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I. Úlohy a miesto knižnice, vzájomná koordinácia a kooperácia 
 

 Tekovská knižnica v Leviciach ako verejná regionálna knižnica plnila v roku 2014 všetky 

funkcie a úlohy v súlade s jej poslaním a plánom činnosti na rok 2014. Knižnica pôsobí na území 

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

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

komunitných aktivít. 

Na území regiónu Tekovská knižnica (TK) koordinovala činnosť rovnako ako v minulom 

roku 83 knižníc a  6 pobočiek.  

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

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

v rôznych častiach mesta sú všetky oddelenia služieb on-line pripojené na internet, čo umožňuje 

komplexné poskytovanie knižnično-informačných služieb pre čitateľov našej knižnice. Čo však 

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

účelovú budovu. 

Knižnica vstúpila do nového roku s restami z minulého roku, kedy nesplnila príjmy 

z vlastnej činnosti o 4 000,00 € a nedokázala koncom roka objednať časopisy na rok 2014, ktoré 

predtým každoročne v decembri objednávala. Z toho dôvodu musela TK objednať časopisy 

v januári, čím vznikli problémy, pretože knižnica nedokázala na začiatku roka uhrádzať faktúry za 

výdavky, ktoré presahovali bežnú 1/12 rozpočtu. Navyše prvýkrát sa stalo, že prišli vyúčtovania za 

energie už v januári a situácia bola finančne neúnosná! Knižnica preto požiadala ÚNSK o finančnú 

pomoc a knižnici sa podarilo oddialiť platenie niektorých faktúr. Finančné výdavky narastali aj 

v súvislosti so zabezpečením podkladov k stavebnému povoleniu, ale tiež s opravou a predajom 

starého a kúpou nového vozidla. Knižnica musela platiť za poistenie nového vozidla, ale do doby 

predaja aj za staré vozidlo. Navyše TK vznikla povinnosť vyplatiť každému zamestnancovi 16,00 € 

mesačne. Finančné problémy sa ako-tak podarilo eliminovať až pred koncom polroku. 

V roku 2014 knižnica konečne získala finančné prostriedky na Rekonštrukciu budovy 

oddelenia beletrie Tekovskej knižnice v Leviciach vo výške 270 000,00 €, ktorá sa začala 

realizovať 29. septembra 2014 firmou LEVSTAV Levice. Celý polrok bol jeden  kolotoč príprav 

a zabezpečenia potrebnej dokumentácie na stavebné povolenie, komunikácie s úradmi, inštitúciami 

a spoločnosťami. Potom nasledovali prípravy podkladov pre začatie verejného obstarávania. TK 

požiadala ÚNSK o realizáciu verejného obstarávania. To sa po mnohých peripetiách a vystriedaní 3 

pracovníkov, vykonávajúcich verejné obstarávanie na ÚNSK knižnici napokon podarilo. Z dôvodu 

prípravy rekonštrukcie budovy bolo potrebné v septembri vysťahovať celú budovu. Knižnica 

našťastie našla síce menšie, ale vhodné priestory na dočasné umiestnenie oddelenia beletrie až do 

odovzdania budovy stavebnou firmou. Do konca roka firma LEVSTAV zatiaľ preinvestovala iba 

28 117,28 €. 

Okrem toho získala knižnica aj kapitálové finančné prostriedky 10 000,00 € na nákup 

osobného motorového vozidla, čo sa knižnici podarilo ešte v 1. štvrťroku zabezpečiť. TK kúpila 

osobné motorové vozidlo ŠKODA Fabia Combi. Hneď v prvých dňoch tohto roku vypovedalo 

knižnici staré auto, takže na kúpu nového bol naozaj najvyšší čas. Knižnica opravila staré vozidlo 

ŠKODA Felícia Combi, zabezpečila vypracovanie znaleckého posudku a napokon ho aj úspešne 

predala. Celý ten postup však trval neskutočne dlho a zabral more času a peňazí. 

Pôvodný rozpočet pre knižnicu v roku 2014 bol vo výške 318 103,00 € (-4 000). V priebehu 

roka bol rozpočet postupne navýšený o 6 480,00 € na mzdy a odvody, o 3 000,00 € na energie, 

o 3 000,00 € účelovú dotáciu na knihy, o 4 800,00 € na nájomné, o 431,00 € na opravu auta, 

poistenie a znalecký posudok, o 1 000,00 € na spolufinancovanie projektu Nové knihy čitateľom, 

o 3 200,00 € na spolufinancovanie projektu Nová technika v knižnici a o ďalších  

512,00 € na  spolufinancovanie toho istého projektu. Rozpočet bol ďalej zvýšený o 7 300,00 € z 

grantu MK SR Nové knihy čitateľom, o 7 000,00 € z grantu MK SR Nová technika v knižnici, čo 
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bolo spolu zvýšenie rozpočtu o 37 853,00 €. Rozpočet bol znížený o 1 880,00 € z dôvodu 

nenaplnenia vlastných príjmov. Na konci roku bol napokon rozpočet upravený na 354 076,00 €. 

Knižnica dlhodobo trpí nedostatkom finančných prostriedkov na doplňovanie KF. Ani 

tohtoročný zvýšený prírastok nepostačuje na priblíženie sa našej knižnice k schváleným štandardom 

pre verejné knižnice. V roku 2014 knižnica kúpila KF v sume 15 282,47 € (+4 815,53 €). V tomto 

roku TK použila z vlastných zdrojov 2 852,47 € (-899,23 €), z dotácie z ÚNSK 3 000,- € 

(+2 554,76 €), 8 430,00  € (3 160,- €) z grantov MK SR a 1 000,- € (rovnako) zo spolufinancovania 

grantu. Z celkovej sumy 15 282,47 € knižnica použila na nákup kníh 11 435,15 € (+3 003,85) 

a 3 847,32 € (+1 811,68) na nákup periodík. 

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

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

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

strednými školami. Knižnica čoraz častejšie oslovuje k spolupráci rôzne záujmové skupiny 

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

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

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

Knižnica sa aj v tomto roku zapojila do medzinárodných projektov. Už jedenástykrát 

knižnica pripravila pre deti Noc s Andersenom. Knižnica už štvrtýkrát realizovala podujatia pre deti 

aj seniorov v rámci Brain Awareness Week - Týždeň mozgu, ktorého organizátorom na Slovensku 

je Slovenská Alzheimerova spoločnosť v spolupráci s Nadáciou Memory 

a Neuroimunologickým ústavom SAV. 

Knižnica realizovala podujatia aj v rámci celoslovenských projektov. Pätnástykrát pripravila 

pre verejnosť Týždeň slovenských knižníc, ktorý každoročne organizuje Slovenská asociácia 

knižníc spolu so Spolkom slovenských knihovníkov a knižníc. Siedmykrát knižnica prispela 

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

maratón, ktorý pripravuje Linka detskej istoty pri SV UNICEF. Knižnica sa už po štvrtýkrát 

zapojila do celoslovenskej kampane, ktorú vyhlasuje Národné lesnícke centrum Les ukrytý 

v knihe. Siedmykrát sa knižnica zapojila do projektu Deň ľudovej rozprávky, ktorý je ďalším 

projektom na podporu čítania detí. Prvýkrát sa realizoval celoslovenský projekt Zlatá priadka 

Mária Ďuríčková, do ktorého sa TK tiež zapojila. Knižnica sa zapojila aj do národného 

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

príslušníkom iných kultúr, národností a menšín podujatím Nehejtuj v knižnici a aj do projektu 

ovce.sk prezentáciou projektu spoluautorom Zdeňkom Slávikom. 

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

čítame, do ktorej sa v tomto roku zapojilo 47 (+1) tried s 900 (+29) deťmi. Na jeseň knižnica 

vyhlásila už XXIII. ročník súťaže Čítam, čítaš, čítame.  

Knižnica v spolupráci so VII. ZŠ realizovala projekt na podporu literatúry a kníh Týždeň 

hlasného čítania  a projekt na podporu čítania detí Čítajme deťom.  

Knižnica realizovala aj siedmy cyklus projektu Tréningy pamäti. Prvá trénerka 

v podmienkach knižníc na Slovensku Eva Bajanová reprezentovala našu knižnicu príspevkom 

Chcem byť bystrý až do stovky na medzinárodnej konferencii knihovníkov – trénerov pamäti 

Pomôžme ľuďom s postihnutím, aby ich pamäť nestarla príliš rýchlo v Hornozemplínskej 

knižnici vo Vranove nad Topľou. Príspevkom Tréningy pamäti seniorov v TK v Leviciach zasa 

prezentovala svoje aktivity a skúsenosti na odbornom knihovníckom seminári Nitlib v SPU v Nitre. 

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

v tomto roku stretával seniorský klub Čo nového v dennej tlači.  

V tomto roku knižnica pripravila až 616 (+55) podujatí s počtom účastníkov 

14 157 (+953) a až 433 (+17) hromadných návštev s počtom účastníkov 9 731 (+1 508). 

Knižnica bola úspešná aj v grantových programoch, kedy získala finančnú podporu 

na projekty z grantového programu MK SR. MK SR podporilo projekt „Nová technika v knižnici“ 

sumou 7 000,00 €. Projekt napokon z dôvodu administratívnej chyby zo strany MK SR do plnej 

výšky 10 230,00 € dofinancoval ÚNSK. TK tak mohla kúpiť 12 ks PC, notebook, projektor a 3 
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tlačiarne. MK SR podporilo tiež projekt „Nové knihy čitateľom“ sumou 7 300,00 €.  Knižnica sa 

zapojila aj do projektu v samostatnom grantovom programe „Kultúrne poukazy“, z ktorého získala 

1 130,00 €.   

TK pripravila spoločne s OZ Hlas knižnice projekt „Čítam, čítaš, čítame“ na ktorý získala 

finančnú dotáciu od zastupiteľstva NSK 300,00 €. Tieto finančné prostriedky knižnica použila na 

nákup cien k vyhláseniu výsledkov súťaže Čítam, čítaš, čítame. 

Knižnica okrem toho získala ďalších 8 PC a tlačiareň zapožičaním z ÚNSK v rámci 

skvalitňovania knižnično-informačných služieb. 

Vďaka sponzorstvu dokázala knižnica konečne vydať dlhodobo pripravovanú publikáciu 

Ľudové zvyky Tekova a Hontu. 

Čo sa týka náročnosti, tento rok bol najnáročnejší nielen z dôvodu „papierových“ príprav, 

sťahovania a realizácie rekonštrukcie, ale aj z dôvodu plnenia ďalších náročných výziev a úloh. 

Začiatok roka bol mimoriadne náročný kvôli chýbajúcim finančným prostriedkom a množiacim sa 

faktúram. Našťastie, síce neskoro, ale v priebehu roka knižnica postupne dostávala rozpočtové 

opatrenia a situácia sa postupne normalizovala. Mimoriadne úlohy plnila knižnica aj vo verejnom 

obstarávaní, v oprave, ohodnotení a predaji služobného automobilu a v obstaraní nového 

automobilu. Nemalé problémy riešila knižnica s internetom a tiež s programom DAWINCI, ktoré sa 

podarilo doriešiť až koncom roka. Za plnenie a pomoc pri riešení ťažkých a zložitých úloh 

a častokrát nadprácu najmä užšieho vedenia knižnice, ale aj ostatných pracovníkov patrí všetkým 

veľká vďaka. 
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II. Základné činnosti knižnice 

 
1. Knižničný fond 

 

Prírastok KF rok 2014 rok 2013 Rozdiel 

Plán prírastku 2 400 2 400 0 

Prírastok KF  2 055 2 818 -763 

Rozdiel -345 418 -763 

 

Rok 2014 nebol z hľadiska doplňovania KF úspešný.  Knižnica v tomto roku  doplnila KF 

o 2 055 kn. j. (-763). Nákup KF sa síce o niečo zlepšil na 1 322 kn. j. (+225), napriek tomu bol 

celkový prírastok veľmi ďaleko od štandardov pre verejné knižnice. Na doplňovanie KF získala 

knižnica  z grantového programu MK SR až 7 300,00 €. Na konci roka ešte knižnica získala dotáciu 

z ÚNSK vo výške 3 000,00 €. Napriek podpore MK SR a aj podpore zo strany zriaďovateľa bolo 

doplňovanie KF nedostatočné, čo následne ovplyvnilo celkovú činnosť a výkony knižnice. TK 

dlhodobo trpí nedostatkom finančných prostriedkov a pokiaľ sa jej financovanie nezlepší, nie je 

možné ani len dúfať v priblíženie sa k štandardom platným pre verejné knižnice. 

Dlhodobo nedostatočné financovanie doplňovania KF zo strany zriaďovateľa neprispieva 

k snahe TK o budovanie pozitívneho imidžu spoľahlivej kultúrnej inštitúcie.  

 

Nákup KF podľa finančných zdrojov rok 2014 rok 2013 Rozdiel 

Grant MK SR + kultúrne poukazy 8 430,00 € 5 270,00 € 3 160,00 € 

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

Mesto Levice     0,00 € 

Dotácia NSK  3 000,00 € 445,24 € 2 554,76 € 

Vlastné zdroje 2 852,47 € 3 751,70 € -899,23 € 

Nákup KF spolu 15 282,47 € 10 466,94 € 4 815,53 € 

 

V roku 2014 knižnica kúpila KF v sume 15 282,47 € (+4 815,53 €). V tomto roku TK 

použila z vlastných zdrojov 2 852,47 € (-899,23 €), po dlhšej dobe z dotácie z ÚNSK 3 000,00 € 

(+2 554,76 €), z grantov MK SR 8 430,00  € (+3 160,00 €) a 1 000,00 € (rovnako) zo 

spolufinancovania grantu. 

 

Nákup KF finančne rok 2014 rok 2013 Rozdiel 

Plán nákupu KF 15 282,47 € 10 466,94 € 4 815,53 € 

Z toho periodiká 3 847,32 € 2 035,64 € 1 811,68 € 

Z toho knihy 11 435,15 € 8 431,30 € 3 003,85 € 

Nákup KF spolu 15 282,47 € 10 466,94 € 4 815,53 € 

 

Z celkovej sumy 15 282,47 € knižnica použila na nákup kníh 11 435,15 € (+3 003,85) 

a 3 847,32 € (+1 811,68) na nákup periodík. 
 

Spôsob nadobudnutia KF rok 2014 rok 2013 Rozdiel 

Kúpa 1 322 1 097 225 

Dar 644 1 598 -954 

Náhrada 89 122 -33 

Povinný výtlačok 0 2 -2 

Prírastok spolu 2 055 2 819 -764 
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V roku 2014 TK doplnila KF o 2 055 kn. j. (-225). Z toho  kúpou knižnica zabezpečila 1 322 

kn. j. (+225). Až 886 kn. j. TK kúpila vďaka finančnej podpore Grantového programu MK SR, 

pričom z vlastných zdrojov kúpila knižnica iba 436 kn. j. Nákup KF realizovala knižnica rovnako 

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

s osvedčenými partnermi – Internetovým kníhkupectvom PEMIC, Vydavateľstvom Albatros-

Media, veľkoobchodom IKAR, vydavateľstvom Portál, Kníhkupectvom Viera, Ing. Ivanom 

Lazíkom a s predajňou skrípt UKF v Nitre.  

Knižnica získala darom  644 kn. j. (-954). Najväčší počet darov bol tradične od čitateľov 

knižnice. Knižnica získala od OZ Hlas knižnice 89 kn. j.,  56 kn. j. vďaka zaujímavému projektu 

novinárky pani Marty Moravčíkovej „Jednu knihu ročne“, 6 kn. j. z vydavateľstva Kalligram 

z ich projektu „Knižnica slovenskej literatúry“ a od vydavateľstva Slovart získala TK 2 kn. j. za 

účasť na projekte Noc s Andersenom. 

V roku 2014 knižnica nahradila 89 kn. j. (-33) kn. j.  

Priemerná cena knihy v roku 2014 bola 8,65 € (+1,01).  

 

Štruktúra prírastku KF rok 2014 rok 2013 Rozdiel  

Odborná literatúra pre dospelých 27,59% 22,24% 5,35% 

Krásna literatúra pre dospelých 37,96% 49,38% -11,42% 

Odborná literatúra pre deti 6,28% 4,65% 1,63% 

Krásna literatúra pre deti 26,71% 22,24% 4,47% 

Ostatné dokumenty 1,46% 1,49% -0,03% 

Spolu 100,00% 100,00%   

 

V roku 2014 knižnica zaznamenala opäť najväčší prírastok krásnej literatúry pre dospelých 

37,96% (-11,42%) a zároveň paradoxne aj jej najväčší pokles. Knižnica tiež navýšila prírastok 

odbornej literatúry na 27,59% (+5,35%), krásnej literatúry pre deti na 26,71% (+4,47%) a aj 

odbornej literatúry pre deti na 6,28% (+1,63%). Prírastok ostatných dokumentov bol na úrovni 

predchádzajúceho roku 1,46% (-0,03%). 

 

Počet získaných periodík rok 2014 rok 2013 Rozdiel 

Počet titulov periodík 83 82 1 

Počet kúpených titulov 61 62 -1 

Počet darovaných titulov 25 21 4 

Počet exemplárov periodík 93 94 -1 

Počet kúpených exemplárov 67 68 -1 

Počet darovaných exemplárov 26 26 0 

 

V roku 2014 knižnica odoberala  83 (+1) titulov  periodík,  z nich bolo 61 (-1) titulov 

kúpených a 25 (+4) darovaných (3 tituly boli kúpené a zároveň darované). Celkový počet 

exemplárov periodík bol 93 (-1), z nich 67 exemplárov bolo kúpených a 26 darovaných.  

 

Úbytok KF rok 2014 rok 2013 Rozdiel  

Plán úbytku 2 675 1 186 1 489 

Úbytok KF  5 918 3 830 2 088 

Rozdiel 3 243 2 644 599 

 

Knižnica v roku 2014 vyradila 5 918 kn. j. (+2 088). V porovnaní s plánom bolo vyradených 

o 3 243 kn. j. viac. Najväčší počet vyradených kn. j. bol z  priestorov oddelenia a z pivničných 

priestorov beletrie z dôvodu jeho sťahovania do menších priestorov. 

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

dosiahla úplné automatizované spracovanie celého knižničného fondu. 
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V roku 2014 knižnica uskutočnila plánovanú revíziu KF pobočky Vinohrady. 

. 

Stav KF rok 2014 rok 2013 Rozdiel  

Plán stavu KF 106 500 109 000 -2 500 

Stav KF 102 912 106 775 -3 863 

Rozdiel -3 588 -2 225   

  

Stav KF sa v tomto roku opäť znížil na 102 912 kn. j. (-3 863) najmä z dôvodu sťahovania 

oddelenia beletrie a vyradenia väčšieho počtu kn. j. a samozrejme tiež kvôli nízkemu prírastku.  

V tomto roku sa opäť znížil počet kn. j. na 1-ho obyvateľa mesta na 3,01 (-0,10)) kn. j. 

Knižnica použila údaj o počte 34 144 (-183) obyvateľov k 30.6.2014.  

 Počet kn. j. na 1-ho používateľa knižnice sa v tomto roku zvýšil na 25,19 (+1,27). 

  

2. Knižnično-informačné služby 

 

TK poskytuje automatizované KIS už od roku 1998. V roku 2008 knižnica prešla na súčasný 

knižničný program DAWINCI, v ktorom knižnica pracuje.  

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

trend vo výkonoch v knižnično-informačných službách, ktorý knižnica čiastočne očakávala 

v súvislosti s pripravovanou rekonštrukciou budovy oddelenia beletrie a následným sťahovaním 

oddelenia.   

 V roku 2014 poklesol nielen počet fyzických návštevníkov, ale došlo aj k poklesu 

virtuálnych návštevníkov. Rovnako poklesol aj počet používateľov internetových služieb, ktorých 

sme v tomto roku zaznamenali 4 956 (-2 062). SNK v Martine ukončila národný projekt 

Informatizácia knižníc – Verejný internet v knižniciach SR a TK v apríli vrátila 8 ks tenkých 

klientov pre verejnosť a 1 ks tlačiareň, čím sa znížil počet PC pre verejnosť na 8 ks zastaraných PC. 

Chýbajúcich 8 ks plnohodnotných PC a tlačiareň TK napokon získala  v októbri podporou 

spoločného projektu knižníc Nitrianskeho kraja z VÚC. 

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

2013 TK posielala SMS upomienky všetkým kategóriám používateľov okrem detí. V roku 2014 

knižnica realizovala túto službu počas celého roku u väčšiny používateľov, čím zjednodušila systém 

upomínania a zároveň výrazne znížila  náklady na jeho realizáciu. TK denne generuje 

a automaticky posiela SMS upomienky. 

 

2.1 Používatelia 

 

Používatelia KIS rok 2014 rok 2013 Rozdiel 

Plán registrovaných používateľov  4 000 4 700 -700 

Počet používateľov  4 085 4 464 -379 

Z toho plán používateľov do 15 r. 1 800 1 850 -50 

Z toho používateľov do 15 r. 1 662 1 783 -121 

 

TK v roku 2014 zaregistrovala 4 085 (-379) používateľov, čo je pokles počtu požívateľov 

oproti predchádzajúcemu roku. Oproti plánu síce stúpol počet o 85, ale plán bol upravený kvôli 

pripravovanému sťahovaniu. Oproti predchádzajúcemu roku knižnica zaregistrovala oveľa menej 

dospelých čitateľov 2 423 (-258), čo je oproti upravenému plánu o 223 viac. Knižnica aj v tomto 

roku zaznamenala tiež   pokles detských čitateľov 1 662 (-121), ktorí tvoria 38,75 (5,43)  

z celkového počtu 3 556 (-59) školopovinných detí. Počet detí z MŠ stúpol  na 284 (+46). 

Percento registrovaných používateľov knižnice z počtu obyvateľov mesta Levice aj v tomto 

roku kleslo na 11,96% (- 1,04). 
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 TK úzko spolupracuje od roku 1996 (realizácia projektu Herňa pre postihnuté deti) s deťmi 

zo Spojenej školy internátnej v Leviciach. Naša knižnica sa venuje aj týmto deťom, ktoré knižnicu 

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

chápaniu a schopnostiam. 

TK aj v tomto roku zabezpečovala zrakovo postihnutým používateľom a držiteľom 

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

Počet používateľov týchto špeciálnych služieb je veľmi malý19 (+3). V TK majú k dispozícii PC 

s programami JAWS a MAGIC, vďaka ktorým môžu využívať internet a tiež sťahovať si zvukové 

knihy v MP3 formáte. Okrem toho môžu v priestoroch knižnice využívať PLEXTALK na čítanie 

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

používateľov.  

V roku 2014 v rámci komplexného poskytovania KIS pracovníci knižnice zabezpečili 6x 

donášku kníh do domácnosti znevýhodneným používateľom. Knižnica zabezpečila DD Jeseň života 

aj vypožičanie 31 kn. j. a darovanie 10 kníh z Letného jarmoku.  

 

Návštevníci  rok 2014 rok 2013 Rozdiel 

Plán návštevníkov  58 000 70 000 -12 000 

Počet prítomných návštevníkov  41 592 42 858 -1 266 

Počet virtuálnych návštevníkov   17 832 21 736 -3 904 

Počet návštevníkov spolu 59 424 64 594 -5 170 

 

V roku 2014 knižnica zaznamenala 59 424 (-5 170) návštevníkov, čo je oproti plánu o 1 424 

viac. Do knižnice prišlo 41 592 (-1 266) fyzických návštevníkov. TK zaznamenala  17 832 (-3 904) 

virtuálnych záujemcov. Prostredníctvom webu aj v tomto roku používatelia najčastejšie využívali 

on-line katalóg s možnosťou vyhľadávania knižničných dokumentov a aj ich rezervácie.  

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

podujatia.  

 

Upomienky rok 2014 rok 2013 Rozdiel 

I. Upomienka 582 1 474 -892 

II. Upomienka 169 500 -331 

III. Upomienka 83 200 -117 

Pokus o zmier 103 102 1 

Písomné upomienky spolu 937 2 276 -1 339 

Upomienky prostredníctvom SMS 3 095 2 129 966 

Počet upomienok spolu 4 032 4 405 -373 

  

TK v roku 2014 zaznamenala celkom 4 032 (-373) upomienok, čo je pokles. Knižnica 

poslala poštou iba  937 (-1 339) upomienok. Počet upomienok prostredníctvom SMS vzrástol na 

3 095 (+966). Ide o modernejší, lacnejší a promptnejší spôsob realizácie tohto procesu, ktorý si 

pochvaľujú nielen knihovníci, ale aj používatelia. 

Z počtu 103 (+1) pokusov o zmier zostalo nevybavených 14 (+11).  

 

2.2 Výpožičky 

 

Výpožičky rok 2014 rok 2013 Rozdiel 

Plán absenčných výpožičiek 144 500 160 500 -16 000 

Absenčné výpožičky 158 240 167 487 -9 247 

Plán prezenčných výpožičiek 35 500 41 500 -6 000 

Prezenčné výpožičky 37 493 40 311 -2 818 

Plán počtu výpožičiek 180 000 202 000 -22 000 
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Počet výpožičiek spolu 195 733 207 798 -12 065 

 

V r. 2014 dosiahla knižnica celkový počet výpožičiek  195 733 (-12 065), čo je o 15 733 

výpožičiek viac oproti upravenému plánu. Na rok 2014 knižnica naplánovala nižší počet výpožičiek 

z dôvodu sťahovania oddelenia beletrie. Z celkového počtu výpožičiek bolo 158 240 (-9 247) 

absenčných a 37 493 (-2 818) prezenčných. Hlavným dôvodom každoročného poklesu prezenčných 

výpožičiek je strata priestoru študovne, ktorý mala knižnica pred sťahovaním oddelenia odbornej 

literatúry k dispozícii.  

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

kvalite. Koncom roku mala firma SVOP problémy s programom DAWINCI, ktoré spôsobovali 

časté výpadky programu. Problémy firma vyriešila až tesne pred vianočnými sviatkami.  

 

Zloženie výpožičiek rok 2014 rok 2013 Rozdiel 

Odborná literatúra pre dospelých 27,41% 28,65% -1,24% 

Krásna literatúra pre dospelých 32,11% 29,78% 2,33% 

Odborná literatúra pre deti 7,39% 7,40% -0,01% 

Krásna literatúra pre deti 20,46% 20,95% -0,49% 

Periodiká 12,63% 13,22% -0,59% 

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

Z toho špeciálne dokumenty 1,10% 1,01% 0,09% 

 

Najväčší nárast knižnica zaznamenala vo výpožičkách krásnej literatúry pre dospelých 

32,11% (+2,33). Naopak najväčší pokles knižnica zaznamenala vo výpožičkách odbornej literatúry 

pre dospelých 27,41% (-1,24) a vo výpožičkách periodík 12,63% (-0,59). Ostatné výpožičky boli 

v podstate na úrovni predchádzajúceho roku. 

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

47,91 (+1,36) výpožičiek. 

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

5,80 (-0,02). 

 

MVS rok 2014 rok 2013 Rozdiel 

Počet MVS žiadaniek 947 1 237 -290 

Počet vybavených MVS žiadaniek 832 1 213 -381 

Úspešnosť vybavenia 87,86% 98,06% -10,20% 

MMVS 0 9 -9 

MVS iným knižniciam 226 249 -23 

 

V tomto roku knižnica zaznamenala 947 (-290) žiadaniek o medziknižničnú výpožičnú 

službu. Z celkového počtu žiadaniek TK  kladne vybavila 832 (-381) MVS, čo predstavuje 

úspešnosť vybavenia 87,86% (-10,20%). V tomto roku kleslo percento úspešnosti vybavených 

žiadaniek aj z dôvodu neposkytovania  MVS zo strany SNK až do konca roku 2015. Počet 

poskytnutých MVS iným knižniciam v tomto roku opäť mierne poklesol  na 226 (-23).  

 

2.3 Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia 

 

Podujatia rok 2014 rok 2013 Rozdiel 

Plán podujatí 500 500 0 

Počet podujatí 616 561 55 

Z toho pre deti 537 471 66 

          pre mládež 54 54 0 
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          pre dospelých 25 36 -11 

Počet účastníkov podujatí 14 157 13 204 953 

 

V roku 2014 knižnica pripravovala podujatia v súlade s ťažiskovými úlohami a opäť 

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

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

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

knižnice.  Väčšinu podujatí knižnica pripravila s minimálnymi finančnými nákladmi a v prípade 

financovania podujatia knižnica spolupracovala s OZ Hlas knižnice a so sponzormi. Knižnica 

v tomto roku realizovala 616 (+55) podujatí s celkovým počtom účastníkov 14 157 (+953). Aj 

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

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

materských škôl. TK tiež realizovala väčšie podujatia, čo sa odrazilo v počte účastníkov podujatí. 

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 Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Mestské kultúrne 

stredisko, Tekovské múzeum, Krajské osvetové stredisko v Nitre, Mestská polícia, SB Press, 

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

začiatok“. 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 tomto roku sa knižnica zapojila do XV. ročníka Týždňa slovenských knižníc     (28.3. – 

4.4.2014) s mottom „Knižnice pre všetkých“.  

V tomto roku TK slávnostne otvorila TSK opäť vystúpením divadelno-tanečnej skupiny 

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

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

pripravované pre verejnosť. Pracovníci knižnice pripravili audiovizuálne podujatie Mytológia 

v hudbe, hudba v mytológii. Týmto podujatím kvalitatívne nadviazali na dlhoročnú spoluprácu 

knižnice s pánom  Némethom, ktorého nahradil kolega Mgr. Miroslav Kuna. Podujatie pripravil 

spolu s kolegyňami Zitou Müllerovou a Andreou Gőczeovou. Knižnica pripravila tiež 

mimoriadne úspešné stretnutie so slovenským prozaikom, básnikom, hudobníkom, vydavateľom, 

fotografom a tiež cestovateľom Pavlom „Hiraxom“ Baričákom s hudobným hosťom. Deti si prišli 

na svoje na stretnutí so spisovateľkou Ivonou Ďuričovou a maliarkou a ilustrátorkou Zdenkou 

Nedomovou. Pobočka Vinohrady v spolupráci so VII. ZŠ opäť pripravila Týždeň hlasného čítania. 

Deti čítali v knižnici na pokračovanie knihu Ivony Březinovej Začarovaná trieda. Milovníkov 

histórie a „lokálpatriotov“ potešil svojou šiestou knihou ešte stále mladý historik Miroslav Eliáš, 

ktorý pútavo prezentoval svoju najnovšiu knihu Zabudnutí hrdinovia protitureckých bojov. 

Vyvrcholením TSK bola tradične Noc s Andersenom. Už jedenástykrát sa knižnica zapojila 

do medzinárodného projektu a realizovala opakovane noc plnú dobrodružstiev a zábavy. Tento rok 

sa noci zúčastnilo 18 detí so svojou učiteľkou. Tohtoročná noc bola naozaj strašidelná. Deti museli 

prejaviť odvahu a prijať pohostenie v podobe pavúkov, prstov starej ježibaby, krvavého pudingu, 

cukríkových dážďoviek a iných potvoriek. Čarovnú knižnicu mohli navštíviť až po splnení ďalších 

úloh v podobe vylovenia červíkov z uzatvorenej nádoby, či prenesenia najväčšieho knižničného 

pavúka na lyžici po prekážkovej dráhe. Deti sa v ďalšom programe ešte chvíľu báli pri strašidelných 

historkách A. C. Doyla Pes baskervilský so živým psom našej kolegyne. Záverom pobytu detí 

v knižnici bolo čítanie rozprávky H. Ch. Andersena o neposednej myške, ktorá chcela byť múdra 

a bývala preto v zámockej knižnici Polievka z klobásového drievka. Na príprave programu knižnica 

spolupracovala s Mestskou políciou Levice. Deti mali možnosť na polícii vidieť zákrok proti 

narušiteľovi verejného poriadku na námestí (príslušník MsP), ktorého policajti zadržali a predviedli. 

Potom deťom poukazovali svoje pracoviská a oboznámili sa aj s preventívno-výchovnou činnosťou 



12 

 

polície. Deti sa po akčnom programe presunuli do Tekovského múzea, s ktorým TK spolupracuje 

v rámci tohto projektu už 5 rokov. Pracovníci múzea PhDr. Margaréta Nováková s Mgr. Petrom 

Plevom sa snažili deti zmiasť historkou o levickom hrade, ktorú si vymysleli. Deti ale poznali 

povesť z knižnice a nenechali sa pomýliť. Za odmenu, že boli deti také šikovné, pracovníčky 

knižnice pripravili indície, na základe ktorých deti hľadali a aj našli poklad. Poklad bol sladký a deti 

sa oň spravodlivo podelili. O 22,30 hod. Noc s Andersenom skončila. 

Deň ľudovej rozprávky – Šibali a figliari v ľudových rozprávkach bol celodenný program, 

ktorý realizovala aj pobočka. Knižnica pripravila pre deti tematicky zamerané kvízy, súťaže a hry. 

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

zážitkového čítania. Deti si mohli pozrieť aj Výstavu kníh Pavla Dobšinského, v rámci ktorej mali 

k dispozícii aj informačné materiály. Vo vystavených knihách deti vyhľadávali hrdinov 

v rozprávkach, ale tiež nárečové slová. Deti dostali aj ďalšie úlohy, ktoré potom riešili doma. 

TK sa už štvrtýkrát aktívne zapojila aj do projektu Národného lesníckeho centra Les 

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

ktorý priniesol rôzne hry a súťaže pre deti. Naša knižnica sa zapojila do tohto projektu a pripravila 

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

čítania a ďalšie aktivity. TK pripravila tematickú bibliografiu na tému les a život v ňom.  

Bibliografia zároveň bola aj pozvánkou do knižnice, kde si deti mohli tieto knihy  požičať. Knižnica 

posielala počas celého mesiaca apríl Lesnú poštu, prostredníctvom ktorej deti-poštári nosili poštu 

z knižnice do školy (bibliografiu, informačný leták k súťaži „Komiks o lese“, či pozvánky do 

knižnice na ďalšie aktivity).  

Knižnica sa po siedmykrát zapojila do celoslovenského projektu na zvýšenie záujmu detí o 

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

istoty pri SV UNICEF spoločne so Spolkom slovenských knihovníkov a Slovenskou asociáciou 

knižníc. V knižnici sa tento rok do maratónu zapojilo 109 detí. Hosťom bol regionálny autor 

Daniel Šovc a kpt. Ing. Peter Polák z OR PZ v Leviciach, ktorí deťom tiež čítali. 

Na podporu čítania detí je zameraný aj projekt Čítajme deťom. Ide o hlasné čítanie, ktoré 

realizovala pobočka Vinohrady. Tentokrát si deti vypočuli Rozprávky z múzea záhad a tajomstiev 

od Petra Karpinského, Nejdem a basta od Gabriely Futovej a Trolovia oslavujú narodeniny od 

Sissel Boe a Petra Madsena. 

TK sa zapojila do celoslovenského projektu  literárnej a výtvarnej súťaže pre žiakov 

1.-5. ročníka ZŠ, ŠZŠ a ZUŠ pri príležitosti 95. výročia narodenia spisovateľky Márie Ďuríčkovej 

Zlatá priadka Mária Ďuríčková. 

V tomto roku knižnica úspešne vyhodnotila vlastný projekt už XXII. ročník obľúbenej 

medzitriednej súťaže detí Čítam, čítaš, čítame. Do súťaže sa v tomto roku zapojilo 47 (+1) tried 

s 900 (+29) súťažiacimi deťmi. Knižné odmeny pre víťazov knižnica zabezpečila prostredníctvom 

OZ Hlas knižnice, ktoré v tomto roku získalo  finančnú dotáciu od zastupiteľstva NSK v sume 

300,00 €. Na jeseň knižnica vyhlásila XXIII. ročník súťaže detí Čítam, čítaš, čítame.  

Knižnica realizovala aj zaujímavé podujatie pre deti MŠ z Málašu Josef Čapek: Rozprávky 

o psíčkovi a mačičke. Knižnica má toto podujatie pripravené pre deti, ale vďaka spolupráci s MŠ 

v Málaši, ktorá  realizovala projekt Odstráňme jazykové bariéry v rozprávke, bolo toto knižničné 

podujatie obohatené. Deti sa učili spoznávať ingrediencie na pečenie torty psíčka a mačičky 

z rozprávky v slovenskom, českom a poľskom jazyku hravou formou, čo ich bavilo. 

Mimoriadne žiadané a úspešné bolo stretnutie s uznávanou spisovateľkou pre deti Martou 

Hlušíkovou.  

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

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

a Neuroimunologickým ústavom SAV. Naša knižnica sa zapojila prednáškou pre absolventov 

tréningov pamäti a verejnosť o záhadách fungovania, ale aj o výtvoroch ľudského mozgu  Bludiská 

života – Labyrinty mozgu. Pre študentov PaSA pripravila trénerka pamäti Eva Bajanová 

prezentáciu s ukážkami aktivít Bystrý až do stovky. Pracovníčka pobočky zapojila do aktivít týždňa 

aj deti prípravou hlavolamov a rébusov v rámci podujatia Bystré hlavičky.  
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Naša trénerka pamäti Eva Bajanová ukončila v podmienkach knižnice už VII. cyklus 

Tréningov pamäti. Zároveň prezentovala knižnicu aj na medzinárodnej konferencii knihovníkov – 

trénerov pamäti Pomôžme ľuďom s postihnutím, aby ich pamäť nestarla príliš rýchlo 

v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. Svoje skúsenosti odovzdala prvá trénerka 

spomedzi pracovníkov slovenských knižníc v príspevku  Chcem byť bystrý až do stovky. Na 

odbornom knihovníckom seminári Nitlib v SPU v Nitre zasa prezentovala Tréningy pamäti 

seniorov v TK v Leviciach. 

Ani tento rok knižnica nezabudla na sviatok zaľúbených. Vedúca oddelenia beletrie Klára 

Benčatová napiekla a rozdávala Valentínske srdiečko. K nemu pribalila aj úryvky slovenskej 

ľúbostnej poézie a takto potešila čitateľov. Milým spestrením činnosti bol Deň šťastia – relax 

v knižnici s čokoládovým bonbónom, relaxačné čítanie pre dospelých Ak rád čítaš, zober knihu, 

alebo súťaž v tvorbe poviedky a poézie Kreativite sa medze nekladú. 

Knižnica pripravila v premiére audiovizuálne podujatia Jiří Šlitr – fenomenálny 

multiumelec pri príležitosti 90. výročia jeho narodenia a 45. výročia úmrtia. Ďalším podujatím bol 

Giacomo Puccini – portrét operného skladateľa. Pre klientov DSS Bardoňovo knižnica pripravila 

2 spomienkové hudobné podujatia Karel Gott a ABBA.  

Levickí mladí čitatelia mali možnosť stretnúť sa so slovenským spisovateľom Marekom 

Zákopčanom. 

V roku 2014 knižnica síce s problémami a malým prerušením počas sťahovania pripravila 

zatiaľ najúspešnejší už XI. Letný jarmok kníh, ktorý sa teší u verejnosti veľkej obľube. 

Medzinárodnú putovnú výstavu Knihy pre deti ocenené v Čechách a na Slovensku 

pripravila TK v spolupráci s Bibianou, Medzinárodným domom umenia pre deti v Bratislave 

a Památníkem národního písemnictví v Prahe. Ďalšie dve putovné výstavy TK pripravila 

v spolupráci s Klubom fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov Najkrajší kalendár 

Slovenska 2014 a Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 2013.  

Knižnica poskytovala rozšírené informácie o elektronických EBSCO databázach 

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

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

prevencii zneužitia internetu Nestrať sa vo svete internetu. Pre stredoškolských študentov knižnica 

rozšírila ponuku podujatí so zameraním na prevenciu netolerantných javov voči príslušníkom iných 

kultúr, národností a menšín Nehejtuj v knižnici, vychádzajúc pri tom z národného multimediálneho 

projektu Nehejtuj.sk. Mimoriadne úspešnou bola prezentácia projektu ovce.sk jedným zo 

spoluautorov projektu Zdenkom Slávikom. Poslucháčmi boli učitelia materských, špeciálnych, 

základných a stredných škôl z Levíc a okolia. 

 Z celkového počtu 616 (+55 ) podujatí bolo 194 (+18) dramatizácií  rozprávok, o ktoré je 

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

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

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

vôbec. Najviac reprízované boli dramatizácie kníh Brémski muzikanti, O Pichuľkovi, Svetluške 

a mravcoch Pobehajcoch, O Guľkovi Bombuľkovi a Vianočná chrípka. Z ostatných podujatí 

boli najviac reprízované literárne kvízy, zamerané na knižnično-informačnú výchovu Čo som čítal, 

Ako poznám knihy a knižnicu. Z podujatí pre mládež a dospelých to boli Tréningy pamäti a 

vitality, Prednáška a praktická ukážka rešeršovania v KIS3G a Exkurzia za informáciou. 

 

Propagácia knižnice rok 2014 rok 2013 Rozdiel 

Hromadné návštevy 433 416 17 

Počet návštevníkov 9 731 8 223 1 508 

Výstavy 182 188 -6 

Nástenky 32 20 12 

Knižničné plagáty 30 29 1 

Rozhlasové relácie 0 1 -1 

Televízne vysielanie 6 3 3 
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Články v tlači 25 22 3 

 

V roku 2014 navštívilo knižnicu prostredníctvom 433 (+17) hromadných návštev s počtom 

9 731 (+1 508) účastníkov.  Knižnica pripravila 182 (-6) výstav k výročiam literárnych osobností, 

32 (+12) tematických násteniek a vytvorila 30 (+1) knižničných plagátov. Knižnica úspešne 

propagovala svoju činnosť 6-krát (+3) v regionálnom televíznom vysielaní. O knižnici vyšlo 

v regionálnej tlači 25 (+3) článkov. 

 

III. Bibliograficko-informačná činnosť 

Uchovávanie, spracovávanie a sprístupňovanie regionálnych dokumentov 

 

TK sprístupňuje a dopĺňa fond regionálnych dokumentov. Knižnica má spracovaných 2 811 

(-102) regionálnych kníh, ktoré pravidelne dopĺňa a aj databázu záznamov regionálnych článkov, 

ktorá obsahuje 20 483 (+729) bibliografických záznamov. V roku 2014 TK spracovala 729 (-207) 

záznamov regionálnych článkov. V tomto roku TK doplnila databázu regionálnych dokumentov 

o 52 kn. j. (-14). Knižnica v tomto roku  excerpovala články z 19 regionálnych periodík a tiež 

monitoruje vybrané slovenské periodiká.   

Knižnica pravidelne aktualizovala svoju webovú stránku. Rovnako pravidelne sprístupňuje 

nové a permanentne dopĺňa už existujúce rubriky, ktoré návštevníci stránky využívajú. Knižnica  

v roku 2013 na svojej webovej stránke sprístupnila rubriky Pamätné tabule a Predstavujeme mladé 

talenty levického regiónu, o ktoré je stály záujem. Napriek stálemu záujmu používateľov o webovú 

stránku knižnica aj v tomto roku zaznamenala množstvo požiadaviek o informácie a rešeršné 

služby, inštrukcie a konzultácie. Na základe potrieb a požiadaviek používateľov knižnica v tomto 

roku vypracovala 132 (-50) rešerší s počtom záznamov 5 526 (-1 029) a poskytla celkom 10 689 

(+591) bibliografických a faktografických informácií a 1 717  (-276) inštrukcií a konzultácií.  

 

Bibliograficko-informačné služby rok 2014 rok 2013 Rozdiel 

bibliografické a faktografické informácie 10 689 10 098 591 

rešerše (elektronické) 132 182 -50 

inštrukcie a konzultácie 1 717 1 993 -276 

 

Zoznam spracovaných rešerší v roku 2014 

 
1. Prírodné a environmentálne podmienky regiónov Slovenska a ich vplyv na zdravotný 

stav obyvateľstva (44 záznamov) 

2. Vplyv grafického dizajnu v marketingovej komunikácii (37 záznamov) 

3. Inštitucionalizácia výchovy na Slovensku (20 záznamov) 

4. Trendy vo výučbe predmetov obsahujúcich prvky systému človek, technika, životné 

prostredie (35 záznamov) 

5. Miesto didaktických zásad v didaktickom systéme (37 záznamov) 

6. Vývoj sociálnej chudoby v Nitrianskom kraji za posledných 10 rokov (39 záznamov) 

7. Pohybovými hrami zvýšenie basketbalových schopností u detí na základných školách 

(39 záznamov) 

8. Dohovor o právach dieťaťa a jeho opčné protokoly (27 záznamov) 

9. Róm ako subjekt poznania inakosti z pohľadu vlastnej histórie (42 záznamov) 

10. Analýza vplyvu génu ApoE na pamäťové schopnosti človeka (14 záznamov) 

11. Rómske povery (33 záznamov) 

12. Poslanie a pôsobnosť rady školy v materských školách (57 záznamov) 
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13. Sociolingvistický prehľad súčasného talianskeho jazyka (36 záznamov) 

14. Finančné rozhodovanie o externých zdrojoch financovania podniku (32 záznamov) 

15. Povodne a ich vplyv na biodiverzitu v podmienkach Slovenska (59 záznamov) 

16. Galapágy (20 záznamov) 

17. Informačné systémy v podniku (34 záznamov) 

18. Inkluzívna stredná škola (33 záznamov) 

19. Sebariadenie žiakov na stredných školách (30 záznamov) 

20. Dudince (28 záznamov) 

21. Pedagogická diagnostika čítania primárneho vzdelávania (60 záznamov) 

22. Právo na rodinný život (48 záznamov) 

23. Medzigeneračné učenie v pracovnom prostredí (49 záznamov) 

24. Poistné podvody (15 záznamov) 

25. Starostlivosť o archívne dokumenty – správa fondov komerčno-právnej a ekonomicko-

finančnej dokumentácie pri výučbe predmetov v oblasti ekonomiky a manažmentu  

(31 záznamov) 

26. Porovnanie mechanických vlastností zliatin hliníka a konštrukčných ocelí 

(16 záznamov) 

27. Dopravná výchova pre materské školy (37 záznamov) 

28. Ako odbúrať strach z matematiky (29 záznamov) 

29. Nezamestnanosť a jej vplyv na sociálnu situáciu starších osôb (41 záznamov) 

30. Ponuka športovísk a potenciálnych možností na realizovanie športovo-rekreačných 

aktivít (37 záznamov) 

31. Záškoláctvo na stredných a základných školách (43 záznamov) 

32. Filozofia a umenie (31 záznamov) 

33. Kalibrácia teplotných snímačov (49 záznamov)  

34. Exekúcia predajom nehnuteľností (46 záznamov) 

35. Pavol Rankov – V tesnej blízkosti (19 záznamov) 

36. Nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam (40 záznamov) 

37. Rozvoj tvorivosti žiakov na strednej škole (46 záznamov) 

38. Využitie nástrojov a metód projektového riadenia vo verejnej správe (42 záznamov) 

39. Zákaz diskriminácie v rozhodovacej činnosti všeobecných súdov na Slovensku 

(56 záznamov) 

40. Pracovná spokojnosť a syndróm vyhorenia u učiteľov strednej školy a gymnázia 

(komparácia dvoch škôl v rámci regiónu) (43 záznamov) 

41. Ipeľ (rieka) (13 záznamov) 

42. Vytrvalostné jazdenie na Slovensku (30 záznamov) 

43. Podoby chiliazmu v staršej slovenskej literatúre (34 záznamov) 

44. Právo na život a interrupcia (47 záznamov) 

45. Bitka pri Leviciach (25 záznamov) 

46. Prežívanie a prejavy agresie a hnevu maloletých v kontexte ich prirodzeného 

sociálneho prostredia (71 záznamov) 

47. Levické mliekárne a. s. Levice (19 záznamov) 

48. Trávenie voľného času rómskych žiakov základnej školy (52 záznamov) 

49. Elektronické uzavieranie zmlúv podľa právnej úpravy v SR (46 záznamov) 

50. Úroveň environmentálneho vedomia žiakov stredných odborných škôl (41 záznamov) 

51. Rozvoj pamäti detí predškolského veku (53 záznamov) 
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52. Nelegálny obchod s ľudskými orgánmi (16 záznamov) 

53. Syndróm vyhorenia zdravotníckych pracovníkov (41 záznamov) 

54. Rozvoj pamäti detí predškolského veku (43 záznamov) 

55. Vnímanie profesionálnej zdatnosti učiteľov stredných škôl (69 záznamov) 

56. Bezpečnosť pri práci pri vyučovaní praktickej prípravy (40 záznamov) 

57. Návrh inovatívneho dotazníka pre oblasť zvládania náročných sociálnych situácií  

(63 záznamov) 

58. Uplatnenie absolventov stredných škôl na trhu práce vo vybranom okrese 

(91 záznamov) 

59. Zabezpečenie a riadenie ľudských zdrojov v zariadeniach sociálnych služieb 

(37 záznamov) 

60. Rozvoj tvorivosti detí mladšieho veku v školskom klube detí (51 záznamov)  

61. Život a dielo Jána Ladislava Pyrkera (12 záznamov) 

62. Gymnaziálne školstvo v levickom okrese v 19. a 20. storočí (68 záznamov) 

63. Možnosti rozvíjania kreatívneho myslenia detí v predškolskom veku v edukačnom 

procese prostredníctvom riešenia projektov (43 záznamov) 

64. Vzťahy v triede a kvalita vyučovacieho procesu (38 záznamov) 

65. Model Urbanovho života v jeho vybraných dielach (46 záznamov) 

66. Rodinná mediácia v sociálnej práci (43 záznamov) 

67. Problematika prekladu v oblasti automobilového priemyslu (25 záznamov) 

68. Kvalita života v domácej a inštitucionálnej starostlivosti (45 záznamov) 

69. Fenomén Solženicyna v európskom kultúrnom priestore (54 záznamov) 

70. Psychiatrická a sociálna rehabilitácia (58 záznamov) 

71. Finančná kríza a jej dopad na svetovú ekonomiku (69 záznamov) 

72. Právo Frankov – Leges Barbarorum, Capitularia (49 záznamov) 

73. Správanie koní, postroje pre kone (42 záznamov) 

74. Hlavné riziká kardiovaskulárnych ochorení populácie (63 záznamov) 

75. Ľudská deštrukcia podľa Ericha Fromma (35 záznamov) 

76. Manipulatívna komunikácia v spoločnosti (65 záznamov) 

77. Vplyv chemického zloženia dreva na rýchlosť odhorievania (57 záznamov)  

78. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s diabetes mellitus (58 záznamov)  

79. Význam praktických činností pri rozvoji osobnosti žiaka na 1. stupni základnej školy 

(51 záznamov) 

80. Školské rituály a ich využitie v procese adaptácie prváka na školské prostredie 

(65 záznamov) 

81. Sociálna rehabilitácia a jej význam pre kvalitu života seniorov v domácom prostredí 

a v pobytových zariadeniach sociálnych služieb (70 záznamov) 

82. Prax založená na dôkazoch v manažmente ošetrovania pacientov s hrudnou drenážou 

(70 záznamov) 

83. Pŕhľava dvojdomá (34 záznamov)   

84. Návrh stratégie malých a stredných podnikov pri príprave a uzatvorení aliančnej 

spolupráce (58 záznamov) 

85. Slovenské národné povstanie (55 záznamov) 

86. Pedagogicko-výchovné a rodičovské poradenstvo v procese vzdelávania. (75 záznamov) 

87. Ekonomické a sociálne dôsledky nezamestnanosti vo vybranom okrese (58 záznamov) 
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88. Analýza a návrh opatrení spoločenskej zodpovednosti podniku pomocou modulu 

KORP (49 záznamov) 

89. Inštitucionálne a finančné zabezpečenie sociálnych služieb v meste Levice 

(57 záznamov) 

90. Dynamika vnútorného života školy (52 záznamov) 

91. Vyučovacie metódy realizované na strednej odbornej škole (32 záznamov) 

92. Projektové vyučovanie v edukácii žiakov (54 záznamov) 

93. Svetozár Hurban Vajanský – Román Kotlín (33 záznamov) 

94. Kolaboratívna tvorba softvéru (17 záznamov) 

95. Voľný pohyb pracovníkov v EÚ (63 záznamov) 

96. Aktuálne formy hospodárskej trestnej činnosti (58 záznamov) 

97. Kvantifikácia závislosti výmenných relácií na exportnú výkonnosť krajín V4 

(39 záznamov) 

98. Komparácia bankových produktov pre poľnohospodárske subjekty (34 záznamov) 

99. Expatrioti a faktory ovplyvňujúce ich úspešné pôsobenie (26 záznamov) 

100.  Súčasné trendy a problémy vo formovaní odbornej gramotnosti žiakov na SOŠ 

(33 záznamov) 

101.  Postup tureckých vojsk v 60-tych rokoch 17. storočia (64 záznamov) 

102.  Sociálna práca v rodine s výskytom domáceho násilia (66 záznamov) 

103.  Akútna respiračná insuficiencia v prednemocničnej starostlivosti (38 záznamov) 

104.  Kto je Ježiš v Novom zákone a Koráne (39 záznamov) 

105.  Daňový systém v SR s dôrazom na zdaňovanie nehnuteľností (39 záznamov) 

106.  Mimoriadne opravné prostriedky v daňovom konaní (53 záznamov) 

107.  Motivácia zamestnancov vo vybranom podniku (37 záznamov) 

108.  Školstvo v medzivojnovom období (38 záznamov) 

109.  Vysokoškolská samospráva na území SR (46 záznamov) 

110.  Proces adaptácie klienta v zariadeniach pre seniorov na podmienky rezidenciálneho 

prostredia (27 záznamov) 

111.  Cudzinci v medzinárodnom práve (51 záznamov) 

112.  Faktory ovplyvňujúce kvalitu života ľudí s postihnutím (41 záznamov) 

113.  Vlastníctvo v úprave feudálneho práva v Uhorsku (37 záznamov) 

114.  Úloha sociálneho pracovníka pri návrhu ochrannej výchovy v zmysle rodinného práva 

(35 záznamov) 

115.  Hygiena chovu ošípaných (70 záznamov) 

116.  Hodnotová orientácia zrakovo postihnutej mládeže (30 záznamov) 

117.  Vplyv samosprávy na posilňovanie komunitnej sociálnej starostlivosti (35 záznamov) 

118.  Systém štátnej sociálnej podpory počas materskej a rodičovskej dovolenky 

(52 záznamov) 

119.  Celoživotné vzdelávanie pedagógov v oblasti výučby technicky a ekonomicky 

zameraných predmetov (42 záznamov) 

120.  Kúpalisko Margita-Ilona (44 záznamov) 

121.  Komparácia aktuálnych trendov vo výučbe ekonomiky a environmentálnych trendov 

(28 záznamov) 

122.  Smerovanie Európskej únie (63 záznamov) 

123.  Produktivita a kvalita práce (37 záznamov) 

124.  Stres pri výkone služobných činností policajta a možnosti jeho riešenia (33 záznamov) 
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125.  Vplyv špeciálnych škôl a DSS na integráciu mládeže s mentálnym postihnutím 

(43 záznamov) 

126.  Probácia, mediácia a ich význam pri riešení delikvencie detí a mládeže (27 záznamov) 

127.  Vývoj účtovníctva v krajinách EÚ (7 záznamov) 

128.  Manažment konfliktov (18 záznamov) 

129.  Voľný čas detí mladšieho školského veku (35 záznamov) 

130.  Teleológia a jej výchovné ciele (7 záznamov) 

131.  Založenie malého a stredného podniku (28 záznamov) 

132.  Jadrová energetika v Bulharsku a Rumunsku (7 záznamov) 

 

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

zvyky Tekova a Hontu. Nakoľko TK nedokázala zabezpečiť finančné prostriedky na jej vydanie, 

pôvodnú publikáciu dopĺňala, až ju napokon vydala sponzorsky v decembri 2014. 

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

pamiatkach a pamätných tabuliach mesta Levice. Už v roku 2013 knižnica pripravila a v roku 2014 

realizovala literárnu hodinu Putovanie po stopách osobností a objavovanie pamiatok v uliciach 

mesta. Literárna hodina je pripravená v troch verziách pre deti, mládež a tiež pre seniorov.  TK 

pripravila aj variant pre prípad zlého počasia vo forme prezentácie. Na základe literárnej hodiny 

pripravila knižnica na vydanie textovo-obrazový materiál Pamätné tabule a busty mesta Levice. 

TK v spolupráci so Štátnym archívom v Nitre, pobočkou Levice začala zhromažďovať 

a pripravovať podklady k stému výročiu založenia Gymnázia Andreja Vrábela. 

Knižnica naďalej získava, zhromažďuje a pripravuje informácie, poznatky a dokumenty 

k vydaniu Slovníka osobností levického regiónu. 

 

IV. Metodická a poradenská činnosť 
 

 4. 1 Koordinácia a kooperácia činnosti knižníc v regióne 

 

TK zabezpečuje kompletný metodický servis pre knižnice v regióne prostredníctvom 

webovej stránky. Knižnice sú s takýmto servisom mimoriadne spokojné a iba v prípade zvláštnych 

potrieb a nejasností sa obracajú na našu knižnicu. TK poskytuje knižniciam servis aj na Facebooku. 

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

2014 TK poskytovala metodickú pomoc a usmernenie knižniciam v okrese so zameraním na pomoc 

pri vypĺňaní tlačív a prihlasovaní grantov, ale aj na riešenie aktuálnych problémov knižníc, ktoré 

bolo možné riešiť telefonicky, príp. e-mailom. Knižnica prenášala na svoju webovú stránku dôležité 

aktuality z knižničného  portálu Infolib, z porád  riaditeľov, príp. odborných seminárov. TK 

prostredníctvom 5 (rovnako) hromadných e-mailov informovala starostov obcí a knihovníkov 

o dôležitých aktualitách.  V roku 2014 knižnica zaznamenala v okrese 8 (-4) knižníc stagnujúcich 

menej ako 5 rokov a 12 (+7) knižníc stagnujúcich viac ako 5 rokov.  

Na území regiónu TK koordinovala činnosť rovnakého počtu 83 knižníc so 6 pobočkami. 

V regióne pracuje: 

 

83 knižníc a 6 pobočiek (rovnako) 

 1 regionálna knižnica s 1 pobočkou 

 3 mestské knižnice s 3 pobočkami 

 10 obecných profesionalizovaných knižníc s 1 pobočkou 

 69 obecných neprofesionalizovaných knižníc s 1 pobočkou 

 

 V roku 2014 bol počet knižníc regiónu, ktoré poskytovali internet verejnosti 22 (-1). 

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

Iňa, Ipeľské Úľany, Kalná nad Hronom, Keť, Nová Dedina, Pastovce, Pohronský Ruskov, 
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Plášťovce,  Pukanec,  Sikenica, Starý Tekov, Šahy, Šarovce, Tekovský Hrádok, Veľké 

Ludince, Želiezovce a TK v Leviciach.  

 

Metodicko-poradenskú činnosť knižnica zamerala hlavne na: 

 

 zabezpečenie kompletného servisu knihovníkom v regióne prostredníctvom webovej stránky  

 prenos aktuálnych informácií 

 zverejnenie vzorových tlačív a aktualít na webovej stránke 

 pomoc pri vypracovaní grantov 

 riešenie aktuálnych problémov obecných knižníc 

 uplatňovanie nových legislatívnych dokumentov v knižničnej praxi 

 pomoc pri rušení knižnice 

 

V roku 2014 TK zaznamenala tieto zmeny: 

 personálna zmena v 3 Ock a 1 MsK: Drženice-Kmeťovce, Šahy (obidve pobočky) a 

Hronovce (výmena), Starý Hrádok (+1 pracovníčka) 

 priestorové zmeny v 4 Ock a 1 MsK: Hontianska Vrbica (sťahovanie), Drženice 

(maľovanie), Drženice-Kmeťovce (výmena okien), 

Hronovce (výmena podlahy), Šahy (rekonštrukcia 

a úprava priestorov), Šahy-Preseľany (maľovanie 

a výmena nábytku)  

         

Formy metodickej činnosti rok 2014 rok 2013 Rozdiel 

Plán metodických návštev 10 10 0 

Počet metodických návštev 0 0 0 

Plán metodických konzultácií 160 160 0 

Počet metodických konzultácií 240 168 72 

Hromadné informačné e-maily 5 5 0 

 

V roku 2014 TK poskytla starostom a knihovníkom regiónu až 240 (+72) telefonických,           

e-mailových  a osobných konzultácií. Počet konzultácií sa zvýšil v súvislosti s oneskoreným 

zberom údajov do štatistického zisťovania KULT 01-10.  Dôslednou a systematickou metodickou 

prácou sa pomaly zlepšuje aj vykazovanie knižničných výkonov. 

Prostredníctvom pravidelne aktualizovanej webovej stránky, Facebooku a adresných e-

mailov knižnica pravidelne informovala starostov obcí a obecných knihovníkov o všetkých 

aktualitách. Knižnica pravidelne aktualizovala na svojej webovej stránke  Zoznam knižníc 

v regióne, na ktorej uverejnila linky na vlastné stránky knižníc, príp. obecné stránky, či podstránky. 

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

nebola s TK podpísaná žiadna dohoda. Čoraz viac obcí nakupuje samostatne prostredníctvom 

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

Obecné knižnice už nepožadujú ani nákup, ani spracovanie KF. Obecné knižnice vybavené 

knižničným softvérom si KF v súčasnosti samostatne nakupujú a aj spracovávajú. 

 Do grantového systému MK SR sa zapojilo v tomto roku 5 (-4) knižníc. Do podprogramu 

2.1 Knižnice a knižničná činnosť si zaregistrovali projekty  3 knižnice (-1). V tomto podprograme 

boli všetky knižnice úspešné: MsK Želiezovce, MsK Šahy a TK v Leviciach. Do podprogramu 2.5 

Akvizícia knižníc si zaregistrovali projekty 5  knižníc (-4) a všetky boli úspešné: MsK  

Želiezovce, MsK v Šahy, Ock Pukanec, Ock Veľké Turovce a TK v Leviciach. 

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

väčšinou elektronicky, pretože všetky obecné úrady a 22 (-1) knižníc má prístup na internet. 

Nakoľko počítačová gramotnosť pracovníkov obecných úradov sa každoročne zvyšuje, TK 

zosumarizovala všetky elektronické výkazy a sústredila sa na odstraňovanie vzniknutých chýb.  
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4.2 Rozborová, analytická a prieskumová činnosť 

 

V roku 2014 TK vypracovala analýzu a rozbor činnosti v materiáli Vyhodnotenie činnosti 

Tekovskej knižnice v Leviciach za rok 2013 a Vyhodnotenie činnosti Tekovskej knižnice 

v Leviciach za 1. polrok 2014. Výsledky činnosti verejných knižníc v regióne za rok 2013 

spracovala TK v materiáli Dokumentácia 2013.  

 

 4.3 Ďalšie vzdelávanie knižničných pracovníkov 

 

Pracovníci TK sa v roku 2014 zúčastnili týchto odborných podujatí: 

 

1. Kreatívna Európa – informačný seminár k tvorbe projektov – CED Slovakia v Bratislave 

(január 2014) 

2. Pomôžeme ľuďom s postihnutím, aby ich pamäť nestarla príliš rýchlo – medzinárodná 

konferencia – HK vo Vranove nad Topľou (február 2014): Eva Bajanová – príspevok 

3. Budovanie korporátnej identity kultúrnej inštitúcie XXI. storočia I. – odborný 

vzdelávací kurz – KOS v Nitre (február 2014) 

4. Dobrý web a knižnice – odborný seminár – SAK – UK v Bratislave (marec 2014) 

5. Ochrana osobných údajov v knižniciach – odborný seminár – VZ SAK – v MsK Piešťany 

(marec 2014) 

6. Budovanie korporátnej identity kultúrnej inštitúcie XXI. storočia II. – odborný 

vzdelávací kurz – KOS v Nitre (marec 2014) 

7. Seminár o poskytovaní MVS a MMVS – SNK a KKKK v Nitre (marec 2014) 

8. Riešenie konfliktných a záťažových situácií pri komunikácii s problémovými čitateľmi 

– SNK v Martine (marec 2014) 

9. Marketingový mix kultúrnej inštitúcie III. – odborný vzdelávací kurz – KOS v Nitre 

(apríl 2014) 

10. Akvizícia, budovanie, sprístupňovanie a ochrana knižničných e-fondov – e-knihy v e-

depozitároch – ŠVK v Banskej Bystrici (apríl 2014) 

11. Základné kroky k budovaniu korporátnej identity kultúrnej inštitúcie IV. – odborný 

vzdelávací kurz – KOS v Nitre (máj 2014) 

12. Bibliografický deň 2014 – odborný seminár – SNK v Martine (máj 2014) 

13. Nitlib 2014 – Knižnice bez bariér – KP SSK v Nitre a nitrianske knižnice (máj 2014): Eva 

Bajanová - príspevok 

14. Nitrianska Lunica 2014 – slávnostné oceňovanie najlepších zamestnancov kultúrnych 

organizácií NSK v Koncertnej sále Župného domu v Nitre (máj 2014) 

15. Efektívny marketing v knižniciach – UK TU v Trnave (máj 2014) 

16. Dni verejných knižníc – SNK v Martine (jún 2014): Mgr. Katarína Tomusová – príspevok 

17. Exkurzia do Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku – knihovnícka 

exkurzia – KP SSK Nitra – UK KU v Ružomberku (jún 2014) 

18. IV. konferencia hudobných knihovníkov, archivárov a muzejníkov – Katedra hudby 

Žilinskej univerzity v Žiline (september 2014) 

19. Celoslovenský seminár k benchmarkingu verejných knižníc – SNK v Martine (október 

2014) 

20. Európsky rok rozvoja – nová téma pre vaše projekty – Európsky kontaktný bod 

Slovensko – Banská Bystrica (október 2014) 

21. Srdce, duša, radosť – KOS v Nitre – Šurany (október) 

22. Bibliotéka 2014 – medzinárodný veľtrh kníh – Incheba  Bratislava (november 2014) 

23. Ceny NSK za rok 2013 – ÚNSK – Župný dom v Nitre (november 2014) 

24. Zákon o e-Governmente – ÚNSK – Župný dom v Nitre (november 2014) 
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25. Profesia knihovník – SNK v Martine (november 2014) 

 

Okrem uvedených podujatí sa pracovníci knižnice podľa pracovného zaradenia zúčastňovali 

pracovných a odborných porád a podujatí a členka výboru KP SSK tiež výborov a zasadnutí. 

  

4.4 Príprava a spracovanie koncepčných programov, programov rozvoja knižníc 

 

V roku 2014 TK vypracovala Plán činnosti na rok 2014  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 2013 / Jana Holubcová. – Levice, 

Tekovská  knižnica v Leviciach, 2014. – 41 s. 

 

2. Holubcová, Jana 

Plán činnosti na rok 2014 / Jana Holubcová. – Levice : Tekovská knižnica v Leviciach, 2013. – 

9 s. 

 

3. Tomusová, Katarína 

Dokumentácia 2013 : vyhodnotenie činnosti verejných knižníc v okrese Levice podľa hlavných 

ukazovateľov činnosti za rok 2013 / Katarína Tomusová. – Levice : Tekovská knižnica v 

Leviciach, 2014. – 10 s., príl.  

 

4. Gőczeová, Andrea  

Ivona Ďuričová : bibliografický profil / Andrea Gőczeová. – Levice : Tekovská knižnica v 

Leviciach, 2014. – Nestr. 

 

5. Gőczeová, Andrea  

Marta Hlušíková : bibliografický profil / Andrea Gőczeová. – Levice : Tekovská knižnica v 

Leviciach, 2014. – Nestr. 

 

6. Gőczeová, Andrea  

Pavol „Hirax“ Baričák : bibliografický leták s pozvánkou / Andrea Gőczeová. – Levice : 

Tekovská knižnica v Leviciach, 2014. – Nestr. 

 

7. Gőczeová, Andrea  

Ľudové zvyky Tekova a Hontu : výberová textovo-bibliografická publikácia z knižničného 

fondu Tekovskej knižnice v Leviciach / Andrea Gőczeová, Mária Sitková. – Levice : Tekovská 

knižnica v Leviciach, 2014. – 225 s. 

 

8. Gőczeová, Andrea  

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

Miroslav Kuna. – V tlači. 

 

Napísali o nás  

1. RÁCHELA,Štefan 

Aj elektronická šikana je nebezpečná : o nástrahách informačno-komunikačných 

technológií / Štefan Ráchela. - Fotogr. In: Pohronie. - Roč. 69, č. 39 (2014), s. 3. 

http://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Napisali%20o%20nas/Aj%20elektonicka%20sikana%20je%20nebezpecna.pdf
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2. (JN) 

Knihy sťahovali kárami / (JN). - Fotogr. In: My. Týždeň na Pohroní. - Roč. 23/11, č. 35 

(2014), s. 7.  

3. NÉMETHOVÁ,Jana 

Oddelenie beletrie bude v náhradných priestoroch : budovu na Holubyho ulici idú 

rekonštruovať / Jana Némethová. - Fotogr. In: My. Týždeň na Pohroní. - Roč. 23/11, č. 33 

(2014), s. 4.  

4. NÉMETHOVÁ,Jana 

Pred rekonštrukciou sa v knižnici zrútil strop : v Oddelení beletrie narobila škodu búrka / 

Jana Némethová. - Fotogr. In: My. Týždeň na Pohroní. - Roč. 23/11, č. 32 (2014), s. 5.  

5. (JN) 

Huby rastú aj v meste / (JN). - Fotogr. In: My. Týždeň na Pohroní. - Roč. 23/11, č. 32 

(2014), s. 3.  

6. RÁCHELA,Štefan 

Deti sú ako špongia - dokážu nasať veľa informácií : s Vlastou Kollárovou, nositeľkou 

ocenenia Nitrianska Lunica / Štefan Ráchela,  Vlasta Kollárová. - Fotogr. In: Pohronie. - 

Roč. 69, č. 26 (2014), s. 6. 

7. Vyhodnotenie súťaže Čítam, čítaš, čítame : autorku súťaže ocenil nitriansky župan. - 

Fotogr. In: Pohronie. - Roč. 69, č. 24 (2014), s. 4. 

8. RÁCHELA,Štefan 

Deti vyspovedali Martu Hlušíkovú : zaujímavé dopoludnie so spisovateľkou / Štefan 

Ráchela . - Fotogr. In: Pohronie. - Roč. 69, č. 23 (2014), s. 6. 

9. -red- 

Letný jarmok kníh / -red-. - Fotogr. In: Slovenská brána. - Roč. 24 (64), č. 14 (2014), s. 4. 

10. (ada) 

Začal letný jarmok kníh / (ada). - Fotogr. In: Naše novinky. - Roč. 1, č. 9 (2014), s. 5.  

11. (ada) 

Nitriansku Lunicu udelili Vlaste Kollárovej / (ada). - Fotogr. In: Naše novinky. - Roč. 1, 

č. 9 (2014), s. 5.  

12. (ČE) 

Cena NSK Nitrianska Lunica piatim osobnostiam kultúry / (ČE) . - Fotogr. In: My. 

Týždeň na Pohroní. - Roč. 23/11, č. 21 (2014), s. 4.  

13. PREKOPOVÁ,Oľga 

Nitrianska Lunica reprezentantom kultúry : významné ocenenie pre Vlastu Kollárovú z 

Tekovskej knižnice / Oľga Prekopová. - Fotogr. In: Pohronie. - Roč. 69, č. 20 (2014), s. 3. 

14. -vap- 

Máte už Šlabikár šťastia? / - vap-. - Fotogr. In: Slovenská brána. - Roč. 24 (64), č. 7 

(2014), s. 6. 

15. HLÔŠKOVÁ,Barbora 

Raz ročne venujú knihám celú noc / Barbora Hlôšková. - Fotogr. In: My. Týždeň na 

Pohroní. - Roč. 23/11, č. 16 (2014), s. 9.  

16. FUTOVÁ, Gabriela 

Súťažná prehliadka knižničných podujatí pre deti a mládež / Gabriela Futová. - Fotogr. 

In: Bulletin SAK. - Roč. 21, č. 4 (2013), s. 58-61. 

17. ADÁMIK,Miloš 

Noc s Andersenom 2014 na mestskej polícii / Miloš Adámik. - Fotogr. In: Pohronie. - Roč. 

69, č. 14 (2014), s. 5. 

18. ADÁMIK,Miloš 

Andersen na mestskej polícii / Miloš Adámik. - Fotogr. In: My. Týždeň na Pohroní. - Roč. 

23/11, č. 14 (2014), s. 6.  

http://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Napisali%20o%20nas/Knihy%20stahovali%20na%20karach.pdf
http://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Napisali%20o%20nas/Oddelenie%20beletrie%20bude%20v%20nahradnych%20priestoroch.pdf
http://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Napisali%20o%20nas/Pred%20rekonstrukciou%20padol%20stro%20v%20kniznici.pdf
http://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Napisali%20o%20nas/Huby%20rastu%20aj%20v%20meste.pdf
http://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Napisali%20o%20nas/Deti%20su%20ako%20spongia.pdf
http://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Napisali%20o%20nas/Deti%20vyspovedali%20Martu%20hlusikovu.pdf
http://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Napisali%20o%20nas/Letny%20jarmok%20knih.pdf
http://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Napisali%20o%20nas/Zacal%20letny%20jarmok%20knih.pdf
http://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Napisali%20o%20nas/Nitriansku%20Lunicu%20udelile%20Vlaste%20Kollarovej.pdf
http://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Napisali%20o%20nas/Cena%20NSK%20Lunica.pdf
http://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Napisali%20o%20nas/Nitrianska%20Lunica.pdf
http://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Napisali%20o%20nas/Mate%20uz%20slabikar%20stastia.pdf
http://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Napisali%20o%20nas/Raz%20rocne%20venuju%20kniham%20celu%20noc.pdf
http://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Napisali%20o%20nas/Sutazna%20prehliadka%20kniznicnych%20podujati.pdf
http://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Napisali%20o%20nas/Noc%20s%20Andersenom%202014%20na%20mestskej%20policii.pdf
http://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Napisali%20o%20nas/Andersen%20na%20policii.pdf
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19. MARUŠKINOVÁ,Monika 

Večer s Andersenom / Monika Maruškinová. - Fotogr. In: My. Týždeň na Pohroní. - Roč. 

23/11, č. 14 (2014), s. 6.  

20. BEREKOVÁ,Alexandra 

Spisovateľ a hudobník medzi Levičanmi : beseda s Pavlom Hiraxom Baričákom / 

Alexandra Bereková. - Fotogr. In: Pohronie. - Roč. 69, č. 13 (2014), s. 6. 

21. RÁCHELA,Štefan 

O mytológii v hudbe slovom, obrazom i hudbou / Štefan Ráchela. - Fotogr. In: Pohronie. - 

Roč. 69, č. 13 (2014), s. 4. 

22. HANDZOVÁ,Zora 

V knižnici môžete maľovať aj tancovať / Zora Handzová. - Fotogr. In: Príloha denníka 

Pravda. - Roč. 24, č. 74 (2014), s. 11. 

23. PLECHOVÁ,Adriana 

Mesiac knihy v Tekovskej knižnici  / Adriana Plechová. - Fotogr. In: Naše novinky. - Roč. 

1, č. 3 (2014), s. 12. 

24. RÁCHELA,Štefan 

Tréningy pamäti sa v Tekovskej knižnici ujali : o bludiskách života a labyrintoch mozgu / 

Štefan Ráchela. - Fotogr. In: Pohronie. - Roč. 69, č. 10 (2014), s. 3. 

25. (šr) 

Majster paličkovanej čipky : Peter Székely vystavuje v Tekovskej knižnici / (šr). - Fotogr. 

In: Pohronie. - Roč. 69, č. 1 (2014), s. 8. 

Okrem uvedených edičných titulov pripravila TK v rámci propagácie knižničných služieb: 

- diplomy k vyhodnoteniu súťaže Čítam, čítaš, čítame 

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

ako aj ďalších knižničných podujatí aj v regionálnych médiách 

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

knihovníckom portáli INFOLIB 

 

V. Elektronizácia, automatizácia, technické vybavenie 
 

TK pracuje v plnoautomatizovanom režime v knižničnom programe DAWINCI od konca 

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

prevádzkuje na základe zmluvy o outsourcingu. 

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

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

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

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

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

pripojenie ako v oddeleniach v meste.  

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

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

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

16 ks PC bezplatne. SNK v tomto roku ukončila národný projekt Informatizácia knižníc – Verejný 

internet v knižniciach SR a TK vrátila 8 ks PC (tenkých klientov) pre verejnosť 

a tlačiareň.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. 

Od októbra mala knižnica problémy s internetom a aj s programom DAWINCI, ktoré sa 

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

a definitívne sa vyriešili až pred Vianocami. 

http://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Napisali%20o%20nas/Vecer%20s%20Andersenom.pdf
http://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Napisali%20o%20nas/Beseda%20s%20Pavlom%20Baricakom.pdf
http://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Napisali%20o%20nas/O%20mytologii%20v%20hudbe%20slovom,%20obrazom%20i%20hudbou.pdf
http://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Napisali%20o%20nas/V%20kniznici%20mozete%20malovat%20a%20tancovat.pdf
http://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Napisali%20o%20nas/Mesiac%20knihy%20v%20Tekovskej%20kniznici.pdf
http://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Napisali%20o%20nas/O%20bludiskach%20zivota%20a%20labyrintoch%20mozgu.pdf
http://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Napisali%20o%20nas/Majster%20palickovanej%20cipky.pdf
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Aj v roku 2014 prevádzku a bežnú údržbu výpočtovej techniky zabezpečoval správca siete, 

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

využíva služby servisu výpočtovej techniky. 

Okrem 8 ks PC pre verejnosť a tlačiarne v roku 2014 TK získala z grantového programu 

MK SR 12 ks PC pre zamestnancov. Knižnica žiadala a získala grant na výmenu PC s OS 

Windows XP. Okrem toho získala aj  1 notebook, 1 projektor a 3 ks tlačiarne. 

Ku koncu roku 2014 mala TK k dispozícii 28 (+1) ks PC. Z tohto počtu majú pracovníci 

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

(+10) PC mimo prevádzky v sklade. 

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

tlačiarní, 3 ks notebookov a 3 ks projektorov.  

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

knižnice pre nevidiacich v Levoči má knižnica PLEXTALK, ktorý umožňuje nevidiacim 

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

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

softvérom pre nevidiacich a slabozrakých používateľov JAWS a MAGIC. 

Oddelenie regionálnej literatúry je vybavené fotoaparátom a videokamerou a má tiež k 

dispozícii zariadenie  na hrebeňovú väzbu. 

Pobočka Vinohrady má k dispozícii  rádiomagnetofón s CD prehrávačom. 

 

VI. Priestorové podmienky, výstavba, rekonštrukcia  
 

Priestorové podmienky v m² rok 2014 rok 2013 Rozdiel 

Celková plocha knižnice 1 076,60 1 175,70 -99,10 

Výpožičné miesta 461,91 561,01 -99,10 

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

Neverejné priestory 402,38 402,38 0,00 

 

Pomer voľného a viazaného výberu bol 98:2% (97:3). 

 

           Od februára roku 2012 je TK umiestnená v dvoch budovách a pobočke, pričom v jednej 

budove je správcom majetku Nitrianskeho samosprávneho kraja. V bezbariérovej budove v 

správe knižnice sa nachádza oddelenie beletrie. Budova bola v havarijnom stave od povodní na jar 

v roku 2000. V roku 2013 knižnica získala finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu 

a v roku 2014 kapitálové prostriedky na 1. etapu rekonštrukcie budovy. V septembri roku 2014 sa 

konečne podarilo začať rekonštrukciu. Na obdobie počas trvania rekonštrukcie sa oddelenie beletrie 

presťahovalo do podnájmu na rovnakej ulici. Presťahovaním knižnica prišla o ďalšie priestory 

a bezbariérový prístup. 

Sídlo knižnice, ako aj ostatné oddelenia sú dlhodobo umiestnené v podnájme, v budove CK 

Junior. Napriek tomu, že knižnica nikdy nemala dostatok priestorov, momentálne má k dispozícii už 

iba 1 076,60 (-99,10) m². V roku 2012 oddelenie odbornej literatúry prišlo nielen o študovňu 

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

zariadenie. V nových priestoroch oddelenia nie je k dispozícii ani voda, ani WC! Do priestorov 

oddelenia síce nie je priamy vstup, ale nakoľko do budovy je bezbariérový vstup, prístup do  

oddelenia majú aj znevýhodnení používatelia. 

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

je bezbariérový, zabezpečený nájazdovou rampou.  

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

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

Všetky tieto oddelenia majú bezbariérový prístup výťahom. Vo všetkých oddeleniach a 

kanceláriách na poschodí počas horúcich letných dní vystupuje teplota vysoko nad 30 °C, niekedy 
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dosahuje až 40 °C, pretože v týchto priestoroch nie je klimatizácia. Priestory sú v tomto období pre 

pracovníkov a návštevníkov hygienicky nevyhovujúce a neúnosné. V posledných rokoch sa obdobie 

horúčav predlžuje takmer na polovicu roka. 

Napriek rozsiahlej rekonštrukcii v oddelení beletrie pracovníci knižnice neprestali veriť, že 

sa raz pre knižnicu postaví účelová budova, ktorá by bola dôstojným kultúrnym stánkom nielen pre 

obyvateľov mesta Levice a ich blízkeho okolia, ale tiež pre kolektív pracovníkov knižnice, ktorý 

musí sústavne čeliť novým problémom a výzvam a nehygienickým a nepriaznivým podmienkam 

pre svoju prácu. 

 

VII. Personálna oblasť 
 

V personálnej oblasti nastali v knižnici v roku 2014 dve personálne zmeny. Najskôr odišla 

do starobného dôchodku 1 pracovníčka oddelenia beletrie a neskôr dohodou 1 pracovníčka 

hudobného kabinetu. Počet pracovníkov sa oproti predchádzajúcemu roku zmenil na 23 (-2).  

 

Stav pracovníkov rok 2014 rok 2013 Rozdiel 

Počet pracovníkov 23 25 -2 

Prepočítaný počet pracovníkov 23,30 24,80 -1,50 

 

Z dôvodu personálnych zmien sa v roku 2014 zmenila aj kvalifikačná štruktúra pracovníkov 

knižnice. 

 

Kvalifikačná štruktúra pracovníkov rok 2014 rok 2013 Rozdiel 

Počet pracovníkov 23 25 -2 

Počet odborníkov-knihovníkov 18 20 -2 

Z toho počet VŠ 5 5 0 

Z toho počet SŠ 13 15 -2 

Počet ostatných pracovníkov 5 5 0 

Z toho počet SŠ 4 4 0 

Z toho počet SOU 1 1 0 

 

Priemerná mzda pracovníkov k 31.12.2014 bola 643,65 € (+41,75). Priemerná mzda sa oproti 

predchádzajúcemu roku zvýšila z dôvodu zníženia počtu zamestnancov a zvýšenia platov všetkých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 16,00 €. 

 

Priemerný vek všetkých pracovníkov k 31.12.2014 bol  49,04 (+0,76)  rokov. 

Priemerný vek odborných pracovníkov k 31.12.2014 bol  47,22 (+0,52) rokov. 

 

VIII. Finančné zabezpečenie  (Príl. č. 2) 

 

Rozpočet rok 2014 rok 2013 Rozdiel 

Pôvodný rozpočet 318 103,00 € 322 103,00 € -4 000,00 € 

Upravený rozpočet 354 076,00 € 334 082,00 € 19 994,00 € 

Rozdiel 35 973,00 € 11 979,00 € 23 994,00 € 

 
Pôvodný rozpočet pre knižnicu v roku 2014 bol vo výške 318 103,00 € (-4 000,00). 

V priebehu roka bol rozpočet postupne navýšený o 6 480,00 € na mzdy a odvody, o 3 000,00 € 

výdavky na energie, o 3 000,00 € účelovú dotáciu na knihy, o 4 800,00 €  na nájomné, o 431,00 € 

na opravu auta, poistenie a znalecký posudok, o 1 000,00 € na spolufinancovanie projektu Nové 

knihy čitateľom, o 3 200,00 € na spolufinancovanie projektu Nová technika v knižnici a tiež 
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o ďalších 512,00 € na  spolufinancovanie toho istého projektu. Rozpočet bol ďalej zvýšený 

o 7 300,00 € z grantu MK SR Nové knihy čitateľom, o 7 000,00 € z grantu MK SR Nová technika 

v knižnici, čo bolo spolu zvýšenie rozpočtu o 37 853,00 €. Rozpočet bol znížený o 1 880,00 € 

z dôvodu nenaplnenia vlastných príjmov a o 482,00 € z dôvodu nevyčerpania dodatočného 

spolufinancovania grantu MK SR Nová technika v knižnici. Na konci roku bol rozpočet upravený 

na 354 076,00 €. 

 

Kapitálový rozpočet rok 2014 rok 2013 Rozdiel 

Pôvodný rozpočet 280 000,00 € 10 000,00 € 270 000,00 € 

Upravený rozpočet 221 823,01 € 9 600,00 € 212 223,01 € 

Rozdiel 58 176,99 € 400,00 € 57 776,99 € 

 

V roku 2014 dostala knižnica pôvodný kapitálový rozpočet vo výške 280 000,00 €, z toho 

10 000,- € na nákup osobného  automobilu a 270 000,00 € na rekonštrukciu budovy oddelenia 

beletrie. Rozpočet bol v priebehu roka zvýšený o 400,00 € na prípravnú a projektovú dokumentáciu. 

Rozpočet bol znížený o 85,00 € z dôvodu vysúťaženia nižšej sumy na nákup osobného automobilu 

a o 58 491,99 € z dôvodu vysúťaženia nižšej sumy  na rekonštrukciu budovy. Upravený kapitálový 

rozpočet bol vo výške 221 823,01 €. 

 

Dotácia rok 2014 rok 2013 Rozdiel 

Pôvodná dotácia 300 103,00 € 300 103,00 € 0,00 € 

Upravená dotácia 322 526,00 € 310 703,00 € 11 823,00 € 

Rozdiel 22 423,00 € 10 600,00 € 11 823,00 € 

 

TK dostala pôvodnú dotáciu vo výške 300 103,00 € (-33 800,00). V priebehu roka bola 

dotácia zvýšená o 6 480,00 € na mzdy a odvody, o 3 000,00 € na energie, o 431,00 € na opravu 

motorového vozidla pred predajom, o účelovú dotáciu 3 000,00 € na nákup kníh, o 4 800,00 € na 

nájomné, o spolufinancovanie grantu v sume 1 000,00 €, o spolufinancovanie grantu 3 712,00 €. 

Z pridelenej dotácie TK vrátila 482,00 € zo spolufinancovania grantu. 

 

Nákup KF rok 2014 rok 2013 Rozdiel 

Plán nákupu KF 15 282,47 € 10 466,94 € 4 815,53 € 

Skutočnosť  15 282,47 € 10 466,94 € 4 815,53 € 

Rozdiel 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Z toho nákup kníh 11 435,15 € 8 431,30 € 3 003,85 € 

Z toho nákup periodík 3 847,32 € 2 035,64 € 1 811,68 € 

  

V roku 2014 TK kúpila KF v celkovej sume 15 282,47 € (+4 815,53). Knižnica použila na 

nákup kníh 11 435,15 € (+3 003,85) a na nákup periodík 3 847,32 € (+1 811,68). 

 

IX. Granty, nadácie, sponzorské príspevky 
 

V roku 2014 sa knižnica obrátila so žiadosťami o sponzorské príspevky a granty. Knižnica 

spolu vypracovala 4 (-2)  samostatné projekty v celkovej sume 31 180,00 € (-10 849,00), ktorými 

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

iba 15 430,00 €. Pre OZ Hlas knižnice TK vypracovala 1 projekt v celkovej sume 950,00 €, 

na ktorý získala 300,00 €. Koncom roku TK pripravila ďalších 5 projektov v celkovej sume 

48 043,00 €. 
Aj v tomto roku sa TK uchádzala o projekty z grantového programu MK SR. MK SR 

podporilo projekt „Nová technika v knižnici“ z podprogramu 2.1  Knižnice a knižničná činnosť 

v celkovej sume 10 230,00 €.  Tento projekt bol podporený sumou 7 000,00 €. Projekt napokon 
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z dôvodu administratívnej chyby zo strany MK SR do plnej výšky dofinancoval ÚNSK. MK SR 

podporilo tiež projekt „Nové knihy čitateľom“ v celkovej sume 20 000,00 €, ktorý knižnica 

prihlásila do podprogramu 2.5 Akvizícia knižníc. Tento projekt bol podporený sumou  7 300,00 €.  

Aj v  tomto roku vyhlásilo MK SR projekt pre kultúrne inštitúcie v samostatnom grantovom 

programe 9.2 „Kultúrne poukazy“, do ktorého sa naša knižnica prihlásila. Školy však zrejme aj 

tento rok získali menej poukazov a preto ich deti a mládež využívajú v knižnici menej ako 

v predchádzajúcom období. TK získala z tohto projektu 1 130,00 €. 

TK prihlásila do Nadácie Orange programu Zelená pre seniorov projekt „Aktívni seniori“ 

v sume 3 000,00 €, ktorý neuspel.  

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

950,00 €, na ktorý získala dotáciu 300,00 €. Tieto finančné prostriedky knižnica použila na nákup 

cien k vyhláseniu výsledkov súťaže Čítam, čítaš, čítame. Na konci roku knižnica s OZ pripravili 

projekt „Čítam, čítaš, čítame“ v celkovej sume 3 123,16 €. 
 

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 v tomto roku zúčastňovali všetkých odborných podujatí, 

organizovaných obidvomi profesnými organizáciami.  

V júni 2014 sa 7 pracovníčok našej knižnice zúčastnilo Exkurzie do Univerzitnej knižnice 

Katolíckej Univerzity v Ružomberku, ktorú zorganizovala KP SSKK. V rámci odborného 

programu knihovníci navštívili novopostavenú knižnicu a aj Galériu Ľudovíta Fullu 

v Ružomberku. 

 

XI. Medzinárodná knižničná spolupráca 
 

V tomto roku knižnica nenavštívila žiadnu knižnicu v zahraničí, ani neprijala žiadnu 

zahraničnú návštevu.  

 
 

 

        Mgr. Jana Holubcová, v. r. 

riaditeľka Tekovskej knižnice v Leviciach 

 

 

 

 

V Leviciach, 23.1.2015 
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                                                                                                                                Príloha  č.1 

 

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia 

 

Názov podujatia: Počet Organizované: 

Pavol Dobšinský – zberateľ slovenských ľudových rozprávok 

(rozprávková hodina) 18x pre deti 

Rozprávka, báseň a povesť v tvorbe Štefana Moravčíka 

(zábavná hovorená bibliografia pre deti) 10x pre deti 

Brémski muzikanti (dramatizácia rozprávky bratov 

Grimmovcov) 24x pre deti 

O Pampúšikovi (dramatizácia slovenskej ľudovej rozprávky) 14x pre deti 

Regionálne prvky v ľudovej slovesnosti (rozprávanie 

o povestiach nášho regiónu) 5x pre deti 

Rozprávky bratov Grimmovcov (rozprávková hodina 

venovaná klasickým nemeckým rozprávkam) 6x pre deti 

Trojhviezdie najznámejších bájkarov (Ezop, J. de La 

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

Jozef Pavlovič (literárna hodina) 6x pre deti 

Reálny a fantastický svet v knihách Márie Ďuríčkovej 

(literárna hodina k 95. výročiu narodenia autorky) 5x pre deti 

O Guľkovi Bombuľkovi (dramatizácia knihy Márie 

Ďuríčkovej) 17x pre deti 

Heviho škola tvorivosti (literárna hodina venovaná tvorbe 

Daniela Heviera pre deti) 13x pre deti 

Budkáčik a  Dubkáčik (dramatizácia knihy Jozefa Cígera 

Hronského) 10x pre deti 

Domček, domček, kto v  tebe býva? (dramatizácia rozprávky) 15x pre deti 

O Červenej Čiapočke (dramatizácia rozprávky) 8x pre deti 

O veľkej repe (dramatizácia slovenskej rozprávky v úprave 

Ľudmily Hrdinákovej) 21x pre deti 

O Pichuľkovi, Svetluške a  mravcoch Pobehajcoch 

(dramatizácia knihy Ruda Mórica) 23x pre deti 

Ježko Jožko a krtko Rudko (dramatizácia knihy Jozefa  

Pavloviča) 13x pre deti 

Gabriela Futová - obľúbená autorka skvelých príbehov 

o deťoch a pre deti  (literárna hodina) 6x pre deti 

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

Fašiangy – zvyky a tradície (hudobná hodinka s metodikou) 

 

pre mládež 

Čítajme deťom. Hlasné čítanie z knihy: Gabriela Futová 

Nejdem a basta! 

 

pre deti 

Čo je rozprávka? (literárna hodina) 2x pre deti 

O psíčkovi a mačičke (literárna hodina) 

 

pre deti 

Gianni Rodari (literárna hodina) 2x pre deti 

Ako poznám knihy a knižnicu (literárne kvízy zamerané na 

knižnično-informačnú výchovu) 46x pre deti 

Čo som čítal (literárne kvízy k  súťaži Čítam, čítaš, čítame) 44x pre deti 
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O kohútikovi a  sliepočke (dramatizácia rozprávky 

spracovaná podľa knihy Riekanky, pesničky a rozprávky) 5x pre deti 

Koza odratá a jež (dramatizácia slovenskej ľudovej 

rozprávky) 17x pre deti 

Anglická literatúra v knižnici a jej praktické využitie vo 

vyučovacom procese (literárno - náučná hodina) 

 

pre deti 

Valentínsky deň zaľúbených (deň venovaný ľúbostnej poézii 

našich básnikov) 

 

pre dospelých 

Fašiangové zvyky a tradície (literárna hodina) 

 

pre mládež 

Veľká Noc (hudobná hodinka venovaná zvykom a tradíciám) 

 

pre mládež 

Fašiangy – zvyky a tradície (hudobná hodinka) 2x pre deti 

Baroko – charakteristika obdobia a  jeho  významní 

skladatelia A. Vivaldi, J. S. Bach, G. F. Händel (doplnková 

vyučovacia  hodina) 

 

pre mládež 

Karel Gott – Sinatra východu (hudobná hodinka) 

 

pre dospelých 

Deň ľudovej rozprávky 2014 – Šibali a figliari v ľudových 

rozprávkach (zábavné kvízy, súťaže a hry) 3x pre deti 

Čítajme deťom. Hlasné čítanie z knihy Nejdem a basta! 

 

pre deti 

Pavol Országh Hviezdoslav (literárna hodina k 165. výročiu 

narodenia) 2x pre deti 

Ľubomír Feldek (literárna hodina) 2x pre deti 

Mária Ďuríčková (literárna hodina k 95. výročiu narodenia) 3x pre deti 

Bludiská života - labyrinty mozgu. Interaktívne stretnutie pre 

absolventov tréningov pamäti  a širokú čitateľskú verejnosť 

 

pre dospelých 

Bystrý až do stovky – prezentácia projektu „Tréningy pamäti  

a vitality“ v TK 2x pre mládež 

Bystré hlavičky – riešenie hlavolamov a rébusov, podujatie 

zamerané na cvičenie pamäťových schopností detí 

 

pre deti 

Týždeň mozgu - súbor hlavolamov pre dospelých čitateľov 

 

pre dospelých 

KIV  56x pre deti 

KBL 31x pre mládež 

Theatro Hora - vystúpenie divadelno-tanečnej a hudobnej 

skupiny žiakov Spojenej školy internátnej v Leviciach 

 

pre dospelých 

Mytológia v hudbe, hudba v mytológii - audiovizuálne 

podujatie 

 

pre dospelých 

Stretnutie s úspešným slovenským prozaikom, básnikom, 

hudobníkom,     vydavateľom, fotografom a cestovateľom 

Pavlom "Hiraxom" Baričákom 

 

pre dospelých 

Autorská beseda so slovenskou spisovateľkou, autorkou kníh 

pre deti Ivonou Ďuričovou a maliarkou Zdenkou Nedomovou 

 

pre deti 

Zabudnutí hrdinovia protitureckých bojov - prezentácia 

najnovšej knihy historika Miroslava Eliáša 

 

pre dospelých 

Ak rád čítaš, zober si knihu (relaxačné čítanie pre dospelých) 

 

pre dospelých 

Kreativite sa medze nekladú (súťaž v tvorbe poviedky 

a poézie) 

 

pre mládež 

Beseda mladých čitateľov so spisovateľom Marekom 

Zákopčanom 

 

pre mládež 

Noc s Andersenom 2014  (noc plná rozprávok, hier, 

dobrodružstiev a prekvapení) 

 

pre deti 

http://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Fotky/tsk2014/Baricak.pdf
http://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Fotky/tsk2014/Miroslav%20Elias.pdf
http://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Fotky/tsk2014/Noc%20s%20Andersenom2014.pdf
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Týždeň hlasného čítania – podujatie zamerané na podporu 

rozvoja čitateľských zručností žiakov mladšieho školského 

veku 

 

pre deti 

Hviezdoslavov Kubín (súťaž v prednese poézie a prózy) 

 

pre deti 

Dana Podracká  (literárna hodina k 60. výročiu narodenia) 

 

pre deti 

Hana Zelinová (literárna hodina k 100. výročiu narodenia) 

 

pre deti 

Deň šťastia – relax v knižnici s čokoládovým bonbónom  

 

pre dospelých 

O medovníkovom domčeku (dramatizácia slovenskej ľudovej 

rozprávky) 7x pre deti 

Svet plný radosti (rozprávanie o živote a tvorbe Jozefa Cígera 

Hronského) 6x pre deti 

Dobrodružstvá vranky Danky (dramatizácia knihy Jozefa 

Urbana) 6x pre deti 

Dobre vidím iba srdcom (literárna hodina venovaná A. de 

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

Literárna prechádzka regiónom (literárna hodina venovaná 

významným osobnostiam regiónu) 3x pre deti 

Do rozprávky po múdrosť a pieseň (rozprávanie o poézii 

Milana Rúfusa nielen pre deti) 

 

pre deti 

Veľká Noc (hudobná hodinka venovaná zvykom a tradíciám) 2x pre deti 

Veľká Noc (hudobná hodinka venovaná  zvykom a tradíciám 

s metodikou pre študentov PaSA ) 2x pre mládež 

Hlasné čítanie v knižnici. Ivona Březinová: Začarovaná trieda  2x pre deti 

Porozprávam ti o Veľkej noci (literárna hodina) 2x pre deti 

Anton Habovštiak (literárna hodina k 90. výročiu narodenia) 2x pre deti 

„Nehejtuj v knižnici“ (podujatie zamerané na prevenciu 

zneužívania internetu) 2x pre mládež 

Tréningy pamäti a vitality (program zameraný na aktivizáciu 

a cvičenie pamäťových schopností seniorov a aktívnych 

dospelých čitateľov) 10x pre dospelých 

Exkurzia za informáciou (hodina KIV) 10x pre deti 

Hlasné čítanie v knižnici. Peter Karpinský: Rozprávky 

z múzea záhad a tajomstiev 2x pre deti 

Štefan Balák (literárna ukážka z diela autora) 2x pre deti 

Stretnutie so slovenskou spisovateľkou Martou Hlušíkovou 

 

pre deti 

Slávnostné vyhodnotenie 22. ročníka medzitriednej súťaže 

Čítam, čítaš, čítame 

 

pre deti 

Egypt  (prezentácia fotografií Jaroslava Burjaniva) 

 

pre deti 

Najpočetnejší detský čitateľský maratón – Čítajme si 2014 

 

pre deti 

Letný jarmok kníh a vyradených periodík 

 

pre dospelých 

Josef Čapek: Rozprávky o psíčkovi a mačičke  v slovenskom, 

českom a v poľskom jazyku (projekt Odstráňme jazykové 

bariéry v rozprávke) 

 

pre deti 

Muzikálový koktail z českých a slovenských divadelných 

scén 2x pre mládež 

Jiří Šlitr – fenomenálny multiumelec (spomienkové 

popoludnie k 90. výročiu  narodenia a k 45. výročiu úmrtia) 

 

pre dospelých 

Hlasné čítanie v knižnici. Sissel Boe a Peter Madsen: 

Trolovia oslavujú narodeniny 

 

pre deti 
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Muzikál (tematická hodina) 2x pre deti 

Hlasné čítanie v knižnici. Igor Mandík: Pufík z rozprávkovej 

lehoty 

 

pre deti 

Hlasné čítanie v knižnici. Zuzana Csontosová: Najmocnejšie 

kúzlo 

 

pre deti 

Hlasné čítanie v knižnici. David  Walliams: Babka gaunerka 2x pre deti 

Švédska hudobná skupina ABBA (hudobná hodina) 

 

pre mládež 

Znevýhodnení používatelia knižnice (informačná hodina 

venovaná poskytovaniu špeciálnych služieb knižnice) 2x pre mládež 

Stretnutie s tvorcami projektu ovce.sk (interaktívne 

vzdelávacie podujatie pre odborníkov v práci s deťmi 

a mládežou z rôznych profesijných odborov) 

 

pre dospelých 

Hudobné nástroje (tematická hodina) 2x pre deti 

Povesť (literárna hodina) 2x pre deti 

Levice a okolie  (prezentácia fotografií Jaroslava Burjaniva)  pre deti 

Ľudmila Podjavorinská (literárna hodina venovaná tvorbe 

autorky) 3x pre deti 

Rozprávky o dopravných značkách - bezpečne na ceste 

(zážitkové čítanie s policajtom Petrom Polákom) 2x pre deti 

Analfabeta Negramotná v knižnici  (tvorivá dielňa na námet 

knihy Jána Uličianskeho)  pre deti 

Príroda v poézii Márii Rázusovej-Martákovej  (literárno – 

poetické pásmo z klasickej detskej literatúry) 3x pre deti 

Daroval deťom dar najvzácnejší (literárna hodina o Hansovi 

Christianovi Andersenovi)  pre deti 

Šaliansky Maťko (22.ročník súťaže v prednese povestí)  pre deti 

Vianoce - zvyky a tradície, koledy (hudobná hodina) 3x pre deti 

Giacomo Puccini a jeho operná tvorba (hudobný medailón)  pre dospelých 

Vianoce v  knihách pre deti (literárna hodina spojená                     

s hovorenou bibliografiou) 13x pre deti 

Vianočná chrípka (dramatizácia rozprávky z knihy Moja 

najkrajšia vianočná knižka) 14x pre deti 

Oliho príbeh (zážitkové čítanie s policajtom Petrom Polákom 

zamerané na prevenciu detí) 3x pre deti 

Predstavím vám knižnicu (Deň otvorených dverí na škole 

Vinohrady)  čitateľská verejnosť 

Prednáška a praktická ukážka rešeršovania v KIS3G 5x pre mládež 

Alžbeta Verešpejová (literárna hodina k 60. výročiu 

narodenia spisovateľky) 3x pre deti 

Kyslíkové stromy a ich prínos pre zdravý život (prednáška)  pre dospelých 

Prišiel k nám Mikuláš (celodenný program v knižnici pre 

dospelých)  

 

pre dospelých 
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