
VYHODNOTENIE ČINNOSTI MESTSKEJ KNIŽNICE ZA ROK 2018 

1. Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia 

Mestská knižnica Želiezovce v roku 2018 kládla dôraz na poskytovanie kvalitných základných a špecializovaných 

knižnično-informačných služieb, ktoré vyplývajú zo základných legislatívnych predpisov (Zákon o knižniciach, Stratégia 

rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020). Knižnica realizovala vzdelávacie a kultúrno-spoločenské 

podujatia s cieľom rozvíjať čitateľskú a informačnú gramotnosť občanov (detí, dospelých), napomáhať ich vzdelanosti 

a kultúrnemu rozvoju. Zároveň plnila úlohy a požiadavky vyplývajúcich z priebežných požiadaviek zriaďovateľa na 

úseku organizačných vecí Mestského úradu. 

Knižnice sú v súčasnosti takým komunitným miestom, ktoré poskytujú príležitosť na získavanie informácií i na zábavu, 

plnia vzdelávacie a kultúrne funkcie, poskytujú literatúru k učeniu a súčasne propagujú čítanie medzi občanmi. 

Podujatiami pre deti, mládež i dospelých sa snažíme o sprostredkovanie všeobecných kultúrnych hodnôt a poskytnúť 

kultúrne vyžitie každej vekovej skupine. V roku 2018 uskutočnila knižnica celkom 113 podujatí, počet účastníkov bol 

4 190, z radov dospelých aj mládeže. Mnohé sú zachytené v periodickej tlači miestnych a regionálnych novinách, na 

webovej stránke mesta Želiezovce, na internetovej stránke knižnice www.wordpress.kniznicazeliezovce.sk. 

Knižnica sa orientuje na napĺňanie informačných potrieb používateľov a kultúrnych a vzdelávacích potrieb 

návštevníkov podujatí. Prepája svoje aktivity s výchovno-vzdelávacím programom materských a základných škôl. Do 

priestorov oddelenia pre mládež pravidelne chodia na nami pripravované podujatia materské školy Lienka, Hopsasa 

z mikulskej časti mesta, MŠ Tekovské Lužany, ktoré boli realizované podľa pripravovaného plánu vzdelávania 

s dôrazom na zážitkové čítanie (O dvanástich mesiačikoch, Marec – mesiac knihy, Ako rastie rastlinka, Malí škôlkari 

v kráľovstve kníh, Netradičná hodina hudobnej výchovy – život Franza Schuberta, Matej Korvín, O psíčkovi a mačičke, 

Danka a Janka, Vesmír, Drobci, Betlehem, Vianoce). Podľa požiadaviek realizujeme prezentačné a literárne hodiny aj 

mimo knižnice (v uplynulom roku napr. návšteva Materskej školy Čata, ZŠ s VJM, zariadenie pre seniorov Nový domov). 

V marci - mesiaci knihy sa dvere knižnice otvárali aj niekoľkokrát denne pre materské školy a triedy aj školské kluby 

želiezovských škôl i okolitých obcí. Podujatia v knižnici boli spojené s oboznamovaním sa s významom kníh, ich 

hodnotou ako neoceniteľného zdroja informácií a samozrejme aj so zaobchádzaním s nimi. V marci sme pokračovali 

v tradícii podujatí: „Deň otvorených dverí“  a „Týždeň slovenských knižníc“. 

V máji (11.5.2018) sme v rámci projektu Fondu na podporu umenia (FPU) „Revitalizácia priestorov mestskej knižnice“ 

zorganizovali Slávnostné otvorenie revitalizovaných priestorov. Revitalizácia priestorov mestskej knižnice prebehla 

v detskom oddelení knižnice za prítomnosti detí materských škôl, ktoré sa do projektu zapojili svojimi výtvarnými 

návrhmi k výzve: „Navrhnite nám krajšiu knižnicu“. Za účasti primátora mesta Želiezovce Ing. Ondreja Juhásza, 

riaditeliek materských škôl Lienka a Hopsasa, ocenených detí, miestneho novinára a členov realizačnej skupiny sme 

prestrihli symbolickú pásku. Deti boli za svoje kreslené návrhy a básnické predstavenie odmenené malým darčekom, 

ďakovným listom a poukazom na bezplatné členstvo.  

V júni, počas mestských dní (22-23.6.2018) sme pre žiakov základných škôl zabezpečili premietanie rozprávok v 

telocvični T18. 

V júli a v auguste sme zorganizovali v spolupráci s Tekovskou hvezdárňou 2 podujatia s názvom „Pozorovanie slnka 

ďalekohľadom“ na Námestí sv. Jakuba, kde mohli návštevníci pozorovať Slnko hvezdárskym ďalekohľadom, dozvedieť 

sa najnovšie informácie zo sveta astronómie. 

V letnom  prázdninovom období 7. augusta sme pre deti a ich rodičov zorganizovali literárno-zábavné podujatie 

s názvom „Dobrodružná výprava do starovekého Egypta“, v rámci ktorej mali možnosť spoznať archeológiu, egyptskú 

kultúru, panovníkov, písmo, bývanie i odievanie Egypťanov. Zábavné dopoludnie sme spestrili kreatívnymi úlohami, 

tvorivou dielňou spojenou s hľadaním pokladu a čítaním s porozumením. 

V spolupráci s Tekovskou hvezdárňou sa uskutočnil šiesty ročník súťaže „Človek na orbite“. Súťaž vyhlasuje Mestská 

knižnica každoročne na Svetový kozmický týždeň (4. – 10. októbra). V štyroch vyhlásených kategóriách 5-členná 



odborná porota ocenila spolu 16 prác.  Výstava víťazných a vybraných prác bola prístupná verejnosti v priestoroch 

mestskej knižnice do konca roka. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 14. novembra v priestoroch knižnice. 

Víťazné práce sme poskytli Tekovskej hvezdárni v Leviciach, ktorá ich vystaví vo svojich priestoroch od januára 2019. 

Oslovili sme školy na zapojenie sa do 17. ročníka medzinárodnej súťaže v tvorbe knižnej značky „EX LIBRIS“, tentokrát 

na tému „Vráťme sa do rozprávky“, ktorej slávnostné vyhodnotenie výsledkov sa bude konať 4. októbra 2019 

v Hlohovci. 

V 18. ročníku čitateľskej súťaže “Dobšinského posolstvo“ a „Mezei bokréta“ v časovom horizonte  9 mesiacov boli 

dňa 12. decembra na  slávnostnom vyhodnotení spojenom s posedením pod vianočným stromčekom s občerstvením 

ocenené  deti s najvyšším počtom prečítaných kníh. Ocenení boli 4 čitatelia. 

Priebežne počas roka sme pre členov Klubu dôchodcov pripravovali žiadané prezentácie z kalendárnych zvyklostí a 

obyčajov, resp. spoločenského života. Dôchodcovia sú za tieto literárne hodinky veľmi vďační. Konajú sa v utorok resp. 

v piatok poobede. 

Za rok 2018 sme inštalovali výstavky výtvarných prác v priestoroch knižnice a ďalšie personálne  výstavky  jubilujúcich 

spisovateľov a významných výročí (100. výročie vzniku prvej Československej republiky a 50. výročie Pražskej jari, 

25. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky). 

Z uskutočnených 2 „Literárnych kaviarní“ uvádzame mená hostí, s ktorými sa stretli naši čitatelia a občania na 

klubových podvečeroch: 

18. MÁJ 2018 – 107. LITERÁRNA KAVIAREŇ  5. DECEMBER 2018 – 108. LITERARNA KAVIAREŇ  

Bagita Rastislav: výživový poradca, želiezovský rodák, 

spoluautor knihy 107 neodolateľných smoothie 

receptov 

 Tolnai Csaba – lokálpatriot Levíc, regionálny spisovateľ, 
zberateľ historických pohľadníc a fotografií, viceprimátor 
Levíc i poslanec VÚC, autor kníh Levice v premenách času, 
Levice na starých fotografiách, Shalom.  

 

Všetky podujatia sú pravidelne mesačne zverejňované na webovej stránke mesta Želiezovce, ako aj na knižničnej 

webovej stránke, v mesačníku Želiezovský spravodajca a v regionálnych periodikách. 

CELKOVÝ POČET USPORIADANÝCH PODUJATÍ 113 

- z toho počet usporiadaných podujatí pre deti a mládež 58 

 

2. Používatelia knižnice - čitatelia 

V oddelení pre dospelých sme  evidovali  v uplynulom roku 210  registrovaných čitateľov, v oddelení pre mládež  to 

bolo 783 detí  do 15 rokov. Registrovaných čitateľov v uplynulom roku bolo 993. V zmysle zákona majú právo na 

registráciu aj občania z iných obcí, miest  a toto je  často  využívané v našej knižnici. 

PREHĽAD POČTU ČITATEĽOV K 31. 12. 2018 

POČET ČITATEĽOV       2018       2017 ROZDIEL +/- 
Oddelenie pre mládež 783 776 +7 

Oddelenie pre dospelých 210 227 -17 

CELKOM 993 1 003 -10 

Plynulosť poskytovaných knižnično-informačných služieb detského i dospelého oddelenia zabezpečujeme aj 

vzájomným zastupovaním zamestnancov. Výpožičný  čas pre verejnosť je týždenne 23,5 hodiny. Upratovanie 

priestorov knižnice bolo zabezpečované dvomi aktivačnými pracovníkmi, ktorí zabezpečovali aj balenie knižného 

fondu do ochranných fólií. 

 



3. Knižničný fond 

Knižnica sa snaží účelne a systematicky vytvárať kvalitný knižničný fond, uchovávať ho a sprístupňovať pre každého 

čitateľa. Je dôležité, aby bol sústavne aktualizovaný. V roku 2018 knižnica doplnila knižničný fond celkovo o 440 k. j., 

z toho kúpou nadobudla 298 k. j. , darom,  142 k. j.. 

Knižnica sa snažila získať finančné prostriedky aj z iných zdrojov. V rámci  úspešného projektu s názvom „Knihy – brány 

k poznaniu“, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia sumou 1500,- € sa v roku 2018 zakúpilo 47 

kusov kníh, čo je približne 25% z poskytnutých finančných prostriedkov. Nákup kníh z tohto projektu sa ukončí v roku 

2019. Z ďalšieho úspešného projektu s názvom „Harmónia v rozmanitosti“ , ktorý z verejných zdrojov podporil Fond 

na podporu kultúry národnostných menšín sumou 800,- € sa v roku 2018 zakúpilo 52 kníh, čo je 57 % z poskytnutých 

finančných prostriedkov. Zvyšok sa dočerpá v roku 2019. 

Z rozpočtu Mesta Želiezovce sa v roku 2018 zakúpilo 104 kníh v celkovej sume 930,06 €. 

Optimálny prírastok knižničných jednotiek nadobudnutých kúpou na rok 2018 podľa Metodického pokynu 

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK – 1669/2010-10/7472 z 1. júna 2010 k určeniu štandardov pre verejné 

knižnice je 340 knižničných jednotiek a optimálne zabezpečenie finančných prostriedkov pre knižničné a informačné 

fondy je 3 060 €.  Kúpou sa v roku 2018 nadobudlo 298 knižničných jednotiek (aj vďaka využitiu dotácií z verejných 

zdrojov), čo je o 42 knižničných jednotiek menej oproti odporúčaným optimálnym štandardom. 

ROČNÝ PRÍRASTOK KNIŽNIČNÝCH JEDNOTIEK 

POČET KNIŽNIČNÝCH JEDNOTIEK       2018       2017 ROZDIEL +/- 
Kúpou  298 482 -184 

- z rozpočtu mesta 156 216 -60 

- z toho z dotácie FPU 142 266 -124 

Darom 142 331 -189 

CELKOM 440 813 -373 

PREHĽAD STAVU KNIŽNÉHO FONDU K 31. 12. 2018 

POČET KNIŽNIČNÝCH JEDNOTIEK       2018       2017 ROZDIEL +/- 
Odborná literatúra pre dospelých 7 009 6 992 +17 

Krásna literatúra pre dospelých 13 144 13 778 -634 

Odborná literatúra pre deti 1 693 1 691 +2 

Krásna literatúra pre deti 7 222 7 395 -173 

CELKOM 29 068 29 856 -788 

      z toho: Audiovizuálne dokumenty 487 487 0 

      z toho: Regionálne dokumenty 240 239 +1 

Z knižničného fondu tvorí 30,67 % literatúra pre mládež, 69,33 % literatúra pre  dospelých  a 1,68 %  AVD (audio-

vizuálne dokumenty) z celkového počtu knižničných jednotiek. Evidujeme 3 tituly dochádzajúcich periodík (Slovenská 

brána, My týždeň na Pohroní, Želiezovský spravodajca), ktoré sú k dispozícii našim čitateľom, ako aj priebežné dary 

časopisov od čitateľov. 
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Knižnica vyradila 1 228 knižničných dokumentov v hodnote 1 324 € na základe schválenia návrhu vyraďovacej komisie 

v zmysle § 5 Vyhlášky č. 201/2016 Z. z.., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie 

knižničných dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach. 

Všetky dokumenty v knižnici sú voľne prístupné registrovaným  používateľom a  okrem lexikónov, encyklopédií, AVD 

a regionálnych dokumentov sa vypožičiavajú aj absenčne. Prezenčné výpožičky sú dostupné  v čitárňach. Spracovanie 

knižničného fondu do programu KIS MASK pokračuje priebežne s prírastkom nových kníh, resp. ich vyraďovaním. 

4. Výpožičky a služby 

Do konca kalendárneho roku   sme  zaevidovali  41 073 výpožičiek rôzneho obsahového druhu, čo je na 1 obyvateľa 

mesta (počet   obyvateľov mesta 6 793 k 31. 10. 2018 - zdroj DATAcube) 6,05 ks vypožičaných knižničných  jednotiek. 

Oproti minulému roku počet výpožičiek stúpol o 3 984. Na jedného čitateľa bolo vypožičaných 41,36 k. j., čo je takmer 

o 5 k.j. na čitateľa viac oproti minulému roku. Zo všetkých výpožičiek bolo 52,07 % k. dokumentov pre dospelých, 

28,84 % pre mládež do  15 rokov. Zaznamenali sme  nárast výpožičiek  dospelej  a detskej odbornej literatúry, výrazne 

stúpol aj počet výpožičiek krásnej literatúry pre dospelých a mládež. 

POČET VÝPOŽIČIEK 

POČET VÝPOŽIČIEK       2018       2017 ROZDIEL +/- 
Odborná literatúra pre dospelých 5 881 5 800 +81 

Krásna literatúra pre dospelých 15 504 14 700 +804 

Odborná literatúra pre deti 4 097 3 948 +149 

Krásna literatúra pre deti 7 750 4 321 +3429 

Výpožička periodík 7 841 8 320 -479 

CELKOM 41 073 37 089 +3 984 

MEDZIKNIŽNIČNÁ VÝPOŽIČNÁ SLUŽBA (MVS) 

Medziknižničná výpožičná služba je doplnkom našich služieb čitateľom. Sprostredkovali sme spolu 148 diel 

elektronickými žiadankami, z toho 142 pre našich používateľov sme poskytli od iných knižníc a 4 dokumenty inej 

knižnici. Z celkového počtu (148) evidujeme 59 elektronických informačných zdrojov (EIZ) - väčšinou články zo 

špeciálnych  periodických  dokumentov pre študentov univerzít. MVS sa využíva pri absencii žiadaného dokumentu 

vo fonde knižnice. 

POČET VÝPOŽIČIEK V RÁMCI MVS 

POČET KNIŽNIČNÝCH JEDNOTIEK 2018 2017 ROZDIEL +/- 
MVS iným knižniciam 4 4 0 

MVS od iných knižníc 142 188 - 46 

CELKOM 148 192 -46 

ĎALŠIA ČINNOSŤ 

Snahou zamestnancov knižnice bolo aj v uplynulom roku kvalitné, plynulé a včasné plnenie úloh a povinností. Nákup 

literatúry, jej katalogizácia, výpožičné služby, informačné, konzultačné a reprografické služby, príprava a realizácia 

projektov, vedenie príslušnej agendy, evidencí, realizácia medziknižničných výpožičných služieb - MVS, zhotovovanie 

štatistík, realizácia jednotlivých podujatí, výstaviek, kompletizácia a aktualizácia webovej stránky, tvorba tlačových 

správ sú našimi prioritnými úlohami, ktoré vyžadujú neustály proces plánovania a správneho vyváženia medzi nimi. 

Zamestnanci knižnice – knihovníci pripravovali denne vysielanie správ v mestskom rozhlase podľa programu dvakrát 

aj viackrát denne, kde je potrebný aj preklad do maďarského jazyka. Ďalej knižnica z knižnično-informačných služieb 

pre verejnosť poskytovala rezervovanie žiadanej literatúry, informačné a referenčné služby. Poskytovali sme 



internetové služby pre registrovaných čitateľov na 1 počítači, ktorý je k dispozícii denne v otváracích hodinách 

oddelenia.  

Príjem za poskytnuté knižnično-informačné služby od registrovaných používateľov v sledovanom období predstavoval 

sumu 991,94 €, za fotokopírovanie 62,10 €, za internet 10,25 €, za vyhlasovanie v mestskom rozhlase 1 936,50 €, spolu 

3 000,79 €. Všetky finančné prostriedky boli odvedené v mesačných intervaloch do pokladne Mesta Želiezovce. 

PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ 

1. V prvej tretine roku 2018 knižnica dokončila akvizíciu knižného fondu podaním Vecného a finančného 

vyúčtovania, ktorého nákup podporil Fond na podporu umenia  (FPU) v rámci úspešného projektu z roku 

2017 pod názvom "Poklady ukryté v knihách“. V rámci tohto projektu bolo zakúpených 361 kníh v celkovej 

hodnote 2 956,62 €.  

2. Taktiež bol ukončený projekt podporený FPU „Revitalizácia priestorov mestskej knižnice“, vďaka ktorému 

knižnica nadobudla inventár v celkovej hodnote 2 110,80 €. V rámci projektu sme vymenili staré záclony, 

závesy, koberce a regály na knihy za nové a cenovo dostupné. Pre maximálne využitie priestoru boli zakúpené 

stolíky, lavice, stoličky, písacie stoly, ktoré svojou variabilitou umožňujú prijať aj väčšie skupiny čitateľov, resp. 

návštevníkov. Keďže v rámci projektu neprebehli žiadne stavebné práce a úprava priestorov bola riešená 

etapovite - chod knižnice sa neobmedzil. Brigádnické práce boli realizované počas nestránkových hodín 

príslušných oddelení. Miestna firma Selyz – Nábytok, s. r. o. nám sponzorsky vyhotovila podušky na detské 

lavičky v počte 3 ks. 

3. V sledovanom roku podala knižnica opäť žiadosti o dotácie. Podporeným projektom „Knihy – brány k 

poznaniu“ z Fondu na podporu umenia (FPU)., knižnica získala finančné prostriedky na nákup kníh v hodnote 

1 500,-€.  

4. Ďalším úspešným projektom je „Harmónia v rozmanitosti“, ktorý podporil Fond na podporu kultúry 

národnostných menšín (FPKNM) sumou 800,-€. Projekt sa týka nákupu kníh v jazyku maďarskej národnostnej 

menšiny. Ukončenie realizácie oboch projektov bude v prvej polovici roku 2019. 


