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I. Úlohy a miesto knižnice, vzájomná koordinácia a kooperácia 
 

 Tekovská knižnica v Leviciach ako verejná regionálna knižnica plnila v roku 2016 všetky 

funkcie a úlohy v súlade s jej poslaním a plánom činnosti na rok 2016. Knižnica pôsobí na území 

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

a informačným  centrom knižníc v levickom regióne. TK každoročne rozširuje ponuku 

komunitných aktivít a participuje na podujatiach iných organizácií. 

Na území regiónu Tekovská knižnica (TK) koordinovala činnosť 83 knižníc so 4 (-1) 

pobočkami.  

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

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

v rôznych častiach mesta plus v priestoroch pobočky, sú všetky oddelenia služieb on-line pripojené 

na internet mikrovlnne, čo umožňuje komplexné poskytovanie knižnično-informačných služieb pre 

čitateľov knižnice. TK stále nemá vlastnú účelovú budovu. Kvôli skvalitneniu priestorov ÚNSK 

pristúpil k rekonštrukcii budovy, ktorú má knižnica v správe. Tá  prebieha od septembra 2014 a ešte 

stále nie je ukončená, hoci mala byť už v marci 2015 odovzdaná do užívania knižnice. V budove 

stále vystupuje na povrch vlhkosť a pokiaľ sa vlhkosť neodstráni, nie je možné sťahovanie 

oddelenia beletrie do týchto priestorov. Knižnica realizovala okrem toho opravu schodiska 

a podlahy v podkroví, ktorá sa realizovala v 4. štvrťroku tohto roku. SOŠD v Topoľčanoch vyrobila 

pre knižnicu nábytok, ale z dôvodu vlhkosti múrov TK zatiaľ nemohla nábytok presťahovať. 

V roku 2016 sa po prvýkrát po veľmi dlhej dobe neopakovali problémy s nedostatkom 

finančných prostriedkov na začiatku roku v takej veľkej miere ako v minulosti. TK prvýkrát dostala 

finančné prostriedky na valorizáciu miezd v schválenom rozpočte.  

Pôvodný rozpočet pre knižnicu v roku 2016 bol vo výške 342 834,00 €  (+ 24 731,00). Rozpočet 

bol zvýšený o valorizáciu miezd a odvodov od 1.1.2016 a o ďalšie zvýšenie od 1.8.2016.  

V priebehu roka bol rozpočet postupne navýšený až na 482 356,20 € (+139 522,20). V tejto sume 

bol rozpočet knižnice zvýšený o finančné prostriedky  na nájomné za prenajaté priestory,             

na opravu schodiska a podlahy v podkroví OB, na nákup vybavenia a zariadenia priestorov OB,     

na výmenu radiátorov, EZS a interiérového vybavenia, na servis horákov, na doplnenie KF,           

 na spolufinancovanie projektov a znížený o nesplnené vlastné príjmy.  

Pôvodná dotácia bola v roku 2016 vo výške 325 834,00 € (+24 731,00 €). Rozpočtovými 

opatreniami bola upravená dotácia na 466 206,20 €, čo bolo navýšenie o  140 372,20 €.  

V roku 2016 knižnica kúpila 1 744 (+35) kn. j. v sume 17 098,65 € (+256,05 €), čo je síce 

navýšenie oproti predchádzajúcemu roku, ale iba minimálne. V porovnaní so štandardmi  je TK 

ďaleko za požadovanou úrovňou z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. V tomto roku TK 

získala dotáciu 5 000,00 €. Z Fondu na podporu umenia získala TK na tento účel 7 100,00 €.  

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

ale aj s ďalšími osvedčenými partnermi a rôznorodými organizáciami a inštitúciami. Najužšiu 

spoluprácu má knižnica s materskými, základnými a strednými školami. Knižnica oslovuje 

k spolupráci rôzne záujmové skupiny obyvateľov, inštitúcie a jednotlivcov mimo nášho regiónu 

najmä v súvislosti s národnými projektmi a dostáva aj ponuky na spoluprácu. Knižnica dlhodobo 

svojimi aktivitami smeruje k napĺňaniu a realizácii komunitných činností. 

V roku 2016 knižnica pripravila 566 (+25) podujatí s počtom účastníkov 

12 697 (-10) a 425 (+33) hromadných návštev s počtom účastníkov 10 036 (+95). 

TK sa aj v tomto roku zapojila do medzinárodných projektov. Už trinástykrát knižnica 

pripravila pre deti Noc s Andersenom. Knižnica už šiestykrát realizovala Brain Awareness Week - 

Týždeň mozgu, v rámci ktorého realizovala podujatia pre deti, študentov aj seniorov. Prvá trénerka 

pamäti v podmienkach knižníc na Slovensku Eva Bajanová  pripravila interaktívne audiovizuálne 

podujatie v spolupráci s autorom filmu Stanislavom Kejíkom podujatie Rieka života 

a spomienok.  O tréningy pamäti prejavili záujem aj tvorcovia televíznej relácie RTVS pre 

seniorov Generácie, ktorí v TK natáčali tréningovú hodinu a časť aj s rozhovormi s trénerkou aj 

seniormi potom odvysielali.  Tréningy pamäti knižnica prezentovala aj pre pracovníčky a klientov 
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ZSS Bardoňovo. Počas týždňa riešili deti rébusy a hlavolamy na podujatí Bystré hlavičky a čítali 

knihu Ivony Březinovej Lentilka pre dedka Edka,  zameranú na Alzheimerovu chorobu v rodine. 

Knižnica realizovala podujatia aj v rámci celoslovenských projektov. Sedemnástykrát 

pripravila pre verejnosť Týždeň slovenských knižníc.  

TK deviatykrát prispela k úspechu projektu na zvýšenie záujmu detí o čítanie Čítajme si... 

Najpočetnejší detský čitateľský maratón. TK sa už šiestykrát zapojila do projektu Les ukrytý 

v knihe. Tento rok aj získala 2. miesto a stým spojenú finančnú odmenu 100,00 €. Knižnica sa 

deviatykrát zapojila do projektu Deň ľudovej rozprávky, ktorý je ďalším projektom na podporu 

čítania detí. V spolupráci so VII. ZŠ TK realizovala projekt na podporu čítania literatúry a kníh 

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

zapojila do projektu Celé Slovensko číta deťom, ktoré sa koná pod záštitou prezidenta SR Andreja 

Kisku. TK prijala výzvu Gabriely Futovej a organizácie Dobrý anjel a realizovala Deň detí 

s netradičnou knižnou hrdinkou pod názvom Bezvláska.  

Pre prázdninujúce deti knižnica pripravila týždeň podujatí s kvízmi, rébusmi a zážitkovým 

čítaním z kníh Relaxujme s knihou. Program bol zameraný na zábavné trávenie voľného času detí 

a dokonca aj ich rodičov a starých rodičov. 

TK pokračovala aj v realizácii vlastných projektov. Do XXIV. ročníka medzitriednej 

súťaže detí Čítam, čítaš, čítame sa v tomto roku zapojilo 46 (rovnako) tried s 889 (+3) deťmi. 

Knižné odmeny a ceny do súťaže dostala TK od OZ Hlas knižnice. 

TK pripravila audiovizuálne podujatie nielen pre milovníkov hudby Mytológia v hudbe, 

hudba v mytológii III. Mytológia Indie. Podujatie spoločne pripravili  Mgr. Miroslav Kuna, Zita 

Müllerová a Andrea Gőczeová.  

Knižnica sa opäť zapojila aj do národného multimediálneho projektu, zameraného na 

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

Nehejtuj v knižnici a Ovce.sk, stretnutie s autorom Norom Ölveckým ktoré napĺňali tému boja 

proti týraniu a zneužívaniu žien a násiliu na ženách, čím TK naplnila Európsky rok proti násiliu na 

ženách.  

TK pripravila v spolupráci s Mestom Levice a fotografom Ing. Vladimírom Bártom 

vernisáž výstav Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 2015 a Najkrajší 

kalendár Slovenska 2016. V spolupráci s Bibianou TK sprístupnila výstavu Ilustrátorský Olymp. 

Pre dospelých TK pripravila dvojstretnutie s autormi Ľubošom Juríkom a Martinom 

Juríkom.  

 Našu knižnicu navštívila aj najúspešnejšia slovenská spisovateľka Táňa  Keleová-

Vasilková spolu so svojou priateľkou a generálnou manažérkou Vydavateľstva IKAR z levického 

regiónu Gabrielou Belopotockou. 

V roku 2016 TK spoluorganizovala konferenciu s medzinárodnou účasťou v Leviciach  Aby 

pamäť nestarla. Na tejto konferencii knižnicu úspešne prezentovala Eva Bajanová s príspevkom  

Špecifiká trénovania pamäti v podmienkach knižnice. Na Komunitnej knižnici X. prezentovala 

skúsenosti našej knižnice Mgr. Jana Holubcová s príspevkom Info o sociálne znevýhodnených 

z Tekovskej knižnice v Leviciach. 

Knižnica prežila ďalší veľmi náročný rok a väčšinu tohto obdobia riešila problémy súvisiace 

so stavebnými aktivitami. Okrem toho naháňala finančné prostriedky na zariadenie a vybavenie 

zrekonštruovaných priestorov a neskôr obstarávala tovary a práce a tiež nakupovala množstvo 

vybavenia a zariadenia. NSK veľmi dlho až do októbra vyberal zhotoviteľa stavebných opráv 

rekonštruovanej budovy. Napriek tomu TK dokázala zrealizovať stavebné opravy a popri tom plniť 

naplánované úlohy, ale aj úlohy mimo plánu. Knižnica sa zapojila do množstva projektov, 

pripravila žiadosti o granty a získala finančné prostriedky pre knižnicu z vlastných projektov a aj 

prostredníctvom OZ Hlas knižnice. Výsledky, ktoré TK dosiahla by nedokázala bez kreatívnych, 

pracovitých a  niekoľkých ešte stále nadšených ľudí, ktorým za to patrí veľká vďaka. 
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II. Základné činnosti knižnice 

 
1. Knižničný fond 

 

Prírastok KF Rok 2016 Rok 2015 Rozdiel 

Plán prírastku 2 800 2 200 600 

Prírastok KF 3 320 2 792 528 

Rozdiel 520 592 -72 

 

Ani rok 2016 nebol z hľadiska doplňovania KF príliš úspešný.  Knižnica v tomto roku  síce 

doplnila KF o 3 320 kn. j. (+528) a nákup KF bol približne na úrovni predchádzajúceho roku 1 744 

kn. j. (+35), tohtoročný  prírastok dosiahol úroveň 34% štandardov pre verejné knižnice. Napriek 

podpore Fondu na podporu umenia a aj zriaďovateľa bolo doplňovanie KF nedostatočné, čo 

následne ovplyvnilo celkovú činnosť a výkony knižnice. Finančné prostriedky na  bežnú činnosť 

knižnice sú dlhodobo žalostne nízke a pokiaľ TK nezíska viac finančných prostriedkov, nedokáže 

sa ani len priblížiť k štandardom platným pre verejné knižnice. 

Poddimenzované financovanie doplňovania KF zo strany zriaďovateľa navyše nepomáha 

knižnici v snahe o budovanie pozitívneho imidžu spoľahlivej kultúrnej inštitúcie.  

 

Nákup KF podľa finančných zdrojov Rok 2016 Rok 2015 Rozdiel 

Granty MK SR/FPU + kultúrne poukazy 8 583,90 € 8 205,00 € 378,90 € 

Spolufinancovanie projektov 374,00 € 1 000,00 € -626,00 € 

Mesto Levice   340,00 € -340,00 € 

Dotácia NSK 5 000,00 € 3 523,40 € 1 476,60 € 

Vlastné zdroje 3 140,75 € 3 774,20 € -633,45 € 

Nákup KF spolu 17 098,65 16 842,60 256,05 € 

 

V roku 2016 knižnica kúpila KF v sume 17 098,65 € (+256,05 €). V tomto roku TK použila 

z vlastných zdrojov 3 140,75 € (-633,45 €), z dotácie z ÚNSK 5 000 € (+1 476,60 €),  z grantov 

FPU vrátane kultúrnych poukazov  8 583,90  € (+378,90 €) a zo spolufinancovania grantu 374,00 € 

(-626,00 €). 

 

Nákup KF finančne Rok 2016 Rok 2015 Rozdiel 

Plán nákupu KF 17 098,65 € 16 842,60 € 256,05 

        Z toho periodiká 2 902,04 € 2 838,75 € 63,29 

        Z toho knihy 14 196,61 € 14 003,85 € 192,76 

Nákup KF spolu 17 098,65 € 16 842,60 € 256,05 

 

TK kúpila KF v sume 17 098,65 € (+256,05 €). Knižnica použila na nákup kníh 14 196,61 € 

(+192,76 €) a 2 902,04 € (+63,29 €) na nákup periodík. 

 

Spôsob nadobudnutia KF Rok 2016 Rok 2015 Rozdiel 

Kúpa 1 744 1 709 35 

Dar 1 336 992 344 

Náhrada 240 88 152 

Povinný výtlačok 0 3 -3 

Prírastok spolu 3 320 2 792 528 
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V roku 2016 TK zaznamenala prírastok KF 3 320 (+528) kn. j. Z toho  kúpou knižnica 

nadobudla 1 744 (+35) kn. j. Knižnica realizovala nákup KF rovnako ako v predchádzajúcom 

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

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

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

TK získala darom 1 336 (+344) kn. j. Od čitateľov získala až 122 (-34) kn. j. v hodnote 

1 184,86 €, a to najmä vďaka projektu novinárky pani Marty Moravčíkovej „Jednu knihu ročne“. 

Od OZ Hlas knižnice získala 115 (-8) kn. j. v hodnote  651,94 €. Vydavateľstvo Kalligram 

v rámci projektu  „Knižnica slovenskej literatúry“ darovalo 9 (+3) kn. j. v hodnote 98,90 €.  

Od vydavateľstva Slovart získala 1 kn. j. v hodnote 6,95 € za účasť na projekte Noc s Andersenom. 

Z projektu Lentilkovanie od OZ Korálky získala 1 kn. j. v hodnote 6,27 €. Knižnica získala tiež 

poukážku na nákup kníh v sume 100,00 € od vydavateľstva Martinus za umiestnenie TK na  

2. mieste v projekte Les ukrytý v knihe, za ktorú kúpila 15 kn. j. 

V roku 2016 knižnica nahradila 240 kn. j. (+152) kn. j. a nezískala ani povinný výtlačok. 

Priemerná cena knihy v roku 2016 bola 9,86 € (+1,67).  

 

Štruktúra prírastku KF Rok 2016 Rok 2015 Rozdiel 

Odborná literatúra pre dospelých 19,61% 20,56% -0,95% 

Krásna literatúra pre dospelých 45,84% 42,08% 3,76% 

Odborná literatúra pre deti 7,56% 7,92% -0,36% 

Krásna literatúra pre deti 26,81% 28,58% -1,77% 

Ostatné dokumenty 0,18% 0,86% -0,68% 

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

 

V roku 2016 TK zaznamenala opäť najväčší nárast prírastku krásnej literatúry pre dospelých 

45,84% (+3,76%). Najväčší pokles zaznamenala knižnica v prírastku krásnej literatúry pre deti  

26,81% (-1,77) a v prírastku odbornej literatúry 19,61% (-0,95%). Mierny pokles knižnica 

zaznamenala  v prírastku odbornej literatúry pre deti 7,56% (-0,36%). Absolútne najmenší bol 

prírastok ostatných dokumentov 0,18% (-0,68%). 

 

Počet získaných periodík Rok 2016 Rok 2015 Rozdiel 

Počet titulov periodík 75 78 -3 

Počet kúpených titulov 53 55 -2 

Počet darovaných titulov 23 24 -1 

Počet exemplárov periodík 83 86 -3 

Počet kúpených exemplárov 59 61 -2 

Počet darovaných exemplárov 24 25 -1 

 

V roku 2016 knižnica odoberala  75 (-3) titulov  periodík,  z nich bolo 53 (-2) titulov 

kúpených a 23 (-1) darovaných (1 titul bol kúpený a zároveň darovaný). Celkový počet exemplárov 

periodík bol 83 (-2), z nich 59 exemplárov bolo kúpených a 24 darovaných. Dôvodom  zníženia 

počtu odoberaných periodík bolo ukončenie vydávania časopisu Bravo, regionálneho časopisu 

Naše novinky a tlačenej podoby časopisu Efeta. 

 

Úbytok KF Rok 2016 Rok 2015 Rozdiel 

Plán úbytku KF 1 523 1 112 411 

Úbytok KF 5 525 581 4 944 

Rozdiel -4 002 531 -4 533 
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Knižnica v roku 2016 vyradila až 5 525 kn. j. (+4 944). V porovnaní s plánom bolo 

vyradených o 4 002 kn. j. viac. Najväčší počet vyradených kn. j. tvorili poškodené, chýbajúce          

a zastarané kn. j. zo všetkých oddelení, najmä z oddelenia beletrie a z oddelenia odbornej literatúry. 

TK tiež vyradila chýbajúce kn. j. po revízii hudobného kabinetu. 

Knižnica má od roku 2005 kompletne spracovaný KF automatizovaným spôsobom. 

TK v roku 2016 neuskutočnila plánovanú revíziu KF oddelenia odbornej literatúry 

z organizačných dôvodov (dlhodobá PN zamestnancov dotknutých oddelení). 

 

Stav KF Rok 2016 Rok 2015 Rozdiel 

Plán stavu KF 106 400 104 000 2 400 

Stav KF 102 918 105 123 -2 205 

Rozdiel -3 482 1 123   

  

V roku 2016 významne klesol stav KF na 102 918 (-2 205) kn. j. najmä z dôvodu vyradenia 

väčšieho  počtu kn. j. z oddelenia beletrie v rámci príprav na sťahovanie (ktoré sa zatiaľ 

nerealizovalo) a z oddelenia odbornej literatúry pred plánovanou revíziou KF. Oproti plánu klesol 

KF o 3 482 kn. j. 

V tomto  roku TK dosiahla  rovnako 3,11 kn. j. na 1-ho obyvateľa.  TK použila údaj 

o počte obyvateľov mesta Levice 33 075 (-761) k 31.12.2016. 

 Počet kn. j. na 1-ho používateľa knižnice v tomto roku klesol na 24,45 (-2,25). 

  

2. Knižnično-informačné služby 

 

Knižnica pracuje v knižničnom programe DAWINCI od roku 2008. V tomto programe 

poskytuje automatizované knižnično-informačné služby.  

V roku 2016 opäť klesol počet záujemcov o internetové služby vo všetkých oddeleniach 

knižnice na 4 627 (-307).  

V roku 2011 TK začala realizovať službu SMS upomienky a od roku 2014 túto službu 

knižnica realizuje u väčšiny používateľov, čím zjednodušila systém a zároveň výrazne znížila 

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

 

2.1 Používatelia 

 

Používatelia KIS Rok 2016 Rok 2015 Rozdiel 

Plán registrovaných používateľov 4 000 4 000 0 

Počet používateľov 4 209 3 937 272 

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

Z toho počet používateľov do 15 r. 1 931 1 694 237 

 

V roku 2016 TK získala 4 209 (+272) registrovaných používateľov, čo znamená  po dlhej 

dobe nárast počtu používateľov oproti predchádzajúcemu roku. Už druhý rok knižnica plánovala 

nižší počet používateľov kvôli plánovanému sťahovaniu, ktoré sa zatiaľ neuskutočnilo. Oproti 

plánovaným 4 000 používateľom narástol ich počet o 209. Po niekoľkoročnom poklese knižnica 

konečne zaznamenala nárast počtu používateľov. Počet dospelých používateľov 2 278 (+35) síce 

vzrástol, ale oproti plánu klesol o 22. Nárast spôsobilo najmä 1 931 (+237) detí, čo bolo oproti 

plánu o 231 viac! Počet detí materských škôl bol na úrovni predchádzajúceho roku 307 (+4). 

Vzrástol však počet školopovinných detí na 1 624 (+233).  

Z celkového počtu registrovaných používateľov knižnice bolo 45,88% (+2,85) detí. V tomto 

roku vzrástlo aj  percento registrovaných používateľov knižnice z počtu obyvateľov mesta Levice 

na 12,73% (+1,14). 
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Rovnako ako v predchádzajúcom období knižnično-informačné služby TK využívali aj 

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

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

seniorov v meste a ZSS Jeseň života a ZSS Fénix. TK spolupracovala aj s ZSS Bardoňovo, ktoré 

dlhodobo prejavuje záujem o knižničné podujatia. 

V prípade potreby knižnica aj v tomto roku poskytovala záujemcom na požiadanie aj 

donášku kníh do domu.  

V roku 2016 TK pravidelne navštevovali deti zo Spojenej školy internátnej (základnej 

a materskej školy). Naša knižnica sa venuje aj týmto deťom, ktoré knižnicu rady navštevujú             

a pripravuje pre ne špeciálne typy hudobných a iných podujatí, primeraných ich chápaniu                 

a schopnostiam. Tieto deti už niekoľko rokov pripravujú pre pracovníkov TK a klientov ZSS 

Bardoňovo literárno-tanečné pásmo z vďaky za celoročnú starostlivosť pracovníčok knižnice. 

Spolupráca knižnice so ZSS Jeseň života a ZSS Fénix sa v tomto roku skvalitnila nielen 

obsahovo, ale aj rozsahom poskytovaných služieb. Mobilní klienti týchto zariadení navštevujú 

knižnicu hojne v malých skupinkách a zúčastňujú sa tiež zmysluplných knižničných podujatí. 

Pre zrakovo postihnutých používateľov knižnica zabezpečuje požičiavanie zvukových kníh 

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

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

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

sťahovať zvukové knihy v MP3 formáte. Môžu tiež využívať PLEXTALK na čítanie CD-ROM-ov.  

 

Návštevníci Rok 2016 Rok 2015 Rozdiel 

Plán návštevníkov 58 000 59 000 -1 000 

Počet prítomných návštevníkov 39 267 37 518 1 749 

Počet virtuálnych návštevníkov 19 433 19 639 -206 

Počet návštevníkov spolu 58 700 57 157 1 543 

 

V roku 2016 vzrástol aj počet návštevníkov na 58 700 (+1 543). Nárast spôsobili  fyzickí 

návštevníci v počte 39 267 (+1 749). Klesol však počet virtuálnych návštevníkov na 19 433 (-206).  

Výpožičný čas bol rovnaký 49 hodín týždenne plus 4 hodiny pre organizované podujatia.  

 

Upomienky Rok 2016 Rok 2015 Rozdiel 

I. upomienka 216 336 -120 

II. upomienka 76 110 -34 

III. upomienka 29 50 -21 

Riaditeľská upomienka 80 112 -32 

Písomné upomienky spolu 401 608 -207 

Upomienky prostredníctvom SMS 2 881 3 226 -345 

Počet upomienok spolu 3 282 3 834 -552 

  

TK v roku 2016 zaznamenala 3 282 (-552) upomienok, čo je opäť pokles. Pokles nastal 

nielen v počte upomienok zaslaných  poštou 401 (-207), ale aj v počte upomienok prostredníctvom 

SMS  2 881 (-345). Upomínanie prostredníctvom SMS si pochvaľujú nielen knihovníci, ale aj 

používatelia. Je to modernejší, lacnejší a promptnejší spôsob realizácie tohto procesu a vedie 

čitateľov k lepšej disciplíne. 

Z počtu 80 (-32) riaditeľských upomienok zostalo nevybavených 17 (-15).  
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2.2 Výpožičky 

 

 

Výpožičky Rok 2016 Rok 2015 Rozdiel 

Plán absenčných výpožičiek 158 000 158 000 0 

Absenčné výpožičky 143 041 144 575 -1 534 

Plán prezenčných výpožičiek 33 000 37 000 -4 000 

Prezenčné výpožičky  38 261 34 775 3 486 

Plán počtu výpožičiek 177 000 195 000 -18 000 

Počet výpožičiek spolu 181 302 179 350 1 952 

 

V roku 2016 dosiahla knižnica aj nárast celkového počtu výpožičiek  181 302 (+1 952), čo 

je viac  aj oproti plánu  o 4 302. Z celkového počtu výpožičiek bolo 143 041 (-1 534) absenčných 

a 38 261 (+3 486) prezenčných. To všetko aj napriek tomu, že počas rekonštrukcie oddelenia 

beletrie je oddelenie presťahované do menších priestorov a rovnako ako v oddelení odbornej 

literatúry používateľom chýba väčšia a priestrannejšia čitáreň. 

Vzhľadom k okliešteným priestorom TK poskytovala KIS v rámci svojich možností na 

veľmi dobrej úrovni a v čo najlepšej kvalite. 

 

 

Zloženie výpožičiek Rok 2016 Rok 2015 Rozdiel 

Odborná literatúra pre dospelých 27,00% 27,12% -0,12% 

Krásna literatúra pre dospelých 31,11% 32,88% -1,77% 

Odborná literatúra pre deti 7,45% 7,41% 0,04% 

Krásna literatúra pre deti 21,81% 21,01% 0,80% 

Periodiká 12,63% 11,58% 1,05% 

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

Z toho špeciálne dokumenty 0,56% 1,25% -0,69% 

 

Najväčší nárast knižnica v tomto roku zaznamenala vo výpožičkách periodík 12,63% 

(+1,05). Najväčší pokles knižnica zaznamenala vo výpožičkách krásnej literatúry pre dospelých 

31,11% (-1,77). Ostatné výpožičky boli približne na úrovni predchádzajúceho roku.  

Počet výpožičiek na 1-ho používateľa TK klesol na 43,07 (-2,48) výpožičiek. 

Počet výpožičiek na 1-ho obyvateľa mesta vzrástol na 5,48 (+0,20). 

 

 

MVS Rok 2016 Rok 2015 Rozdiel 

Počet žiadaniek MVS 779 781 -2 

Počet vybavených žiadaniek MVS 771 766 5 

Úspešnosť vybavenia MVS 98,97% 98,08% 0,89% 

MMVS 5 0 5 

MVS iným knižniciam 214 268 -54 

 

V tomto roku TK zaznamenala 779 (-2) žiadaniek o MVS. Z celkového počtu žiadaniek 

však knižnica kladne vybavila 771 (+5) MVS, čo predstavuje vysokú úspešnosť vybavenia až  

98,97% (+0,89). Počet poskytnutých MVS iným knižniciam v tomto roku klesol  na 214 (-54).  TK 

vybavila aj 5 z piatich MMVS. V minulom roku nebol o MMVS záujem. 
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2.3 Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia 

 

Podujatia Rok 2016 Rok 2015 Rozdiel 

Plán podujatí 500 500 0 

Počet podujatí 566 541 25 

Z toho pre deti 502 474 28 

Z toho pre mládež 37 32 5 

Z toho pre dospelých 27 35 -8 

Počet účastníkov podujatí 12 697 12 707 -10 

 

Vzdelávacie a kultúrnospoločenské podujatia v  roku 2016 knižnica realizovala v súlade 

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

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

a v prípade potreby financovania podujatia TK spolupracuje s OZ Hlas knižnice a hľadá partnerov 

na finančné krytie podujatí. TK v roku 2016 realizovala 566 (+25) podujatí s celkovým počtom 

účastníkov 12 697 (-10). Aj v tomto roku knižnica pripravila viac komornejších a adresnejších 

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

a deti materských škôl. TK pripravila tiež podujatia s väčším počtom účastníkov. 

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

V meste Levice a regióne TK spolupracuje s rôznorodými organizáciami a inštitúciami. Okrem 

najužšie spolupracujúcich a dnes už tradičných partnerov materských, základných a stredných 

škôl, to boli v tomto roku aj CVČ, Mestské kultúrne stredisko, Tekovské múzeum, Krajské 

osvetové stredisko v Nitre, Mestská polícia, SB Press a Základná organizácia Únie nevidiacich 

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

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

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

svojimi aktivitami smerovala k napĺňaniu a realizácii komunitných činností. 

V rámci Európskeho roku proti násiliu na ženách pripravila knižnica niekoľko podujatí so 

zameraním na týranie žien, prevenciu šikany, sexuálne násilie a obťažovanie. Pre stredoškolákov 

knižnica pripravila preventívne podujatia Nehejtuj.sk so zameraním na problematiku týrania žien. 

Knižnica pokračovala aj v projekte Ovce.sk so zameraním na šikanu, sexuálne násilie 

a obťažovanie, ale aj na netoleranciu nenávistných prejavov voči menšinám v prostredí internetu. 

Na trénovanie a rozvoj pamäti bolo zamerané interaktívne podujatie Hry s pamäťou. 

V roku 2016 sa knižnica zapojila do XVII. ročníka Týždňa slovenských knižníc            

(29.2. –6.3.2016) s mottom „Knižnice pre všetkých“.  

Aj v tomto roku knižnica začala TSK vystúpením divadelno-tanečnej a hudobnej skupiny 

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

všetkých pracovníkov knižnice a pre pozvaných hostí.  

Pracovníci knižnice Miroslav Kuna, Zita Müllerová a Andrea Gőczeová pripravili 

spoločne audiovizuálnu prezentáciu nielen pre milovníkov hudby Mytológia v hudbe, hudba 

v mytológii III. Mytológia Indie, ktorá bola mimoriadne úspešná. 

Pre dospelých záujemcov knižnica pripravila dvojgeneračné stretnutie s tvorcami pôvodnej 

slovenskej literatúry Ľubošom Juríkom (otcom) a Martinom Juríkom (synom). Obaja autori 

strávili v Leviciach časť svojho života a snáď aj preto bolo toto stretnutie s nimi veľmi príjemné. 

TK pripravila pre staršie deti mimoriadne úspešné stretnutie so slovenskou spisovateľkou 

a blogerkou Janou Šulkovou.  

Čítajme si so Slniečkom bola veľmi živá interaktívna beseda s Ľubicou Kepštovou, 

spisovateľkou a redaktorkou obľúbeného detského časopisu.  

Levické deti nadchol na besede kreatívny a spontánny autor zatiaľ jedinej knižky Chlapček 

Miroslav Bulejčík.  
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Aj v tomto roku TK pripravila Noc s Andersenom. Už trinástykrát sa knižnica zapojila do 

medzinárodného projektu netradične 1. apríla a realizovala noc plnú rozprávok, dobrodružstiev 

a zábavy. Tento rok sa NsA zúčastnilo 20 detí s pani učiteľkou. A keďže je 1. apríl Svetový deň 

vtáctva, celovečerný program sa niesol v tomto duchu. Deti vítal v knižnici spev kanárika. So 

spevavým doprovodom si deti prečítali rozprávku H. Ch. Andersena O Slávikovi. Deti potom 

absolvovali paprčkový zápis, chodník odvahy a súťažný kvíz o prírode. Spoločne sa potom 

presunuli do levického Vivária v meste, kde strávili s vtáčikmi a ďalšími zvieratkami príjemný 

večer a na záver papagájovi Renkovi prečítali rozprávku na dobrú noc. Po nej sa večerným mestom 

presunuli vo fakľovom sprievode do Levického hradu. Pracovníci múzea PhDr. Margaréta 

Nováková a Mgr. Peter Pleva  pre deti pripravili pútavý program o historickom chove husí, 

zvykoch a tradíciách nášho regiónu a tiež čítanie povesti O levických bielych husiach. Po návrate 

do knižnice deti hľadali a podľa indícií pred budovou knižnice aj našli poklad, s ktorým sa všetci 

podelili.  

V TK sa deviatykrát uskutočnil  Deň ľudovej rozprávky, tentokrát na tému Ľudová 

rozprávka ako komiks? s celodenným programom. Podujatie bolo zamerané na dotvorenie 

pripravených komiksov na motívy ľudových rozprávok.  

Knižnica sa šiestykrát  aktívne zapojila aj do projektu Národného lesníckeho centra    Les 

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

priniesol rôzne hry a súťaže pre deti a tento rok aj priniesol dobroty, ktoré jedia zvieratká, ale majú 

ich rady aj deti. Tety knihovníčky napiekli palacinky, naplnili rôznymi lekvármi, pripravili lesné 

ovocie aj oriešky a deti potom súťažili, ochutnávali, čítali a vzdelávali sa. Počas celého mesiaca 

apríl knižnica sprístupnila  Výstavu kuchárskych detských kníh s tematikou lesa a ochrany prírody. 

Sprievodnými podujatiami boli tiež zážitkové čítania a ďalšie aktivity. Každý návštevník stretnutia 

s lesným pedagógom, ako aj návštevníci výstavy dostali leták s Lesnou poštou z knižnice, 

tematickou bibliografiou na tému les a život v ňom. Súčasťou lesnej pošty bol informačný leták 

s pozvaním do súťaže. Bibliografia bola zároveň aj pozvánkou do knižnice, kde si deti mohli tieto 

knihy požičať. TK tento rok získala 2. miesto  spomedzi všetkých prihlásených knižníc na 

Slovensku. 

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

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

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

Slovensku. V knižnici sa tento rok do maratónu zapojilo rekordných 225 detí.  

Do druhého ročníka projektu Celé Slovensko číta deťom sa zapojila aj naša knižnica. 

Projekt rovnomenného OZ sa už druhýkrát konal pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku. 

Tentokrát deťom čítali autori knihy Zvedajko Kvetoslav Krnáč a Martin Drdoš (z Levíc) a deťom 

kreslila ilustrátorka Kris Azyar Holková (z Levíc). Pobočku Vinohrady navštívila zástupkyňa 

riaditeľa školy s vychovávateľkou, ktoré čítali z knihy Marty Hlušíkovej Strelené rozprávky. 

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

ktoré aj v tomto roku realizovala pobočka TK Vinohrady.  

Pobočka pripravila aj Týždeň hlasného čítania – podujatie zamerané  prioritne na rozvoj 

čitateľských zručností detí mladšieho školského veku. Deti počas celého týždňa čítali z kníh. 

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

čítania detí a obľúbenej medzitriednej súťaže Čítam, čítaš, čítame. Do súťaže sa v tomto roku 

zapojilo 46 (rovnako) tried zo šiestich základných škôl s 889 (+3) súťažiacimi. Knižné odmeny pre 

175 víťazov knižnica zabezpečila prostredníctvom OZ Hlas knižnice, ktoré v tomto roku získalo 

finančnú dotáciu z Nadácie pre deti Slovenska z Detského fondu Cloetta a tiež finančnú dotáciu 

od Zastupiteľstva NSK.  

Pre prázdninujúce deti TK pripravila zábavné podujatia s knihou, kvízy, rébusy                      

a prázdninové zážitkové čítania z kníh Relaxujme s knihou. Podujatia boli zamerané na zábavné 

trávenie voľného času detí a dokonca aj ich rodičov a starých rodičov. 
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TK sa zapojila do celoslovenskej výzvy trávenia MDD v knižnici Deň detí s netradičnou 

knižnou hrdinkou s novou knihou Gabriely Futovej Bezvláska s veľmi silným posolstvom 

autorky, ktorá sa sama stala pri prekonávaní rakoviny „bezvláskou“.  

Počas letných prázdnin TK pripravila Prázdninové tvorivé dielne na námet knihy Lentilka 

pre dedka Edka spolu s Centrom voľného času.  

Knižnica sa pripojila k projektu Lentilkovanie s Ivonou Březinovou a Gabrielou Futovou 

besedou s rovnomenným názvom.  

Knižnica sa šiestykrát zapojila do medzinárodného podujatia Brain Awareness Week - 

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

Memory a Neuroimunologickým ústavom SAV. Trénerka pamäti Eva Bajanová  pripravila 

interaktívne audiovizuálne podujatie v spolupráci so Stanislavom Kejíkom pod názvom Rieka 

života a spomienok. Počas týždňa mali možnosť návštevníci knižnice riešiť hlavolamy a rébusy, 

deti na podujatí Bystré hlavičky. Deti čítali z knihy Ivony Březinovej Lentilka pre dedka Edka so 

zameraním na svet ľudí s Alzheimerom. 

 Pre žiakov deviatych ročníkov TK poskytovala lekcie knižnično-informačnej výchovy 

Exkurzia za informáciou, rozšírené o časť, ktorá sa venuje prevencii zneužitia internetu Nestrať sa 

vo svete internetu. Zo strany škôl je záujem aj o náučnú hodinu pre tínedžerov Orientujme sa vo 

svete informácií. 

Pre študentky PaSA knižnica  pripravila vzorové podujatie s metodikou  pre budúce učiteľky 

materských škôl Ako na zážitkové čítanie.  

O Tréningy pamäti  v našej knižnici prejavili záujem v RTVS tvorcovia relácie pre seniorov 

Generácie. Prišli do knižnice a televízny štáb natočil celú tréningovú hodinu aj s rozhovormi 

redaktorky Oľgy Belešovej s trénerkou Evou Bajanovou a zúčastnenými seniormi. Zostrihaný 

materiál potom použili v relácii. O trénovanie svojich postihnutých klientov prejavili záujem aj 

pracovníčky v špecializovanom ZSS Bardoňovo. Spoločne absolvovali 2 tréningové hodiny, 

prispôsobené schopnostiam ich klientov. 

V spolupráci s Klubom fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov a Mestom 

Levice TK pripravila vernisáž putovných výstav Najkrajšia kniha a propagačný materiál 

o Slovensku za rok 2015 a  Najkrajší kalendár  Slovenska 2016, ktorú spoločne s riaditeľkou 

knižnice otvorili Ing. Ján Krtík, viceprimátor mesta a čestný hosť fotograf, vydavateľ a „duchovný 

otec“ putovných výstav Ing. Vladimír Bárta. 

V spolupráci s Bibianou – Medzinárodným domom umenia pre deti knižnica sprístupnila 

putovnú výstavu ilustrácií, ktoré získali ocenenie Grand Prix a Zlaté jablko na BIB 1967-2015 

pod názvom Ilustrátorský Olymp. 

Knižnica spolupracovala s MsKS pri realizácii celomestského podujatia Šarkaniáda. TK 

tradične pripravila pre deti Stánok Múdrosti a podieľala sa aj na výbere šarkanov v porote. 

Aj v tomto roku sa knižnica zapojila do projektu Celé Slovensko číta deťom aj                   

na Mikuláša. Darčeky v podobe príbehov, rozprávok a básničiek rozdávali deťom členovia 

literárneho klubu Dúha. Naša kolegyňa piekla vianočné trubičky, ktoré deťom rozdával Mikuláš.  

Knižnica poskytovala rozšírené informácie o elektronických EBSCO databázach 

a propagovala súborný katalóg Infogate.  

 Podujatím Srdce z papiera: Valentínske pozdravy si aj tento rok knižnica pripomenula 

sviatok zaľúbených a potešila čitateľov ručne robenou pohľadnicou s úryvkami ľúbostných básní od 

Silvie Kučerkovej. 

Svoju tvorbu v knižnici prezentovala najúspešnejšia slovenská spisovateľka Táňa   

Keleová-Vasilková spolu so svojou priateľkou a generálnou manažérkou Vydavateľstva IKAR 

z levického regiónu Gabrielou Belopotockou. 

Podujatie Ochutnávka šťastia – Poznanie a posolstvo kníh bolo stretnutím ľudí so 

záujmom o poznanie a tiež o rozprávanie o pozitívnom vplyve literatúry na ľudské správanie. 

V adventnom čase to bolo stretnutie Ochutnávka šťastia – Čo nám dáva dobrá kniha. A ďalším 

v poradí bol Čas pokoja, lásky, tajomstiev a zázrakov. 
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V roku 2016 TK spoluorganizovala konferenciu s medzinárodnou účasťou v Leviciach      

Aby pamäť nestarla. Na tejto konferencii knižnicu úspešne prezentovala Eva Bajanová 

s príspevkom  Špecifiká trénovania pamäti v podmienkach knižnice.  

Z celkového množstva 566 podujatí bolo najviac až 159 (-3) dramatizácií rozprávok, 

z ktorých bol najväčší záujem o dramatizácie kníh Ježko Jožko a krtko Rudko, O veľkej repe  

a Brémski muzikanti. Z iných podujatí to boli najmä Knižnično-bibligrafické hodiny pre deti      

(a aj pre mládež) a tiež literárne a vedomostné kvízy Čo som čítal a  Ako poznám knihy a knižnicu.  

 

Propagácia knižnice Rok 2016 Rok 2015 Rozdiel 

Hromadné návštevy 425 392 33 

Počet návštevníkov 10 036 9 941 95 

Výstavy 175 230 -55 

Nástenky 39 28 11 

Knižničné plagáty 31 29 2 

Rozhlasové relácie 1 1 0 

Televízne vysielanie 8 6 2 

Články v tlači 14 14 0 

 

V roku 2016 navštívilo knižnicu prostredníctvom 425 (+33) hromadných návštev s počtom 

10 036 (+95) účastníkov.  TK pripravila 175(-55) výstav k výročiam literárnych osobností,  

39 (+11) tematických násteniek a vytvorila 31 (+2) knižničných plagátov. Knižnica úspešne 

propagovala svoju činnosť spolu 8-krát (+2). Levická televízna spoločnosť odvysielala                   

7 príspevkov o činnosti TK a 1 príspevok odvysielala RTVS-STV v rámci pravidelnej relácie pre 

seniorov Generácia – O starostiach a radostiach ľudí zrelého veku z Tréningov pamäti a vitality 

v našej knižnici. O knižnici vyšiel v regionálnej tlači rovnaký počet 14 článkov. 

 

III. Bibliograficko-informačná činnosť 

Uchovávanie, spracovávanie a sprístupňovanie regionálnych dokumentov 

 

V roku 2016 TK doplnila databázu regionálnych dokumentov o 75 (+16) kn. j. Knižnica 

spracovala 491 (+10) záznamov regionálnych článkov. Databáza článkov obsahuje 21 455 (+491) 

záznamov. Kvalita článkovej produkcie regionálnych periodík neustále klesá a je problém vybrať 

články s aspoň nejakou výpovednou hodnotou. Ešte v  roku 2015 prestal vychádzať regionálny 

týždenník so 70-ročnou tradíciou POHRONIE. V roku 2016 prestali vychádzať regionálne Naše 

novinky. TK excerpovala  články z 28 periodík, z nich 19 bolo s regionálnym zameraním. Databáza 

regionálnych kníh obsahuje 2 945 (+75) záznamov. 

Knižnica na webovej stránke sprístupnila a naďalej dopĺňa a aktualizuje rubriky Osobnosti 

a pamiatky regiónu, Pamätné tabule, Predstavujeme vám... mladé talenty levického regiónu 

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

prehliadač na komfortnejšie prehliadanie všetkých modulov aj z mobilných zariadení. TK od roku 

2015 zabezpečuje meranie návštevnosti webovej stránky prostredníctvom služby Google Analytics. 

V  roku 2015 si TK zriadila konto a zverejnila prvý príspevok na YouTub-e. V roku 2016 

mala TK zverejnené 3 videá z podujatí. Jej webovú stránku navštívilo 19 433 (-206) používateľov.  

 

Bibliograficko-informačné služby Rok 2016 Rok 2015 Rozdiel 

Bibliografické a faktografické informácie 11 272 10 272 1000 

Rešerše (elektronické) 116 139 -23 

Inštrukcie a konzultácie 1 391 1 581 -190 

Elektronické a digitálno-referenčné služby 1 465 1 581 -116 
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Na základe potrieb a požiadaviek používateľov knižnica v roku 2016 vypracovala 116 (-23) 

rešerší s počtom 5 524 záznamov, poskytla celkom 11 272 (+1 000) bibliografických  

a faktografických informácií, 1 391 (-190) inštrukcií a konzultácií a 1 465 (+184) 

elektronických a digitálno-referenčných služieb.  

 

 

 

Zoznam spracovaných rešerší v roku 2016 

 
1. Inflácia a jej dopad na národné hospodárstvo Slovenskej republiky v trhovej ekonomike 

(46 záznamov) 

2. Podmienky zániku trestnej činnosti (55 záznamov) 

3. Štýly výchovy a vzdelávania v rodinnom a školskom prostredí (61 záznamov) 

4. Trest odňatia slobody na doživotie (50 záznamov) 

5. Kolostómia (34 záznamov) 

6. Daňový systém s dôrazom na zdaňovanie nehnuteľnosti (40 záznamov) 

7. Vplyv neformálnych aktivít na osobnosť dieťaťa (34 záznamov) 

8. Posúdenie stavu vozidiel vo vybranom podniku (26 záznamov) 

9. Laboratórna analýza vybraného materiálu (55 záznamov) 

10. Príprava učiteľa na vyučovaciu hodinu (45 záznamov) 

11. Príprava učiteľa na vyučovaciu hodinu s názvom Podnikanie v stavebníctve (45 záznamov) 

12. Využitie aktivizujúcich vyučovacích metód na hodine slovenského jazyka (60 záznamov) 

13. Stres v učiteľskom povolaní (50 záznamov) 

14. Vysokozdvižný vozík (44 záznamov) 

15. Nemecký ovčiak (32 záznamov) 

16. Dejiny knižnice v Leviciach (100 záznamov) 

17. Komparácia manažérskych prístupov riadenia súkromných a štátnych stredných 

odborných škôl (44 záznamov) 

18. Inovatívne textilné techniky (59 záznamov) 

19. Aloe Vera (24 záznamov) 

20. Optimalizácia manipulačných operácií vo výrobnom podniku (21 záznamov) 

21. Interaktívna tabuľa ako prostriedok edukácie v predprimárnom vzdelávaní (45 záznamov) 

22. Dejiny Afganistanu (56 záznamov) 

23. Zobrazovacie metódy v rádiodiagnostike športových úrazov kolena (28 záznamov) 

24. Schizofrénia z pohľadu ošetrovateľstva (44 záznamov) 

25. Edukácia o rakovine prsníka z pohľadu ošetrovateľstva (32 záznamov) 

26. Neformálne vzdelávanie (63 záznamov) 

27. Andrej Chudoba – život a dielo (89 záznamov) 

28. Od športu ku kultu osobnosti (19 záznamov) 

29. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta liečeného elektrokonvulzívnou 

terapiou (52 záznamov) 

30. Vplyv učiteľa na rozvoj tvorivosti žiakov v odborných predmetoch (56 záznamov) 

31. Inkontinencia moču (33 záznamov) 

32. Diabetes Mellitus 2. typu (42 záznamov) 

33. Didaktika (50 záznamov) 

34. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť s totálnou endoprotézou bedrového kĺbu (47 

záznamov) 

35. Dieťa a zamieňanie pojmov (72 záznamov) 

36. Súľovský náučný chodník (44 záznamov) 
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37. Aplikácia didaktiky geografie na základných školách (17 záznamov) 

38. Rabíndranáth Thákur a Rudyard Kipling (47 záznamov) 

39. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s náhlou cievnou mozgovou príhodou 

(47 záznamov) 

40. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta po amputácii dolnej končatiny (31 

záznamov) 

41. Didaktická technika a jej využitie v práci užívateľa (54 záznamov) 

42. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s imobilizačným syndrómom (72 

záznamov) 

43. Práva pacientov (38 záznamov) 

44. Eticko-pragmatické aspekty sociálnej komunikácie (72 záznamov) 

45. Finančná gramotnosť mládeže alebo študentov (77 záznamov) 

46. Tetovanie ako sociálny fenomén (51 záznamov) 

47. Osobnosť vedúceho pracovníka v školskom prostredí (42 záznamov) 

48. Motivácia žiakov stredných odborných škôl (60 záznamov) 

49. Vplyv aktivizujúcich metód na motiváciu žiakov do učebnej činnosti (45 záznamov) 

50. Autizmus a výživa (90 záznamov) 

51. Účasť pedagógov stredných škôl v oblasti neformálneho a informálneho vzdelávania (46 

záznamov) 

52. Vinohradníctvo regiónov Tekov a Hont (81 záznamov) 

53. Rodina a úmyselné sebapoškodzovanie dieťaťa (42 záznamov) 

54. Terénna sociálna práca s ľuďmi bez domova (38 záznamov) 

55. Meranie kvality vyučovacieho procesu (37 záznamov) 

56. Ďalšie vzdelávanie učiteľov materských škôl na Slovensku a v zahraničí v oblasti 

digitálnych technológií (48 záznamov) 

57. Hodnotová orientácia stredoškolskej mládeže v súčasnosti (45 záznamov) 

58. Učebné štýly žiakov stredných odborných škôl a ich využitie v práci učiteľa (44 záznamov) 

59. Hodnoty v pedagogike (36 záznamov) 

60. Riziková mládež (59 záznamov) 

61. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s hypertenziou (51 záznamov) 

62. Osobnosti z Bátoviec (53 záznamov) 

63. Inovácie sociálnych služieb pre seniorov (44 záznamov) 

64. Špecifiká úlohy učiteľa vo výchove a vzdelávaní na stredných školách (50 záznamov) 

65. Vlhkostný režim pôdy po jej ošetrení hĺbkovým kyprením (55 záznamov) 

66. Aktuálne problémy inkluzívnej pedagogiky z hľadiska voľného času (52 záznamov) 

67. Pedagogická diagnostika (52 záznamov) 

68. Sendvičová generácia (53 záznamov) 

69. Edukačný proces pacienta so psoriázou (64 záznamov) 

70. Terénna práca v špeciálno-pedagogickom poradenstve (39 záznamov) 

71. Aplikácia reedukácie v centre špeciálno-pedagogického poradenstva (52 záznamov) 

72. Kleopatra v pop histórii (36 záznamov) 

73. Riadenie ľudských zdrojov vo vybranej firme (37 záznamov) 

74. Daniel Brunovský – Nový magický realizmus? (61 záznamov) 

75. Možnosti komunitnej práce pri zvyšovaní kvality života seniorov (43 záznamov) 

76. Proces rozhodovania a možnosti sebarealizácie učiteľa (50 záznamov) 

77. Kvalita pracovného života zamestnancov (53 záznamov) 

78. Nové trendy marketingovej komunikácie v cestovnom ruchu (36 záznamov) 

79. Zhutňovanie biomasy briketovaním (50 záznamov) 
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80. Osobnosti Bátoviec (20 záznamov) 

81. Rudolf Jedlička, zakladateľ komplexnej rehabilitačnej starostlivosti o jednotlivca 

s telesným postihnutím (23 záznamov) 

82. Etické princípy dobrovoľníctva súčasnej spoločnosti (67 záznamov) 

83. Rozvíjanie rytmického cítenia u detí s mentálnym postihnutím (37 záznamov) 

84. Úloha predsedníctva v Rade Európskej únie (52 záznamov) 

85. Manažérske rozhodovanie, vedenie a kaučing stredných škôl (52 záznamov) 

86. Poruchy príjmu potravy u dievčat (78 záznamov) 

87. Downov syndróm (36 záznamov) 

88. Využívanie kompetenčných modelov pri rozvoji manažérskych kompetencií vo vybraných 

organizáciách verejnej správy (55 záznamov) 

89. Didaktické hry na zvýšenie slovnej zásoby u detí mladšieho školského veku v školskom 

klube detí (46 záznamov) 

90. Súbor aktivít v pracovno-technickej oblasti výchovy na rozvoj jemnej motoriky u detí 

v školskom klube detí  (44 záznamov) 

91. Ján Palárik (48 záznamov) 

92. Osobná asistencia ako nástroj na kompenzáciu ŤZP (40 záznamov) 

93. Osud posledných Romanovcov (49 záznamov) 

94. Komparatívna analýza regiónov Európy z hľadiska vybraných aspektov udržateľného 

rozvoja (65 záznamov) 

95. Inklúzia žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia v súčasných podmienkach (40 

záznamov) 

96. Globalizácia a jej vplyv na podnikanie v regiónoch (86 záznamov) 

97. Podmienky a spôsoby zvyšovania kvalifikácie učiteľa ekonomických predmetov na SOŠ 

(60 záznamov) 

98. Sociálna diagnostika v procese sociálneho poradenstva (40 záznamov) 

99. Dopravná infraštruktúra a jej význam pre ekonomiku (17 záznamov) 

100. Levický jarmok (42 záznamov) 

101. Psychrotrofné baktérie a ich vplyv na kvalitu mlieka a mliečnych výrobkov (22 záznamov) 

102. Riziká skorého zavádzania tabletov do vyučovacieho procesu (55 záznamov) 

103. Základné metódy manažmentu prevzaté z filozofie, experimentu, prieskumu 

a kybernetiky (31 záznamov) 

104. Manažérske rozhodovanie, vedenie a kaučing škôl (26 záznamov) 

105. Screening obsahu ortuti v mlynských výrobkoch (62 záznamov) 

106. Odbytové organizácie výrobkov (63 záznamov) 

107. Vplyv IKT na zefektívnenie bezpečnosti v podniku (53 záznamov) 

108. Sociálna rehabilitácia (44 záznamov) 

109. Analýza stravovacích návykov detí navštevujúcich MŠ a možnosti zdravej výživy           

v MŠ (59 záznamov) 

110. Možnosti náboženského vyžitia moslimiek v SR a v Maďarsku (45 záznamov) 

111. Učebné pomôcky vo vyučovacom procese (41 záznamov) 

112. Rozvíjanie pohybových a komunikačných schopností detí cvičením na fitloptách (28 

záznamov) 

113. Problematika prekladu detskej literatúry (15 záznamov) 

114. Rodič ako partner školy (50 záznamov) 

115. Komparácie etických aspektov novodobých a starovekých olympijských hier (51 

záznamov) 

116. Metódy aktívneho vyučovania na stredných školách (35 záznamov) 
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Pri príležitosti 65. výročia založenia Okresnej knižnice v Leviciach TK  zhromažďovala 

a pripravovala na vydanie Pamätnicu Tekovskej knižnice v Leviciach. Z dôvodu preloženia osláv 

na budúci rok vyjde pamätnica až v roku 2017. Knižnica pripravuje  na vydanie aj Pamätné tabule 

a busty mesta Levice, ktoré priebežne dopĺňa. TK priebežne dopĺňa  a aktualizuje údaje 

do Slovníka osobností levického regiónu. 

 

IV. Metodická a poradenská činnosť 
 

 4. 1 Koordinácia a kooperácia činnosti knižníc v regióne 

 

 Knižnica poskytuje prostredníctvom svojej webovej stránky v sekcii Obecné knižnice 

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

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

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

adresárov a informácií z regiónu sú pravidelne aktualizované. 

V roku 2016 vyšla nová Vyhláška MK SR č. 201/2016  Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných dokumentov a o revízii 

a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach, s ktorou knižnica oboznámila celý región. 

Kvôli zmene organizácie zberu štatistických údajov sa ich začiatok posunul až na marec. 

Regionálne knižnice a ani SNK nemohli vstupovať do štatistickej databázy a ani upravovať chybné 

údaje. Navyše takto získané údaje nemôžu nijako ďalej spracovávať, ani inak využívať. TK preto 

vyzvala starostov obcí a knihovníkov, aby vyplnili pomocné formuláre, ktoré potom metodičky 

opravovali. Väčšina z nich poslala do TK formuláre a až po oprave ich potom obecní knihovníci 

vložili do databázy, spravovanej Národným osvetovým centrom.  

Okrem toho knižnica poskytovala usmernenie a pomoc pri vypĺňaní tlačív a prihlasovaní 

žiadostí o poskytnutí dotácie, pretože od tohto roku dotácie poskytuje Fond na podporu umenia. TK 

tiež pomáhala riešiť aktuálne problémy, ktoré bolo možné riešiť telefonicky, príp. e-mailom.  

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

z porád  riaditeľov, príp. odborných seminárov. Knižnica pravidelne informovala starostov obcí 

a knihovníkov o všetkých aktualitách. Knižnica aj tento rok ponúkla starostom obcí možnosť 

osobnej metodickej návštevy, o ktorú neprejavil nikto záujem.  

 

Na území regiónu TK koordinovala činnosť 83 knižníc so 4  (-1) pobočkami: 

 

 1 regionálna knižnica s 1 pobočkou 

 3 mestské knižnice s 2 (-1) pobočkami 

 9 (-1) obecných profesionalizovaných knižníc 

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

 fungujúcich – 43 (-6) knižníc  

 stagnujúcich menej ako 5 rokov – 13 (+5) knižníc  

 stagnujúcich viac ako 5 rokov –  14 (+2) knižníc 

V roku 2016 bol rovnaký počet 22 knižníc regiónu, ktoré poskytovali internet verejnosti. 

V knižniciach s profesionálnymi zamestnancami to bolo v 6 Ock: Farná, Kalná nad Hronom, 

Nová Dedina, Pukanci, Starý Tekov a Veľké Ludince. V knižniciach s neprofesionálnymi 

zamestnancami v 13 Ock: Devičany, Hontianske Trsťany, Horné Turovce, Hronovce, 

Kozárovce, Lula, Pastovce, Pohronský Ruskov, Sikenica, Šarovce, Tekovský Hrádok, Zalaba 

a Zbrojníky. Internet pre verejnosť poskytovali tiež 2 Msk: Šahy a Želiezovce a Tekovská 

knižnica v Leviciach. 
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Metodicko-poradenskú činnosť knižnica zamerala hlavne na: 

 

 zabezpečenie kompletného servisu knihovníkom v regióne prostredníctvom www knižnice 

 prenos aktuálnych informácií a uplatňovanie nových legislatívnych dokumentov v knižničnej 

praxi s dôrazom najmä na novú vyhlášku a nový Knižničný zákon 

 aktualizáciu zverejnených kontaktov a adresárov na webovej stránke TK 

 pomoc pri vyplňovaní štatistických výkazov o knižnici   

 pomoc pri vypracovaní žiadostí o poskytnutí dotácií 

 pomoc pri riešení aktuálnych problémov obecných knižníc 

 zabezpečenie registrácie knižníc do Zoznamu knižníc 

 

V tomto roku TK zaznamenala v knižniciach nasledujúce zmeny: 

 15 personálnych zmien: v Ock Pukanec odišla dlhoročná knihovníčka Eva Foltánová do 

starobného dôchodku a riadením poverili najprv Dušanu Papcúnovú a neskôr Žofiu 

Kyseľovú; v Msk Želiezovce bola po Bc. Diane Pólyovej poverená riadením Mgr. Sylvia 

Plizgová. Zároveň klesol počet pracovníkov na 2 (-1). Zmeny na poste knihovníka nastali aj 

v Ock Dolný Pial, Ock Lontov, Ock Pastovce a Ock Zbrojníky 

 1 organizačná zmena: Msk Želiezovce k 1.1.2016 stratila právnu subjektivitu a stala sa 

organizačnou zložkou MsÚ 

 1 priestorová zmena: sťahovanie do rovnocenných priestorov v Ock Lontov  
 

Formy metodickej činnosti Rok 2016 Rok 2015 Rozdiel 

Plán metodických návštev 10 10 0 

Počet metodických návštev 0 2 -2 

Plán metodických konzultácií 160 160 0 

Počet metodických konzultácií 279 181 98 

Hromadné informačné e-maily 7 5 2 

Základný knihovnícky kurz 3 0 3 

Exkurzia obecných knihovníkov v TK 3 0 3 

 

TK poskytla v roku 2016 starostom a knihovníkom regiónu spolu 279 (+98) metodických 

konzultácií. Z nich bolo 125 (+28) telefonických a 7 (+2) osobných so zameraním na štatistický 

výkaz. Dôslednou a systematickou metodickou prácou sa pomaly zlepšuje aj knižničné vykazovanie 

v regióne. Knižnica poskytla spolu 147 (+65) digitálnych a referenčných služieb.  

Napriek tomu, že knižnica nevykázala žiadnu metodickú návštevu kontakt s knižnicami je 

neustály. Dôkazom toho je aj vysoký počet najmä telefonických a elektronických konzultácií. 

Prostredníctvom pravidelne aktualizovanej webovej stránky v sekcii Obecné knižnice          

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

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

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

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

Benchmarkingu verejných knižníc (spoločné vykazovanie a porovnávanie výkonov knižníc v ČR 

a SR). TK na základe údajov získaných v štatistických výkazoch o knižnici za rok 2015 vyzvala 

zriaďovateľov 8 knižníc, ktorí ešte stále svoju knižnicu nezaregistrovali do Zoznamu knižníc SR, 

aby tak neodkladne urobili. Svoju povinnosť si splnili 4 knižnice. Obecné úrady Hokovce, 

Hontianske Trsťany, Ipeľské Úľany a Krškany tak ešte neurobili. 

 Starostovia obcí dlhodobo nejavia záujem o podpisovanie dohôd o spolupráci a ani  v tomto 

roku nepodpísali žiadnu dohodu. Ock Kozárovce požadovala ako jediná knižnica spracovanie KF. 

Obecné knižnice vybavené knižničným softvérom si KF na rozdiel od predchádzajúceho obdobia 

samostatne nakupujú a aj spracovávajú. 

V tomto roku sa uskutočnila revízia KF v Ock Drženice a v jej pobočke v Kmeťovciach.  
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 Do nového dotačného programu Fondu na podporu umenia sa zapojilo 8 knižníc 

(rovnako). V programe 6.1.1 Knižničná činnosť a knižničná infraštruktúra zaregistrovali svoje 

žiadosti 3 (rovnako) knižnice. Msk Šahy (8 000,00 €) a TK (4 500,00 €) boli úspešné, projekt Ock  

Kozárovce nebol podporený.  

 V programe 6.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity zaregistrovala svoju žiadosť a získala 

podporu Mestská knižnica Šahy (1 500,00 €). 

 Do programu 6.1.3 Akvizícia knižníc zaregistrovalo svoje žiadosti 7 (-1) knižníc a to Ock 

Bátovce (1 000,00 €),  Ock Farná (1 200,00 €),  Ock Nová Dedina (1 000,00 €), Ock Pukanec 

(1 200,00 €), Msk Šahy (3 100,00 €), Msk Želiezovce (1 000,00 €) a TK (7 100,00 €). Všetky 

podané žiadosti knižníc boli podporené. 

 

 4.2 Rozborová, analytická a prieskumová činnosť 

 

V roku 2016 TK vypracovala analýzu a rozbor činnosti v materiáli Výročná správa 

Tekovskej knižnice v Leviciach za rok 2015 a Správa o činnosti Tekovskej knižnice v Leviciach za 

1. polrok 2016. Výsledky činnosti verejných knižníc v regióne za rok 2015 spracovala TK 

v materiáli Dokumentácia 2015. 

  

 4.3 Ďalšie vzdelávanie knižničných pracovníkov 

 

Pracovníci TK sa v roku 2016 zúčastnili týchto odborných podujatí: 

 

1. Porada metodikov regionálnych knižníc Nitrianskeho samosprávneho kraja – KKKK        

v Nitre – február 

2. Valné zhromaždenie SAK a odborný seminár –  SNK v Martine – február 

3. Porada bibliografov regionálnych knižníc Nitrianskeho samosprávneho kraja – KAB        

v Nových Zámkoch – marec 

4. BOZP – školenie pracovníkov – Tekovská knižnica v Leviciach – apríl 

5. Hviezdoslavov Kubín – porotca obvodného kola MsKS v Leviciach – apríl 

6. Na ceste k detskému čitateľovi / s detským čitateľom – celoslovenský seminár v rámci Dní 

detskej knihy  – Miestna knižnica Petržalka v Bratislave – máj 

7. Nitrianska Lunica 2016 – slávnostné oceňovanie najlepších zamestnancov kultúrnych 

organizácií NSK – Župný dom v Nitre – máj 

8. Civilná ochrana – školenie pracovníkov – Tekovská knižnica v Leviciach – máj 

9. Poskytovanie prvej pomoci – školenie pracovníkov – Tekovská knižnica v Leviciach – máj 

10. NitLib 2016 – Propagácia a marketing knižníc (odborný seminár) – Univerzitná knižnica 

UKF v Nitre – máj 

11. Prezentácia knižníc v on-line prostredí (odborný seminár) – Univerzitná knižnica                   

v Bratislave – jún 

12. Vyhodnotenie činnosti verejných knižníc NSK za rok 2015 – Tekovská knižnica v Leviciach 

– jún 

13. Bratislavský bibliografický deň 2016 (metodický seminár) – Univerzitná knižnica                   

v Bratislave – jún 

14. Les ukrytý v knihe – Národné lesnícke centrum Zvolen   (slávnostné odovzdávanie cien) –  

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo  Zvolene – jún 

15. Exkurzia do Knihovny města Ostravy a Regionální knihovny Karviná – RZ SSKK – 

september 

16. RegioBiblib – Systém pre správu regionálnej bibliografie – KKKK v Nitre – september 
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17. Aby pamäť nestarla – odborná konferencia – PSK, Hornozemplínska knižnica vo Vranove 

nad Topľou, NSK, Tekovská knižnica v Leviciach – september 

18. Spoznávajme sa navzájom – odborný seminár v KKKK v Nitre – september 

19. Komunitná knižnica Domaša (odborný seminár) – september 

20. Zákon o ochrane osobných údajov s dôrazom na prax samosprávy (odborný seminár) –       

ZO-RVC v Nitre – september 

21. Pramene slovenskej hudby VI. – konferencia hudobných knihovníkov spojená so zasadnutím 

IAML – Katedra hudby UKF v Nitre – september 

22. Biblioterapia v knižnici – medzinárodné podujatie – MsK v Šahách – október 

23.  Ceny NSK (odovzdávanie ocenení osobnostiam NSK) – november 

24. 13. slovenská bibliografická konferencia – SNK v Martine – november 

25. Bibliotéka 2016 – medzinárodný veľtrh kníh – november 

26. 70 rokov knihovníckej spolkovej činnosti na Slovensku (slávnostné výročné podujatie) – 

SSKK – december 

27. Zasadnutia výboru KP SSKK Nitra – KAB v Nových Zámkoch 

 

- účasť pracovníkov na pracovných a odborných poradách  

 4.4 Príprava a spracovanie koncepčných programov, programov rozvoja knižníc 

 

V roku 2016 TK vypracovala Plán činnosti na rok 2016  a priebežne podľa potreby 

pripravovala materiály a odborné podklady, týkajúce sa odbornej činnosti.  

 

4.5 Edičná činnosť 

 

1. Holubcová, Jana 

Výročná     správa   Tekovskej knižnice v Leviciach za rok 2015 / Jana Holubcová. – Levice : 

Tekovská knižnica v Leviciach, 2016. – 38 s., Príl. 

 

2. Holubcová, Jana 

Plán    činnosti   Tekovskej  knižnice  v Leviciach  na  rok  2016 / Jana  Holubcová. – Levice : 

Tekovská knižnica v Leviciach, 2016. – 9 s. 

 

3. Tomusová, Katarína 

Dokumentácia   2015  :   vyhodnotenie   činnosti   verejných    knižníc  v   okrese  Levice  podľa 

hlavných      ukazovateľov   činnosti   za    rok  2015 /  Katarína Tomusová. – Levice  : Tekovská 

knižnica v Leviciach, 2016. – 10 s., Príl.  

 

4. Gőczeová, Andrea                                                                                                                   

Ľubica    Kepštová   :  bibliografický    profil / Andrea Gőczeová. – Levice : Tekovská knižnica 

v Leviciach, 2016. – Nestr.  

 

5. Gőczeová, Andrea 

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

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

 

6. Kuna, Miroslav 

Pamätnica Tekovskej knižnice v Leviciach –  1951-2016 / Miroslav Kuna, Andrea Gőczeová. 

– Levice : Tekovská knižnica v Leviciach, 2016. – V tlači. 
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Články: 

 

1. Holubcová, Jana 

Aby  pamäť  nestarla  / Jana Holubcová. - Fotogr. - In: Slovenská brána. - Roč. 26 (66), č. 19 

(2016), s. 12 

 

2. Bajanová, Eva 

Bohunická  roľa / Eva Bajanová : Fotog. 4. In: Slovenská brána. - Roč. 26  (66), č. 16 (2016),     

s. 11. 

 

3. Bajanová, Eva 

Na   stretnutiach  trénujú,  aby  pamäť  nestarla príliš rýchlo / Eva Bajanová. - Fotogr. In: 

My. Týždeň na Pohroní. - Roč. 25/13, č. 40 (2016), s. 4. 

 

4. Kollárová, Vlasta 

Lentilkovanie v Tekovskej knižnici v Leviciach / Vlasta Kollárová. - Fotogr.  In: My. Týždeň 

na Pohroní. - Roč. 25/13, č. 39 (2016), s. 6. 

 

5. Kollárová, Vlasta  

Pozrite   si najkrajšie   knihy  a  propagačné  materiály  / Vlasta  Kollárová. - Fotogr.  In: My. 

Týždeň na Pohroní. - Roč. 25/13, č. 37 (2016), s. 2. 

 

Napísali o nás:  

1. Medzihradská, Anna 

Čítajme deťom 20 minút každý deň!  / Anna Medzihradská. - Fotogr. - In: Slovenská brána. - 

Roč. 26 (66), č. 19 (2016), s. 12 

 

2. (JB) 

Deťom  čítali   rozprávky / (JB). - Fotogr.  In:  My.  Týždeň  na  Pohroní. - Roč. 25/13, č. 49 

(2016), s. 4. 

 

3. Burjaniv, Jaroslav 

Najčítanejšia slovenská autorka prišla do Levíc / Jaroslav Burjaniv. - Fotogr. In: My. Týždeň 

na Pohroní. - Roč. 25/13, č. 46 (2016), s. 4.  

 

4. Némethová, Jana 

V regáloch je klasika, aj   absolútne  knižné novinky : Tekovská  knižnica rozšírila svoj fond / 

Jana Némethová. - Fotogr. In: My. Týždeň na Pohroní. - Roč. 25/13, č. 48 (2016), s. 2. 

 

5. (op) 

O starnutí pamäti medzinárodne / (op). - Fotogr. - In: Župné ozveny. - Roč. 2, č. 10 (2016), s. 3. 

 

6. (TK) 

V  knižnici   budú   čítať   deťom    spisovatelia  / (TK). - Fotogr. In: My. Týždeň na Pohroní. - 

Roč. 25/13, č. 21 (2016), s. 5. 

 

7. Némethová, Jana 

V  Tekovskej   knižnici   mali   týždeň   plný   podujatí   / Jana  Némethová. - Fotogr.  In:  My. 

Týždeň na Pohroní. - Roč. 25/13, č. 10 (2016), s. 2. 

http://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Napisali%20o%20nas/Aby%20pamat....pdf
http://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Napisali%20o%20nas/na%20stretnutiach.pdf
http://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Napisali%20o%20nas/lentilkovanie.pdf
http://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Napisali%20o%20nas/pozrite%20si%20najkrajsie%20knihy.pdf
http://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Napisali%20o%20nas/Citajme%20detom%2020%20minut.pdf
http://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Napisali%20o%20nas/Detom%20citali.pdf
http://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Napisali%20o%20nas/Keleova%20Vasilkova.pdf
http://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Napisali%20o%20nas/V%20regaloch%20je%20klasika.pdf
http://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Napisali%20o%20nas/o%20starnuti%20pamati%20medzin%C3%A1rodne.pdf
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8. Némethová, Jana 

Knižnicu   otvorili   pred   65  rokmi  / Jana Némethová. - Fotogr. In: My. Týždeň na Pohroní. - 

Roč. 25/13, č. 10 (2016), s. 2. 

 

9. Némethová, Jana 

Do   beletrie   sa   nevrátia  späť   knihy,  ale   stavbári : opravovať  budú   schody  a   podlahu 

podkrovia / Jana  Némethová. - Fotogr.  In:  My.  Týždeň na  Pohroní. - Roč. 25/13, č. 10 (2016),  

s. 2. 

 

Okrem uvedených edičných titulov TK pripravila a zabezpečila v rámci propagácie knižničných 

služieb: 

- diplomy k vyhodnoteniu súťaže Čítam, čítaš, čítame 

- osvedčenia pre absolventov Tréningov pamäti 

- propagáciu knižnice a knižničných podujatí prostredníctvom banerov,  

- propagáciu knižnice a knižničných podujatí tlačenými letákmi, pozvánkami plagátmi aj 

nástenkami v priestoroch knižnice aj v regionálnych médiách 

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

knihovníckom portáli INFOLIB 

 

V. Elektronizácia, automatizácia, technické vybavenie 
 

TK pracuje v plnoautomatizovanom režime v knižničnom programe DAWINCI od konca 

roku 2008. Firma SVOP prispôsobila program DAWINCI požiadavkám TK. Knižnica program 

prevádzkuje na základe zmluvy o outsourcingu. 

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

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

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

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

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

má oveľa pomalšie pripojenie ako v oddeleniach v meste.  

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

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

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

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

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

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

verejnosť ďalšie 2 ks PC. TK poskytuje verejnosti internetové služby a služby on-line katalógu na 

10 ks PC. 

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

väčších porúch, prípadne potrebnej výmeny súčiastok, alebo zariadení knižnica využívala služby 

servisu výpočtovej techniky. 

TK začiatkom tohto roku ukončila redizajn webového sídla knižnice, vrátane grafickej 

zmeny so zapracovaním všetkých platných štandardov pre vytváranie webových sídiel vo verejnej 

správe. 

Knižnica vlastní dátové úložisko Synology DiskStation na automatické zálohovanie zložiek 

a súborov z pracovných PC.  

V roku 2016 mala TK k dispozícii 32 (+4) ks PC. Z tohto počtu majú pracovníci knižnice 

k dispozícii 21 PC (+3)  a 10 ks PC majú k dispozícii používatelia. 1 PC je (-15) v sklade. 

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

tlačiarní, 3 ks notebookov a 3 ks projektorov.  

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

Slovenskej knižnice pre nevidiacich v Levoči má knižnica PLEXTALK, ktorý umožňuje 
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nevidiacim a slabozrakým používateľom hlasné čítanie CD-ROM-ov priamo v knižnici, prípadne 

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

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

Oddelenie regionálnej literatúry je vybavené novým  grafickým softvérom CorelDRAW X6, 

videokamerou a novým  fotoaparátom  NIKON B700, má tiež  k dispozícii zariadenie  na 

hrebeňovú väzbu a novú elektrickú zošívačku RAPID. 

Pobočka Vinohrady má k dispozícii  rádiomagnetofón s CD prehrávačom. 

 

VI. Priestorové podmienky, výstavba, rekonštrukcia  
 

Priestorové podmienky Rok 2016 Rok 2015 Rozdiel 

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

Výpožičné miesta 461,91 461,91 0,00 

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

Neverejné priestory 402,38 402,38 0,00 

 

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

 

TK je od februára roku 2012 umiestnená v dvoch budovách, pričom v jednej budove je 

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

oddelenie beletrie. V septembri 2014 knižnica začala realizáciu rozsiahlej rekonštrukcie tejto 

budovy, ktorá pokračovala aj v tomto roku. I. etapa rekonštrukcie bola ukončená až koncom 

decembra 2016. Nakoľko nebola vykonaná v požadovanej kvalite, knižnica reklamovala u firmy 

Levstav hydroizolačný systém budovy, ktorý nebol správne urobený a ďalšie nedorobky.  Z toho 

dôvodu sa TK nemohla presťahovať do zrekonštruovaných priestorov. Oddelenie beletrie je od 

augusta 2014 (pôvodne na 5 mesiacov) ešte stále dočasne umiestnené v náhradných priestoroch. 

Navyše po realizácii prvej etapy rekonštrukcie budovy TK nemá šancu presťahovať prenajaté 

kancelárie s celodennými letnými teplotami často nad 35°C do budovy v správe knižnice, pretože 

podkrovné priestory táto  etapa rekonštrukcie neriešila. 

Napriek tomu, že TK nikdy nemala dostatok priestorov, z pôvodných 1 466,86 m² v roku 

1999 jej zostalo už iba 1 076,60 m², čo je o 390,26 m² menej! Oddelenie odbornej literatúry sa 

muselo na základe výpovedi mesta odsťahovať z budovy DK Družba do CK Junior. Napriek 

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

tento zámer zatiaľ nepodaril. Do nových priestorov pre OOL sa nezmestil celý KF, preto bolo 

potrebné umiestniť cudzojazyčnú literatúru do priestorov hudobného kabinetu a najmenej 

využívaný KF vyradiť. Do nových priestorov sa nezmestila ani pomerne veľká študovňa s čitárňou. 

V nových priestoroch oddelenia mohla TK umiestniť iba 3 PC a na prezenčné štúdium zostal iba 

minimálny priestor. OOL sťahovaním prišlo nielen o počítače pre verejnosť, študovňu a čitáreň, 

z ktorých zostalo iba torzo, ale tiež o časť KF a najmä o skladové priestory a sociálne zariadenie. 

V nových priestoroch oddelenia totiž nie je k dispozícii voda, ani WC! 

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

bezbariérový, zabezpečený nájazdovou rampou. V tomto roku knižnica pokračovala                       

vo zveľaďovaní tohto oddelenia a Literárneho klubu, čo sa jej mimoriadne darilo. 

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

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

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

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

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

hygienicky nevyhovujúce a zotrvávanie pracovníkov v nich je neúnosné!  
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TK pôsobí v nevyhovujúcich priestoroch. Preto vedenie a všetci pracovníci knižnice dúfajú, 

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

NSK na roky 2008-2015. 

 

VII. Personálna oblasť 
 

V roku 2016 nastali v TK dve personálne zmeny. K 31.8.2016 odišla výpoveďou na vlastnú 

žiadosť 1 pracovníčka a od 15.8.2016 nastúpila na jej miesto nová pracovníčka. Počet pracovníkov 

knižnice  23 zostal nezmenený.  

 

Stav pracovníkov Rok 2016 Rok 2015 Rozdiel 

Počet pracovníkov 23 23 0 

Prepočítaný počet pracovníkov 23 23 0 

 

Nakoľko obidve pracovníčky mali rovnaké vzdelanie, kvalifikačná štruktúra pracovníkov 

knižnice sa nezmenila. 

 

Kvalifikačná štruktúra pracovníkov Rok 2016 Rok 2015 Rozdiel 

Počet pracovníkov 23 23 0 

Počet odborníkov - knihovníkov 18 18 0 

Z toho počet VŠ 4 4 0 

Z toho počet SŠ 14 14 0 

Počet ostatných pracovníkov 5 5 0 

Z toho počet SŠ 4 4 0 

Z toho počet SOU 1 1 0 

 

Priemerná mzda pracovníkov k 31.12.2016 bola 781,78 € (+90,92). Priemerná mzda pracovníkov 

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

výkone práce vo verejnom záujme od 1.1.2016 o valorizáciu 4%. Okrem toho od 1.8.2016 dostala 

TK mzdové prostriedky z ÚNSK na ďalšie zvýšenie platov na 5 mesiacov (do konca roku 2016). 

Priemerný vek všetkých pracovníkov k 31.12.2016 bol  50,43 (+0,39)  rokov. 

Priemerný vek odborných pracovníkov k 31.12.2016 bol  49,22 (+1) rokov. 

 

VIII. Finančné zabezpečenie  (Príl. č. 2) 
 

Rozpočet Rok 2016 Rok 2015 Rozdiel 

Pôvodný rozpočet 342 834,00 318 103,00 24 731,00 

Upravený rozpočet 482 356,20 400 015,00 82 341,20 

Rozdiel 139 522,20 81 912,00 57 610,20 

 

Pôvodný rozpočet pre knižnicu v roku 2016 bol vo výške 342 834,00 €  (+24 731,00). 

Rozpočet bol zvýšený o valorizáciu miezd a odvodov od 1.1.2016.  V priebehu roka bol rozpočet 

postupne navýšený až na 482 356,20 € (+82 341,20). V tejto sume bol rozpočet knižnice zvýšený   

o 16 301,25 € na valorizáciu miezd a platov, o 14 400,00 € na nájomné za prenajaté priestory, 

o 36 000,00 € na opravu schodiska a podlahy v podkroví OB, o 36 000,00 € na nákup vybavenia 

a zariadenia priestorov OB, o 10 000,00 € na výmenu radiátorov, EZS a interiérového 

vybavenia, o 22 000,00 € na opravu schodiska a podlahy v podkroví OB, o 5 000,00 €  na doplnenie 

KF, o 60,00 € na servis horákov, o 374,00 € na spolufinancovanie projektu „Nové knihy čitateľom“ 
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a o 236,95 € na spolufinancovanie projektu „Modernizácia služieb knižnice“. Rozpočet bol 

znížený o nesplnené príjmy v sume 850,00 €. 

V roku 2016 TK nedostala rozpočet na kapitálové výdavky.  

 

Dotácia Rok 2016 Rok 2015 Rozdiel 

Pôvodná dotácia 325 834,00 301 103,00 24 731,00 

Upravená dotácia 466 206,20 370 383,00 95 823,20 

Rozdiel 140 372,20 69 280,00 71 092,20 

 

TK dostala pôvodnú dotáciu vo výške 325 834,00 € (+24 731,00). V priebehu roka bola 

dotácia zvýšená na 466 206,20 € (+95 823,20), čo bolo zvýšenie oproti pôvodnej dotácii 

o 140 372,20 €. Navýšenie dotácie je uvedené v odstavci o rozpočte. 

 

Nákup KF finančne Rok 2016 Rok 2015 Rozdiel 

Plán nákupu KF 17 098,65 € 16 842,60 € 256,05 € 

Skutočnosť 17 098,65 € 16 842,60 € 256,05 € 

Z toho nákup kníh 14 196,61 € 14 003,85 € 192,76 € 

Z toho nákup periodík 2 902,04 € 2 838,75 € 63,29 € 

 

TK kúpila v roku 2016 KF v celkovej sume 17 098,65 € (+256,05). Knižnica z tejto sumy 

použila na nákup kníh 14 196,61 € (+192,76 ) a na nákup periodík 2 902,04 € (+63,29). 

 

IX. Granty, nadácie, sponzorské príspevky 

 

V roku 2016 TK pripravila za knižnicu 4 projekty v celkovej sume 29 485,00 €, z ktorých 

získala 13 765,95 €. Knižnica sa prvýkrát uchádzala o dotácie z nového Fondu na podporu 

umenia. Ide o nový spôsob získavania finančných prostriedkov pre knižnice a ďalšie kultúrne 

zariadenia. Knižnica pripravila 2 projekty. Jeden v programe 6.1.1 Knižničná činnosť pod názvom 

„Modernizácia služieb knižnice“ v požadovanej sume 8 685,00 € na nákup materiálneho 

a technického vybavenia. Tento projekt bol podporený sumou 4 500,00 € a spolufinancovaný 

ÚNSK sumou 236,95 €, t. j.  spolu 4 736,95 €. Druhým z FPU bol projekt v programe 6.1.3 

Akvizícia knižníc pod názvom „Nové knihy čitateľom“ v požadovanej sume 15 800,00 €. Tento 

projekt bol podporený sumou 7 100,00 € a spolufinancovaný ÚNSK sumou 374,00 €, t. j. spolu 

7 474,00 €. 

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

projekt „Kultúrne poukazy“ sumou 1 555,00 €. 

TK žiadala tiež o dotáciu mesto Levice na doplňovanie KF s projektom „Obohaťme 

knižnicu“ v sume 5 000,00 €, dotáciu však nedostala. 

TK pripravila pre OZ Hlas knižnice 3 projekty v požadovanej sume  4 635,00 €, na ktoré 

získala 2 119,78,00 €. Do Nadácie pre deti Slovenska Detského fondu Cloetta OZ prihlásilo 

projekt „Čítam, čítaš, čítame“ v požadovanej sume  2 235,00 €, na ktorý získalo dotáciu 1 200,00 € 

so spolufinancovaním 319,78  €, t. j. spolu 1 519,78 €. Tieto finančné prostriedky OZ použilo na 

nákup kníh pre víťazov súťaže a na nákup maňušiek na dramatizácie rozprávok. 

Do Dotačného systému NSK OZ prihlásilo projekt pod názvom “Čítam, čítaš, čítame – 

projekt podpory čítania detí“ s požadovanou sumou 950,00 €, na ktorý získalo dotáciu 300,00 €    

na nákup vecných cien do súťaže. 

OZ žiadalo o dotáciu mesta Levice projektom „Skvalitnenie prvého kontaktu dieťaťa 

s knihou“ v požadovanej sume 1 450,00 €, na ktorú získalo 300,00 € so spolufinancovaním      

24,00 €, t. j. 324,00 €. OZ z tejto dotácie dalo vyrobiť 200 ks vrecúšok na knihy pre prvočitateľov 

knižnice. 
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X. Knižnice a spolková činnosť 
 

TK je od roku 2000 členom medzinárodnej organizácie knižníc Unesco Network                 

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

skupiny IAML, medzinárodnej asociácie hudobných knižníc.  

Knižnica je kolektívnym členom Spolku slovenských knihovníkov a knižníc a Slovenskej 

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

a vzdelávacích podujatí, organizovaných obidvomi profesnými organizáciami. Riaditeľka knižnice 

sa zúčastnila slávnostného podujatia 70 rokov knihovníckej spolkovej činnosti na Slovensku. 

 

XI. Medzinárodná knižničná spolupráca 

 

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

roku štyri pracovníčky knižnice navštívili Knihovnu města Ostravy a Regionální knihovnu 

Karviná. 

 
 

 

 

 

 

        Mgr. Jana Holubcová, v. r. 

riaditeľka Tekovskej knižnice v Leviciach 

 

 

 

 

V Leviciach, 23.1.2017 
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                                                                                                                                                                   Príloha  č.1 

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia 
 

 

Názov podujatia: Počet Organizované: 

Regionálne prvky v ľudovej slovesnosti (rozprávanie 

o povestiach nášho regiónu) 8x pre deti 

Trojhviezdie najznámejších bájkarov (Ezop, J. de La 

Fontaine, I. A. Krylov) 13x pre deti 

O Pichuľkovi, Svetluške a  mravcoch Pobehajcoch 

(dramatizácia knihy Ruda Mórica) 5x pre deti 

Rozprávka, báseň a povesť v tvorbe Štefana Moravčíka 

(zábavná hovorená bibliografia pre deti) 8x pre deti 

O Guľkovi Bombuľkovi (dramatizácia knihy Márie 

Ďuríčkovej) 4x pre deti 

O veľkej repe (dramatizácia slovenskej rozprávky v úprave 

Ľudmily Hrdinákovej) 20x pre deti 

Heviho škola tvorivosti (literárna hodina venovaná tvorbe 

Daniela Heviera pre deti) 4x pre deti 

Ježko Jožko a krtko Rudko (dramatizácia knihy Jozefa  

Pavloviča) 24x pre deti 

O medovníkovom domčeku (dramatizácia slovenskej ľudovej 

rozprávky) 9x pre deti 

Pinocchio (dramatizácia knihy Carla Collodiho)  pre deti 

Ľudmila Podjavorinská (literárna hodina venovaná tvorbe 

autorky) 2x pre deti 

Brémski muzikanti (dramatizácia rozprávky bratov 

Grimmovcov) 17x pre deti 

Pavol Dobšinský – zberateľ slovenských ľudových rozprávok 

(rozprávková hodina) 12x pre deti 

Budkáčik a  Dubkáčik (dramatizácia knihy Jozefa Cígera 

Hronského) 8x pre deti 

Orientujme sa vo svete informácií (náučná hodina pre 

teenagerov zameraná na prácu s náučnou literatúrou a na 

orientáciu vo fonde knižnice) 3x 

pre deti, 

 pre mládež 

Dobrodružstvá vranky Danky (dramatizácia knihy Jozefa 

Urbana) 2x pre deti 

O Pampúšikovi (dramatizácia rozprávky v úprave Ľudmily 

Hrdinákovej) 7x pre deti 

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

Čítajme deťom. Hlasné čítanie z knihy: Andrea Gregušová: 

Operácia orech a iné dedkoviny 2x pre deti 

Čítajme deťom. Hlasné čítanie z knihy: Jiří Holub: Koľko 

váži Matilda  pre deti 

Jozef Cíger Hronský (literárna hodina k 120 výr. narodenia) 4x pre deti 

Daniela Ondreičková (tematická hodina venovaná ilustrátorke 

a jej knižnej tvorbe)  pre deti 

Dušan Dušek (literárna hodina venovaná známemu 

slovenskému spisovateľovi)  pre deti 

Daniel Hevier (literárna hodina) 2x pre deti 

Knižnično-bibliografická hodina pre mládež (KBL) 23x pre mládež 
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Knižnično-informačná hodina pre deti (KIV) 70x pre deti 

Mini kurz práce na počítači 4x pre dospelých 

Ako poznám knihy a knižnicu (literárne kvízy zamerané na 

knižnično-informačnú výchovu) 46x pre deti 

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

Gabriela Futová - obľúbená autorka skvelých príbehov 

o deťoch a pre deti  (literárna hodina) 9x pre deti 

Dobre vidím iba srdcom (literárna hodina venovaná A. de 

Saint-Exupérymu a jeho dielu Malý princ) 

 

3x pre deti 

Relaxujeme s knihou (prázdninové zážitkové čítanie z kníh) 4x pre deti 

Tréningy pamäti a vitality (program zameraný na aktivizáciu 

a cvičenie pamäťových schopností seniorov a aktívnych 

dospelých čitateľov) 6x pre dospelých 

Srdce z papiera  (valentínske pozdravy návštevníkom 

knižnice)  pre dospelých 

Ochutnávka šťastia – posolstvo a poznanie z kníh (rozhovory 

o pozitívnom vplyve literatúry na ľudské vedomie)  pre dospelých 

Deň ľudovej rozprávky 2016. Ľudová rozprávka ako komiks? 

(celoslovenské podujatie venované Pavlovi Dobšinského)  pre deti 

Nehejtuj.sk (preventívno-vzdelávacie podujatie venované 

Európskemu roku proti násiliu na ženách) 5x pre mládež 

Hry s pamäťou (interaktívne podujatie zamerané na zvládanie 

pamäťových techník) 4x pre mládež 

Rieka života a spomienok (populárno-náučné podujatie 

organizované pri príležitosti Týždňa mozgu 2016)  pre dospelých 

Zaspomínajme si na detstvo. Dramatizácia rozprávky pre 

dospelých klientov Zariadenia sociálnych služieb Bardoňovo  pre dospelých 

Stretnutie so slovenskou spisovateľkou Janou Šulkovou  pre deti 

Koza odratá a jež (dramatizácia slovenskej ľudovej 

rozprávky) 13x pre deti 

Beseda s autorom knižnej prvotiny Chlapček Miroslavom 

Bulejčíkom  Bulejčíkom  pre deti 

Čítajme si so SLNIEČKOM -  beseda so spisovateľkou 

a rektorkouo a redaktorkou  časopisu Slniečko Ľubicou Kepštovou  pre deti 

O kohútikovi a sliepočke (dramatizácia rozprávky z knihy 

Riekanky, pesničky a rozprávky) 7x pre deti 

Svet plný radosti (rozprávanie o živote a tvorbe Jozefa Cígera 

Hronského) 6x pre deti 

Slávnostné otvorenie Týždňa hlasného čítania pre 1. stupeň 

ZŠ na Vinohradoch  pre deti 

Mytológia v hudbe, hudba v mytológii III. MYTOLÓGIA 

INDIE -  audiovizuálne podujatie   pre dospelých 

Hlasné čítanie v knižnici. Rose Lagercrantz: Môj šťastný život 

6x pre deti 

Hlasné čítanie v knižnici. Zvonimír Balog: Často si 

vymýšľam...  pre deti 

Vyhodnotenie Týždňa hlasného čítania pre 1. stupeň ZŠ 

Vinohrady (podujatie zamerané na podporu rozvoja 

čitateľských zručností žiakov mladšieho školského veku)  pre deti 

http://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Fotky/jana_sulkova/Jana%20Sulkova%20A4.pdf
http://www.litcentrum.sk/slniecko
http://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Fotky/mytologia_indie/Mytologia%20v%20hudbe,%20hudba%20v%20mytologiiIII.%20India-pozvanka.pdf
http://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Fotky/mytologia_indie/Mytologia%20v%20hudbe,%20hudba%20v%20mytologiiIII.%20India-pozvanka.pdf
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Predstavím vám knižnicu. Deň otvorených dverí na ZŠ 

Vinohrady  pre deti 

Bystré hlavičky – riešenie hlavolamov a rébusov (podujatie 

realizované v rámci Týždňa mozgu)  pre deti 

Prezentácia knihy Ivony Březinovej Lentilka pre dedka Edka 

3x pre deti 

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

a III. kategória)  pre deti 

Noc s Andersenom 2016 – celoslovenské podujatie zamerané 

na aktívne trávenie voľného času detí v knižnici  pre deti 

Daroval deťom dar najvzácnejší (literárna hodina o Hansovi 

Christianovi Andersenovi) 2x pre deti 

O kocúrikovi a kohútikovi  (dramatizácia rozprávky z knihy 

Riekanky, pesnička a rozprávky) 7x pre deti 

Ako na zážitkové čítanie (praktické ukážky práce s deťmi 

v knižnici pre budúce učiteľky MŠ)  pre mládež 

Les ukrytý v knihe 2016. Stretnutie s lesným pedagógom Ing. 

Petrom Grófom. Recepty z lesa ( celoslovenský projekt) 3x pre deti 

Noro Ölvecký – stretnutie s autorom 

 pre dospelých 

Európa – klenot starého sveta (prezentácia fotografií 

Jaroslava Burjaniva pri príležitosti Dňa zeme 2016)  pre deti 

Po stopách osobností a pamiatkach mesta (virtuálna 

prechádzka)  pre dospelých 

Ovce.sk (podujatie zamerané na prevenciu bezpečného 

používania internetu) 2x pre deti 

Čítajme deťom. Hlasné čítanie z knihy: Jiří Holub: Vzbura 

strašidiel  pre deti 

Čítajme deťom. Hlasné čítanie z knihy: Základy slušného 

správania pre deti 2x pre deti 

Ján Bodenek (literárna hodina k 105. výročiu narodenia) 

 pre deti 

Rudo Móric (literárna hodina k 95. výročiu narodenia) 

2x pre deti 

Igor Rumanský (tematická hodina k 70. výročiu narodenia 

ilustrátora)  pre deti 

Erik Jakub Groch (literárna hodina) 

 pre deti 

Akademická maliarka Zdena Vojtková (tematická hodina 

k 70. výročiu narodenia)  pre deti 

Tomáš Janovic (literárna hodina) 

 pre deti 

Jaroslava Blažková (literárna hodina) 

 pre deti 

Štefan Moravčík (literárna hodina) 

 pre deti 

Eugen Suchoň (tematická hodina) 

 pre deti 

Čítajme deťom. Hlasné čítanie z knihy: Gabriela Futová: 

Očko špehúň 3x pre deti 
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Celé Slovensko číta deťom. Druhý týždeň čítania deťom 

v SR. Čítanie s autormi kníh o Zvedajkovi. Čítanie z knihy 

Marty Hlušíkovej Strelené rozprávky 2x pre deti 

Exkurzia za informáciou (knižnično-informačné vzdelávanie 

pre žiakov 9. ročníkov)  pre deti 

Reálny a fantastický svet v knihách Márie Ďuríčkovej 

(literárna hodina venovaná tvorbe autorky) 3x pre deti 

Rozprávky o psíčkovi a mačičke (dramatizácia rozprávky) 

 pre deti 

Deň detí s netradičnou knižnou hrdinkou (MDD v knižnici 

s novou knihou Gabriely Futovej Princezná Bezvláska)  pre deti 

Najpočetnejší detský čitateľský maratón „Čítajme si“ (8. roč.  

maratónu organizovaného Linkou detskej istoty) 3x pre deti 

Slávnostné vyhodnotenie 24. ročníka projektu čítania detí 

v Leviciach Čítam, čítaš, čítame  pre deti 

Muzikál (tematická hodina) 

 pre deti 

Slušné správanie (tematická hodina) 

 pre deti 

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

3x pre deti 

Naša rodina (tematická hodina) 

 pre deti 

Dopravné križovatky (tematická hodina) 

 pre deti 

Prázdninové tvorivé dielne na námet knihy Lentilka pre 

dedka Edka 
 pre deti 

Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 

2015 a  Najkrajší kalendár  Slovenska 2016 (vernisáž 

putovných výstav) 
 pre dospelých 

Lentilkovanie s Ivonou Březinovou a Gabrielou Futovou 

(autorská beseda ) 
2x pre deti 

Aby pamäť nestarla (konferencia s medzinárodnou účasťou) 
 pre dospelých 

Prednáška a praktická ukážka rešeršovania v KIS3G 
5x pre mládež 

Čítajme deťom. Hlasné čítanie z knihy Melity Denkovej: 

Rozprávky čarovných kamienkov 
 pre deti 

Čítajme deťom. Hlasné čítanie z knihy Ondreja Nagaja 

Básničkové pochúťky alebo pochúťkové básničky 
 pre deti 

Čítajme deťom. Hlasné čítanie z knihy Martiny Tyny 

Doležalovej Zornička 
 pre deti 

Dopravná výchova (tematická hodina) 
3x pre deti 

Roald Dahl (literárna hodina) 
 pre deti 

Stretnutie s najúspešnejšou slovenskou spisovateľkou Táňou 

Keleovou – Vasilkovou  pre dospelých 
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Čítajme deťom. Hlasné čítanie z knihy Tracey Corderoyovej 

Tresky-plesky: Pirátske pletky bosoráckej babky 4x pre deti 

Zdravá výživa (tematická hodina) 
3x pre deti 

Ľudo Ondrejov – 115. výročie narodenia (literárna hodina) 
 pre deti 

Ľubomír Feldek – 80. výročie narodenia (literárna hodina) 
 pre deti 

Krista Bendová (literárna hodina) 
2x pre deti 

Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša (zapojenie sa do 

celoslovenského projektu čítania deťom v knižnici)  pre deti 

Povesť (literárna hodina) 
2x pre deti 

Mária Rázusová Martáková (literárna hodina) 
2x pre deti 

Čítajme deťom. Hlasné čítanie z knihy Marty Hlušíkovej 

Mlynčeky tety Hrozienky  pre deti 

Ezopove bájky (literárna hodina) 
 pre deti 

Šaliansky Maťko (23. ročník súťaže v prednese slovenskej 

povesti)  pre deti 

Hodina krásy v knižnici 
 pre dospelých 

Relax v knižnici (literárne posedenie dôchodcov) 
 pre dospelých 

Od Ondreja do Troch kráľov (literárne pásmo spojené 

s výrobou vianočných svietnikov)  pre dospelých 

The Beatles – výpoveď o jednej generácii (audiovizuálna 

 prezentácia)  pre dospelých 

Jozef Pavlovič (literárna hodina o známom slovenskom 

autorovi kníh pre deti)            pre deti 

Do rozprávky po múdrosť a pieseň (rozprávanie o poézii 

Milana Rúfusa nielen pre deti)           pre deti 

Vianočná chrípka (dramatizácia rozprávky z knihy Moja 

najkrajšia vianočná knižka) 14x         pre deti 

Vianoce v  knihách pre deti (literárna hodina spojená                     

s hovorenou bibliografiou) 5x         pre deti 

Marianna Grznárová (literárna hodina k 75. výročiu 

narodenia)         pre deti 

Čítajme deťom. Hlasné čítanie z knihy Vianočná kniha  

v rámci projektu  Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša 5x       pre deti 

Vianoce (rozprávanie o vianočných tradíciách na Slovensku) 
4x       pre deti 

Mikuláš v knižnici 
     pre dospelých 

Čas pokoja, lásky, tajomstiev a zázrakov (posedenie a úvahy 

s knihou v čase adventnom so Silviou Kosztolányiovou 

a Janou Kollárovou)      pre dospelých 
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