literatúru, resp. si 

v oddelení dal vypracovať požiadavku na medziknižničnú výpožičnú službu. Takto bola 

požiadavka čitateľa vybavená na jednom kontaktnom mieste. V prípade potreby 

konzultácie navštívil čitateľ priamo RO.  

 

Bibliograficko-informačná činnosť: 

 Na základe potrieb a požiadaviek používateľov boli v roku 2021 poskytnuté nasledovné 

bibliograficko-informačné služby: 

 

faktografické a bibliografické informácie 11 989 (+1 770) z toho RO 5 301 (-130) 

rešerše (elektronické)   51 (-3) s počtom záznamov 2 259 (-279) 

inštrukcie a konzultácie   2 320 (+266) z toho RO 114 (-22), metodika 218 (+184),

      Úsek IKT 44 (0) 

 

elektronické + digitálno-referenčné služby 2 831  (+1 167) z toho OOL 884 (-163), metodika 

172 (+25), HK  300 (+163) – (1.1.2021-30.10.2021), OB 1 124 (+944), OLD 161 (+112), RO 

122 (+18), P7 0, Úsek IKT 68 (0) 

 

Bibliograficko-informačné služby rok 2021 rok 2020 Rozdiel 

bibliografické a faktografické informácie 11 989 10 219 +1 770 

rešerše (elektronické) 51 54 -3 

inštrukcie a konzultácie 2 320 2 054 +266 

elektronické a digitálno-referenčné služby 2 831 1 664 +1 167 

  

 V roku 2021 využilo služby RO 114 (-22) návštevníkov. Literárne pramene požičané    

v RO – 5 301 (-130) z toho knihy 347 (+104), výstrižky 613 (+69) a periodiká 4 341 (-281). 
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 3.2  Edičná činnosť a publikačná činnosť 

 

Pre veľký záujem zo strany čitateľov o textovo-bibliografickú publikáciu Zem hrdinov:  

Stručný náčrt dejín najstaršieho osídlenia dolného Tekova a Hontu  bolo v roku 2021 vydané 

2. doplnené vydanie tejto publikácie zameranej na najstaršie dejiny Levického regiónu. 

Čitatelia sa opätovne vracali do knižnice pre publikáciu. V prvom a druhom náklade bolo 

vydaných 120 kusov. Všetky výtlačky našli svojich záujemcov nielen z radov čitateľov 

knižnice. V 2. polroku 2021 TK pripravila pre priaznivcov regionálnej histórie textovo-

bibliografickú publikáciu pod názvom Bitky a bojiská Levického okresu.  Publikácia mapuje 

bojové stretnutia na území Levického okresu od najstarších  písomne zachovaných čias až po 

2. svetovú vojnu. S cieľom metodickej pomoci knihovníkom v okrese bola vydaná   publikácia 

Kalendárium osobností a udalostí na rok 2021. Pri príležitosti konania autorských stretnutí 

s Evou Szilvovou a Luciou Benkovou boli vydané záložky do kníh pre deti určené na 

autogramiádu.  Pri príležitosti 140. výročia narodenia levického rodáka Kálmána 

Kittenbergera  vydala TK bibliografický profil  Kálmán Kittenberger. 

Publikačnú činnosť knižnice tvoria nielen príspevky uverejňované odbornými 

pracovníkmi knižnice, ale aj príspevky publikované čitateľmi, návštevníkmi podujatí 

a priateľmi knižnice, ktoré vychádzajú v rámci rubriky Napísali o nás. V dvojtýždenníku 

Slovenská brána boli uverejnené dva príspevky Začítajte sa do nášho regiónu a  Aj zatvorená 

Tekovská knižnica dokáže komunikovať s čitateľmi, v Župných novinách príspevok 

Tekovská knižnica : s čitateľmi v online priestore, v My. Týždeň na Pohroní vyšli dva 

príspevky Presťahovali tisícky kníh a Študovňu otvorili po deviatich rokoch. 

 

                                                                                                       spracovala: Andrea Gőczeová 

 

 

4 Metodická a poradenská činnosť 

 

4.1   Koordinácia a kooperácia činnosti knižníc v regióne 
 

Metodicko-poradenskú činnosť knižnica zamerala hlavne na: 

 zabezpečenie metodickej pomoci knihovníkom v regióne prostredníctvom webovej stránky 

TK 

 prenos aktuálnych informácií prostredníctvom stránky a elektronickej komunikácie 

 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 

 zabezpečovanie webinárov a školení prostredníctvom online priestoru 
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Knižnica poskytovala obecným knižniciam v regióne kompletný metodický servis 

prostredníctvom svojej webovej stránky v sekcii Obecné knižnice v regióne. Zriaďovateľom 

knižníc a knihovníkom tento spôsob metodickej pomoci vyhovuje, v prípade potreby svoje 

problémy konzultujú telefonicky, e-mailom alebo pri osobnej návšteve. Oddelenie akvizície        

a metodiky pravidelne informovalo zriaďovateľov knižníc v regióne o  preventívnych 

opatreniach, ktoré prijal hlavný hygienik a následne SNK v Martine v súvislosti so šírením 

COVID-19. 

TK poskytovala knižniciam usmernenie a pomoc pri vyplňovaní štatistických výkazov 

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

z FPU. Knižnica zverejňovala na svojej stránke dôležité aktuality z knižničného portálu Infolib, 

z porád riaditeľov, z odborných seminárov a pod. Prostredníctvom hromadných adresných 

mailov knižnica priebežne informovala starostov obcí a  knihovníkov o  aktualitách 

z knihovníckej teórie a praxe. V sekcii Obecné knižnice v regióne sprístupnila   Kalendárium 

osobností a udalostí na rok 2021, ktoré slúžilo ako pomôcka pre knihovníkov pri organizovaní 

tematických podujatí pre verejnosť. Počas celého roka TK informovala obecných knihovníkov 

a ich zriaďovateľov o témach a termínoch webinárov a online školení, ktoré pripravovala 

Slovenská národná knižnica a profesijné združenia knihovníkov na Slovensku a v Českej 

republike. Oddelenie akvizície a metodiky vypracovalo Etický kódex pracovníkov TK 

v Leviciach ako súbor etických hodnôt, ktoré by mal rešpektovať každý pracovník pri výkone 

svojich pracovných povinností. 

TK v roku 2021 uskutočnila 6 metodických návštev: v Mestskej knižnici Šahy, 

v Mestskej knižnici Želiezovce a v obecných knižniciach v Hronských Kľačanoch, v Novej 

Dedine, v Pukanci a v Starom Tekove. 

 

Stav knižničnej siete v okrese Levice 

 

Na území regiónu TK koordinovala činnosť 82 (-1) knižníc so 4 pobočkami.    

 

Sieť knižníc: 

   1 regionálna knižnica s 1 pobočkou 

   3 mestské knižnice s 2 pobočkami 

   9 obecných profesionalizovaných knižníc bez pobočky 

 69 obecných neprofesionalizovaných knižníc  s 1 pobočkou  

   z toho:  

- fungujúce  - 27  

- stagnujúce - 42   

 

 Z dôvodu dlhodobej stagnácie bola zrušená knižnica v obci Lula a následne bola táto 

skutočnosť oznámená Ministerstvu kultúry SR. V roku 2021 vykonali revíziu knižničného 

fondu tri obecné knižnice: Farná, Nová Dedina a Veľký Ďur. K zmene knihovníka došlo vo 

Farnej, v Kozárovciach a  v MsK Šahy. V obecnej knižnici vo Veľkom Ďure boli 

vykonané úpravy priestorov. 
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Formy metodickej činnosti rok 2021 rok 2020 Rozdiel 

Plán metodických návštev 10 10 0 

Počet metodických návštev 6 1 + 5 

Plán metodických konzultácií 160 160 0 

Počet metodických konzultácií 218 183 + 35 

Počet telefonických konzultácií 40 34 + 6 

Počet digitálnych a referenčných 

služieb 
122 119 + 3 

Hromadné informačné e-maily 50 29 + 21 

Osobné konzultácie 6 1 + 5 

 

 

Internet pre verejnosť poskytovalo v okrese Levice 16 (rovnako) knižníc. V  knižniciach 

s  profesionálnymi zamestnancami to boli knižnice v  Kalnej nad Hronom, v Novej Dedine, 

v Plášťovciach, v Starom Tekove a vo Veľkých Ludinciach, v knižniciach s neprofesionálnymi 

zamestnancami poskytovali internet v obciach Brhlovce, Devičany, Hontianske Trsťany, 

Hronovce, Pohronský Ruskov, Sikenica, Vyškovce nad Ipľom a Zbrojníky. Internet pre 

verejnosť poskytovali tiež mestské knižnice v Šahách a v Želiezovciach a regionálna Tekovská 

knižnica v Leviciach. 

V 2. polroku sa uskutočnil základný knihovnícky kurz pre nových knihovníkov 

obecných knižníc. 

 Na základe výzvy Víta Richtera z Knihovnického institutu Národní knihovny České 

republiky sa Tekovská knižnica v Leviciach aj v roku 2021 zapojila do Benchmarkingu 

verejných knižníc na Slovensku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Do dotačného systému Fondu na podporu umenia sa zapojilo 12 knižníc. Na konci roku 

2020 bola otvorená výzva na podávanie projektov na rok 2021 do podprogramu 5.1.1 

Komplexná infraštruktúra knižníc. Do tohto podprogramu  si nezaregistrovala projekt žiadna 

knižnica. Do podprogramu 5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra sa 

zapojili 2 knižnice. Úspešný bol projekt Mestskej knižnice Šahy – 6 500,00 €. Tekovská 

knižnica v Leviciach so svojím projektom neuspela. 

V roku 2021 bol otvorený podprogram 5.1.3 Podujatia, vzdelávacie aktivity a odborná 

činnosť knižníc a podprogram 5.1.4 Akvizícia knižníc. V podprograme 5.1.3 Podujatia, 

vzdelávacie aktivity a odborná činnosť knižníc svoje projekty zaregistrovali 2 knižnice. 

Úspešný bol projekt obecnej knižnice Rybník – 2 050,00 €, ale projekt obecnej knižnice Keť 

neuspel. V podprograme 5.1.4 Akvizícia knižníc zaregistrovalo svoje projekty 10 (+2) knižníc. 

Úspešných bolo 7 projektov: Bátovce – 1 000,00 €, Jabloňovce – 1 000,00 €,   Pukanec – 

1 100,00 €,  Šahy – 2 000,00 €, Tlmače – 1 400,00 € ,  Želiezovce – 2 500,00 €  a  Tekovská 

knižnica v Leviciach – 9 000,00 €. Projekty  obecných knižníc Hronské Kľačany, Nová Dedina 

a Žemberovce neboli úspešné.   

 

                                                                                       Spracovala: Oľga Schillerová                                                                             
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  4.2  Rozborová, analytická a prieskumová činnosť  

 

 TK v zmysle Zákona o knižniciach č.126/2015 zozbierala vybrané údaje o činnosti 

knižníc v okrese Levice za rok 2022. Údaje boli skontrolované, opravené a spracované 

v  Štatistickom prehľade činnosti verejných knižníc v okrese Levice 2020. Súčasťou materiálu 

je aj prehľad plnenia Štandardov pre verejné knižnice v okrese Levice. V roku 2021 TK 

vypracovala analýzu a rozbor činnosti v materiáloch: Správa o činnosti a hospodárení 

Tekovskej knižnice v Leviciach za rok 2020,  Plán činnosti Tekovskej knižnice v Leviciach 

na rok 2021, Správa o činnosti a hospodárení Tekovskej knižnice v Leviciach za 1. polrok 

2021, Štatistický prehľad činnosti verejných knižníc v okrese Levice 2020.       

       Prieskumová činnosť knižnice bola zameraná na poznanie potrieb svojich používateľov 

a na získavanie spätnej väzby pre smerovanie a rozvoj knižnice. Prostredníctvom svojej 

webovej stránky a sociálnych sietí zisťuje, analyzuje a vyhodnocuje potreby čitateľov, ich 

pripomienky a návrhy na skvalitnenie služieb a následne ich uplatňuje v praxi. Realizuje ankety 

a prieskumy zamerané na zisťovanie záujmu o nové služby, o spokojnosti s  doplňovaním 

knižničného fondu, o programovej ponuke kultúrno-spoločenských a  vzdelávacích podujatí. 

Aktívna komunikácia s  čitateľmi smeruje k spokojnosti používateľov a k získavaniu spätnej 

väzby pre ďalšie smerovanie knižnice. 

 

Prieskumová činnosť knižnice realizovaná prostredníctvom webovej stránky TK 

a sociálnych sietí Facebook a Instagram: 

 

Prieskumová činnosť knižnice bola realizovaná v roku 2021 prioritne prostredníctvom webovej 

stránky a sociálnych sietí knižnice. V záujme zisťovania požiadaviek a potrieb používateľov 

realizuje TK prostredníctvom webovej stránky ankety a prieskumy. V hodnotenom období bola  

uverejnená  a vyhodnotená anketa s otázkou:  „Ako vnímate aktivity Tekovskej knižnice               

v Leviciach vo virtuálnom priestore (Facebook, Instagram, YouTube)?“  a  anketa s otázkou 

„Koronavírus zasiahol aj do života knižníc. Čo vám počas ich zatvorenia najviac chýbalo?“ . 

Na anketové otázky reagovalo (hlasovalo) 4 014 návštevníkov webu. Záujem o dianie 

v  knižnici prejavili aj návštevníci sociálnej siete Facebook, ktorú TK spravuje už 10 rokov. 

Stránka má 1 409 priateľov, pravidelne ju sleduje 1 523 osôb. V roku 2021 bolo na nej 

zverejnených 91 príspevkov, ktoré boli 416-krát zdieľané a objavilo sa pod nimi 261 

komentárov. Mimoriadny záujem sledovateľov bol aj na internetovej databáze videí YouTube, 

kde bolo uverejnených 33 videí s počtom ich vzhliadnutí 3 485. Profil knižnice na Instagrame 

bol pravidelne aktualizovaný. Spolu bolo uverejnených 171 príspevkov. Jeho návštevnosť 

stúpla na 259 sledovateľov. 

Prieskumová činnosť knižnice realizovaná prostredníctvom webovej stránky TK: 

 

 pravidelné uverejňovanie a vyhodnocovanie ankiet   

 prieskumová činnosť zameraná na mesačné  vyhodnocovanie návštevnosti (štatistika) 

webovej stránky 

 zisťovanie záujmu o činnosť knižnice prostredníctvom Napísali o nás 

 mesačné  vyhodnocovanie návštevnosti (štatistika) webovej stránky 
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 Meranie návštevnosti a štatistiku webovej stránky zabezpečovala aj v roku 2021 

bezplatná služba Google Analytics. V sledovanom období bolo zaznamenaných 27 677 

(+5 284) elektronických návštev, vstupov na webovú stránku knižnice. Z celkového počtu 

návštevníkov bolo zaznamenaných 77,6 % nových používateľov a 22,4 % stálych 

návštevníkov. Celkový počet zobrazených stránok na webovom sídle knižnice bol 59 771. 

Priemerné trvanie relácie (návštevy) používateľa na jeden vstup bol 00:01:44. Najviac 

navštevovanými stránkami boli Oddelenie beletrie, Osobnosti a pamiatky regiónu : Osobnosti 

regiónu,  Oddelenie odbornej literatúry, Oddelenie literatúry pre deti. Najvyhľadanejšími 

výrazmi na webovej stránke boli: otváracie hodiny, rešerš, online katalóg. Pre zaujímavosť, 

vstupy na webovú stránku knižnice boli zaznamenané nielen zo Slovenska, ale aj z Číny (448), 

Spojených štátov (426), Brazílie (107), Česka (105), Nemecka (94), Indie (84), Ruska (75), 

Nigérie (72), Veľkej Británie (56), atď. Zaznamenané boli vstupy na webovú stránku aj 

z Indonézie, Mexika, Iránu, Vietnamu, Ománu, Severnej Kórey, či Etiópie. 

 
 4.2.1 Ďalšie vzdelávanie knižničných pracovníkov  

Pracovníci TK sa v roku 2021 zúčastnili týchto  odborných podujatí  

 Štandard pre verejné knižnice – metodické usmernenie na určenie štandardov pre 

verejné knižnice – SNK Martin – január 

 Propagačné materiály online – SNK Martin – január 

 Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020 

a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti – RVC 

Nitra – január 

 Štatistické zisťovanie o knižniciach – metodické usmernenia k príprave štatistického 

zisťovania a údajov v KULT 10-01 – SNK Martin – február 

 Zmeny v zákonníku práce č. 311/2001 Z. z. – RVC Nitra – február 

 Knižnice na sociálnych sieťach a webe – rady ako efektívne šíriť informácie 

o knižnici prostredníctvom sociálnych sietí a webu – SNK Martin – február 

 Crowdfunding – príležitosť pre knižnice – ako financovať realizáciu konkrétnych 

projektov v spojení s verejnosťou, ktorá ho môže podporiť – SNK Martin – február 

 E-knihy, e-výpožičky a ďalšie digitalizované dokumenty – rady, skúsenosti                  

a námety ako zaviesť do knižníc požičiavanie e-kníh. Výhody a nevýhody tejto služby 

čitateľom  – SNK Martin – február 

 Novela Zákonníka práce v oblasti stravovania zamestnancov – RVC Nitra – marec 

 Ako zachrániť obecné knižnice – analýza stavu obecných knižníc, ich problémy, 

možnosti pomoci  a dobré príklady z praxe – SNK Martin – marec  

 Syndróm vyhorenia u knihovníka a jeho ďalšia motivácia – rizikové faktory                

a možnosti prevencie pred stavom vyhorenia v knihovníckej profesii – SNK Martin – 

marec 

 Hovoríme, ale je nám rozumieť??? – komunikačné zručnosti knihovníka v praxi – 

SNK Martin – marec 

 Motivácia v profesii knihovník – vzťah vedúci/podriadený a naopak budovanie 

dobrých vzťahov medzi zamestnancami = knihovník/čitateľ – SNK Martin – marec 

 Negociačné schopnosti u knihovníka v službách – komunikácia a taktika 

vyjednávania knihovník/používateľ pri poskytovaní KIS – SNK Martin – apríl 
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 Ako pracovať s databázou Benchmarking knihoven a údajmi – podnety, novinky 

a ukážky práce v uvádzaní doplňujúcich údajov – SNK Martin – apríl 

 KIS BIBLIB – prezentácia KIS pre malé knižnice – KKKK Nitra – máj 

 Databázy spoločnosti Gale – poskytovanie databáz časopisov, novinky a možnosti ich 

využitia – SNK Martin – máj 

 Informačná výchova v knižnici – metodika a aktuálne trendy v informačnej výchove 

a vzdelávaní – Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave – máj 

 Spoločenský protokol v knižnici – pravidlá slušného správania v knižnici a ich 

uplatňovanie v praxi – SNK Martin – máj 

 Dobrovoľníctvo v knižnici – kde a ako využiť dobrovoľníkov v knižnici, príklady 

z praxe – Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, UK Trnavskej univerzity, KP SSKK 

v Trnave – máj 

 Asertívna komunikácia a odolnosť voči stresu – návody ako riešiť problémové 

situácie na pracovisku – SNK Martin – jún 

 Tlib 2021 – Knižnica ako báza neformálneho vzdelávania – knižnica v kontexte 

celoživotného vzdelávania, neformálne vzdelávanie v knižniciach, vzdelaní 

knihovníci-spokojní používatelia – ŠVK v Banskej Bystrici – jún 

 Motivačné aktivity 2021 – podnety a námety pre knihovníkov ako priviesť deti 

k čítaniu – Knižnica pre mládež mesta Košice – jún 

 Mezinárodní konference profese knihovník – Knihovník v přímých službách – 

výmena skúseností knihovníkov z knižníc rôzneho typu s medzinárodnou účasťou (ČR  

SR, Poľsko) – Regionální knihovna Karviná – jún 

 Prípravná fáza projektu – usmernenia a  návody ako postupovať v prípravných 

fázach realizácie projektu pre začiatočníkov – SNK Martin – jún 

 INFOS 2021 – 40. medzinárodné knižnično-informačné sympózium. Téma: 

„Knižnice v pandemickej a postpandemickej dobe: Re-štart, Re-dizajn“ –  on-line 

vzdelávanie,  e-zdroje, služby knižníc vo fyzickom a on-line priestore, digitalizácia 

a archivácia – SSKK – jún 

 Školenie pracovníkov verejných knižníc v oblasti informačných databáz – 

prezenčné školenie zamerané na informačné a elektronické zdroje CVTI a rešeršovanie 

– Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici – september 

 E-vzdelávanie v prostredí knižníc – interaktívny seminár na tému ako pripraviť 

webinár – SNK Martin – september 

 Zemepanské mestá – cesta dejinami  –  online seminár pre knihovníkov regionálneho 

oddelenia – Kysucké múzeum v Čadci – september 

 Komunikácia a dobré vzťahy na pracovisku – interaktívny tréningový seminár pre 

knihovníkov – SNK Martin – september  

 Leadership pre riaditeľov knižníc – cyklus troch vzdelávacích podujatí zameraný na 

osvojenie si efektívnych spôsobov riadenia knižnice a jej pracovníkov  – SNK Martin 

– september – november 

 Rozpočet a vykonávanie zmien rozpočtu – online seminár – RVC Nitra – október 

 Zodpovedná osoba – online aktualizačné preškolenie zodpovednej osoby – RVC Nitra 

– október 

 Novela zákona o verejnom obstarávaní – online školenie – RVC Nitra – október 

 Správa registratúry na mestských a obecných úradoch a v organizáciách 

zriadených samosprávou - archivovanie záznamov – online školenie –  RVC Nitra 

– november  
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 Knižnice teraz a potom: úloha celoživotného vzdelávania v knižniciach  – online 

konferencia o potrebe celoživotného vzdelávania  knihovníkov a výmena skúseností 

v tejto oblasti v ČR a SR –  SNK Martin – november 

 Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených  

 obcou, VÚC k 31.12.2021 – online školenie –  RVC Nitra – november   

 Knihy pre každého – online workshop o knihách, čítaní a knižnici pre mladých – 

IUVENTA – november 

 Stretnutie organizácií pracujúcich s mládežou – online stretnutie zamerané na 

výmenu skúseností pri práci s mládežou – IUVENTA – november 

 Mzdová účtovníčka v IV. Q roku 2021 – online  seminár – RVC Nitra – november  

 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2021 – online konferencia – Svaz 

knihovníku a informačních pracovníku ČR, Národní knihovna ČR a Česká informační 

společnost – november-december 

 Konzultačný seminár ku stravovaniu + zmena zdaňovania príspevku na 

stravovanie (zjednotenie) od 1.1.2022 – online –  RVC Nitra – december  

 Hovorme o informačnom vzdelávaní 1, v rámci projektu „Knižnice a informačné 

vzdelávanie“ – online webinár týkajúci sa problematiky verejných knižníc –  SAK – 

december 

 Tvorba stratégií pre kultúrny a kreatívny priemysel na úrovni miest a regiónov – 

online webinár – MK SR a OECD – december 

                                                                                                                            Spracovala: Oľga Schillerová 

 

 4.3  Príprava a spracovanie koncepčných programov, programov   

rozvoja knižníc 

 

V roku 2021 TK pripravovala materiály a  podklady, týkajúce sa odbornej činnosti 

knižnice a materiály k preventívnym opatreniam Covid-19.  

 Interný predpis zameraný na ochranu zdravia pracovníkov TK v Leviciach a na 

zabezpečenie prevádzky knižnice v termíne od 4.1.-24.1.2021, vydaný 4.1.2021. 

 Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Tekovskej knižnice v Leviciach zo dňa 

31.8.2011, kde v Článku 6 Vnútorná organizácia mení bod číslo 1. Knižnica sa člení 

na tieto organizačné útvary 0 Riaditeľstvo bolo doplnené o 0.1 Úsek informatiky a IKT. 

Dodatok nadobudol účinnosť dňom 15.1.2021.  

 Interný predpis zameraný na systém práce zamestnancov TK v Leviciach v čase 

platnosti Covid automatu, vydaný 5.2.2021. 

 Smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly, vydaná 

3.3.2021. 

 Smernica o obehu a preskúmaní účtovných dokladov, podpisové vzory, vydaná 

3.3.2021. 

 Smernica, ktorou sa upravujú podmienky príležitostnej práce z domácnosti (home 

office) pre zamestnancov Tekovskej knižnice v Leviciach v čase vzniku mimoriadnej 

situácie, vydaná 19.5.2021. 
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 Interný predpis zameraný na ochranu zdravia zamestnancov a používateľov knižnice 

pri poskytovaní KIS a pri realizácii podujatia v knižnici, vydaný 17.9.2021. 

 Smernica o stravovaní zamestnancov Tekovskej knižnice v Leviciach, vydaná 

22.11.2021. 

 Príkaz riaditeľky č.1/2021 na menovanie komisií, vydaná 23.11.2021. 

 Príkaz riaditeľky č. 2/2021 na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov 

k 31.12.2021. 

 Príkaz riaditeľky č. 3/2021 na zabezpečenie prevádzky knižnice v zmysle Uznesenia 

vlády SR č. 695/2021 s účinnosťou od 25.11. 2021. 

 

5 Elektronizácia, automatizácia, technické vybavenie 

 
TK poskytuje KIS  v automatizovanom  knižnično-informačnom systéme DAWINCI 

od konca roku 2008. Program DAWINCI firma SVOP prispôsobila požiadavkám a potrebám  

TK. Knižnica program prevádzkuje na základe zmluvy o outsourcingu. Ďalej TK využíva 

služby spoločnosti IVES Košice, prostredníctvom ktorých spracúva kompletnú ekonomickú a 

mzdovú agendu organizácie. 

 Knižnica sa nachádza v dvoch od seba vzdialených objektoch, kde má zabezpečené 

pripojenie na internet mikrovlnným pripojením s  rýchlosťou 8 MB bez agregácie, ktoré 

umožňuje on-line prístup všetkým oddeleniam a odborným pracovníkom. TK poskytuje 

automatizované KIS aj v priestoroch pobočky Vinohrady, kde internet zabezpečuje 

prevádzkovateľ základnej školy, kde pobočka pôsobí.  

 Všetky oddelenia odboru služieb TK poskytujú internetové služby aj pre verejnosť. 

Internetové služby knižnice prešli od roku 1998 dynamickým vývojom. Po skončení národného 

projektu   Informatizácia knižníc, zabezpečil  zriaďovateľ ÚNSK  v roku 2014  8 ks PC                

a 1 tlačiareň pre verejnosť. Celkovo knižnica  poskytuje používateľom internetové  služby          

a služby on-line katalógu na 9 ks PC.  

 V roku 2021 prevádzku, update software a bežnú údržbu výpočtovej techniky 

zabezpečoval správca PC a IKT.  Poruchy internetového pripojenia boli riešené priebežne 

z poskytovateľom internetových služieb. Na všetkých počítačoch, na ktorých to hardvérové 

vybavenie dovoľovalo, bol vykonaný prechod z operačného systému Windows 7 na Windows 

10 a Windows 11 a bol implementovaný software Microsoft Defender. 

 V roku 2021 mala TK k dispozícii 32 ks PC a 4 ks notebookov,  z nich  9 pre 

používateľov.  

 TK  má k dispozícii  celkovo 21 ks tlačiarní, z čoho je 7 ks multifunkčných  a 14 ks 

obyčajných. Z celkového počtu tlačiarní je 1 ks  farebná. TK ďalej disponuje 2 ks projektorov, 

ozvučovacou aparatúrou a zosilňovačom reproduktorov, 2 ks hi-fi veží,  jedným DVD 

rekordér, 5-timi skartovacími strojmi, z čoho sú 2 ks nefunkčné a budú vyradené. Oddelenia 

služieb a pobočka Vinohrady majú k dispozícii  3 rádiomagnetofóny s CD prehrávačom.           

 Regionálne oddelenie je vybavené fotoaparátom a videokamerou a má tiež                       

k dispozícii zariadenie  na hrebeňovú väzbu a elektrickú zošívačku. 
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 Zo Slovenskej knižnice pre nevidiacich v Levoči má knižnica prehrávač PLEXTALK, 

ktorý umožňuje nevidiacim a  slabozrakým používateľom hlasné čítanie  CD-romov v knižnici, 

prípadne po jeho vypožičaní aj doma. Okrem toho vlastní gramofón Smarton s USB výstupom 

a PC so softvérmi pre nevidiacich a slabozrakých používateľov JAWS a MAGIC. 

                                                                                          Spracoval: Ing. Peter Peterčák   

 

6 Priestorové podmienky, výstavba, rekonštrukcia  

 
 

Priestorové podmienky v m²         Rok 2021        Rok 2020 Rozdiel 

Priestory prístupné verejnosti 863,80 819,60 44,20 

- z toho študovne a čitárne 314,15 212,31 101,84 

Neverejné priestory 274,79 274,79 0,00 

Celková plocha knižnice 1 138,59 1 094,39 99,10 
 

Zdroj: Nájomná zmluva č.3/2015 + Dodatok č.1 k NZ z 22.6.2021, Požiarnobezpečnostné riešenie stavby, sada  

           č.1,  tabuľka miestností 1.NP, tabuľka miestností podkrovie, tabuľka miestností pivnica, Pôdorys budovy  

           CK Junior. 

 

 

V roku 2021 získala TK nové priestory o rozlohe 44,20 m2 na zriadenie študovne 

oddelenia odbornej literatúry. Optimalizáciou KIS bolo presťahované regionálne oddelenie do 

bývalých priestorov hudobného kabinetu a získalo priestory na zriadenie študovne tohto 

oddelenia o rozlohe 57,64 m2. Spolu TK rozšírila priestory na prezenčné štúdium o rozlohe 

101,84 m2. Vybavením nádvoria beletrie záhradným nábytkom sa vytvoril priestor na čitáreň 

v exteriéri. Nádvorie nie je zahrnuté do priestorových podmienok TK. 

TK je umiestnená v dvoch budovách, pričom jedna budova je  majetkom NSK a je            

v správe knižnice. V tejto budove sídli oddelenie beletrie, ktoré je vybavené moderným 

nábytkom a poskytuje KIS v atraktívnych priestoroch budovy. V hodnotenom období boli 

v priestoroch pre verejnosť, ale aj v priestoroch zázemia pre zamestnancov realizované zmeny 

nábytkového usporiadania, vytvorenie pracovného zázemia na realizáciu interných prác 

a doplnenie vybavenia kuchynskej linky.  

Oddelenie odbornej literatúry sa nachádza v prenajatých priestoroch CK Junior. 

Vstup do tohto oddelenia je riešený cez tmavé, úzke chodby a tým je pre čitateľa nepríťažlivý. 

Rozšírením priestorov o študovňu a reorganizáciou KF mohla byť cudzojazyčná literatúra 

umiestnená späť do oddelenia. Súčasne bola do fondu včlenená aj odborná hudobná literatúra.  

Novovzniknutá študovňa bola dočasne zariadená nábytkom zo skladových priestorov. Staré 

regále boli namaľované pracovníkmi knižnice a skrinky na zvukové knihy boli prerobené zo 

šatníkových skriniek a dotvorené policami. Stoly na štúdium boli zapožičané z iných oddelení. 

Študovňa zabezpečuje konzultačné služby, medziknižničné výpožičné služby a služby pre 

zrakovo a inak zdravotne znevýhodnených používateľov. Pracovníci tohto oddelenia nemajú 

žiadne sociálne a hygienické zázemie. Využívajú sociálne zariadenie umiestnené mimo 

priestorov oddelenia, na chodbách budovy. 

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

je bezbariérový, zabezpečený nájazdovou  rampou a parkoviskom pre autá, ktoré využívajú 

nielen rodičia detí, ale aj  všetci návštevníci knižnice.  Toto oddelenie má ideálnu vzdialenosť  
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od jednotlivých  MŠ a ZŠ, ktoré knižnicu navštevujú. Od roku 2018 je vybavené novým 

účelovým nábytkom. V budove, kde sídli oddelenie dochádza k opadávaniu omietky                       

a k výpadkom elektrickej energie v dôsledku preťaženia siete. Nájomca poskytuje opravy len 

v havarijných situáciách a  v prípadoch,  keď je ohrozené zdravie návštevníkov a pracovníkov, 

a preto je nutné časté riešenie problémov s prevádzkovateľom budovy. Priestory potrebujú 

novú omietku, hygienickú maľovku a opravu elektrického vedenia, ktorej častými výpadkami 

dochádza k problémom  s elektronickým zabezpečovacím systémom (EZS).  

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

oddelenie akvizície a metodiky, ekonomické oddelenie a riaditeľstvo, všetky prístupné 

výťahom. V roku 2021 bolo regionálne oddelenie premiestnené do väčších a komfortnejších 

priestorov, ktoré poskytli možnosť vytvorenia študovne tohto oddelenia. Do uvoľnených 

priestorov sa presťahovalo oddelenie akvizície a metodiky. Po obsadení miesta metodičky už 

bolo toto oddelenie priestorovo nepostačujúce. V oddeleniach a kanceláriách na poschodí počas 

horúcich letných dní teplota denne vysoko prekračuje 30°C, pretože budova nie je 

klimatizovaná. Tieto priestory sú pre pracovníkov a návštevníkov knižnice hygienicky 

nevyhovujúce a často zdravotne neúnosné.  
 

 

7 Personálna oblasť 
 

      V roku 2021 nastali personálne zmeny.  Dňa 15.1.2021 nastúpil do organizácie Ing. Peter 

Peterčák  do pozície správca PC a IKT. K 31.10.2021 ukončili pracovný pomer Mária 

Pastirčáková a Zita Müllerová, ktoré odišli do starobného dôchodku. Dňa 1.10.2021 nastúpili 

do organizácie dve pracovníčky. Pozíciu na ekonomickom oddelení doplnila Adriána Švolíková 

a Miroslava Závalcová nastúpila do oddelenia odbornej literatúry na úsek MVS a zvukových 

kníh.  

Stav pracovníkov Rok 2021 Rok 2020 Rozdiel 

Počet pracovníkov 23 24 -1 

Prepočítaný počet pracovníkov 23,1 22,7 +0,4 

Kvalifikačná štruktúra pracovníkov  Rok 2021 Rok 2020 Rozdiel 

Počet pracovníkov 23 24 -1 

Počet odborníkov-knihovníkov 18 20 -2 

Z toho počet VŠ 6 6 0 

Z toho počet SŠ 12 14 -2 

Počet ostatných pracovníkov 5 4 +1 

Z toho počet VŠ 2 0 +2 

Z toho počet SŠ 1 2 -1 

Z toho počet SOU 2 2 0 

 

Priemerná mzda pracovníkov k 31.12.2021  bola 1 140,90  € (+21,55 €).   

 

Priemerný vek odborných pracovníkov k 31.12.2021 bol 49,00  (+0,6) rokov.  
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RIADITEĽSTVO

PhDr. Vlasta Kollárová

Ekonomické 
oddelenie

Tünde Trhanová

Adriána Švolíková

Richard Janík

Zuzana Slúková

Odbor služieb

Eva Bajanová

Oddelenie odbornej 
literatúry,

MVS a úsek zvukových kníh

Karin Ternovszká

Darina Ďurišová

Lilian Berkesi

Miroslava Závalcová

Oddelenie beletrie

Mgr. Anna Medzihradská

Mgr. Jana Holubcová

Ján Ševeček

Oddelenie literatúry          
pre deti

Marta Pavlíková

Erika Šimeghová

Mgr. Miroslava Kajabová

Pobočka Vinohrady

Judita Ševečková

Regionálne oddelenie

Andrea Gőczeová

Mgr. Miroslav Kuna

Oddelenie akvizície                   
a metodiky

Mgr. Katarína Tomusová

Janette Šebová

Oľga Schillerová

Správa siete IKT a PC

Ing. Peter Peterčák

Priemerný vek všetkých pracovníkov k 31.12.2021 bol 48,17  (-1,12) rokov.  

 

Priemerný vek sa znížil z dôvodu prijatia mladších pracovníkov. 

 

Spracovala: Tünde Trhanová 

 

 

Zoznam pracovníkov Tekovskej knižnice v Leviciach 
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8 Finančné zabezpečenie 

 
Rozpočet organizácie bol schválený v súlade s § 12 ods. 1 zákona NR SR č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v súlade 

s uznesením č. 196/2020 Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja zo dňa 14.12.2020.  

 

P R Í J M Y 

Tekovská knižnica v Leviciach mala určené príjmy z vlastnej činnosti na rok 2021 vo 

výške 15 000,00 €, čo predstavuje rovnakú sumu ako v roku 2020.  

Záväzný ukazovateľ 

PRÍJMY 

Schválený 

rozpočet 2021 

Upravený 

rozpočet 2021 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Príjmy z vlastnej činnosti 15 000,00  13 233,57 13 233,57 

Príjmy z úrokov  0,00 0,00 2,55 

Príjmy z dobropisov 0,00 1 638,90 1 638,90 

Príjmy z grantov 0,00 13 500,00 13 500,00 

Príjmy z grantov získané v roku 2020 

čerpané v roku 2021 
0,00 20 262,69 20 262,69 

Príjmy z darov 0,00 600,00 600,00 

Príjmy spolu v EUR 15 000,00 49 235,16 49 237,71 

 

Skutočne dosiahnuté príjmy z vlastnej činnosti  v roku 2021 boli vo výške 13 233,57 € oproti 

roku 2020 vyššie o 433,57 €. 

Do celkových príjmov TK sa započítali príjmy: 

 za dobropisy vo výške 1 638,90 € čo predstavuje dobropis za plyn vo výške 

1 579,00 € a elektrickú energiu vo výške 59,90 € 

 

 finančné prostriedky získané z projektov FPU v roku 2020 čerpané v 1. polroku 

2021 vo výške  20 262,69 € 

 

 Čítanie ťa (ne)baví ? – 2 500,00 € 

 In a Retro deťom – 2 769,62 € 

 Nové knihy do knižnice – 15 000,00 € 

 

 finančné prostriedky získané z projektov vo výške 13 500,00 € 

o Dotácia z rozpočtu mesta Levice na akciu „Knižnica vzdeláva“ – 500,00 €. 

o Dotácia z rozpočtu mesta Levice na akciu „Knihy pre deti“ – 500,00 €. 

o Fond na podporu umenia – „Knihy sú tréningom mysle“ – 9 000,00 €. 
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o Ministerstvo kultúry SR – „Rovnosť príležitostí vo virtuálnom 

priestore“ – 1 500,00 €. 

o Fond na podporu kultúry národnostných menšín „ Knihy pre všetkých“ 

– 2 000,00 €. 

 

 Nadácia Pontis – finančné prostriedky na základe darovacej zmluvy – 600,00 €. 

 

V Ý D A V K Y 

Tekovská knižnica v Leviciach pôvodne mala schválené bežné výdavky na rok 2021 vo 

výške 503 403,00 € – z rozpočtu zriaďovateľa  488 403,00 € a 15 000,00 € z vlastných príjmov, 

čo je o 13 820,00 € menej ako v roku 2020 – z rozpočtu zriaďovateľa. 

 V priebehu rozpočtového roka bol rozpočet upravovaný rozpočtovými opatreniami na 

základe aktuálnych potrieb organizácie nasledovne: 

 

Záväzný ukazovateľ 

Výdavky 

Schválený 

rozpočet 

2021 

Upravený 

rozpočet 2021 

Čerpanie 

k 31.12.2021 

Bežné výdavky z rozpočtu zriaďovateľa 503 403,00 513 828,67 513 774,86 

Bežné výdavky z grantov – štátny 

rozpočet 
0,00 34 362,69 30 120,33 

Výdavky celkom v EUR 503 403,00 548 191,36 543 895,19 

 

Rozdiel medzi upraveným a čerpaným rozpočtom predstavuje sumu 4 296,17 €, ktorá sa skladá 

z nasledovných položiek: 

 53,81 € – nevyčerpané finančné prostriedky v roku 2021 automaticky prevedené na 

UNSK.  

 4 242,36 € – prijaté finančné prostriedky z FPU v roku 2021, ktoré sa budú čerpať 

v roku 2022. 

Tekovská knižnica v Leviciach v roku 2021 nečerpala „Kapitálové výdavky z rozpočtu 

zriaďovateľa“. 

 

Spracovala: Tünde Trhanová 

 

 



39 

 

9 Granty, nadácie, sponzorské príspevky 

 
Čerpanie finančných zdrojov z 3 úspešných projektov FPU v roku 2020 bolo možné až 

v roku 2021.  Boli to 2 projekty FPU v podprograme 5.1.3 Podujatia a vzdelávacie aktivity  „In 

a Retro deťom“ v sume 3 500,00 €  a  „Čítanie ťa (ne)baví ?“  v sume 2 500,00 €. Tretí projekt 

bol zameraný na doplňovanie KF  v podprograme 5.1.4 Akvizícia knižníc „Nové knihy 

čitateľom“ v sume 15 000,00 €. V roku 2020 bola z projektu In a Retro deťom použitá suma 

737,31 €. V roku 2021 knižnica realizovala nedokončené podujatia tohto projektu v sume 

2 362,69 €. Kvôli pandemickým opatreniam neboli zrealizované 3 podujatia. Nepoužité 

finančné zdroje v sume 400 € boli poukázané na účet FPU. Projekt Čítanie ťa (ne)baví?, aj 

napriek presunu termínu  realizácie na rok 2021  nebolo možné zrealizovať. Nepoužité finančné 

prostriedky v sume 2 500,00 € boli vrátené na účet FPU. Financie na nákup KF z projektu Nové 

knihy čitateľom v sume 15 000,00 €  boli vyčerpané v 1. polroku 2021 v plnej výške. 

 TK získala v hodnotenom období dotáciu FPU v podprograme 5.1.4 Akvizícia knižníc  

„Knihy sú tréningom mysle“ sumu 9 000,00 €. V roku 2021 boli z tejto sumy nakúpené knihy 

v sume 4 757,64 €.  Z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín – KULT MINOR 

v programe 2.1.4 Podpora knižníc „Knihy pre všetkých“ získala sumu 2 000,00 €. Z Mesta 

Levice získala v projekte „Knihy pre deti“ sumu 500,00 € a v projekte „Knižnica vzdeláva“ 

sumu 500,00 €. Z dotačného fondu Ministerstva kultúry SR získala sumu 1 500,00 € na 

realizáciu projektu „Rovnosť príležitostí vo virtuálnom priestore“. Z Nadácie Pontis získala 

sumu 600,00 € na realizáciu projektu „Letná čitáreň“.  

   

 

10 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. 

 

11 Medzinárodná knižničná spolupráca 
 

V roku 2021 sa knižnica v rámci medzinárodnej spolupráce nezúčastnila žiadneho 

podujatia. 

 

 

PhDr. Vlasta Kollárová, v. r. 

riaditeľka Tekovskej knižnice v Leviciach 

 

 

V Leviciach 24.1.2022 
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Príloha č. 1 

 
Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia   

   
vekové zloženie 

  Názov podujatia počet deti dospelí mládež 

1 Bájky vo svete a svet  v bájkach 1 1     

2 
Čítajme deťom. Hlasné čítanie z knihy Diany Amfovej 

Pavúčik Zlatúšik 
16 16     

3 

Čítajme zdravo  s Andreou Kováčovou: Domáce sladkosti 

(nielen pre deti) – stretnutie so spoluautorkou knihy Andreou 

Kováčovou 

1 1     

4 
Čítajme zdravo: Moji ovocní kamaráti – stretnutie s autorkou 

knihy Andreou Kováčovou 
1 1     

5 Čo je rozprávka – literárna hodina 2 2     

6 Domček, domček, kto v tebe býva (dramatizácia rozprávky) 7 7     

7 Dopravná výchova – tematická hodina 1 1     

8 Džez – tematická hodina 1 1     

9 Exkurzia 2     2 

10 Ezopove bájky –- literárna hodina 2 2     

11 Jozef Pavlovič – literárna hodina 1 1     

12 KBL 16     16 

13 KIV 53 53     

14 Kyberšikana 5 1   4 

15 Letný knižný jarmok 1   1   

16 
Lucia Benková – stretnutie s autorkou edukačných kníh pre 

deti 
1 1     

17 Mária Rázusová Martáková – literárna hodina 1 1     

18 Muzikál – Discopríbeh – hudobná tematická hodina 1 1     

19 
O Guľkovo Bombuľkovi (dramatizácia knihy Márie 

Ďuríčkovej) 
6 6     

20 
O Pampúšikovi (dramatizácia rozprávky v úprave Ľudmily 

Hrdinákovej) 
8 8     

21 Orientujme sa v „dospeláckej“ knižnici (KIV) 3 3     

22 Pavol Dobšinský – zberateľ slovenských ľudových rozprávok 2 2     

23 Relax v knižnici (podujatie pre seniorov) 5   5   

24 Roald Dahl – literárna hodina 1 1     

25 Rozkotúľané klbká  (stretnutie nadšencov ručných prác) 10   10   

26 
Spoznávajme knihy cez zážitky: Opice z našej police (Barbora 

Zamišková a divadlo TUŠ) 
1 1     

27 
Spoznávajme knihy cez zážitky: Pipi Dlhá Pančucha  (Barbora 

Zamišková a divadlo TUŠ) 
1 1     
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28 
Svetový deň pletenia - tvorba členiek Rozkotúľaných klbiek 

na verejnosti 
1   1   

29 
Učme sa tradičným remeslám (Šúpolienka Mária Teplanová 

nás naučí postavičky z kukuričného šúpolia ŠÚPOLIENKY)  
1 1     

30 
Učme sa tradičným remeslám (Tvorivé dielne s hrnčiarom 

Petrom Schvarcom) 
1 1     

31 
Učme sa tradičným remeslám (Tvorivé dielne s keramikárom 

Ivanom Ivanovom Ganevom)  
1 1     

32 
Umenie medzi knihami (výstava regionálnych amatérskych 

tvorcov) 
9   8 1 

33 Vyhodnotenie súťaže Čítam, čítaš, čítame 28. ročník 1 1     

34 
Zábavné hry s Dúhou. Detské tvorivé hry s textami a žánrami 

umeleckej literatúry s Evou Szilvovou 
1 1     

35 
Zábavné hry s Dúhou. Detské tvorivé hry s textami a žánrami 

umeleckej literatúry s Monikou Jalakšovou 
1 1     
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Príloha č. 2 

Príspevky a podujatia v online priestore Tekovskej knižnice v Leviciach v roku 2021 

 
   

určené: forma: 
 

Názov online príspevku: 

p
o
če

t 

d
et

i 

d
o
sp

el
í 

m
lá

d
ež

 

p
rí

sp
ev

o
k

 

p
ro

p
a
g
á
ci

a
 

p
o
d

u
ja

ti
e 

1 
Čítame v knižnici: Smelý zajko, Sokoliar 

Tomáš, Vodníkov žart 
1 1     1 

2 Čítame z domu: O mrkve 1 1     1 

3 Deň ľudovej rozprávky: Budú hrať, budú hrať 1 1     1 

4 Deň ľudovej rozprávky: Môj zelený veniec  1 1     1 

5 Deň ľudovej rozprávky: O troch sestrách 1 1     1 

6 Deň ľudovej rozprávky: Soľ nad zlato 1 1     1 

7 Deň ľudovej rozprávky: Zavej vetrík, zavej 1 1     1 

8 
Dramatizácia rozprávky: Ako sa zvieratká 

chceli stať muzikantmi 
1 1     1 

9 
Dramatizácia rozprávky: O medovníkovom 

domčeku 
1 1     1 

10 
Historické okienko: Johan Sebastian Bach         

a Antonio Vivaldi  
1  1  1   

11 
Historické okienko: Michail Jurjevič 

Lermontov 
1  1  1   

12 
Historické okienko: Najstaršia knižnica na 

zemeguli 
1  1  1   

13 Knižné tipy Patrika Vyskočila 1  1    1 

14 Kvízujeme v knižnici: Ľadové kráľovstvo 1 1     1 

15 Kvízujeme v knižnici: Mestá Európy  1  1  1   

16 Kvízujeme v knižnici: Milan Rúfus 1  1    1 

17 
Kvízujeme v knižnici: Zakvízujte si s Harrym 

Potterom 
1 1    1  

18 Letný knižný jarmok (videopozvánka) 1  1    1 

19 Minirozhovory v knižnici: Kvetka Néveriová  1  1    1 

20 
Minirozhovory v knižnici: Od športu k charite 

s Marianom Pavukom 
1  1    1 

21 

Minirozhovory v knižnici: s Jitkou Pukšovou, 

riaditeľkou Školy umeleckého priemyslu 

Ladislava Bielika v Leviciach 

1  1    1 

22 Minirozhovory v knižnici: Táňa Reindlová  1  1    1 
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23 
Minirozhovory v knižnici: Umenie medzi 

knihami s Michalom Frtúsom 
1  1    1 

24 
Minirozhovory v knižnici: Umenie medzi 

knihami s Petrom Peterčákom  
1  1    1 

25 
Minirozhovory v knižnici: Umenie medzi 

knihami so Slavkou Prevendarčíkovou 
1  1    1 

26 
Minirozhovory v knižnici: Vyspievaná cesta     

z Levíc do Trenčianskych Teplíc 
1  1    1 

27 
Odporúčame: 65 rokov od tragickej leteckej 

udalosti 
1  1   1  

28 Odporúčame: Ako darovať knihy knižnici 1  1   1  

29 
Odporúčame: Apríl mesiac lesov – výstava 

kníh  
1 1    1  

30 Odporúčame: Audiopoviedky KK Bagala  1  1   1  

31 Odporúčame: Bezpečné objednávanie kníh 1  1   1  

32 
Odporúčame: Bezplatné využívanie wifi 

pripojenia v oddeleniach knižnice 
1  1   1  

33 
Odporúčame: Bibliograficko-informačné 

služby pre žiakov základných škôl  
1  1   1  

34 Odporúčame: Bibliotéka vo vysielaní RTVS 1  1   1  

35 
Odporúčame: CVTI SR – Databázy 

digitalizovaných dokumentov  
1  1   1  

36 
Odporúčame: CVTI SR Bookport –  

neobmedzený prístup databázy  e-kníh 
1  1   1  

37 Odporúčame: Duševné zdravie s Ipčkom 1  1   1  

38 
Odporúčame: FPU a knižné novinky 

v oddelení beletrie 
1  1  1   

39 
Odporúčame: Hlasujte za náš projekt – Letná 

čitáreň 
1  1  1   

40 
Odporúčame: Hlasujte za náš projekt – Tiché 

zóny v knižnici 
1  1  1   

41 Odporúčame: Hviezdoslav na RTVS 1  1   1  

42 
Odporúčame: Charles Dickens – Vianočná 

koleda na rádiu Litera 
1  1   1  

43 
Odporúčame: Kalendárium osobností               

a udalostí na r. 2021 
1  1   1  

44 
Odporúčame: knihu ZDRAVÉ DOMÁCE 

SLADKOSTI 
1 1    1  

45 
Odporúčame: Knižná novinka z fantasy 

literatúry: BAAMIEL & DELAILA  
1  1   1  

46 
Odporúčame: Knižné novinky v maďarskom 

jazyku v oddelení. beletrie 
1  1  1   

47 
Odporúčame: Knižné novinky v oddelení 

literatúry pre deti 
1 1   1   

48 Odporúčame: Knižnice v zahraničí –  reportáž 1  1  1   

49 Odporúčame: Knižný portál Infogate 1  1  1   
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50 Odporúčame: Knižný veľtrh Bibliotéka 1  1  1   

51 Odporúčame: Krásy Slovenska – výročie  1  1   1  

52 
Odporúčame: KROK KU KNIHE – registrácia 

za čitateľa z dotácie NO Anny Vydrovej 
1 1    1  

53 
Odporúčame: Kyberšikana – prevencia pre 

stredné školy 
1   1  1  

54 
Odporúčame: Kyberšikana – prevencia pre 

stredné školy – reakcie na podujatie 
1   1 1   

55 Odporúčame: Les ukrytý v knihe 1 1    1  

56 Odporúčame: Letné aktivity v knižnici 1 1    1  

57 Odporúčame: National Geographic – výročie 1  1   1  

58 
Odporúčame: nové číslo časopisu Magazín 

o knihách  
1  1   1  

59 Odporúčame: Novinky vo fonde 1 1    1  

60 
Odporúčame: novinky vo fonde M. Ukrop – 

Spomienky Šibeničníka 
1  1  1   

61 
Odporúčame: Objavuj Levice – staré mesto       

s Petrom Plevom 
1  1  1   

62 
Odporúčame: Osudy osobností Slovenska – 

novinka vo fonde  
1  1   1  

63 
Odporúčame: OZ Hlas knižnice a knižné 

novinky vo fonde oddelení literatúry pre deti  
1  1   1  

64 
Odporúčame: Poďte s nami na Rybnické 

knihobranie 2021 
1  1  1   

65 
Odporúčame: Ponuka časopisov v oddelení 

literatúry pre deti 
1 1    1  

66 Odporúčame: Povedz nám to pastelkami 1 1    1  

67 Odporúčame: Prečítané leto v knižnici 1 1    1  

68 Odporúčame: Prečítané leto v knižnici 1 1    1  

69 Odporúčame: Prečo čítať Bublinu 1 1    1  

70 Odporúčame: Prezentácia kníh Lucie Benkovej  1 1    1  

71 
Odporúčame: Prezentácia knihy Ako sa krotí 

tiger 
1 1    1  

72 Odporúčame: Prezentácia knihy Krtko a rok 1 1    1  

73 
Odporúčame: Prezentácia knihy Žofka             

z mačacej ulice 
1 1    1  

74 
Odporúčame: Rozkotúľané klbká  – tvorivé 

dielne pre dospelých 
1  1   1  

75 
Odporúčame: Skvalitnenie služieb – ankety na 

webovej stránke TK 
1  1  1   

76 
Odporúčame: Smejko a Tanculienka – Naša 

Zem 
1 1    1  

77 Odporúčame: Špeciálne služby v knižnici 1  1   1  
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78 
Odporúčame: Špeciálne služby v knižnici: 

Zvukové knihy 
1  1   1  

79 
Odporúčame: Trochu knižného a knižničného 

humoru 
1  1  1   

80 Odporúčame: Tvorivé dielne – Šikovné prstíky  1 1    1  

81 Odporúčame: Tvorivé dielne – Veselé kamene 1 1    1  

82 

Odporúčame: Umenie medzi knihami – 

Výstava prác študentov ŠUP Ladislava Bielika 

v Leviciach 

1   1  1  

83 Odporúčame: Upútavka na IP-čko 1  1   1  

84 
Odporúčame: Upútavka na KK Bagala literárna 

súťaž  
1  1   1  

85 Odporúčame: Upútavka na Rozkotúľané klbká 1  1   1  

86 Odporúčame: Virtuálna návšteva knižnice 1  1   1  

87 
Odporúčame: Výstava – Umenie medzi 

knihami s Vlastou Mesárošovou 
1  1   1  

88 Odporúčame: Výstava Kataríny Barancovej 1  1   1  

89 
Odporúčame: Výstava modelov návrhárky 

Ingrid Kakodyovej 
1  1   1  

90 
Odporúčame: Zajačik Čudováčik v oddelení 

literatúry pre deti 
1 1    1  

91 Odporúčame: Zem hrdinov  1   1  1  

92 Relax v knižnici s DSS Jeseň života 1  1   1  

93 Spevácky zbor slovenských učiteľov – výročie 1  1  1   

94 Spomíname na Andreja Chudobu 1  1  1   

95 Spomíname na Júliusa Držíka 1  1  1   

96 Spomíname na Ľubomíra Motyčku 1  1  1   

97 Spomíname: Hana Hegerová 1  1  1   

98 Spomíname: Richard Marsina 1  1  1   

99 Spoznaj náš región: Ján Čalovka 1  1  1   

100 Spoznaj náš región: Jozef Kanyuk 1  1  1   

101 Spoznaj náš región: Klára Šmídová 1  1  1   

102 Spoznaj náš región: Ladislav Ďurič 1  1  1   

103 
Súťažíme v knižnici: Lucia Benková a zajačik 

Čudováčik 
1 1   1   

104 Súťažíme v knižnici: Nakresli svojho Mikuláša 1 1   1   

105 
Tekov a Hont, krajina povestí: O bezhlavom 

handrárovi  
1  1  1   

106 
Tekov a Hont, krajina povestí: O Horšianskej 

doline 
1  1  1   



46 
 

107 Týždeň mozgu: cvičenia a test  1  1  1   

108 Týždeň mozgu: Tréning pamäti č. 1  1  1    1 

109 Týždeň mozgu: Tréning pamäti č. 2  1  1    1 

110 Vedeli ste, že?  Svetový deň fotografie 1  1   1  

111 Vedeli ste, že? 1. máj je Sviatok práce 1  1  1   

112 
Vedeli ste, že? 100 rokov od narodenia 

Alexandra Dubčeka 
1  1   1  

113 
Vedeli ste, že? 100 rokov od narodenia 

lekárnika Ernesta Alta 
1  1  1   

114 
Vedeli ste, že? 101 rokov od narodenia Maria 

Puzza 
1  1  1   

115 
Vedeli ste, že? 103 rokov od skončenia 1. 

svetovej vojny 
1 1    1  

116 
Vedeli ste, že? 165 rokov od narodenia Jána 

Bahýľa 
1  1  1   

117 
Vedeli ste, že? 17. november – Deň boja za 

slobodu 
1 1   1   

118 
Vedeli ste, že? 180 rokov od narodenia 

Andreja Kmeťa 
1  1   1  

119 
Vedeli ste, že? 21. august 1968 –- vpád vojsk 

Varšavskej zmluvy do Československa 
1 1    1  

120 
Vedeli ste, že? 314 rokov od narodenia Carla 

Linné 
1  1  1   

121 Vedeli ste, že? 75. výročie vzniku UNICEF 1  1   1  

122 Vedeli ste, že? 77. výročie začiatku SNP 1  1   1  

123 
Vedeli ste, že? 85 rokov od narodenia Vincenta 

Šikulu 
1  1   1  

124 
Vedeli ste, že? 90 rokov od narodenia Hany 

Hegerovej 
1 1    1  

125 
Vedeli ste, že? Advent – tradičný symbol 

Vianoc 
1  1  1   

126 
Vedeli ste, že? Ako súvisí deň Zeme                 

s knižnicami  
1  1  1   

127 Vedeli ste, že? Alexander Graham Bell 1  1  1   

128 Vedeli ste, že? David Lynch 1  1  1   

129 Vedeli ste, že? Deň komplimentov 1  1  1   

130 Vedeli ste, že? Deň milovníkov kníh 1  1  1   

131 Vedeli ste, že? Deň neprečítaných kníh 1  1   1  

132 Vedeli ste, že? Deň slobody tlače 1  1  1   

133 
Vedeli ste, že? Deň spomienky na obete 

holokaustu 
1  1  1   

134 Vedeli ste, že? Deň tulipánov 1  1  1   
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135 
Vedeli ste, že? Deň ústavy Slovenskej 

republiky 
1  1   1  

136 Vedeli ste, že? Erich Fromm 1  1  1   

137 Vedeli ste, že? Eugéne Delacroix  1  1  1   

138 Vedeli ste, že? Európsky deň minerálov 1  1  1   

139 
Vedeli ste, že? Európsky deň ochrany 

osobných údajov  
1  1  1   

140 
Vedeli ste, že? Fakty a zaujímavosti o knihách 

a čítaní 
1  1  1   

141 Vedeli ste, že? Francis Bacon 1  1  1   

142 Vedeli ste, že? Christian Dior 1  1  1   

143 Vedeli ste, že? Janko Alexy 1  1  1   

144 Vedeli ste, že? Jozef Cíger Hronský 1  1  1   

145 Vedeli ste, že? Jozef Murgaš 1  1  1   

146 Vedeli ste, že? KK Bagala – výročie založenia 1  1  1   

147 Vedeli ste, že? Marec mesiac knihy  1  1  1   

148 
Vedeli ste, že? Medzinárodný deň darovania 

kníh 
1  1  1   

149 
Vedeli ste, že? Medzinárodný deň sklerózy 

multiplex 
1  1  1   

150 Vedeli ste, že? Medzinárodný deň vtáctva  1  1  1   

151 
Vedeli ste, že? Medzinárodný deň žien             

a dievčat vo vede 
1  1  1   

152 Vedeli ste, že? Miloš Forman 1  1  1   

153 Vedeli ste, že? Móhandás Karamčad Gándhí 1  1  1   

154 Vedeli ste, že? Október, mesiac úcty k starším 1  1  1   

155 
Vedeli ste, že? P.O. Hviezdoslav – 100. 

výročie úmrtia 
1  1   1  

156 Vedeli ste, že? Paul Newman 1  1  1   

157 Vedeli ste, že? Samuel Morse 1  1  1   

158 Vedeli ste, že? Smiech 1  1  1   

159 
Vedeli ste, že? Spomienka na Timravu – 70. 

výročie úmrtia 
1  1  1   

160 
Vedeli ste, že? Svetový deň pohybom ku 

zdraviu 
1  1  1   

161 
Vedeli ste, že? Svetový deň bezpečného 

internetu 
1   1 1   

162 Vedeli ste, že? Svetový deň hygieny rúk 1  1  1   

163 Vedeli ste, že? Svetový deň hypertenzie 1  1  1   
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164 
Vedeli ste, že? Svetový deň kníh a autorských 

práv  
1  1  1   

165 
Vedeli ste, že? Svetový deň kreativity               

a inovácií  
1  1  1   

166 
Vedeli ste, že? Svetový deň kultúrneho 

dedičstva 
1  1  1   

167 Vedeli ste, že? Svetový deň mokradí 1  1  1   

168 
Vedeli ste, že? Svetový deň nevyliečiteľne 

chorých 
1  1  1   

169 Vedeli ste, že? Svetový deň poézie 1  1  1   

170 Vedeli ste, že? Svetový deň vodiacich psov  1  1  1   

171 
Vedeli ste, že? Svetový deň životného 

prostredia 
1  1  1   

172 
Vedeli ste, že? Svetový deň životného 

prostredia 
1  1   1  

173 Vedeli ste, že? Sviatok sv. Cyrila a Metoda 1  1  1   

174 
Vedeli ste, že? Sviatok sv. Floriána, hasičov    

a záchranárov 
1  1  1   

175 Vedeli ste, že? Vincent van Gogh 1  1  1   

176 
Vedeli ste, že? Zaujímavosti o autoroch, ktoré 

v knihách nenájdete 
1  1  1   

177 Vedeli ste, že? Svetový deň umenia  1  1  1   

178 
Začítajte sa do nášho regiónu: Andrej 

Chudoba,   Kde pijú dúhy 
1  1    1 

179 
Začítajte sa do nášho regiónu: Andrej Kmeť – 

Sitno a čo z neho vidno 
1   1   1 

180 
Začítajte sa do nášho regiónu: Bol raz jeden 

(Janko) Kráľ 
1  1    1 

181 
Začítajte sa do nášho regiónu: Nad starým 

albumom  
1  1    1 

182 
Začítajte sa do nášho regiónu: O čom šepká 

biely agát 
1  1    1 

183 Začítajte sa do nášho regiónu: Pri šálke kávy 1  1    1 

184 
Začítajte sa do nášho regiónu: U nás doma       

v New Honte  
1   1   1 

185 Začítajte sa do nášho regiónu: V pyžame  1  1    1 

186 

Zo života knižnice: Banskoštiavnická 

vodohospodárska sústava – knižný dar od 

čitateľa 

1  1  1   

187 
Zo života knižnice: Knižnično-informačná 

výchova v oddelení  literatúry pre deti 
1 1   1   

188 
Zo života knižnice: Literárna hodina v oddelení 

literatúry pre deti : Bájky 
1 1   1   

189 
Zo života knižnice: Metodické návštevy OK    

v okrese 
1  1   1  



49 

 

190 
Zo života knižnice: Mikulášsky pozdrav 

zamestnancov knižnice 
1 1    1  

191 
Zo života knižnice: Ochrana knižničného fondu 

pomocou baličky kníh Colibri 
1  1   1  

192 
Zo života knižnice: Otvorenie novej študovne    

v odd. odbornej literatúry 
1  1   1  

193 

Zo života knižnice: Pavúčik Zlatúšik – Výlet    

k moru – projekt hlasného čítania v pobočke 

Vinohrady 

1 1    1  

194 
Zo života knižnice: Realizácia projektu 

Knihokút v oddelení literatúry pre deti  
1 1    1  

195 

Zo života knižnice: Renovácia starých 

knižných regálov v študovni oddelení odbornej 

literatúry 

1  1   1  

196 
Zo života knižnice: Slávnostné otvorenie 

študovne v oddelení odbornej literatúry 
1  1   1  

197 
Zo života knižnice: Vianočný pozdrav 

zamestnancov knižnice 
1  1   1  

198 
Zo života knižnice: Vyhodnotenie súťaže 

Nakresli svojho Mikuláša 
1 1    1  
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