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I. Úlohy a miesto knižnice, vzájomná koordinácia a kooperácia 
 

 Tekovská knižnica v Leviciach ako verejná regionálna knižnica plnila v roku 2017 

všetky funkcie a úlohy v súlade s jej poslaním a plánom činnosti na rok 2017. 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 rovnakého počtu 83 

knižníc so 4 pobočkami.  

V tomto roku si knižnica pripomenula dve významné výročia – 90. výročie vzniku 

prvej slovenskej knižnice na území mesta Levice a 65. výročie otvorenia a sprístupnenia 

vtedajšej  Okresnej knižnice. Napriek minimálnym finančným prostriedkom knižnica 

vydala Pamätnicu Tekovskej knižnice v Leviciach a pripravila dôstojné oslavy jubileí 

v priestoroch levickej synagógy. 

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 je dlhodobo znevýhodnená tým, 

že nemá vlastnú účelovú budovu. Budova v správe knižnice, v ktorej je umiestnené oddelenie 

beletrie je od septembra 2014 ešte stále aj v tomto roku v 1. etape rekonštrukcie, aj keď mala 

byť už v marci 2015 odovzdaná do užívania knižnice. Problémy s vlhkosťou a zatekaním, ako 

aj ďalšie opakované reklamácie kvality prác firma LEVSTAV ešte stále neodstránila. 

Z dôvodu vysokej vlhkosti a plesní na stenách nie je možné presťahovať oddelenia beletrie, 

hoci je dočasne umiestnené v nevyhovujúcom priestore. Napriek tomu musela knižnica 

presťahovať novovyrobený účelový knižničný nábytok zo SOŠD v Topoľčanoch, pretože 

po takmer ročnej úschove už škola potrebovala uvoľniť priestory. Knižnica musela 

vysťahovať všetok nábytok z priestorov v dočasnom užívaní, dva kamióny nábytku musela 

knižnica nasťahovať do týchto priestorov a zlikvidovať neupotrebiteľný majetok, čo bolo 

fyzicky mimoriadne náročné. Navyše, do prenajatých priestorov sa nezmestil všetok nábytok, 

ktorý je teraz umiestnený vo vlhkých priestoroch. Pracovníkom knižnice pomohli                   

so sťahovaním študenti SOŠ Pod amfiteátrom a aktivační pracovníci v rámci verejno-

prospešných prác. 

V roku 2017 sa opäť výrazne opakovali problémy s nedostatkom finančných 

prostriedkov, súvisiace s nízkou dotáciou pre knižnicu. TK síce dostala finančné prostriedky 

na valorizáciu miezd a na odvody v dlhodobo napätom rozpočte, ale v súvislosti 

s permanentným kúrením v neúspešne rekonštruovanej budove TK dostala vyúčtovaciu 

faktúru na vysoký nedoplatok za plyn a neskôr aj vyúčtovacie faktúry za prenajaté priestory, 

ktoré knižnica nebola schopná z dotácií ani do konca 1. štvrťroku uhradiť! Napriek 

požiadavkám o vykrytie nedoplatkov od zriaďovateľa nezískala potrebné finančné prostriedky 

na úhrady, súvisiace s bežnou prevádzkou organizácie. Ako-tak sa financovanie „zlepšilo“ až 

postupnými rozpočtovými opatreniami. Pôvodný rozpočet pre knižnicu bol v roku 2017 vo 

výške 416 363,- € (+73 529,- €). Neskôr bol pôvodný rozpočet zvýšený na sumu 433 126,50 € 

rozpočtovým opatrením o 10 000,- € na odvlhčenie obvodových stien oddelenia beletrie, 

o 2 000,- € na prevádzkové náklady, o 6 800,- € na ďalšie dofinancovanie prevádzky (účelovo 

viazané), o 263,50 €  na spolufinancovanie projektu. Na konci roka TK znížila vlastné príjmy 

o 2 300,- € na upravený rozpočet 433 126,50 €. 

Pôvodná dotácia bola v tomto roku 399 363,- € (+73 529,- €). Rozpočtovými 

opatreniami bola upravená dotácia na 418 426,50 €, čo bolo navýšenie o 19 063,50 €.  
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V tomto roku TK kúpila iba 1 135 (-192) kn. j. v sume 13 126,22 € (-3 972,43 €), čo je 

veľmi výrazný pokles oproti predchádzajúcemu roku. Problémom bolo, že napriek prísľubu 

o navýšení tejto položky od zriaďovateľa knižnica nemala navýšenú účelovú dotáciu, ale iba 

viazaný už aj tak nepostačujúci rozpočet v sume 5 000,- € (-2 100,- €). Podľa Štandardov pre 

verejné knižnice TK plní prírastok iba na úrovni 23%!!!  

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

ale aj s ďalšími osvedčenými partnermi. V meste Levice i v regióne spolupracuje s kultúrnymi 

a vzdelávacími  organizáciami a inštitúciami. Najužšiu spoluprácu má knižnica so školami. 

Knižnica oslovuje k spolupráci rôzne záujmové skupiny obyvateľov, inštitúcie a jednotlivcov 

mimo nášho regiónu najmä v súvislosti s národnými projektmi a dostáva aj ďalšie ponuky na 

spoluprácu. TK spolupracuje aj so spisovateľmi, ilustrátormi, či vydavateľstvami. Knižnica 

dlhodobo svojimi aktivitami  napĺňa a realizuje komunitnú činnosť. 

 Všetky vzdelávacie a kultúrnospoločenské podujatia v roku 2017 TK realizovala pri 

príležitosti dvojitého jubilea a všetky podujatia, okrem osláv knižnica pripravila bez 

účelových finančných prostriedkov a s minimálnymi finančnými nákladmi a dokázala ich 

pripraviť iba vďaka OZ Hlas knižnice, ktoré finančne vykrylo potrebné náklady. 

Knižnica spolu pripravila 625 (+59) podujatí s počtom účastníkov 12 649 (-48). TK sa 

aj v tomto roku zapojila do medzinárodných projektov. Už štrnástykrát knižnica pripravila 

pre deti Noc s Andersenom a siedmykrát realizovala Brain Awareness Week - Týždeň mozgu 

pre všetkých. 

Knižnica realizovala podujatia aj v rámci celoslovenských projektov. TK už 

osemnástykrát pripravila pre verejnosť Týždeň slovenských knižníc, siedmykrát sa zapojila 

do projektu Les ukrytý v knihe a desiatykrát sa zapojila do projektu na podporu čítania detí 

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

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

sa tretíkrát zapojila do projektu Celé Slovensko číta deťom pod záštitou prezidenta SR 

Andreja Kisku. Opäť sa zapojila aj do národného multimediálneho projektu, zameraného na 

prevenciu netolerantných javov voči príslušníkom iných kultúr, národností a menšín 

podujatím  ovce.sk a kybešikanovanie.sk.  

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

súťaže detí Čítam, čítaš, čítame sa zapojilo spolu 43 (-3) tried s 838 (-51) deťmi. Knižné 

odmeny a ceny do súťaže zabezpečilo OZ Hlas knižnice. Knižnica pokračovala aj 

v mimoriadne obľúbenom audiovizuálnom projekte Mytológia v hudbe, hudba v mytológii 

IV. tentokrát Mytológiou Japonska. Knižnica pokračovala v projekte pre prázdninujúce deti 

Jarné prázdniny v knižnici týždňom podujatí s kvízmi, rébusmi a zážitkovým čítaním z kníh 

Strašidelné prázdninové čítanie. Program bol zameraný na zábavné trávenie voľného času 

detí a dokonca aj ich rodičov a starých rodičov, ktorí deťom čítali z pripravených kníh. 

Knižnica pokračovala aj v projekte Tréningy pamäti, ktorý prerástol do celoslovenského 

projektu a realizovala aj Letný jarmok kníh, ktorý fungoval celoročne. 

TK sa v rámci Dní mesta Levice prezentovala virtuálnou prehliadkou Osobnosti 

a pamiatky mesta Levice v historických priestoroch synagógy. 

V roku dvojitého jubilea knižnica prežila ďalší krásny, ale veľmi ťažký rok. Všetci 

pracovníci sa síce tešili zo zvýšených miezd, na činnosť ale knižnica nemala dostatok 

finančných prostriedkov. Napriek všetkým finančným problémom TK dokázala plniť 

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

žiadosti o granty a získala finančné prostriedky pre knižnicu aj prostredníctvom OZ Hlas 

knižnice. Úžasné výsledky, ktoré knižnica dosiahla by nebo možné dosiahnuť bez niekoľkých 

kreatívnych, nápaditých, pracovitých a ešte stále nadšených ľudí, ktorí sú pre knižnicu 

nenahraditeľní  a za to im patrí veľká vďaka. Poďakovaním za prácu všetkým pracovníkom 

bola účasť na oslavách knižničných jubileí. 
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II. Základné činnosti knižnice 

 
1. Knižničný fond 

 

Prírastok KF Rok 2017 Rok 2016 Rozdiel 

Plán prírastku 2 900 2 800 100 

Skutočný prírastok 2 346 3 320 -974 

Rozdiel -554 520   

 

V roku  2017 knižnica doplnila KF iba o 2 346 kn. j., čo je menej aj oproti plánu 

a tohtoročný nákup KF bol iba na úrovni 23% štandardov pre verejné knižnice, čo je 

alarmujúce!!! Nedostatočné doplňovanie KF negatívne ovplyvnilo celkovú činnosť a následne 

aj ďalšie výkony knižnice.  

 

Nákup KF v € podľa zdrojov Rok 2017 Rok 2016 Rozdiel 

Kultúrne poukazy z MK SR 1 317,47  1 583,90 -266,43 

Fond na podporu kultúry a umenia 5 000,00  7 000,00 -2 000,00 

Spolufinancovanie projektov 263,50  374,00 -110,50 

Dotácia NSK 5 008,74  5 000,00 8,74 

Vlastné zdroje 1 536,51  3 140,75 -1 604,24 

Nákup KF  13 126,22  17 098,65 -3 972,43 

 

V roku 2017 knižnica kúpila KF iba v sume 13 126,22 €, čo je žalostne málo nielen 

v bežnom roku, ale najmä v súvislosti s tohtoročným dvojitým jubileom.  

TK použila na nákup KF z vlastných zdrojov 1 536,51 €, z dotácie 5 008,74 €,              

z grantov FPU 5 000,- €, z kultúrnych poukazov  1 317,47  € a zo spolufinancovania grantu 

263,50 €. 

Podpora z Fondu na podporu umenia (FPU) bola iba v sume 5 000,- € a účelová 

dotácia v sume 5 008,74 € od zriaďovateľa bola vlastne iba viazaním finančných prostriedkov 

v nízkom rozpočte. Nedostatočné doplňovanie KF ovplyvnilo celkovú činnosť a následne aj 

ďalšie výkony knižnice. TK má dlhodobo žalostne nízke finančné prostriedky na bežnú 

činnosť a v nákupe KF sa nedokáže ani len priblížiť k štandardom platným pre verejné 

knižnice. Opakované nedostatočné financovanie doplňovania KF zo strany zriaďovateľa bráni 

knižnici v jej snahe o budovanie pozitívneho imidžu spoľahlivej kultúrnej inštitúcie.  

 

Nákup kníh a periodík v € Rok 2017 Rok 2016 Rozdiel 

Plán nákupu KF 13 126,22 17 098,65 -3 972,43 

Nákup periodík 2 834,94 2 902,04 -67,10 

Nákup kníh 10 291,28 14 196,61 -3 905,33 

Skutočný nákup KF 13 126,22 17 098,65 -3 972,43 

 

Z pridelených finančných prostriedkov TK kúpila KF v sume 13 126,22 €.  Z toho na 

nákup kníh vynaložila iba 10 291,28 € a na nákup periodík 2 834,94 €. 
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Nadobudnutie KF Rok 2017 Rok 2016 Rozdiel 

Kúpa 1 135 1 744 -609 

Dar 1 078 1 336 -258 

Náhrada 133 240 -107 

Povinný výtlačok 0 0 0 

Skutočný prírastok 2 346 3 320 -974 

 

V tomto roku TK zaznamenala prírastok KF iba 2 346 kn. j., z toho však kúpila iba      

1 135 kn. j.! Knižnica realizovala nákup rovnako ako v predchádzajúcom období so zľavami 

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

TK spolu získala darom 1 078 kn. j., z toho najviac darov od čitateľov. Vďaka 

projektu novinárky pani Marty Moravčíkovej „Jednu knihu ročne“ získala  knižnica  39 

nových kníh a od OZ Hlas knižnice získala 16 kn. j.  

V tomto roku knižnica nahradila 133 kn. j. a nezískala žiadny povinný výtlačok.  

Priemerná cena knihy v roku 2017 bola 9,07 €.  

 

Štruktúra prírastku KF Rok 2017 Rok 2016 Rozdiel 

Odborná literatúra pre dospelých 27,02% 19,61% 7,41% 

Krásna literatúra pre dospelých 44,80% 45,84% -1,04% 

Odborná literatúra pre deti 3,24% 7,56% -4,32% 

Krásna literatúra pre deti 22,89% 26,81% -3,92% 

Ostatné dokumenty 2,05% 0,18% 1,87% 

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

 

V roku 2017 TK zaznamenala najväčší nárast prírastku odbornej literatúry pre 

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

 

Počet periodík Rok 2017 Rok 2016 Rozdiel 

Počet titulov periodík 81 75 6 

Počet kúpených titulov 59 53 6 

Počet darovaných titulov 22 23 -1 

Počet kúpených exemplárov 66 59 7 

Počet darovaných exemplárov 23 24 -1 

Počet exemplárov periodík 89 83 6 

 

V roku 2017 TK odoberala  81 titulov  periodík,  z nich bolo 59 titulov kúpených a 22 

darovaných. Celkový počet exemplárov periodík bol 89, z nich 66 bolo kúpených a 23 

darovaných. TK v tomto roku opäť zmenila zloženie odoberaných titulov periodík podľa 

požiadaviek jednotlivých oddelení a vybrané populárno-náučné periodiká kvôli väčšej 

využiteľnosti presunula v rámci oddelení. 

 

Úbytok KF Rok 2017 Rok 2016 Rozdiel 

Plán úbytku 2 500 1 523 977 

Skutočný úbytok 2 436 5 525 -3 089 

Rozdiel -64 4 002   
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Knižnica v tomto roku vyradila 2 436 kn. j. Najväčší počet vyradených kn. j. tvorili 

poškodené, chýbajúce a zastarané kn. j. zo všetkých oddelení.  

TK v roku 2017 uskutočnila plánovanú revíziu KF oddelenia odbornej literatúry. 

 

Stav KF Rok 2017 Rok 2016 Rozdiel 

Plán 103 318 106 400 -3 082 

Skutočný stav KF 102 828 102 913 -85 

Rozdiel -490 -3 487   

  

Stav KF bol v tomto roku približne na úrovni minulého roku 102 828 kn. j. a klesol aj 

oproti plánu. 

V roku 2017 TK dosiahla  3,13 (+0,02) kn. j. na 1-ho obyvateľa.  TK použila údaj 

o počte obyvateľov mesta Levice 32 841 (-234) k 31.12.2017. 

 Počet kn. j. na 1-ho používateľa knižnice v tomto roku vzrástol na 25,57 (+1,12). 

  

2. Knižnično-informačné služby 

 

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

programe poskytuje automatizované knižnično-informačné služby.  

V roku 2017 opäť klesol počet záujemcov o internetové služby vo všetkých 

oddeleniach knižnice na 3 841 (-786).  

Od roku 2011 TK realizuje službu SMS upomienky a od roku 2014 u väčšiny 

používateľov, čím zjednodušila systém a zároveň výrazne znížila náklady upomienky. TK 

denne generuje a automaticky posiela SMS upomienky. 

 

2.1 Používatelia 

 

Používatelia KIS Rok 2017 Rok 2016 Rozdiel 

Plán  4 100 4 000 100 

Skutočný počet používateľov 4 022 4 209 -187 

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

Z toho počet používateľov do 15 r. 1 863 1 931 -68 

 

V roku 2017 TK získala 4 022 registrovaných používateľov, čo je menej oproti 

minulému roku, aj oproti plánu. Knižnica však v tomto roku zvýšila plán o 100. Klesol počet 

dospelých používateľov na  2 159 aj oproti plánu. Poklesol aj počet detí 1 863. Z počtu detí 

poklesol počet detí materských škôl na 206 (-101). Mierne vzrástol počet zaregistrovaných 

školopovinných detí o 33 na 1 657.  

Z celkového počtu registrovaných používateľov knižnice sa mierne zvýšil na  46,32% 

(+0,44%) detí. V tomto roku pokleslo aj  percento registrovaných používateľov knižnice         

z počtu obyvateľov mesta Levice na 12,25% (-0,48). 

Rovnako ako v predchádzajúcom období knižnično-informačné služby knižnice 

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

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

Jednoty dôchodcov Slovenska, s dennými centrami pre seniorov v meste, so ZO SZTP, so 

ZSS Jeseň života,  ZSS Fénix a Senior House. TK spolupracovala aj so ZSS Baracha 

Bardoňovo, ktoré dlhodobo prejavuje záujem o knižničné podujatia aj o tréningy pamäti pre 
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mentálne postihnutých klientov. Najnovšiu spoluprácu TK nadviazala s mentálne 

postihnutými klientmi z  OZ Ostrov v Leviciach.  

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

donášku kníh do domu.  

V tomto roku 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 z Bardoňova literárno-tanečné pásmo z vďaky za celoročnú starostlivosť 

pracovníčok knižnice. 

Pre zrakovo postihnutých používateľov knižnica zabezpečuje požičiavanie zvukových 

kníh zo Slovenskej knižnice pre nevidiacich v Levoči. Nízky 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 2017 Rok 2016 Rozdiel 

Plán 58 000 58 000 0 

Počet prítomných návštevníkov 37 431 39 267 -1 836 

Počet virtuálnych návštevníkov 18 125 19 433 -1 308 

Počet návštevníkov spolu 55 556 58 700 -3 144 

 

V roku 2017 poklesol počet návštevníkov knižnice na 55 556 aj oproti plánu. Poklesol 

počet  fyzických návštevníkov 37 431, ale aj počet virtuálnych návštevníkov 18 125.  

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

organizované podujatia.  

 

Upomienky Rok 2017 Rok 2016 Rozdiel 

I. Upomienka 207 216 -9 

II. Upomienka 65 76 -11 

III. Upomienka 26 29 -3 

Riaditeľská upomienka 83 80 3 

Písomné upomienky spolu 381 401 -20 

Upomienky prostredníctvom SMS 2 779 2 881 -102 

Počet upomienok spolu 3 160 3 282 -122 

 

TK v roku 2017 mierne klesol počet upomienok na  3 160. Knižnica  zaslala poštou 

381 upomienok a klesol aj počet upomienok prostredníctvom SMS na  2 779. Upomínanie 

prostredníctvom SMS je modernejší, lacnejší a promptnejší spôsob realizácie tohto procesu 

a vedie čitateľov k lepšej disciplíne. 

Z počtu 83 riaditeľských upomienok zostalo nevybavených 11 (-6).  
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2.2 Výpožičky 

 

Výpožičky Rok 2017 Rok 2016 Rozdiel 

Plán absenčných výpožičiek 143 000 158 000 -15 000 

Absenčné výpožičky 140 544 143 041 -2 497 

Plán prezenčných výpožičiek 35 000 33 000 2 000 

Prezenčné výpožičky 34 376 38 261 -3 885 

Plán výpožičiek spolu 178 000 177 000 1 000 

Počet výpožičiek spolu 174 920 181 302 -6 382 

 

V roku 2017 knižnica zaznamenala pokles celkového počtu výpožičiek  174 920, čo je 

pokles aj oproti plánu. Nečakané zatvorenie oddelenia beletrie v trvaní 2 týždne kvôli výmene 

nábytku ovplyvnili aj počty výpožičiek. A navyše, počas nekončiacej sa rekonštrukcie budovy 

je oddelenie beletrie presťahované do menších priestorov. V náhradných priestoroch rovnako 

ako v oddelení odbornej literatúry používateľom chýba väčšia a priestrannejšia čitáreň. 

Z celkového počtu výpožičiek bolo 140 544 absenčných a 34 376  prezenčných.  

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

veľmi dobrej úrovni a v čo najlepšej kvalite. 

 

Zloženie výpožičiek Rok 2017 Rok 2016 Rozdiel 

Odborná literatúra pre dospelých 24,89% 27,00% -2,11% 

Krásna literatúra pre dospelých 32,62% 31,11% 1,51% 

Odborná literatúra pre deti 7,64% 7,45% 0,19% 

Krásna literatúra pre deti 23,50% 21,81% 1,69% 

Periodiká 11,35% 12,63% -1,28% 

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

     Z toho špeciálne dokumenty 0,66% 0,56% 0,10% 

 

Najväčší nárast knižnica v tomto roku zaznamenala vo výpožičkách krásnej literatúry 

pre deti. Najväčší pokles knižnica zaznamenala vo výpožičkách odbornej literatúry pre 

dospelých. Ostatné výpožičky boli približne na úrovni predchádzajúceho roku.  

V roku 2017 sa počet výpožičiek na 1-ho používateľa knižnice mierne zvýšil na 

43,49 (+0,42) výpožičiek. 

Počet výpožičiek na 1-ho obyvateľa mesta klesol na 5,33 (-0,15). 

 

MVS Rok 2017 Rok 2016 Rozdiel 

Počet žiadaniek 670 779 -109 

Počet vybavených MVS 661 771 -110 

Úspešnosť vybavenia 98,66% 98,97% -0,31% 

MVS iným knižniciam 120 214 -94 

MMVS 2 5 -3 

 

V roku 2017 TK zaznamenala 670 žiadaniek o MVS. Z celkového počtu žiadaniek 

knižnica kladne vybavila 661 MVS, čo predstavuje vysokú úspešnosť vybavenia. Počet 

poskytnutých MVS iným knižniciam v tomto roku klesol na 120 a TK vybavila aj 2 MMVS.  
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2.3 Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia 

 

Podujatia Rok 2017 Rok 2016 Rozdiel 

Plán podujatí 500 500 0 

Počet podujatí 625 566 59 

Z toho pre deti 533 502 31 

Z toho pre mládež 31 37 -6 

Z toho pre dospelých 61 27 34 

Počet účastníkov podujatí 12 649 12 697 -48 

 

 

V  roku 2017 knižnica realizovala vzdelávacie a kultúrnospoločenské podujatia 

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 2017 uskutočnila až 625 

podujatí s celkovým počtom účastníkov 12 649.   Knižnica v tomto roku opäť 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. Literárny klub Dúha sa stretáva na pôde knižnice a spolupracuje s TK od roku 2005. 

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. Knižnica tiež 

spolupracuje so Základnou organizáciou Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. 

V meste a regióne spolupracuje s  organizovanými dennými centrami a skupinami dôchodcov, 

ale aj s rôznym spôsobom organizovanými skupinami so zdravotným postihnutím.               

TK spolupracuje aj s inštitúciami a jednotlivcami mimo nášho regiónu - s Linkou detskej 

istoty, s Nadáciou Memory, so spisovateľmi, či vydavateľmi. Knižnica čoraz častejšie 

oslovuje k spolupráci rôznorodé záujmové skupiny obyvateľov a svojimi aktivitami aj v tomto 

roku napĺňala a realizovala komunitné činností. 

V roku 2017 sa knižnica zapojila do XVIII. ročníka Týždňa slovenských knižníc     

(13.3.–19.3.2017) s mottom „Knižnice pre všetkých“. TK pripravila širokú paletu podujatí pre 

všetky vekové kategórie používateľov od najmladších až po tých najskôr narodených. 

Knižnica začala TSK už tradične vystúpením divadelno-tanečnej a hudobnej skupiny 

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

všetkých pracovníkov knižnice a pozvaných hostí. Pre 130 detských čitateľov TK uskutočnila 

besedu s autorkou Martou Hlušíkovou. Súčasťou TSK bol aj Deň ľudovej rozprávky. 

Knižnica pre deti zorganizovala celodenný rozprávkový program, v rámci ktorého mali 

knihovníčky oblečené tekovské kroje. Spolu s autorkou knihy Rozprávky pre zvedavé deti 

Lenkou Sivákovou pripravila knižnica Tvorivé dielne pre 95 detí. Počas TSK prebiehal 

v priestoroch pobočky Týždeň hlasného čítania. 

Pre dospelých záujemcov pracovníci knižnice Miroslav Kuna, Zita Müllerová           

a Andrea Gőczeová pripravili aj v tomto roku spoločné audiovizuálne podujatie nielen pre 

milovníkov hudby Mytológia v hudbe, hudba v mytológii IV. Mytológia Japonska, ktoré je 

verejnosťou mimoriadne prijímané. Tento rok sa knižnici podarilo pripraviť dve stretnutia 

s poprednou slovenskou etnologičkou Katarínou Nádaskou Jarný zvyklostný cyklus 
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a Ľudová mágia a etnomedicína. Milovníčky románov pre ženy si prišli na svoje na stretnutí 

s autorkou Ruženou Scherhauferovou. Knižnica pripravila aj komornejšie meditatívne 

podujatie Ochutnávka šťastia – Liečivá sila prírody. 

V rovnakom termíne ako TSK sa v tomto roku konal aj Brain Awareness Week - 

Týždeň mozgu. TK opäť pripravila rôznorodé podujatia pre všetkých. Najskôr si klienti ZSS 

Baracha z Bardoňova trénovali pamäť na podujatí Mozog ako detektív. Knižnica v tomto roku 

pripravila pre 2 skupiny 2 kompletné Tréningy pamäti. Okrem toho stredoškoláci 

absolvovali ďalšie 2 Tréningy pamäti. Na požiadanie TK uskutočnila 6 prezentácií 

Tréningov pamäti o činnosti ľudského mozgu s ukážkami z tréningov pamäti pre Jednotu 

dôchodcov a SČK v Plavých Vozokanoch, pre seniorov v Bohuniciach, pre SZTP 

v Leviciach, pre Denný stacionár v Novej Dedine, pre Msk v Žarnovici a pre členov ZO 

ÚNSS v Šahách. Pre stredoškolákov TK realizovala interaktívne Hry s pamäťou. Knižnica 

vo svojich oddeleniach pre dospelých pripravila riešenie hlavolamov a rébusov a pre deti 

Bystré hlavičky. 

Aj v tomto roku TK pripravila Noc s Andersenom. Už štrnástykrát sa knižnica 

zapojila do medzinárodného projektu netradične 1. apríla a realizovala opakovane noc plnú 

rozprávok, dobrodružstiev a zábavy. Úvod a záver deti absolvovali v knižnici, kde na nich 

čakali literárne kvízy, hry a súťaže a skladanie puzzle z rozprávok H. Ch. Andersena. Potom 

sa všetci presunuli na Mestský úrad, kde už čakal primátor mesta Štefan Mišák aj s dvomi 

„kastelánmi“ – poslancami MsZ, ktorí mali pre deti pripravenú nočnú hru v chodbách úradu. 

Po nájdení indícií deti získali kľúč k sobášnej sieni, kde im pán primátor prečítal rozprávku. 

Celý sprievod s fakľami sa premiestnil večerným mestom do Levického hradu. Pracovníčka 

múzea Margaréta Nováková pre deti pripravila strašidelný program s čítaním levickej 

povesti o Šebe, levickej bielej pani. Po návrate do knižnice deti hľadali a podľa indícií 

v knižnici aj pred budovou našli poklad, ktorí si rozdelili.  

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

a zážitkové čítania z kníh pod spoločným názvom Strašidelné prázdninové čítanie v knižnici. 

Išlo o zábavné trávenie voľného času detí a dokonca aj ich rodičov a starých rodičov, ktorí 

deťom čítali z kníh so strašidelnou témou. 

 TK sa siedmykrát  aktívne zapojila aj do projektu Národného lesníckeho centra Les 

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

ktorý deťom čítal a rozprával o význame lesa a deťom priniesol rôzne hry, súťaže a tvorivé 

aktivity. Deti na podujatí samy tvorili pohľadnice v rámci súťaže Listové tajomstvá. Aj tento 

rok všetky deti 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, ktorá bola 

zároveň aj pozvánkou do knižnice. 

Pobočka knižnice sa aj tento rok zapojila do tretieho ročníka projektu Celé Slovensko 

číta deťom a Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša. Projekt rovnomenného OZ sa aj 

v tomto roku konal pod patronátom prezidenta SR Andreja Kisku.  Deťom čítal z knihy 

poslanec NSK Igor Varga. Rovnako na podporu čítania detí je zameraný aj projekt Čítajme 

deťom. Ide o hlasné čítanie z kníh, ktoré tiež realizovala pobočka, rovnako, ako aj Týždeň 

hlasného čítania – podujatie zamerané  na podporu rozvoja čitateľských zručností detí 

mladšieho školského veku.  

Knižnica pripravila prezentáciu knihy Antona Pižurného  Pandorina skrinka pre deti 

ZŠ Vinohrady a pre študentov Obchodnej akadémie v Leviciach. 

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

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

v tomto roku zapojilo 43 (-3) tried zo šiestich základných škôl s 838 (-51) súťažiacimi. 

Knižné odmeny pre 159 víťazov, 9 najlepších čitateľov a najlepšej súťažnej triedy za 
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mimoriadny záujem o literatúru, knižnica zabezpečila prostredníctvom OZ Hlas knižnice, 

ktoré aj v tomto roku získalo finančnú dotáciu od Zastupiteľstva NSK.  

Pre žiakov deviatych ročníkov TK realizovala Exkurzie za informáciou. Pre 

študentov SŠ TK pripravila lekcie knižnično-bibliografickej výchovy, v rámci ktorých 

okrem informácií o knižnično-informačných službách žiaci získavajú  praktické zručnosti 

s vyhľadávaním v on-line katalógu TK, ale aj v súborných katalógoch Slovenskej národnej 

knižnice a Infogate-u. Učitelia ZŠ prejavili záujem aj o náučnú hodinu pre tínedžerov 

Orientujme sa vo svete informácií. 

Pre žiakov deviatych ročníkov a stredoškolákov TK pripravila podujatia, rovnomenné 

so slovenskými projektmi, zamerané na zodpovedné a bezpečné používanie internetu ovce.sk 

a kyberšikanovanie.sk. 

Knižnicu pravidelne navštevujú klienti zo zariadení sociálnych služieb v Leviciach, 

pre ktorých  pripravuje tematické stretnutia Relax v knižnici. 

TK si aj v tomto roku pripomenula sviatok zaľúbených podujatím Valentínske 

srdiečka a potešila čitateľov ručne robenými pohľadnicami, do ktorých vkladala úryvky zo 

slovenskej ľúbostnej poézie. 

V spolupráci s Klubom fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov TK 

pripravila inštalácie putovných výstav Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku 

za rok 2016 a  Najkrajší kalendár  Slovenska 2017. 

V roku 2017 knižnica realizovala 2 kurzy Tréningov pamäti  pre aktívnych seniorov 

v počte 20. Okrem toho trénerka pamäti Eva Bajanová pripravila 6 Prezentácií tréningov 

pamäti v blízkom regióne. 

V závere roka TK pripravila prezentáciu knihy autora Miroslava Eliáša Pod zástavou 

Marsa, v ktorej predstavil Šimona Forgáča z Gýmeša. Prezentácia sa stretla s rovnakým 

záujmom nielen historikov, ako predchádzajúce prezentácie kníh.  

Všetky podujatia v tomto roku sa niesli v znamení 90. výročia vzniku prvej slovenskej 

knižnice na území mesta Levice a 65. výročia otvorenia a sprístupnenia vtedajšej Okresnej 

knižnice. TK zvlášť pri tejto príležitosti pripravila slávnostné podujatie pre súčasných 

a bývalých zamestnancov knižnice a ďalších pozvaných hostí Tekovská knižnica                   

v Leviciach jubiluje, ktoré sa uskutočnilo v Synagóge. 

V tomto roku sa knižnica spolu s OZ Hlas knižnice a Raiffeisen Bank stala 

spoluorganizátorom a vyhlasovateľom súťaže pre deti „Objavujeme mesto Levice 

v minulosti“ v rámci projektu na podporu vzdelávania  Gesto pre mesto. Súťaž bude 

ukončená až v roku 2018.  

 Knižnica v tomto roku spolu pripravila neuveriteľných 625 (+59) podujatí. 

Z celkového počtu bolo až 137 (-22) dramatizácií rozprávok a literárne kvízy, zamerané na 

knižnično-informačnú výchovu Čo som čítal a Ako poznám knihy a knižnicu. Knižnica 

realizovala aj množstvo komornejších podujatí, náročných na prípravu aj  realizáciu. 

 

Propagácia knižnice Rok 2017 Rok 2016 Rozdiel 

Hromadné návštevy 414 425 -11 

Počet návštevníkov 8 369 10 036 -1 667 

Výstavy 125 175 -50 

Nástenky 31 39 -8 

Knižničné plagáty 35 31 4 

Rozhlasové relácie 3 1 2 

Televízne vysielanie 6 8 -2 

Články v tlači 15 14 1 
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V roku 2017 navštívilo knižnicu prostredníctvom 414 hromadných návštev 8 369 

účastníkov. TK pripravila 125 výstav k výročiam literárnych osobností, 31 tematických 

násteniek a vytvorila 35 knižničných plagátov. Knižnica úspešne propagovala svoju činnosť 

v televíznom vysielaní Levickej televíznej spoločnosti 6-krát.  RTVS Rádio Regina 

odvysielalo 3 príspevky. O knižnici vyšlo v regionálnej tlači 15 článkov. 

 

 

III. Bibliograficko-informačná činnosť 

Uchovávanie, spracovávanie a sprístupňovanie regionálnych dokumentov 

 

V roku 2017  knižnica doplnila regionálne dokumenty aj databázy regionálnych 

dokumentov.  

TK spracovala 396 (-95) záznamov regionálnych článkov. Databáza článkov 

obsahuje 21 851 záznamov. Z nekvalitných článkov regionálnych periodík je problém vybrať 

aspoň nejaké články. Od  roku 2015 nevychádza 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.  

V tomto roku pribudlo do knižnice 62 regionálnych kníh a databáza obsahuje 3 007  

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 má knižnica 

od roku 2016 nainštalovaný nový prehliadač na komfortnejšie prehliadanie všetkých modulov 

aj z mobilných zariadení. TK od roku 2015 zabezpečuje meranie návštevnosti webovej 

stránky prostredníctvom služby Google Analytics. 

Od  roku 2015 má knižnica zriadené konto na YouTube, na ktorom zverejňuje videá 

z knižničných podujatí. 

V tomto roku navštívilo  webovú stránku knižnice 18 125 (-1 308) používateľov.  

 

Bibliograficko-informačné služby Rok 2017 Rok 2016 Rozdiel 

Bibliografické a faktografické inform. 10 930 11 272 -342 

Elektronické rešerše 71 116 -45 

Inštrukcie a konzultácie 2 293 1 391 902 

Elektr. a digitálno-referenčné služby 1 211 1 465 -254 

 

Na základe potrieb a požiadaviek používateľov knižnica v roku 2017 vypracovala 71  

rešerší s počtom 2 852 záznamov, poskytla celkom 10 930 bibliografických 

a faktografických informácií, 2 293 inštrukcií a konzultácií a 1 211 elektronických 

a digitálno-referenčných služieb.  

 

Zoznam spracovaných rešerší v roku 2017 
 

1. Pohľady jednotlivých cieľových skupín na otázku interrupcie (54 záznamov) 

2. Stres na vyučovacej hodine (50 záznamov) 

3. Zabezpečovacie inštitúty v občianskom práve (47 záznamov) 

4. Skúmanie činiteľov pôsobiacich na mieru úzkosti a úzkostlivosti u matiek na 

materskej dovolenke (63 záznamov) 
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5. Didaktika regionálnej výchovy a vlastivedy v primárnom vyučovaní (22 záznamov) 

6. Regionálne prvky čilejkárskeho prostredia vo vyučovaní vlastivedy (15 záznamov) 

7. Výtvarno-pedagogické možnosti piesku (41 záznamov) 

8. Strach ako ošetrovateľská diagnóza u pacientiek hospitalizovaných na 

gynekologicko-pôrodníckom oddelení (41 záznamov) 

9. Erich Fromm a jeho teórie (37 záznamov) 

10. Monitorovanie vybraných funkčných porúch pohybového systému mladých 

hokejistov (15 záznamov) 

11. Podnikanie a startupy v podmienkach Slovenskej republiky (61 záznamov) 

12. Rastliny ako bioindikátory životného prostredia (31 záznamov) 

13. Finančná analýza podniku a jej strategické riadenie (61 záznamov) 

14. Financovanie vybranej základnej školy (36 záznamov) 

15. Metódy riešenia kulisových mechanizmov (39 záznamov) 

16. Vodná elektráreň (62 záznamov) 

17. Deštruktívne správanie v školstve (29 záznamov) 

18. Pozorovací hárok k motivácii žiakov k čítaniu (16 záznamov) 

19. Strata sluchu a jej vplyv na výchovu a vzdelávanie (9 záznamov) 

20. Využitie aktivizačných metód pri pohybovej príprave detí predškolského veku (72 

záznamov) 

21. Aplikácia riadenia projektov v organizácii (68 záznamov) 

22. Bádateľské aktivity v materskej škole (41 záznamov) 

23. Rozvíjanie matematickej gramotnosti u dieťaťa s ADHD v predškolskom veku (45 

záznamov) 

24. Integrované tematické vyučovanie (73 záznamov) 

25. Adaptačné vzdelávanie (52 záznamov) 

26. Výskyt rizikového správania (78 záznamov) 

27. Efektivita využívania digitálnych médií vo výučbe odborných predmetov (30 

záznamov) 

28. Diagnostikovanie a rýchlosť čítania (31 záznamov) 

29. Hospodársky výsledok podniku (22 záznamov) 

30. Kvalita života rodín s deťmi s detskou mozgovou obrnou (34 záznamov) 

31. Folklór a tradície tekovského regiónu ako motivačný prostriedok pri práci s deťmi 

v školskom klube detí (16 záznamov) 

32. Zdravotné uvedomenie a správanie  obyvateľov SR v podpore pohybovej aktivity 

(50 záznamov) 

33. Marketingový manažment stredných odborných škôl (54 záznamov) 

34. Právne postavenie zástupcov zamestnancov (71 záznamov) 

35. Reflexia a sebareflexia z pedagogickej praxe (27 záznamov) 

36. Učiteľ ako osobnosť očami žiaka strednej školy (42 záznamov) 

37. Ohybnosť, strečing a normy v ľadovom hokeji (17 záznamov) 

38. Informačno-komunikačné technológie vo výučbe žiakov na stredných školách (49 

záznamov) 

39. Rozvoj súkromných stredných škôl na Slovensku (36 záznamov) 

40. Vnímanie medzietnických vzťahov u pracovníkov komunitných centier (30 

záznamov) 

41. Digitálna demencia (32 záznamov) 
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42. Streetwork ako súčasť prevencie sociálnopatologických javov vyskytujúcich sa 

v spoločnosti  (35 záznamov) 

43. Súčasné trendy vo vyučovaní začiatočného písania (28 záznamov) 

44. Rodina a jej vplyv na edukačný proces (61 záznamov) 

45. Poruchy správania v prednemocničnej starostlivosti (14 záznamov) 

46. Podpora zdravia dieťaťa v komunite do jedného roka (35 záznamov) 

47. Význam kanisterapie v predškolskej príprave (54 záznamov) 

48. Využitie ekonomických stimulov na stredných odborných školách (28 záznamov) 

49. Zdravý životný štýl stredoškolskej mládeže (40 záznamov) 

50. Sezónnosť obchodných výkladov vo vybranom nákupnom centre (42 záznamov) 

51. Riadenie ÚPSVaR a ich stratégia v oblasti vzdelávania obyvateľov (15 záznamov) 

52. Možnosti špeciálno-pedagogickej intervencie v rannom a predškolskom veku u detí 

s detskou mozgovou obrnou (51 záznamov) 

53. Meranie spokojnosti zamestnancov na mestskom úrade (31 záznamov) 

54. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s črevnou nepriechodnosťou (25 

záznamov) 

55. Naratívne kompetencie v slovenskom a maďarskom jazyku u bilingválnych detí pri 

vstupe do 1. ročníka základnej školy (12 záznamov) 

56. Kult fyzickej krásy – hypernarcizmus a modelovanie vzťahu k telu (21 záznamov) 

57. Nepriame dane (10 záznamov) 

58. Priame zahraničné investície a ich význam v regionálnom rozvoji SR (35 záznamov) 

59. Súdne rozhodnutia (90 záznamov) 

60. Význam a úloha vzdelávania žiakov stredných odborných škôl s technickým 

zameraním (23 záznamov) 

61. Marketingové plánovanie a jeho význam, obsahové a didaktické spracovanie 

tematických celkov (43 záznamov) 

62. Obchod s ľuďmi (27 záznamov) 

63. 3D tlačiarne (13 záznamov) 

64. Výskyt moruši čiernej v regióne (12 záznamov) 

65. Dekubity (40 záznamov) 

66. Otec v rodine dieťaťa s postihnutím (40 záznamov) 

67. Kritika modernej spoločnosti z pohľadu filozofie Ericha Fromma (92 záznamov) 

68. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pediatrického pacienta s celiakiou (36 

záznamov) 

69. Práva otcov na starostlivosť o dieťa po rozvode (53 záznamov) 

70. Štátna služba príslušníkov ozbrojených zložiek (62 záznamov) 

71. Život a dielo Andreja Chudobu (85 záznamov) 

 

Už v minulom roku TK  zhromažďovala a pripravovala na vydanie Pamätnicu 

Tekovskej knižnice v Leviciach, ktorú v tomto roku aktualizovala a vydala pri príležitosti 90. 

výročia vzniku prvej slovenskej knižnice v Leviciach a 65. výročia založenia Okresnej 

knižnice v Leviciach. Knižnica pripravuje  na vydanie aj Pamätné tabule a busty mesta 

Levice, ktoré taktiež priebežne dopĺňa. TK po spracovaní Slovníka osobností levického 

regiónu do elektronickej podoby priebežne dopĺňa a aktualizuje údaje v ňom. Knižnica začala 

so spracovaním dokumentov a informácií o uliciach a obyvateľoch Levíc. 
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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 potrieb a nejasností sa obracajú na našu knižnicu.  

Knižnica poskytuje knihovníkom servis aj na Facebooku. Všetky informácie, vrátane 

kontaktov, adresárov a informácií z regiónu TK pravidelne aktualizuje.  

Ani v roku 2017 nemohli regionálne knižnice a ani SNK vstupovať do štatistickej 

databázy, ani upravovať chybné údaje. Navyše takto získané údaje nemôžu ani nijako 

spracovávať, či inak využívať. TK preto vyzvala starostov obcí a knihovníkov, aby vyplnili 

pomocné formuláre, ktoré potom metodičky opravovali. Väčšina z nich poslala vyplnené 

formuláre a až po oprave chýb 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 z Fondu 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. Prostredníctvom 7 hromadných adresných e-mailov 

TK informovala starostov obcí a knihovníkov o 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  (rovnako) pobočkami: 

 1 regionálna knižnica s 1 pobočkou 

 3 mestské knižnice s 2 pobočkami 

 9 obecných profesionalizovaných knižníc 

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

 fungujúcich – 42 (-1) knižníc 

 stagnujúcich menej ako 5 rokov – 14 (+1) knižníc 

 stagnujúcich viac ako 5 rokov –  14 (rovnako) knižníc  

 

V tomto roku bol počet knižníc regiónu, ktoré poskytovali internet verejnosti 22 

(rovnako). V knižniciach s profesionálnymi zamestnancami to bolo 6 Ock vo Farnej,             

v  Kalnej nad Hronom, Novej Dedine, Pukanci, Starom Tekove a vo Veľkých 

Ludinciach. 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 v Šahách a Želiezovciach a v Tekovskej knižnici v Leviciach. 

 

Metodicko-poradenskú činnosť knižnica zamerala hlavne na: 

 

 zabezpečenie servisu knihovníkom v regióne prostredníctvom webovej stránky TK 

 prenos aktuálnych informácií 

 aktualizáciu zverejnených kontaktov a adresárov na webovej stránke TK 

 pomoc pri vyplňovaní štatistických výkazov o knižnici   

 pomoc pri vypracovaní žiadostí o poskytnutí dotácie 

 pomoc pri riešení aktuálnych problémov obecných knižníc 

 zabezpečenie registrácie knižníc do Zoznamu knižníc 

 uplatňovanie Zákona č. 126 Z. z. o knižniciach 
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V roku 2017 TK zaznamenala v knižniciach nasledujúce zmeny: 

 2 personálne zmeny: v Ock Tekovský Hrádok nastúpila Kristína Kissová a v Msk 

Želiezovce bola poverená riadením Diana Csicsmanová, ktorá je pracovníčkou MsÚ       

a v knižnici nepracuje  

 8 priestorových zmien: zmena za rovnocenné priestory v Ock Bátovce – sťahovanie do 

priestorov Domu služieb, v Ock Kozárovce v rámci budovy  sťahovanie do vhodnejších 

priestorov, v OCK Plavé Vozokany sťahovanie do priestorov chránenej dielne v DK, 

v Ock Hontianske Trsťany sťahovanie do DK. V Ock Veľké Ludince vymenili žalúzie 

na okná, V Ock Drženice a v jej pobočke Kmeťovce vymenili regály a stoličky a v Ock 

Kozárovce  vymenili podlahy, regály a vymaľovali priestory. 

 

Metodická činnosť Rok 2017 Rok 2016 Rozdiel 

Plán metodických návštev 10 10 0 

Počet metodických návštev 0 0 0 

Plán metodických konzultácií 160 160 0 

Počet metodických konzultácií 236 279 -43 

Hromadné informačné e-maily 7 7 0 

Základný knihovnícky kurz 0 3 -3 

Exkurzia obecných knihovníkov v TK 0 3 -3 

 

TK poskytla v tomto roku starostom a knihovníkom regiónu spolu 236 metodických 

konzultácií. Z nich bolo 148 (+2) digitálnych a referenčných služieb, 86 (-39) 

telefonických konzultácií, a 2 (-5) osobné konzultácie.   

Hoci knižnica nevykazuje žiadne metodické návštevy, je s knižnicami v regióne  

v pravidelnom a úzkom kontakte. 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). Napriek tomu sa nezapojila žiadna knižnica. TK na základe 

údajov získaných v štatistických výkazoch o knižnici vyzvala zriaďovateľov Ock Málaš 

a Ock Ipeľské Úľany, ktorí ešte svoju knižnicu nezaregistrovali do zoznamu MK SR, aby tak 

neodkladne urobili.  

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

v tomto roku nepodpísali žiadnu dohodu. Knižnice a obce nakupujú a spracovávajú KF 

samostatne.  

V tomto roku sa uskutočnila revízia KF v 5 Ock a v 1 pobočke: v Ock Starý Tekov, 

v Ock Drženice a pobočke Kmeťovce, v Ock Hontianske Trsťany, v Ock Pohronský 

Ruskov a v Ock Starý Hrádok. 

Do nového dotačného programu Fondu na podporu umenia sa zapojilo 8 knižníc 

(rovnako). V podprograme 5.1.1 Odborná  činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra 

zaregistrovalo svoje žiadosti 5 (+2) knižníc. Msk v Želiezovciach a TK boli úspešné, 

projekty Msk v Šahách, Ock v  Kozárovciach a Ock v Bátovciach neboli podporené.  

 V programe 5.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity nezaregistrovala svoju žiadosť 

žiadna knižnica (-1). 
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 Do programu 5.1.3 Akvizícia knižníc zaregistrovalo svoje žiadosti 6 (+1) knižníc a to 

Ock Bátovce, Ock Pukanec, Msk Šahy, Msk Želiezovce a TK, ktorých projekty boli 

podporené. Projekt Ock Veľké Turovce nebol podporený. 

 

 4.2 Rozborová, analytická a prieskumová činnosť 

 

V roku 2017 TK vypracovala analýzu a rozbor činnosti v materiáloch Výročná správa 

Tekovskej knižnice v Leviciach za rok 2016 a Správa o činnosti Tekovskej knižnice 

v Leviciach za 1. polrok 2017. Výsledky činnosti verejných knižníc v regióne za rok 2016 

spracovala TK v materiáli Dokumentácia 2016.  

TK v tomto roku vydala Pamätnicu Tekovskej knižnice v Leviciach, v ktorej zhrnula 

65-ročnú históriu fungovania knižnice. 

 

 4.3 Ďalšie vzdelávanie knižničných pracovníkov 

 

Pracovníci TK sa v roku 2017 zúčastnili týchto odborných podujatí: 

 

1. Práca s elektronickými schránkami – odborný seminár v Starom divadle v Nitre - 

január 

2. VZ SAK so sprievodným programom – SNK v Martine – február 

3. Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 1927-2017 – oslava jubilea – február 

4. TLIB – Trends in Libraries. Trendy v knižničnej praxi. Medzinárodná spolupráca 

knižníc – knihovnícky barcamp v ŠVK v Banskej Bystrici – apríl 

5. TLIB – Trends in Libraries. Trendy v knižničnej praxi. Medzinárodná spolupráca 

knižníc – odborný knihovnícky seminár – ŠVK v Banskej Bystrici – apríl 

6. Knižnice deťom – celoslovenský seminár – MsK v Piešťanoch – apríl 

7. Nitrianska Lunica 2017 – slávnostné oceňovanie najlepších zamestnancov kultúrnych 

organizácií NSK – Župný dom v Nitre – máj 

8. NitLib 2017 – Knižnice ako centrá celoživotného vzdelávania – odborný seminár – 

KKKK v Nitre – máj 

9. XXIV. Novozámocké odborné dni. Čítanie je kráľovstvo – odborný seminár – KAB 

v Nových Zámkoch - máj 

10. Krajská porada riaditeliek a metodičiek regionálnych knižníc – komplexný rozbor 

výsledkov knižníc – KKKK v Nitre – máj 

11. Vzdelávanie knihovníkov za hranicami – odborný seminár – Ock v Mužle – jún 

12. Pramene slovenskej hudby VII. – odborný seminár – UK Bratislava – september 

13. Plenárne zasadnutie Slovenskej národnej skupiny – Univerzitná knižnica v Bratislave 

– september 

14. Nakukni poza obrázok, čo vidíš? – medzinárodná konferencia – IBBY inštitút 

v Bratislave – september 

15. Poď si čítať v knižke aj v živote! – medzinárodná konferencia – IBBY inštitút 

v Bratislave – september 

16. Základy biblioterapie pre knihovníkov I.-V. – 5 vzdelávacích kurzov – Krajská 

knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene – september-november 

17. Exkurzia do knižníc v Budapešti – návšteva Knižnice Ervína Szabóa a Széchényiho  

národnej knižnice v Budapešti – október 
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18. Knižnica ako miesto realizácií vzdelávacích aktivít – Msk v Bratislave – október 

19. Benchmarking verejných knižníc – odborný seminár – SNK v Martine – október 

20. Metodický deň pre štatutárov príspevkových organizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti NSK – Staré divadlo v Nitre – október 

21. Ako hravo čítať – odborný seminár – Osmijanko, n. o. v UK Bratislava – október 

22. Aby pamäť nestarla... –  workshop v Rajeckých Tepliciach – KK Žilina – október 

23. Odborné dni maďarských knihovníkov na Slovensku – odborný seminár – KAB 

v Nových Zámkoch a TK v Leviciach – november 

24. Moruša čierna v regióne a využitie jej plodov – SOŠ Pod amfiteátrom a Štátny archív    

v Nitre, pracovisko Archív v Leviciach – november 

25. Motivačné aktivity s detským čitateľom Knižnice pre mládež Mesta Košice – 

odborný seminár a workshop – Košice –  november 

26. Knižnica v živote dieťaťa – odborný seminár s workshopom – KK v Žiline – december 

27. Fond na podporu umenia - projekty. Ako byť úspešný – odborný seminár – december 

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

- účasť pracovníkov na pracovných a odborných poradách 

 4.4 Príprava a spracovanie koncepčných programov, programov rozvoja knižníc 

 

V roku 2017 TK vypracovala Plán činnosti na rok 2017 a priebežne podľa potreby 

pripravovala materiály a odborné podklady, týkajúce sa odbornej činnosti.  

 

4.5 Edičná činnosť 

 

V tomto roku knižnica vydala 6 edičných titulov. Spomedzi všetkých titulov bola 

najrozsiahlejšia a najdôležitejšia Pamätnica Tekovskej knižnica v Leviciach, v ktorej je 

zhrnutých 65 rokov života inštitúcie, ktorá pôsobí v meste Levice a jeho regióne. 

 

Holubcová, Jana 

Výročná   správa  Tekovskej knižnice v Leviciach za rok 2016 / Jana Holubcová. – Levice, 

Tekovská knižnica v Leviciach, 2017. – 38 s., Príl. 

 

Holubcová, Jana 

Plán  činnosti  Tekovskej knižnice  v Leviciach  na  rok  2017 / Jana Holubcová. – Levice : 

Tekovská knižnica v Leviciach, 2017. – 10 s. 

 

Tomusová, Katarína 

Dokumentácia   2016 :  vyhodnotenie  činnosti  verejných   knižníc  v  okrese  Levice  podľa 

hlavných    ukazovateľov  činnosti  za   rok  2016 /  Katarína Tomusová. – Levice  : Tekovská 

knižnica v Leviciach, 2017. – 10 s., (29) s., Príl. 

 

Holubcová, Jana 

Správa  Tekovskej knižnice v Leviciach za 1. polrok 2017 / Jana Holubcová. – Levice, 

Tekovská knižnica v Leviciach, 2017. – 29 s. 

 

Pamätnica   Tekovskej   knižnice   v   Leviciach. – Levice : Tekovská knižnica v Leviciach, 

2017. –  96 s. 
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Gőczeová, Andrea 

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

Miroslav Kuna. – Levice : Tekovská knižnica v Leviciach, 2017. – V tlači. 

 

Napísali o nás: 

 

Medzihradská, Anna 

Jubilantka, ktorá vekom mladne / Anna Medzihradská. - Fotogr. - In: Slovenská brána. - 

Roč. 27 (67), č. 24 (2017), s. 2. 

 

Némethová, Jana 

Kedysi panské huncútstva, dnes Tekovská knižnica : Regionálna knižnica oslavuje dve 

jubileá / Jana Némethová. - Fotogr. - In: Týždeň na Pohroní. - Roč. 26/14, č. 50-51 (2017),     

s. 4.  

 

Némethová, Jana 

Beletriu odvlhčili, budova napriek tomu vlhne ďalej : Práce teraz zdokumentuje súdny 

znalec / Jana Némethová. - Fotogr. - In: Týždeň na Pohroní. - Roč. 26/14, č. 46 (2017), s. 4.  

 

Némethová, Jana 

Knihy pobalili. Sťahovať späť sa ale nemôžu : Od leta 2014 je beletria stále v prenájme / 

Jana Némethová. - Fotogr. - In: Týždeň na Pohroní. - Roč. 26/14, č. 45 (2017), s. 3.  

 

(TASR) 

Prostredníctvom súťaže vedú žiakov ku knihám / (TASR). - Fotogr. - In: My. Týždeň na 

Pohroní. - Roč. 26/14, č. 25 (2017), s. 5.  

 

Tekovská knižnica v Leviciach jubiluje. - Fotogr. - In: Novinky z levickej radnice. - Roč. 

15, č. 2 (2017), s. 7. 

 

Némethová, Jana 

Šesť mesiacov natiahli na takmer tri roky : Tekovská knižnica je stále v prenájme. - 

Fotogr. - In: My. Týždeň na Pohroní. - Roč. 26/14, č. 16 (2017), s. 3. 

 

Nagyová, Petra 

Deti zažili večernú rozprávkovú jazdu v Tekovskej knižnici / Petra Nagyová. - Fotogr. - 

In: My. Týždeň na Pohroní. - Roč. 26/14, č. 14 (2017), s. 8.  

 

Nováková, Gabriela 

Ochutnávka šťastia v levickej knižnici / Gabriela Nováková. - Fotogr. - In: Slovenská 

brána. - Roč. 27 (67), č. 7 (2017), s. 6. 

 

Prekopová, Oľga 

Marcová žatva v Tekovskej knižnici / Oľga Prekopová. - Fotogr. - In: Župné ozveny. - Roč. 

3, č. 3 (2017), s. 3. 

 

Medzihradská, Anna 

Týždeň slovenských knižníc / Anna Medzihradská. - Fotogr. - In: Slovenská brána. - Roč. 27 

(67), č. 6 (2017), s. 6. 
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Bajanová, Eva 

V knižnici sa konal týždeň zaujímavých podujatí / Eva Bajanová, Vlasta Kollárová. - 

Fotogr. - In: My. Týždeň na Pohroní. - Roč. 26/14, č. 12 (2017), s. 4.   

 

Nováková, Gabriela 

Rozprávka ako terapia pre detskú dušičku / Gabriela Nováková. - Fotogr. - In: Slovenská 

brána. - Roč. 27 (67), č. 5 (2017), s. 7. 

 

Tekovská knižnica v Leviciach... - Fotogr. - In: Slovenská brána. - Roč. 27 (67), č. 5 (2017), 

s. 1. 

 

Némethová, Jana 

Od lístkových katalógov prešli k počítačom : Tekovská knižnica v Leviciach oslavuje 65. 

výročie. Otvorili ju 2. marca 1952 / Jana Némethová. - Fotogr. In: My. Týždeň na Pohroní. - 

Roč. 26/14, č. 9 (2017), s. 5. 

 

 

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 bannerov,  

- 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. Program DAWINCI firma SVOP prispôsobila požiadavkám TK. Knižnica 

program prevádzkuje na základe zmluvy o outsourcingu. 

Knižnica sa nachádza v centre a v širšom centre mesta v 2 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.  

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. V rokoch 2007 - 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 TK získala 8 ks kompletných PC pre verejnosť a tlačiareň z VÚC 

Nitra a presunula pre verejnosť ďalšie 2 ks PC, teda spolu 10 ks PC, na ktorých poskytuje 

verejnosti internetové služby a služby on-line katalógu. 

Aj v roku 2017 prevádzku a bežnú údržbu výpočtovej techniky zabezpečoval správca 

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

servisu výpočtovej techniky. 
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TK mala k dispozícii rovnako 32 ks PC. Z tohto počtu majú pracovníci knižnice 

k dispozícii rovnako 21 PC a 10 ks PC majú k dispozícii používatelia. TK má okrem toho 1 

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-rom-ov 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 2017 Rok 2016 Rozdiel 

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 

Celková plocha knižnice 1076,60 1076,60 0,00 

 

Pomer voľného a viazaného výberu: 99,40:0,60% 

 

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

z pôvodných 1 466,86 m² jej zostalo 1 076,60 m², čo je až o 390,26 m² menej! ÚNSK mal už 

dávno vyriešiť priestorové požiadavky knižnice novou účelovou budovou. Napriek 

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

sa tento zámer, bohužiaľ, zatiaľ nepodaril.   

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

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

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

byť ukončená do marca 2015. Prvá etapa rekonštrukcie bola ukončená až koncom decembra 

2016. Knižnica reklamovala u firmy Levstav hydroizolačný systém budovy, ktorý nebol 

správne urobený a ďalšie nedostatky, ktoré realizátor stavby dodnes neodstránil.  Z toho 

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

z toho dôvodu ešte stále dočasne umiestnené v nevyhovujúcich náhradných priestoroch 

s oveľa menšou rozlohou. Navyše po realizácii prvej etapy rekonštrukcie budovy TK nemá 

šancu presťahovať prenajaté kancelárie s celodennými letnými teplotami vysoko nad 30°C do 

budovy v správe knižnice, pretože podkrovné priestory sa budú riešiť v inej etape 

rekonštrukcie budovy. 

Oddelenie odbornej literatúry je po nútenom sťahovaní v roku 2012 umiestnené       

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

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

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

prišlo nielen o počítače pre verejnosť, študovňu a čitáreň, z ktorých zostalo iba torzo, ale tiež 

o časť KF a najmä o skladové priestory a sociálne zariadenie. V nových priestoroch totiž nie 

je k dispozícii voda, ani WC! 
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Oddelenie literatúry pre deti je umiestnené v budove CK Junior a vstup do 

oddelenia je bezbariérový, zabezpečený nájazdovou rampou.  

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

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

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

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

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

a návštevníkov knižnice hygienicky nevyhovujúce a zdravotne neúnosné najmä kvôli tomu, 

že v posledných rokoch sa horúce obdobie predlžuje takmer na polovicu roka! 

Napriek nevyhovujúcim a ťažkým pracovným podmienkam pracovníci knižnice stále 

veria, že sa raz podarí postaviť pre knižnicu novú účelovú budovu v zmysle Koncepcie 

kultúry NSK. 

 

VII. Personálna oblasť 
 

V roku 2017 nastalo v knižnici 6 personálnych zmien. Jeden pracovník  

vodič-informatik ukončil pracovný pomer dohodou, namiesto neho nastúpil nový pracovník, 

ktorý ale ukončil pracovný pomer v skúšobnej lehote. Knižnica potom prijala informatika na 

0,2 pracovný úväzok a neskôr prijala nového vodiča-kuriča-údržbára. Na konci roka nastúpila 

na MD 1 pracovníčka.  

Nakoľko má nový informatik VŠ vzdelanie, zmenila sa aj kvalifikačná štruktúra 

pracovníkov knižnice. 

 

Kvalifikačná štruktúra pracovníkov Rok 2017 Rok 2016 Rozdiel 

Počet odborníkov-knihovníkov 18 18 0 

Z toho počet VŠ 4 4 0 

Z toho počet SŠ 14 14 0 

Počet ostatných pracovníkov 6 5 1 

Z toho VŠ 1   1 

Z toho počet SŠ 3 4 -1 

Z toho počet  SOU 2 1 1 

Počet pracovníkov/prepočítaný  24/23,20 23/23 1/0,20 

 

Priemerná mzda pracovníkov k 31.12.2017 bola 875,69 € (+93,91).  

Priemerná mzda pracovníkov sa zvýšila oproti predchádzajúcemu roku z dôvodu zvýšenia 

platov všetkých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.1.2017 

o valorizáciu 4% tarifných platov a od 1.9.2017 do 31.12.2017 o ďalšie 2% na odmeny.  

Priemerný vek všetkých pracovníkov k 31.12.2017 bol 50,54 (+0,11)  rokov. 

Priemerný vek odborných pracovníkov k 31.12.2017 bol 50,22 (+1) rokov. 

 

VIII. Finančné zabezpečenie  (Príl. č. 2) 

 

Rozpočet € Rok 2017 Rok 2016 Rozdiel 

Pôvodný rozpočet 416 363,00  342 834,00  73 529,00  

Upravený rozpočet 433 126,50  482 356,20  -49 229,70  

Rozdiel 16 763,50  139 522,20  -122 758,70  
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Pôvodný rozpočet pre knižnicu bol v roku 2017 vo výške 416 363,- €. Rozpočet bol 

vyšší oproti predchádzajúcemu roku o valorizáciu miezd a odvody. Neskôr bol pôvodný 

rozpočet zvýšený na sumu 433 126,50 € rozpočtovým opatrením o 10 000,- € na odvlhčenie 

obvodových stien oddelenia beletrie, o 2 000,- € na prevádzkové náklady, o 6 800,- € na ďalšie 

dofinancovanie prevádzky (účelovo viazané), o 263,50 € na spolufinancovanie projektu 

„Obohaťme knižnicu“. Na konci roka TK znížila vlastné príjmy o 2 300,- €.  

V roku 2017 TK nedostala rozpočet na kapitálové výdavky.  

 

Dotácia v  € Rok 2017 Rok 2016 Rozdiel 

Pôvodná dotácia 399 363,00  325 834,00  73 529,00  

Upravená dotácia 418 426,50  466 206,20  -47 779,70  

Rozdiel 19 063,50  140 372,20  -121 308,70  

 

Pôvodná dotácia bola v tomto roku 399 363,- €. Rozpočtovými opatreniami bola 

upravená dotácia na 418 426,50 €, čo bolo navýšenie o 19 063,50 €.  

 

IX. Granty, nadácie, sponzorské príspevky 
 

V roku 2017 TK pripravila 4 projekty v celkovej sume 39 357,- € na realizáciu ktorých 

získala 13 000,- €. Knižnica sa druhýkrát uchádzala o dotácie z Fondu na podporu umenia. 

TK pripravila projekt v programe 5.1.1 Knižničná činnosť pod názvom „Revitalizácia 

knižničného nábytku“ v požadovanej sume 14 960,- € na výrobu knižničného nábytku, na 

ktorý získala 8 000,- € a druhý v programe 5.1.3 Akvizícia knižníc pod názvom „Obohaťme 

knižnicu“ v požadovanej sume 15 000,00 € na nákup KF, na ktorý získala 5 000,- €. Knižnica 

kúpila KF, ale projekt na výrobu nábytku bude realizovať až v roku 2018. Na rok 2018 podala 

TK žiadosť o poskytnutie dotácie z FPU do programu 5.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity 

pod názvom „Dospievajme s knihou“ v sume 4 397,- €. Knižnica požiadala aj o Dotáciu 

mesta Levice na aktivitu „Viac kníh, viac múdrosti“ v sume 5 000,- €. 

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

podporilo projekt „Kultúrne poukazy“ sumou 1 788,- € (+233,- €).  

TK pripravila pre OZ Hlas knižnice ďalších 8 projektov v požadovanej sume            

17 499,25 €, na ktoré OZ získalo 1 875,- €. Do Nadácie pre deti Slovenska Detského fondu 

Cloetta OZ prihlásilo projekt „Čítam, čítaš, čítame“ na priebeh a vyhodnotenie súťaže 

v požadovanej sume  2 700,50 €, na ktorý nezískalo dotáciu. Dotáciu nezískalo ani                   

z grantového programu Nápad pre 3 generácie Nadácie Poštovej banky, do ktorej prihlásilo 

projekt „Čítajme si všetci spolu“ v požadovanej sume 2 000,- €. OZ získalo dotáciu Mesta 

Levice na projekt „Vzbudenie záujmu prvočitateľov o čítanie“ z celkovej sumy 3 392,- € na 

nákup ruksakov na chrbát pre deti 200,- €. Ďalšiu dotáciu získalo OZ z Dotačného systému 

NSK na projekt „Čítam, čítaš, čítame“ z celkovej sumy 2 669,75 € v sume 675,- €. 

V spolupráci s poslancami MsZ v Leviciach vstúpilo OZ do výzvy Raiffeisen Bank Gesto 

pre mesto a na projekt „Objavujeme mesto Levice v minulosti“ získalo 1 000,- € 

v požadovanej sume na vytvorenie učebnice prostredníctvom materiálov, zozbieraných deťmi 

vo vyhlásenej súťaži. Projekt sa začal realizovať v roku 2017 vyhlásením a vyhodnotením 

súťaže. Výroba učebnice a slávnostné vyhodnotenie súťaže bude až v roku 2018.  Na rok 

2018 OZ žiadalo o poskytnutie dotácie z FPU v programe 5.1.2 Podujatia a vzdelávacie 

aktivity na projekt „Dospievajme s knihou“ 4 177,- €, z Dotačného systému NSK  žiadalo 

na projekt „Čítam, čítaš, čítame“ 675,- € a o dotáciu mesta na projekt „Hravé čítanie“ 885,- €. 
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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 (SSKK). Pracovníci knižnice sa aj v tomto roku zúčastňovali 

všetkých odborných a vzdelávacích podujatí, organizovaných obidvomi knihovníckymi 

organizáciami.  

 

XI. Medzinárodná knižničná spolupráca 
 

6 pracovníkov našej knižnice sa zúčastnilo exkurziu do Knižnice Ervína Szabóa a 

Széchényiho  národnej knižnice v Budapešti, ktorú  zorganizovalo Regionálne združenie 

SSKK. 

 
 

 

        Mgr. Jana Holubcová, v. r. 

riaditeľka Tekovskej knižnice v Leviciach 

 

V Leviciach, 22.1.2018 
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Príloha č.1 

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia 
 
 

Názov podujatia: Počet Organizované: 

Alan Alexander Milne (literárna hodina k 135. výročiu 

narodenia autora  spojená s ukážkami diela Macko Puf) 2x pre deti 

Čo je rozprávka (literárna hodina spojená s ukážkami 

z rozprávok) 2x pre deti 

Čo je BIB a BAB (literárna hodina venovaná Bienále 

ilustrácií Bratislava a Bienále animácie Bratislava)  pre deti 

Čítajme deťom. Hlasné čítanie z knihy Anny Robertovej – 

Michalovej Marianka  pre deti 

Čítajme deťom. Hlasné čítanie z knihy Jozefa Pavloviča 

Futronela a iné rozprávky  pre deti 

Čítajme deťom. Hlasné čítanie z knihy Svetlany 

Majchrákovej Vodník Čľupko 4x pre deti 

Čítajme deťom. Hlasné čítanie z knihy Mary Nortonovej 

Čarodejná metla 2x pre deti 

Elena Čepčeková (literárna hodina k 95. výročiu narodenia 

a 25. výročiu úmrtia) 2x pre deti 

Čítajme deťom. Hlasné čítanie z knihy Francizka Gehma, 

Francizka Harveya Vulkánikovia sú bomboví! 2x pre deti 

Lewis Carroll (literárna hodina k 185. výročiu narodenia 

spojená s ukážkami z diela Alica v krajine zázrakov)  pre deti 

Relax s knihou (podujatie pre seniorov) 12x pre dospelých 

O Guľkovi Bombuľkovi (dramatizácia knihy Márie 

Ďuríčkovej) 13x pre deti 

Heviho škola tvorivosti (literárna hodina venovaná tvorbe 

Daniela Heviera pre deti) 7x pre deti 

O Pampúšikovi (dramatizácia rozprávky v úprave Ľudmily 

Hrdinákovej) 35x pre deti 

Regionálne prvky v ľudovej slovesnosti (rozprávanie 

o povestiach nášho regiónu) 10x pre deti 

Rozprávka, báseň a povesť v tvorbe Štefana Moravčíka 

(zábavná hovorená bibliografia pre deti) 9x pre deti 

O veľkej repe (dramatizácia slovenskej rozprávky v úprave 

Ľudmily Hrdinákovej) 15x pre deti 

Brémski muzikanti (dramatizácia rozprávky bratov 

Grimmovcov) 8x pre deti 

Pavol Dobšinský – zberateľ slovenských ľudových rozprávok 

(rozprávková hodina) 13x pre deti 

Astrid Lindgrenová (literárna hodina k 15. výročiu úmrtia) 4x pre deti 

Ján Turan (literárna hodina k 85. výročiu narodenia) 2x pre deti 

Čítajme deťom. Hlasné čítanie z knihy Pavly Sabolovej 

Vrkôčkine tajné objavy  pre deti 

Strašidelné prázdninové čítanie v knižnici  pre deti 

Trojhviezdie najznámejších bájkarov (Ezop, J. de La 

Fontaine, I. A. Krylov) 17x pre deti 
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Daroval deťom dar najvzácnejší (literárna hodina o Hansovi 

Christianovi Andersenovi) 4x pre deti 

Ako poznám knihy a knižnicu (literárne kvízy zamerané na 

knižnično-informačnú výchovu) 43x pre deti 

Čo som čítal (literárne kvízy k  súťaži Čítam, čítaš, čítame) 43x pre deti 

O Červenej Čiapočke (dramatizácia rozprávky)  pre deti 

Valentínske srdiečka z výberu slovenskej ľúbostnej poézie  pre dospelých 

Theatro Hora (vystúpenie divadelno-tanečnej a hudobnej 

skupiny žiakov Spojenej školy internátnej v Leviciach)  pre dospelých 

Tréning pamäti  (aktivizačný program na zlepšenie 

pamäťových schopností) 23x pre dospelých 

Marta Hlušíková (beseda s autorkou kníh pre deti)  pre deti 

Mytológia v hudbe, hudba v mytológii IV. Mytológia 

Japonska (audiovizuálne podujatie) 2x 

pre dospelých 

 pre mládež 

Bystré hlavičky  (interaktívne podujatie)  pre deti 

Jarný zvykoslovný cyklus  (stretnutie s poprednou slovenskou 

etnologičkou Katarínou Nádaskou)  pre mládež 

Ľudová mágia a etnomedicína  (rozprávanie s Katarínou 

Nádaskou o magickom myslení našich predkov a využívaní 

mágie v ľudovej medicíne)  pre dospelých 

Ružena Scherhauferová (stretnutie s obľúbenou slovenskou 

autorkou kníh pre ženy)  pre dospelých 

Podujatia realizované v rámci Dňa ľudovej rozprávky 2017 3x pre deti 

Hry s pamäťou (interaktívne podujatie) 4x pre mládež 

Tvorivé dielne s autorkou knihy ROZPRÁVKY PRE 

ZVEDAVÉ DETI Lenkou Sivákovou  pre deti 

Ochutnávka šťastia – Liečivá sila prírody (meditatívne úvahy 

so Silviou Kosztolányiovou  a Jankou Kollárovou)  pre dospelých 

TÝŽDEŇ HLASNÉHO ČÍTANIA (spoločné čítanie)  pre deti 

TÝŽDEŇ MOZGU 2017 – celosvetové podujatie  pre verejnosť 

Mozog ako detektív  (interaktívne podujatie)  pre dospelých 

Orientujme sa vo svete informácií (náučná hodina)  pre mládež 

Prezentácia Tréningov pamäti so vzorovými ukážkami 6x pre dospelých 

Koza odratá a jež (dramatizácia slovenskej ľudovej 

rozprávky) 8x pre deti 

O kocúrikovi a kohútikovi  (dramatizácia rozprávky z knihy 

Riekanky, pesnička a rozprávky) 16x pre deti 

Ježko Jožko a krtko Rudko (dramatizácia knihy Jozefa  

Pavloviča) 5x pre deti 

Gabriela Futová - obľúbená autorka skvelých príbehov 

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

Dobre vidím iba srdcom (literárna hodina venovaná A. de 

Saint-Exupérymu a jeho dielu Malý princ) 2x pre deti 

Noc s Andersenom 2017 – podujatie zamerané na aktívne 

trávenie voľného času detí v knižnici  pre deti 

KBL 19x pre mládež 

KIV 72x pre deti 



28 

 

Ovce.sk (podujatie zamerané na prevenciu bezpečného 

používania internetu)  pre deti 

Čítajme deťom. Hlasné čítanie z knihy Polonca Kováča  

Bylinky malej čarodejnice  4x pre deti 

Prečítali sme si spolu ( podujatie zamerané na podporu 

rozvoja čitateľských zručností detí)  pre deti 

Predstavím vám knižnicu (Deň otvorených dverí na škole)  pre deti 

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

Jana Šrámková  (literárna hodina k 75. výročiu narodenia, 

rozbor a čítanie z diela Lupienok a princezná Makovienka) 2x pre deti 

Jarné zvyky a tradície (podujatie realizované v spolupráci so 

ZŠ Vinohrady)  pre deti 

Giuseppe Verdi (hudobná hodinka)   pre mládež 

Budkáčik a  Dubkáčik (dramatizácia knihy Jozefa Cígera 

Hronského)  pre deti 

Les ukrytý v knihe 2017  ( celoslovenský projekt) 6x pre deti 

Ako poznám knihy a knižnicu (literárne kvízy zamerané na 

knižnično-informačnú výchovu) 43x pre deti 

O medovníkovom domčeku (dramatizácia slovenskej ľudovej 

rozprávky) 9x pre deti 

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

Osobnosti a historické pamiatky mesta (virtuálna prehliadka)   pre dospelých 

Prezentácia fotografií Jaroslava Burjaniva - Slovensko 2x pre deti 

Prezentácia knihy Antona Pižurného: Pandorina skrinka 2x pre deti, pre mládež 

Ľudmila Podjavorinská (lit. hodina k 145. výr. narodenia) 2x pre deti 

Klára Jarunková (lit. hodina k 95. výročiu narodenia autorky) 2x pre deti 

Čo je legenda  (literárna hodina)  pre deti 

Čo je komiks (literárna hodina)  pre deti 

Hana Zelinová (literárna hodina) 2x pre deti 

Dušan Dušek (literárna hodina) 2x pre deti 

Štefan Moravčík (literárna hodina)  pre deti 

Čítajme deťom. Hlasné čítanie z knihy Hany Koškovej    

Uľa-Fuľa krotí farby  pre deti 

O Pichuľkovi, Svetluške a  mravcoch Pobehajcoch 

(dramatizácia knihy Ruda Mórica) 18x pre deti 

Slávnostné vyhodnotenie jubilejného 25. ročníka súťaže 

určenej na podporu čítania detí Čítam, čítaš, čítame  pre deti 

Populárno-náučná a faktografická literatúra – František Gel 

a Vojtech Zamarovský (literárna hodina)  pre deti 

Kyberšikana ( prevencia bezpečného internetu)  pre mládež 

Ja som optimista (medailón k 40. výročiu úmrtia Františka 

Krištofa Veselého)  pre dospelých 

Britská hudobná skupina SMOKIE (hudobný medailón)  pre dospelých 

Týždeň čítania deťom v SR. Čítanie z knihy Môj anjel sa vie 

biť.  pre deti 

Ľudo Zúbek  (literárna hodina)  pre deti 
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Dopravná výchova (tematická hodina) 4x pre deti 

Exkurzia za informáciou  pre deti 

MDD v knižnici (stretnutie dospelých čitateľov a ich detí)  
pre deti 

pre dospelých 

Maestro Peter Dvorský (medailón k životnému jubileu 

slávneho slovenského tenoristu)  pre dospelých 

Objavujeme Levice v minulosti (súťaž pre deti)  pre deti 

Prednáška a praktická ukážka rešeršovania v KIS3G 2x pre mládež 

Mini kurz práce na počítači pre seniorov 
 

pre dospelých 

Čítajme deťom. Hlasné čítanie z knihy Blaženy Mikšíkovej 

Belások a Belásenka 3x pre deti 

Dopravná výchova (tematická hodina) 3x pre deti 

Luskáčik, Labutie jazero (tematická hodina o balete)  pre deti 

Zdravá výživa (tematická hodina) 3x pre deti 

Eva Kostolányiová, slovenská Twiggy (hudobné podujatie)  pre dospelých 

Do rozprávky po múdrosť a pieseň (rozprávanie o poézii 

Milana Rúfusa nielen pre deti) 2x pre deti 

Roald Dahl (literárna hodina) 2x pre deti 

Mária Haštová (literárna hodina k 95. výročiu narodenia)  pre deti 

Čítajme deťom. Hlasné čítanie z knihy Márie Vrkoslavovej -

Ševčíkovej Šťastná ježibaba 3x pre deti 

M. R. Štefánik a jeho život (tematická hodina) 3x pre deti 

Časopis Slniečko má 90 rokov (literárna hodina) 4x pre deti 

Ezopove bájky (literárna hodina)  pre deti 

Povesť (literárna hodina) 3x pre deti 

Krista Bendová: Osmijankove rozprávky (literárna hodina)  pre deti 

Čítajme deťom. Hlasné čítanie z knihy Slovenský detský rok 6x pre deti 

Wilhelm Hauff: Príbeh o kalifovi a bocianovi (literárna 

hodina)  pre deti 

Prezentácia knihy Miroslava Eliáša Pod zástavou Marsa  pre dospelých 

Svet plný radosti ( život a tvorba Jozefa Cígera Hronského) 4x pre deti 

Literárne pásmo o predvianočných a vianočných zvykoch na 

Slovensku, spojené s tvorivou dielňou pre seniorov  pre dospelých 

Jubileum TK v Leviciach (oslavy)  pre dospelých 

Vianoce v  knihách pre deti (literárna hodina spojená                     

s hovorenou bibliografiou) 5x pre deti 

Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša  pre deti 

Vianočná chrípka (dramatizácia rozprávky z knihy Moja 

najkrajšia vianočná knižka) 6x pre deti 

Mikuláš v knižnici  pre dospelých 

Ochutnávka šťastia – Čas adventný v knihách a v živote 

našich predkov (predvianočné stretnutie čitateľov so Silviou 

Kosztolányiovou a Janou Kollárovou))  pre dospelých 

Vianoce (rozprávanie o vianočných tradíciách na Slovensku) 3x pre deti 
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Čítajme deťom. Hlasné čítanie z knihy Štefana Moravčíka  

Sny vianočného stromčeka a Moja najkrajšia vianočná knižka 

kniha   

 

pre deti 

Šaliansky Maťko ( súťaž v prednese slovenskej povesti)  pre deti 
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Príloha č.2 

 

Rozbor  hospodárenia Tekovskej knižnice v Leviciach  za rok 2017 
 

 

P  R  Í J M Y 

Tekovská knižnica v Leviciach mala určené príjmy na rok 2017 v rovnakej výške ako v roku 

2016 17 000,00 €. Skutočne dosiahnuté vlastné príjmy boli vo výške 13 128,17 €, čo 

v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2016 je o 1 501,96 € menej.  Tieto príjmy knižnica 

dosiahla z knižničných služieb. 

V mesiaci  január   mala TK príjem za predaný železný šrot v sume 81,00 €, v mesiaci 

február a marec bol TK vrátený dobropis za energie v sume 518,26 €, 202,31 €, v mesiaci 

máj za zber papiera 40,00 €, v mesiaci október 2017 bol TK vrátený preplatok z ročného 

zúčtovania zdravotných poisťovní VšZP – 189,16 € a ZP Dôvera v sume 539,16 €. 

Úroky za rok 2017 boli na účte  v sume  2,28 €. 

 

V Ý D A V K Y 
Tekovská knižnica v Leviciach mala pôvodne schválené bežné výdavky na rok 2017 z dotácie 

vo výške 399 363,00 € a 17 000,00 € z vlastných príjmov, spolu v sume 416 363,00 €. 

Rozpočet na rok 2017 bol zvýšený oproti roku 2016 o 73 529,00 € z dôvodu zvýšenia miezd  

a odvodov od 1.1.2017. 
 

Rozpočet Rok 2017 Rok 2016 Rozdiel 

Pôvodná dotácia 399 363,00         325 834,00 +73 529,00 

Upravená dotácia 418 426,50 466 206,20 -47 779,70 

Rozdiel 19 063,50         140 372,20 -121 308,70 

 

 

Rozpočet Rok 2017 Rok 2016 Rozdiel 

Pôvodný rozpočet 416 363,00 342 834,00 +73 529,00 

Upravený rozpočet 433 126,50 482 356,20 -49 229,70 

Rozdiel 16 763,50         139 522,20 -122 758,70 

 

Schválený rozpočet na bežné výdavky v sume 416 363,00 € bol k 6. 2.2017 zvýšený                

o 10 000,00 € - dotácia účelovo viazaná na odvlhčenie obvodových stien oddelenia 

beletrie. 

Faktúra za práce bola vystavená na sumu 9 821,53 €, 148,77 € nebolo vyčerpané. 

K 10.7.2017 bol upravený rozpočet na prevádzkové bežné výdavky  o 2 000,00 €. Finančné 

prostriedky boli účelovo viazané na prevádzkové náklady. 

K 9.6.2017 bol rozpočet zvýšený o 6 800,00 € - účelovo viazaný na dofinancovanie 

prevádzky. 

K 24.11.2017 bol rozpočet zvýšený o 263,50 € - spolufinancovanie projektu „Obohaťme 

knižnicu“ . 

K 11.12.2017 boli vlastné príjmy znížené o 2 300,00 €. 

 

Granty 

 

26.9.2017 bol rozpočet zvýšený o sumu 285,00 €, 11.12.2017 o sumu 1 503,00 € za kultúrne 

poukazy, ktoré boli poukázané  z MK SR v celkovej sume 1 788,00 €. 

5.10.2017 bol rozpočet zvýšený o finančné prostriedky 13 000,00 € z FPU, ktoré boli účelovo 

určené na projekty: „Revitalizácia knižničného nábytku “ v sume 8 000,00 €, a „Obohaťme 

knižnicu“ v sume 5 000,00 €. 
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Finančné prostriedky v sume 8 000,00 € neboli v roku 2017 vyčerpané, boli presunuté do roku 

2018. 

 

 

Schválený rozpočet dotácia + vlastné príjmy  bol zvýšený v €: 
- odvlhčenie obvodových stien oddelenia beletrie   10 000,00      

- prevádzkové náklady           2 000,00   

- dofinancovanie prevádzky           6 800,00 

- spolufinancovanie „Obohaťme knižnicu“               263,50 

- zníženie vlastných príjmov        - 2 300,00 

Spolu zvýšenie z dotácie +  vlastné príjmy     16 763,50  
 

 

Schválený rozpočet z dotácie + vlastných príjmov    416 363,00 

+ zvýšenie z dotácie a vlastných príjmov       16 763,50  

Spolu rozpočet na bežné výdavky z dotácie + vlastné príjmy  433 126,50  

 

 

Zvýšenie rozpočtu z grantov 

-  grant z FPU     -  Revitalizácia knižničného nábytku       8 000,00   

-  grant  z FPU    -  Obohaťme knižnicu         5 000,00 

-  grant z MK SR -  Kultúrne poukazy         1 788,00 

Spolu zvýšenie z grantov                    14 788,00   

 

 

Zvýšenie z dotácie + vlastných príjmov         6 763,50 

Zvýšenie z grantov           14 788,00 

Spolu zvýšenie          31 551,50 

 

 

Schválený rozpočet z dotácie + vlastných príjmov    416 363,00 

+ zvýšenie z dotácie, vlastných príjmov       16 763,50  

+ zvýšenie z grantov           14 788,00     

Spolu rozpočet na bežné výdavky      447 914,50 

 

 

Rozpočet      447 914,50               

Čerpanie                -439 763,04  

Rozdiel                     8 151,46    

 

 

Finančné prostriedky v sume 8 000,00 € z FPU boli presunuté do roku 2018. Suma 2,69 € 

zostala nevyčerpaná na položke poplatky a 148,77 € zostalo nevyčerpaných na položke 

oprava a údržba budov, pretože zmluva na odvlhčenie stien bola uzavretá na sumu 9 851,23 €, 

schválených bolo 10 000,00 €. Spolu nebolo vyčerpané 8 151,46 €. 
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Čerpanie finančných prostriedkov z dotácie NSK a z vlastných príjmov: 
Ekonomická 

klasifikácia Text 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie    

k 31.12.2017 

610 Mzdy 243 793,00 243 793,00 243 793,00 

620 Poistné  a príspevok do poisťovní          84 010,00 84 064,81 84 064,81 

631 Cestovné náhrady 400,00 509,35 509,35 

632 Energia, voda  a komunikácie 8 300,00 8 606,89 8 606,89 

633 Materiál  10 500,00 9 792,94 9 792,94 

634 Dopravné 1 050,00 595,11 595,11 

635 Rutinná  a štandardná údržba 0,00 12 338,42  12 189,65 

636 Nájomné za nájom 51 460,00 53 648,92 53 648,92 

637 Služby 16 850,00 18 904,38 18 901,69 

630 Spolu 630  88 560,00 104 396,01 104 244,55 

640 Bežné transfery 0,00 872,68 872,68 

 Spolu bežné výdavky 416 363,00 433 126,50 432 975,04 

 

 

Čerpanie finančných prostriedkov z grantov:  
Ekonomická 

klasifikácia Text 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie 

k 31.12.2017 

grant Revitalizácia knižničného nábytku 0,00 8 000,00 0,00 

633 009 -grant Obohaťme knižnicu 0,00 5 000,00 5 000,00 

632 004 - grant Služby internetu 0,00 470,53 470,53 

633 009 -grant Časopisy 0,00 1 317,47 1 317,47 

 Kultúrne poukazy 0,00 1 788,00 1 788,00 

Spolu  0,00 14 788,00 6 788,00 

 

 

Celkové čerpanie finančných nákladov: 
Ekonomická 

klasifikácia Text 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

   Čerpanie 

k 31.12.2017 

 Bežné výdavky 416 363,00 433 126,50 432 975,04 

 Výdavky z grantov 0,00 14 788,00 6 788,00 

 Spolu 416 363,00 447 914,50 439 763,04 

 

 

 

 

 

KOMENTÁR 

 

 

610 – Mzdy 
 

Rozpočet na mzdy na rok 2017 -  243 793,00 € je oproti roku 2016 vyšší o sumu 40 096,00 €. 

V roku 2016 bol  schválený  v sume 203 697,00 €.  

V sume 243 793,00 €  na rok 2017 je 4%-tné  zvýšenie tarifných platov od 1.1.2017 a od 

1.9.2017 do 1.12.2017 nárast 2% vo forme odmien.  

V roku 2017 stav pracovníkov bol 23,20,  v roku 2016 bol 23.  

Priemerná mesačná mzda za rok 2017 bola 875,69 €, oproti roku 2016 bola vyššia o 93,91 €.    
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631 – Cestovné 

 

Rozpočet bol schválený v sume 400,00 €, upravený na sumu 509,35 €, skutočné čerpanie bolo 

509,35 €. V porovnaní s rokom 2016, kedy bolo čerpanie 382,96 € je čerpanie vyššie o 126,39 €  

z dôvodu vyššieho počtu pracovných ciest. 

 

 

632 - Energia, voda, komunikácie 

 
 

Čerpanie finančných prostriedkov: 

Energia, voda, komunikácie 

Čerpanie 

k 31.12.2017 

Čerpanie 

k 31.12.2016 Rozdiel 

Elektrická energia, plyn 4 700,43 1 536,86 +3 163,57 

Vodné, stočné 369,50 142,94 +226,56 

Poštové služby 1 177,70 2 568,72  

Telekomunikačné služby 1 231,79   

Spolu poštovné a telekom. služby 2 409,49 2 568,72 -159,23 

Služby internetu 1 598,00 1 944,40 -346,40 

Spolu 9 077,42 6 192,92 + 2 884,50 

 

 

Pôvodný rozpočet 8 300,00 € bol upravený na 9 077,42 €. Rozpočet bol upravený aj o sumu 

z grantu na kultúrne poukazy v sume 470,53 € v položke služby internetu. Skutočné čerpanie 

rozpočtu bolo 9 077,42  €, oproti roku 2016 roku  bolo vyššie  o 2 884,50 €.  

Čerpanie elektrickej energie a plynu bolo v roku 2017 vyššie o 3 163,57 € z dôvodu, že v roku 

2017 musela byť zrekonštruovaná budova viac vykurovaná ako v roku 2016 kvôli 

pretrvávajúcej vysokej vlhkosti.  

Voda bola uhradená o 226,56 € viac ako v roku 2016 z dôvodu vysokého  množstva zrážkovej 

vody v roku 2017. 

Dobropisovaná bola suma nákladov na plyn a elektrickú energiu za rok 2016 v sume 720,57 €  

Na položke poštovné a telekomunikačné služby bolo čerpanie v sume 2 409,49 €, čo bolo 

o 159,23 € nižšie ako v roku 2016 a  služby internetu boli oproti roku 2 016 nižšie o 346,40 € 

z dôvodu, že v roku 2016 bola vykonaná oprava  vnútornej siete. 
 

 

633 – Materiál  
 

Čerpanie finančných prostriedkov knižnice: 

Materiál 

Čerpanie 

k 31.12.2017 

Čerpanie 

k 31.12.2016 Rozdiel 

Interiérové vybavenie 0,00 5 875,72 -5 875,72 

Výpočtová technika 496,80 0,00 +496,80 

Pracovné stroje, prístroje a 

zariadenia 0,00 3 517,36 -3 517,36 

Všeobecný materiál 2 010,39 4 317,00 -2 306,61 

Softvér 0,00 184,80 -184,80 

Knihy, časopisy 13 126,22 17 098,65 -3 972,43 

Reprezentačné 477,00 0,00 +477,00 

Spolu 16 110,41 30 993,53 -14 883,12 

 

Pôvodný rozpočet 10 500,00 € bol znížený o 970,56 €.  
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Zvýšený bol  

- z  Fondu na podporu umenia grant na projekt - „Obohaťme knižnicu,“  - 5 000,00 € 

- z NSK na  spolufinancovanie k projektu  263,50 € 

- z  MK SR  grant - kultúrne poukazy  - na nákup časopisov  v sume 1 317,47 € 
 

Čerpanie finančných prostriedkov na dopĺňanie knižničného fondu: 

Knihy 

Čerpanie 

k 31.12.2017 

Čerpanie 

k 31.12.2016 Rozdiel 

Z dotácie 5 000,00 5 000,00 0,00 

Z vlastných zdrojov 27,78 1 722,61 -1 694,83 

Z projektu 5 0000,00 7 100,00 -2 100,00 

Z dofinancovania projektu 263,50 374,00 -110,50 

Spolu z rozpočtu 10 291,28 14 196,61 -3 275,33 

Z dotácie od mesta  0,00 0,00 0,00 

Spolu z rozpočtu + mimorozp. 10 291,28 14 196,61 3905,33 

 

V roku 2017 bol nákup kníh o 3 905,33 nižší  ako v roku 2016. Z FPU bolo v roku 2017 

zakúpených  kníh menej o 2 100,00 €, z vlastných zdrojov bolo zakúpených  o 1 694,83 € 

menej. 
 

Časopisy 

Čerpanie 

k 31.12.2017 

Čerpanie 

k 31.12.2016 Rozdiel 

Z dotácie 8,74 0,00 +8,74 

Z vlastných zdrojov 1 508,73 1 418,14 +90,59 

Z kultúrnych poukazov 1 317,47 1 483,90 -166,43 

Spolu 2 834,94 2 902,04 -67,10 

 

V roku 2017 bol nákup časopisov nižší o 67,10 € ako v roku 2016.   
 

Knihy + časopisy 

Čerpanie 

k 31.12.2017 

Čerpanie 

k 31.12.2016 Rozdiel 

Z dotácie 5 008,74 5 000,00  +8,74 

Z vlastných zdrojov 1 536,51 3 140,75 -1 604,24 

Z projektu  5 000,00 7 100,00 -2 100,00 

Z dofinancovania projektu 263,50 374,00  

Z kultúrnych poukazov 1 317,47 1483,90 -166,43 

 Z dotácie mesta 0,00 0,00 0,00 

Spolu 13 126,22 17 098,65 -3 972,43 

 

V roku 2017 bol nákup kníh a časopisov nižší o 3 972,43 € ako v roku 2016, z dôvodu 

nižšieho nákupu z vlastných zdrojov a nižšieho príspevku na nákup z FPU. 
 

 

634 – Dopravné 
 

Na tejto položke knižnica čerpala finančné prostriedky nasledovne: 

Dopravné 

Čerpanie 

k 31.12.2017 

Čerpanie 

k 31.12.2016 Rozdiel 

Pohonné hmoty                           184,20 435,77 -251,57 

Údržba a opravy MV 183,07 226,40 -43,33 

Poistenie 177,84 100,38 +77,46 

Karty, známky, poplatky 50,00 50,00                               0,00  

Spolu 595,11 812,55 -217,44 
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Pôvodný rozpočet 1 050,00 €, bol upravený na sumu 595,11 €, čo bolo aj  skutočné čerpanie. 

Pri porovnaní s rokom 2016 je čerpanie na uvedenej položke nižšie o 217,44 € z dôvodu 

nižšieho čerpania na položke pohonné hmoty o 251,57 €  z dôvodu menšieho vyťaženia 

vozidla pre opakované personálne zmeny v organizácii. 

 

635 – Rutinná a štandardná údržba 
 

 

Finančné prostriedky boli čerpané nasledovne: 

Rutinná a štandardná údržba 

Čerpanie 

k 31.12.2017 

Čerpanie 

k 31.12.2016 Rozdiel 

Údržba výpočtovej techniky 73,32 0,00 +73,32 

Údržba strojov 376,72 3 145,13 -2 768,41 

Opravy a údržba budov 11 739,61 57 808,08 -46 068,47 

Spolu 12 189,65 60 953,21 - 48 763,56 

 

Rozpočet bol upravený na sumu 12 189,65 €. Knižnica dostala účelovú dotáciu v sume 

10 000,00 € na odvlhčenie stien, skutočné čerpanie bolo 9 851,23 €. Oproti roku 2016 bol 

rozpočet nižší o 48 763,56 €, keďže v roku 2016 boli pridelené finančné prostriedky na 

rozsiahlejšie opravy.  
 

636 – Nájomné  
 

 

Finančné prostriedky boli čerpané nasledovne: 

Nájomné 

Čerpanie 

k 31.12.2017 

Čerpanie 

k 31.12.2016 Rozdiel 

Nájomné za prenájom budov 50 502,76 50 416,78 +85,98 

Nájomné za prenájom zariadení 3 146,16 3  146,16 0,00 

Spolu 53 648,92 53 562,94 +85,98 

 

Rozpočet bol schválený v sume 51 460,00 €, upravený na sumu 53 648,92 €, čo aj bolo 

skutočne vyčerpané.  Skutočné čerpanie oproti roku 2016 bolo vyššie o 85,98 €. 
 

637 – Ostatné tovary a služby 
 

 

Čerpanie finančných prostriedkov: 

Ostatné tovary a služby 

Čerpanie 

k 31.12.2017 

Čerpanie 

k 31.12.2016 Rozdiel 

Školenia a semináre 130,00 40,00 +90,00 

Propagácia, reklama 430,08 487,44 -57,36 

Všeobecné služby 3 022,09 37 036,56 -34 014,47 

Ochrana objektov 394,44 466,44 -72,00 

Poplatky 482,93 413,70 +69,23 

Stravovanie 10 878,77 8 863,46 +2 015,31 

Poistenie majetku a osôb 1 056,51 778,26 +278,25 

Prídel do sociálneho fondu 2 202,81 1 974,95 +227,86 

Štúdie, expertízy, posudky 0,0 0,00 0,00 

Daň z nehnuteľnosti 304,06 304,06 0,00 

Spolu 18 901,69 50 364,87 -31 463,18 
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Schválený rozpočet bol 16 850,00 € bol upravený na sumu 18 904,38 €. Skutočné čerpanie 

bolo v sume 18 901,69 €, 2,69 € nebolo vyčerpané na položke poplatky. V roku 2017 je 

čerpanie výrazne nižšie z dôvodu, že v roku 2016 mala knižnica účelovú dotáciu na výrobu 

nábytku v sume 36 000,00 €.    

 

 

640 – Bežné transfery 
 

 

Finančné prostriedky boli čerpané nasledovne: 

Bežné transfery 

Čerpanie 

k 31.12.2017 

Čerpanie 

k 31.12.2016 Rozdiel 

Členské príspevky 187,00 147,00 +40,00 

Náhrada príjmu pri PN 685,68 1 009,80 -324,12 

Odchodné 0,00 0,00 0,00 

Spolu 872,68 1 156,80 -284,12 

 

 

Upravený rozpočet aj čerpanie bolo 872,68 €. Čerpanie bolo oproti roku 2016 nižšie o 284,12 € 

z dôvodu nižšej  náhrady príjmu pri PN. 

 

Tekovská knižnica v Leviciach nemala kapitálové výdavky.   

 

Tekovská knižnica v Leviciach nemala k 31.12.2017 pohľadávky ani záväzky po lehote 

splatnosti a nevykonávala podnikateľskú činnosť. 

 

Vypracovala: Jozefína Mrázová, ekonómka TK 

 

Schválila: Mgr. Jana Holubcová, riaditeľka TK 
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