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ÚVOD 

 

Galantská knižnica je kultúrnym zariadením Trnavského samosprávneho kraja. Hlavným 

poslaním knižnice je získavanie, spracúvanie, sprístupňovanie a ochrana univerzálneho 

knižničného fondu a poskytovanie základných a špeciálnych knižnično-informačných služieb 

širokej verejnosti, s dôrazom na rovnoprávny prístup k informáciám a informačným zdrojom 

pre rozličné cieľové skupiny.  

Pri plnení svojich úloh vychádza Galantská knižnica z doterajšieho spektra činností 

a zároveň zohľadňuje základné legislatívne dokumenty pre knižničný systém SR, interné 

smernice a Koncepciu rozvoja Galantskej knižnice. Určujúcim v tomto smere je Zákon č. 

126/2015 Z. z. o knižniciach, ktorý definuje postavenie regionálnej knižnice v rámci 

knižničného systému SR a zároveň stanovuje základný rozsah poskytovania knižnično-

informačných služieb, a to: 

 V rámci funkcie mestskej knižnice najmä v oblasti utvárania a sprístupňovania 

univerzálneho knižničného fondu, poskytovaním základných a špeciálnych knižnično-

informačných služieb, organizovaním kultúrno-vzdelávacích aktivít 

 V rámci funkcie regionálnej knižnice podľa vymedzenej územnej pôsobnosti najmä 

v oblasti bibliografickej a metodickej činnosti 

V uplynulom roku plnila Galantská knižnica všetky úlohy stanovené v pláne činnosti na 

rok 2018, ktoré vychádzajú zo základného poslania univerzálnej verejnej knižnice. Týmto 

poslaním sa rozumie hlavne sústavná podpora vzdelávania a rozvoja kultúry v regióne, a to 

budovaním, uchovávaním a sprístupňovaním knižničného fondu Galantskej knižnice 

a sprístupňovaním externých informačných zdrojov.  

Úlohy v oblasti sprístupňovania fondu knižnice a externých informačných zdrojov 

zabezpečujú oddelenia úseku knižnično-informačných služieb spolu s pobočkami Galantskej 

knižnice. Sprístupňovanie fondu regionálnej literatúry zabezpečuje oddelenie bibliografie a 

informácií. V roku 2011 začala Galantská knižnica využívať knižnično-informačný systém 

VIRTUA. V rámci tohto systému je zabezpečovaná akvizičná činnosť, výpožičný proces, 

tvorba databázy používateľov knižnice a tvorba databázy regionálnej literatúry. 

Svoju funkciu regionálnej knižnice zabezpečuje Galantská knižnica prostredníctvom dvoch 

oddelení. Úsek koordinácie a metodiky v roku 2018 plnil úlohu koordinačného, 

vzdelávacieho, štatistického a metodického strediska pre 27 verejných knižníc v okrese 

Galanta (1 regionálna, 2 mestské, 2 profesionálne a 22 neprofesionálnych verejných knižníc). 

V rámci neprofesionálnych verejných knižníc v okrese Galanta dlhodobo stagnuje Obecná 

knižnica v Dolnom Chotári a od druhej polovice roka 2016 Obecná knižnica v Pustých 

Úľanoch (nemá priestory na prevádzku).  

     Oddelenie bibliografie a informácií zabezpečuje v rámci galantského regiónu budovanie 

fondu regionálnej literatúry získavaním a spracúvaním materiálov regionálneho významu.  

Spektrum uvedených činností je doplnené organizovaním kultúrno-spoločenských 

a výchovno-vzdelávacích podujatí a rôznych aktivít, v rámci ktorých knižnica úzko 

spolupracuje s rôznymi kultúrnymi, výchovnými a vzdelávacími organizáciami a záujmovými 

združeniami.  

 

 

 

 

 

 

 



1 Základné údaje 

 

1.1    Názov organizácie: Galantská knižnica, Galanta 

 

1.2   Personálna vybavenosť:                                                                                                                                                                                                                   

      Galantská knižnica je tvorená 14 pracovníkmi v nasledujúcej štruktúre: 

 Riaditeľ – VŠ 

 Ekonómka knižnice – ÚSO 

 Odd. knižnično-informačných fondov – 4 zamestnanci  (2 ÚSO, 2 VŠ) 

 Odd. knižnično-informačných služieb – 6 zamestnancov (ÚSO) 

 Odd. koordinácie a metodiky – 1 zamestnanec (ÚSO)  

 Upratovačka – 1 zamestnanec (ÚSO)      

      Celková personálna štruktúra GK je vypracovaná pre 15 zamestnancov.  

 

1.3 Priemerná mzda:                                      878,90 € 

 

1.4 Príspevok zriaďovateľa - bežné výdavky:                 227 189,- € 

 

1.5 Tržby a vlastné výnosy:                        4 786,46 € 

 

1.6 Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky:                          0 € 

 

1.7 Z vlastných zdrojov:                                 0 € 

1.8 Grantové schémy: 

Fond na podporu umenia                       10 100,- €      (BV) 

Mesto Galanta                         1 600,- €      (BV) 

Bethlen Gábor Alap - Budapest (Maďarsko)                           459,74 €   (BV) 

Nemzeti Kulturális Alap (Maďarsko)                    1 728,93 €   (knižný dar) 

 

1.9 Kofinancovanie:                            675,- € 

 

1.10 Územná pôsobnosť: 

    Metodická pôsobnosť a zber štatistických údajov v okrese Galanta. 

  

1.11 Personálna vybavenosť  

      V roku 2018 nedošlo k žiadnym personálnym zmenám v GK a stav bol nasledovný: 

       - fyzický stav – 14 pracovníkov 

       - prepočítaný stav – 13,1 pracovníkov 

       - skrátený pracovný pomer – 2 pracovníčky 

       GK nezamestnáva mladých ľudí do 29 rokov a nemá chránené pracovisko.       

                  Personálna štruktúra je rozpísaná v bode 1.2 

 

 

 

2 Metodická činnosť:  

 V rámci metodickej činnosti boli zabezpečované činnosti vyplývajúce zo zákona o 

knižniciach v oblasti poradenských a konzultačných činností pre pracovníkov 

mestských a obecných knižníc a ich zriaďovateľov v rámci galantského regiónu. 

V metodickej pôsobnosti Galantskej knižnice je 27 verejných knižníc – z toho 1 



regionálna knižnica, 2 mestské knižnice, 2 obecné knižnice s profesionálnymi 

zamestnancami a 22 obecných knižníc s neprofesionálnymi zamestnancami. Hlavná 

pozornosť bola venovaná dodržiavaniu štandardov odbornej knižničnej činnosti 

v súlade s platnou legislatívou. Pracovníci knižníc a ich zriaďovatelia boli informovaní 

o možnostiach získať finančné prostriedky pre obecné knižnice v rámci dotačného 

systému Fondu na podporu umenia.  

 V dôsledku dlhodobej PN metodičky bola obmedzená metodická činnosť knižnice od  

      11/2017 do 11/2018. Zatupovala Ing. Lenka Medovčíková. 

 

2.1 Metodická a poradenská činnosť verejným knižniciam 

2.1.1 Metodická a poradenská činnosť:  
  1 regionálna knižnica, 2 mestské knižnice, 24 obecných knižníc 

2.1.2 Metodicko-inštruktážne návštevy:  
  5  (počas dlhodobej PN metodičky zastupovala Ing. L. Medovčíková) 

2.1.3 Konzultácie: 52 (telefonické, mailové, osobné) 

2.1.4 Poradenská činnosť: zahrnuté v konzultáciách 

2.1.5 Vzdelávanie  
                  GK nevykonáva odborné vzdelávanie v oblasti knihovníctva. 

 

2.2 Prieskumová a rozborová činnosť 

2.2.1 Štatistika 
             - Ročný výkaz o činnosti knižnice za r. 2017 KULT (MK SR) 10-01  

                        - Ročný výkaz o kultúre národnostných menšín za r. 2017 NM (ÚV SR) 01-01 

                  - Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za r. 2017 KULT (MK SR) 4-01 

                - Spracovanie štatistických údajov za 27 spravodajských jednotiek v rámci  

               galantského regiónu – vypracovanie sumárov, prehľadov, komentárov  

 

2.2.2 Benchmarking knižníc, plnenie štandardov, odpočty, hodnotenia 
    - Spracovanie formulára a výkazu Benchmarking knižníc SR za r. 2017 za GK 

    - Spracovanie Rozboru činnosti Galantskej knižnice za rok 2017 

    - Vypracovanie Plánu činnosti Galantskej knižnice na rok 2019 

    

2.3 Ochrana osobných údajov 

V oblasti ochrany osobných údajov postupovala GK do mája 2018 v rámci 

vtedajšej platnej legislatívy – Zákona č. 122/2013. Od mája 2018, kedy 

nadobudol platnosť Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, 

ktorý transponuje európske nariadenie GDPR, Galantská knižnica implementuje 

tieto právne normy do svojej činnosti (poverenie externej zodpovednej osoby, 

audit ochrany osobných údajov, informačná bezpečnosť, poučenie oprávnených 

osôb a pod.). Nebola vykonaná žiadna kontrola v tejto oblasti zo strany ÚOOÚ. 

 

 

3 Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť: 

 

3.1 Hlavné ukazovatele činnosti                                                                              

Galantská knižnica poskytovala svoje služby aj vo svojej pobočke, ktorá sa 

nachádza na ZŠ SNP, kde je evidovaných 142 detských čitateľov. Domov 

dôchodcov Patria a Pohoda seniorov v Galante síce nie sú oficiálne pobočky, 



intenzívne však s nimi spolupracujeme v oblasti výpožičiek zvukových kníh, 

konania besied a propagácie literatúry dostupnej v knižnici. 

3.1.1 Knižničný fond  

 

Na nákup knižničného fondu vynaložila Galantská knižnica v roku 2018 celkovú 

sumu 17 278,03 €. Z toho predstavuje 14 556,62 € nákup kníh a 2 721,41 € nákup 

periodickej tlače. Darom sme získali dokumenty v hodnote 2 977,88 €, z toho nám 

Nadácia Nemzeti Kulturális Alap (Maďarsko) v rámci medzinárodného projektu  

„Márai program“ poskytla knižný dar v počte 189 kníh v hodnote 1 728,93 €. Spolu je 

hodnota prírastku 20 255,91 € (kúpa + dary + periodická tlač). 

Celkovo pribudlo do fondu Galantskej knižnice 1 895 knižničných jednotiek - 1 521 

zväzkov kúpou a 374 zväzkov darom.  

            Z hľadiska zamerania bolo zloženie prírastkov nasledovné  - 15,94 % náučná literatúra  

            pre dospelých, 39,63 % beletria pre dospelých, 37,68 % beletria pre deti a 6,75 %  

            náučná literatúra pre deti. Keďže GK pôsobí na národnostne zmiešanom území,   

            hodnotíme aj jazykové zloženie prírastkov zakúpenej literatúry - 59,47 % bolo v  

            slovenskom jazyku, 36,47 % v maďarskom, 4,01 % v českom, 0,05 % v nemeckom 

            jazyku. 

            V roku 2018 sa z fondu Galantskej knižnice vyradilo 2 919 opotrebovaných,  

            zastaraných a multiplicitných knižničných jednotiek v celkovej hodnote 6 461,02 €. 

  

            Finančné zdroje na nákup nových dokumentov boli nasledovné: 

- VÚC, vlastné zdroje                                      –   5 396,88 € 

- Fond na podporu umenia                                           –   7 100,- € 

- Mesto Galanta                                        –   1 600,- € 

- Bethlen Gábor Alap – Budapest (Maďarsko)             –      459,74 € 

Na periodickú tlač bolo použitých                                         –   2 721,41 € 

  

Knižničný fond k 31.12.2018 

Knižničné jednotky spolu: 71 857  311 440,46 € 

Z toho:  - knihy 71 776 311 155,34 € 

- náučná lit. pre dospelých 

- beletria pre dospelých 

- náučná lit. pre deti 

- beletria pre deti 

20 701 

28 122 

  3 907 

19 046 

 

              - ostatné dokumenty        81        285,12 € 

 

  

3.1.2 Čitatelia, návštevníci a výpožičky  

Knižnično-informačné služby zabezpečuje Galantská knižnica prostredníctvom    

svojich oddelení: 

 Oddelenie beletrie a náučnej literatúry pre dospelých 

 Oddelenie pre deti a mládež 

 Čitáreň a študovňa 

 Úsek bibliografie a informácií 

 Pobočka ZŠ SNP Galanta 



Na týchto oddeleniach poskytuje kvalifikované výpožičné, konzultačné a referenčné 

služby, prácu s čitateľom, poskytovanie MVS (knihy, články), spracovanie rešerší, 

reprografické služby, internet, požičiavanie zvukových kníh, monitoring tlače. 

V roku 2018 Galantská knižnica zrealizovala 137 114 výpožičiek dokumentov, z toho 

bolo 84 098 absenčných výpožičiek a 53 016 prezenčných výpožičiek.  

Celková návštevnosť GK bola 75 994 návštevníkov, toho 37 063 bolo fyzických 

návštev. Do virtuálnej návštevnosti sme zahrnuli stránku KIS3G + FB + 

www.galantskakniznica.sk . Na týchto stránkach bolo uskutočnených 38 931 návštev. 

V roku 2018 pribudlo do GK 384 nových čitateľov, z toho 160 detí, 215 

dospelých a 9 ostatných typov čitateľov (študenti + organizácie). 

Celkový počet registrovaných čitateľov je 2 743 a ich štruktúra je nasledovná:  

- čitatelia do 15 rokov  1 194 

- organizácie        95 

- iní čitatelia    1 297 

- čitatelia s výnimkami       33 

- zamestnanci                   15 

- študenti       109 

 

GK v roku 2018 zaznamenala mierny pokles výpožičiek, návštevnosti i čitateľov. 

Opäť sa však oproti minulému roku mierne zvýšil nárast detských čitateľov (+34). 

Detské oddelenie od roku 2015 prešlo celkovou hĺbkovou premenou (nové knižničné 

regály, iný nábytok, zariadenie a zariadenie detskej klubovne). Tento rok sme 

modernizáciu zavŕšili záverečnou fázou, ktorú finančne podporil FPU a v rámci 

projektu bolo zakúpených viac druhov interiérového vybavenia (kreslá, konferenčný 

stolík, výpožičný pult, sedacie vaky, PC stôl pre čitateľov) a dataprojektor, čím sa 

výrazne zmenil vzhľad detského oddelenia. Na celkovú rekonštrukciu máme kladné 

hodnotenia nielen zo strany detských čitateľov, ale aj ich rodičov, čo sa odzrkadľuje 

v návštevnosti a v zápise nových členov knižnice. 

 

 

http://www.galantskakniznica.sk/


Tabuľka výkonov v hlavných ukazovateľoch činnosti knižnice za rok 2018 

Ukazovateľ 
Mer. 

jedn. 

Plán na rok 

2018 

Skutočnosť 

2018 
% plnenia 

KNIŽNIČNÝ FOND     

Celkový stav knižničného fondu kn. j. 72 500 71 857 99,11 

Počet kn. j. na 1 obyvateľa kn. j. 4,85 4,82 99,38 

Počet titulov odoberaných periodík titul 95 89 93 

Prírastok kn. j. 1 500 1 895 126,33 

Úbytok kn. j. 500 2 919 583,80 

VÝPOŽIČKY     

Celkový počet výpožičiek kn. j. 139 000 137 114 98,64 

- z toho špeciálne dokumenty kn. j. 300 248 82,66 

- z celkového počtu výpožičiek 

prezenčné 

kn. j. 53 000 53 016 100,03 

POUŽÍVATELIA      

Počet registrovaných používateľov osoba 2 700 2 743 101,59 

- z toho do 15 rokov osoba 900 1194 132,66 

Návštevníci návšteva 76 000 75 994 99,99 

- z toho fyzickí návšteva 38 000 37 063 97,53 

- z toho virtuálni návšteva 38 000 38 931 102,45 

ĎALŠIE ČINNOSTI     

Kolektívne podujatia podujatie 115 153 133,04 

- v tom - informačná príprava hodina 50 37 74 

Odborné podujatia, porady podujatie 14 14 100 

Metodické návštevy návšteva 5 5 100 

Edičná činnosť titul 11 13 118,18 

Rešerše titul 50 51 102 

 

 

3.2 Referenčné služby  

 GK poskytuje referenčné služby prostredníctvom jednotlivých oddelení knižnično-

 informačných služieb. Jedná sa hlavne o bibliograficko-informačné služby v oblasti 

 konzultácií pri výbere literatúry, lokačné informácie z katalógov fondov knižnice 

 a z fondov iných knižníc, dopĺňanie a spresňovanie bibliografických údajov.  

 V roku 2018 poskytla GK celkovo 3 203 bibliografických informácií a 1 808 

faktografických informácií. Národná licencia EBSCO databáz bola zrušená od 

31.12.2016, vo februári 2018 ju nahradila služba GALE, nebola však využívaná. Z   

ostatných zdrojov bolo vypracovaných 51 rešerší s  celkovým počtom 1170 záznamov,  

z toho 34 v čitárni (1006 záznamov) a 17 na oddelení regionálnej literatúry (164 

záznamov).  

            V rámci služby MVS sme pre našich čitateľov vybavili 433 požiadaviek a z nášho  

            fondu sme pre iné knižnice poskytli 51 dokumentov. 

            Pre materské, základné a stredné školy sme poskytli 37 hodín informačnej výchovy   

            a exkurzií s celkovým počtom 932 účastníkov. 

 

 

 

 

 



3.3 Regionálne služby  

 Oddelenie bibliografie a informácií zabezpečuje v rámci galantského regiónu 

 budovanie fondu regionálnej literatúry získavaním a spracúvaním materiálov 

 regionálneho významu. Spracovanie fondu regionálnych dokumentov prebieha 

 retrospektívne na oddelení doplňovania a spracovania fondov.  

 GK sa podieľa na tvorbe elektronickej databázy článkov v KIS VIRTUA, v roku 2018 

 bolo spracovaných 1 713 článkov týkajúcich sa regiónu. V rámci výpožičných služieb 

 sme poskytli celkovo 761 výpožičiek rôznych druhov dokumentov. Ďalej 

 poskytujeme rešeršné služby s regionálnou tematikou (17 rešerší) a regionálne 

 informácie (33 informácií). Edičná činnosť GK je spätá s regiónom a je rozpísaná v 

 bode 4 - celkovo bolo vydaných 13 publikácií, z toho 2 ks neperiodických, 6 ks 

 periodických, 5 ks bibliografických letákov. Do regionálneho fondu pribudlo 21  

            nových prírastkov a 26 titulov periodík týkajúcich sa galantského regiónu. 

 Na vyhľadávanie regionálnych informácií slúžia aj kartotéky:  

 - Kartotéka rešerší (chronologická) 

 - Kartotéka regionálnych novín a časopisov (názvová) 

 - Kartotéka osobností okresu (menná, profesijná, geografická, chronologická)   

 - Kartotéka regionálnych článkov 1981 – 1986 (systematická) 

 

4 Edičná činnosť:  

 

4.1 periodické publikácie:  

- Kalendár výročí osobností okresu Galanta : 2018. / Zost. Judita Kontárová. – Galanta : 

Galantská knižnica, 2018. Elektronický dokument. Dostupné na internete: 

http://www.galantskakniznica.sk/sk/regionalne-informacie/ 

- Zoznam periodickej tlače v Galantskej knižnici : 2018 / Zost. Lenka Medovčíková. – Galanta 

: Galantská knižnica, 2018. – 24 s. Elektronický dokument. Dostupné na internete: 

http://www.galantskakniznica.sk/files/files/2018/NOVINY%202018.pdf 

- Pod lupou / Nagyító alatt : Literárny časopis detí galantského okresu / A Galántai járás 

gyermekirodalmi lapja.  – Roč. 10, č. 1, 2018. / Zost. Lenka Medovčíková, Angelika Biróová, 

Mgr. Judita Kontárová. – Galanta : Galantská knižnica, 2018. – 32 s. Formát A5. Dostupné na 

internete: http://www.galantskakniznica.sk/sk/pod-lupou/ 

- Pod lupou / Nagyító alatt : Literárny časopis detí galantského okresu / A Galántai járás 

gyermekirodalmi lapja. – Roč. 10, č. 2, 2018. / Zost. Lenka Medovčíková, Angelika Biróová, 

Lívia Lanczová, Zuzana Fajnorová. – Galanta : Galantská knižnica, 2018. – 24 s. Formát A5. 

Dostupné na internete: http://www.galantskakniznica.sk/sk/pod-lupou/ 

- Knihovnícky obzor : metodicko-inštruktážny časopis pre knihovníkov verejných knižníc 

okresu Galanta. – Roč. 34, č. 1, 2018. / Zost. Lenka Medovčíková. – Galanta : Galantská 

knižnica, 2018. – 20 s. Formát A5. Dostupné na internete: 

http://www.galantskakniznica.sk/sk/knihovnicky-obzor/ 

- Knihovnícky obzor : metodicko-inštruktážny časopis pre knihovníkov verejných knižníc 

okresu Galanta. – Roč. 34, č. 2, 2018. / Zost. Lenka Medovčíková. – Galanta : Galantská 

knižnica, 2018. – 16 s. Formát A5. Dostupné na internete: 

http://www.galantskakniznica.sk/sk/knihovnicky-obzor/ 

http://www.galantskakniznica.sk/sk/regionalne-informacie/
http://www.galantskakniznica.sk/files/files/2018/NOVINY%202018.pdf
http://www.galantskakniznica.sk/sk/pod-lupou/
http://www.galantskakniznica.sk/sk/pod-lupou/
http://www.galantskakniznica.sk/sk/knihovnicky-obzor/
http://www.galantskakniznica.sk/sk/knihovnicky-obzor/


4.2 neperiodické publikácie:  

- Okres Galanta v tlači : články z novín a časopisov. – Roč. 15, č. 2/2001 / Zost. Judita  

Kontárová – Galanta : Galantská knižnica, 2018. – [115] s., 899 zázn. Formát A4.  

- Okres Galanta v tlači : články z novín a časopisov. – Roč. 16, č. 1/2002 / Zost. Judita 

Kontárová. – Galanta : Galantská knižnica, 2018. – [130] s., 925 zázn. Formát A4. 

- Anna Jónásová : bibliografický leták. / Judita Kontárová. – Galanta : Galantská knižnica, 

 2018. – [4] s.  

- Kristína Baluchová : bibliografický leták. / Zost. Judita Kontárová – Galanta : Galantská  

knižnica, 2018. – 1 skladačka [6] s.  

- doc. PhDr. Peter Brnula, PhD., vysokoškolský učiteľ, lektor a supervízor : bibliografický 

leták. / Zost. Judita Kontárová – Galanta : Galantská knižnica, 2018. – [2] s. 

- Ako používať online katalóg : infoleták pre čitateľov. / Zost. Lenka Medovčíková. – Galanta 

: Galantská knižnica, 2018. – 1 skladačka [6] s. 

- Čitáreň - študovňa - internet. / Zost. Alena Jamrisková. – Galanta: Galantská knižnica, 

2018. – [4] s. 

 

metodické, propagačné a inštruktážne publikácie:  

 viď bod 4.1 Knihovnícky obzor  

 

4.3 mimo edičného plánu:  

viď bod 4.2  

bg. letáky : Anna Jónásová, Kristína Baluchová, Peter Brnula, Čitáreň-študovňa-

internet; 

regionálne bg : Okres Galanta v tlači – 2/2001, 1/2002   

 

5 Podujatia:  

Galantská knižnica v roku 2018 uskutočnila 153 vzdelávacích a kultúrnych podujatí 

(z toho 2 odborné podujatia), na ktorých sa celkom zúčastnilo 3 362 osôb. Do tejto oblasti 

činnosti spadajú aj výstavy výtvarných prác detí z podujatí, výstavy kníh k podujatiam pre 

deti, mládež a dospelých čitateľov, ako aj nástenky k aktuálnym kultúrnym 

a spoločenským udalostiam a výročiam spisovateľov. Počet účastníkov výstav sme do 

vyhodnotenia nezahrnuli, celkovo bolo výstav 17. 

Z celkového počtu podujatí sa uskutočnilo 37 informatických príprav a exkurzií pre MŠ, 

ZŠ a SŠ s počtom 932 účastníkov. 

 

5.1 Najvýznamnejšie podujatia 

 

5.1.1. Týždeň slovenských knižníc                                                                               

13.-19.3. 2017                                                                                                  

V rámci Týždňa slovenských knižníc Galantská knižnica usporiadala besedu so 

spisovateľkou Kristínou Baluchovou. V klubovni GK sa konalo hravé 

podujatie pre malé deti a ich mamičky Ringató - Kolísanka. Okrem toho sa na 



detskom oddelení konali exkurzie pre deti základných a materských škôl, 

hlasné čítanie pre deti z tábora CVČ Spektrum Galanta. V rámci TSK mali 

všetci noví čitatelia ročné členské zdarma a vyhlásili sme amnestiu na 

upomienky a pokuty.                                                                                                                

– Zhrnutie činnosti je v tabuľke  

 

Prehľad ukazovateľov počas Týždňa slovenských knižníc v roku 2017 

Miesto 
Počet 

výpožičiek 

Počet  

odpustených  

pokút 

Počet  takto  

vrátených kníh 

Hodnota  

amnestie 

Počet 

podujatí 

Počet  

účastníkov 

Počet návštevníkov 

(bez podujatí) 

Galantská  

knižnica 

1 339 179 762 45,19 € 8 151 417 

SPOLU 1 339 179 762 45,19 € 8 151 417 

5.1.2. Noc s Andersenom                                                                                                              

23.3.2017                                                                                                                                                     

Medzinárodné podujatie na podporu detského čítania je v Galantskej knižnici 

už tradične spojený s divadelným predstavením. Tento rok si divadelný súbor 

Materinky pripravil pre deti z galantských základných škôl adaptáciu detskej 

klasickej rozprávky Čert a Kača pod názvom Čerti a Kačena. Po predstavení sa 

deti presunuli do klubovne GK, kde bolo prichystané občerstvenie a 

pokračoval program v rámci Noci s Andersenom. Pripravili sme pre ne rôzne 

súťaže, hlasné čítanie, tvorivé dielne, kde ukázali svoju detskú fantáziu 

a kreativitu. Záver večera bol už tradične venovaný detskej diskotéke.                                                                                                     

Účasť: divadelné predstavenie – 110 detí                                                                                                                                                                                              

Noc s Andersenom – 45 detí  

5.1.3. Ringató – Kolísanka                                                                                                                 
1x týždenne okrem školských prázdnin a sviatkov   (36 podujatí)                                         

umelecký hudobno-hravý krúžok pre deti od 0-3 rokov. Podujatie prebieha raz 

týždenne pod vedením pedagogičky Ivett Cséfalvay, ktorá v sprievode 

hudobného nástroja spieva piesne a riekanky, ktoré sa často opakujú a preto sú 

ľahko zapamätateľné. Ringató prebieha na základe metódy svetoznámeho 

muzikológa Zoltána Kodálya, ktorý svojou pedagogickou a zberateľskou 

činnosťou významne prispel k rozvoju hudobnej výchovy detí.           

Decembrové (adventné) Ringató sa konalo v zariadení Patria DD Galanta.                                                                  

Účasť:  975 návštevníkov (deti s rodičmi) 

5.1.4. Vyhodnotenie časopisu Pod lupou / Nagyító allat                                             
21.06.2018 ,  12.12.2018   (2 podujatia)                                                                                                             

Podujatie súvisí s vydávaním literárneho časopisu detí galantského regiónu. Na 

vyhodnotení sa stretli autori príspevkov, hodnotil sa obsah časopisu a 

odovzdali sa odmeny. Pri oboch stretnutiach sa o hudobný program postarali 

žiačky zo Základnej školy G. Dusíka v Galante.                                                                                        

Účasť: 95 účastníkov (žiaci + pedagogický dozor) 

5.1.5. Historické medzníky slovenského národa                                                        
14.11.2018                                                                                                              

V roku 2018 sme si pripomenuli 3 významné medzníky česko-slovenskej 



histórie – 100. výročie založenia Československej republiky ; 50. výročie 

česko-slovenského obrodného procesu – Pražská jar 1968 a 25. výročie 

samostatnosti Českej a Slovenskej republiky. Besedu viedol historik Daniel 

Libárik so študentmi Gymnázia Janka Matúšku v Galante.                                                                                                    

Účasť: 70 študentov 

 

5.2         Odborné podujatia 

5.2.1   Krajská porada bibliografov TTSK a BSK                                                                  

16.05.2018                                                                                                            

Stretnutie bibliografiek regionálnych knižníc Trnavského samosprávneho kraja 

(Trnava, Galanta, Senica, Dunajská Streda) a Bratislavského samosprávneho 

kraja (Bratislava, Pezinok), na ktorom sa vyhodnotila činnosť bg. pracovísk za 

rok 2017 a prerokoval sa plán aktivít na rok 2018. Porady sa zúčastnili aj 

pracovníčky SNK  Mgr. Katarína Birčeková a Mgr. Ivana Glončáková.                                                                                                                                           

Účasť: 11 účastníkov     

5.2.2   Odborný seminár Spolku maďarských knihovníkov na Slovensku            

16.11.2018                                                                                                        

Seminár patrí do vzdelávacieho cyklu Knižničného inštitútu (Könyvtári 

Intézet) v Budapešti pre maďarských knihovníkov Karpatskej kotliny. Jeho 

koordinátorom na Slovensku je Spolok maďarských knihovníkov na Slovensku 

so sídlom v Nových Zámkoch, na čele s predsedníčkou Ildikó Kecskés. 

Odborného prednášateľa zabezpečuje Knižničný inštitút, témy prednášok sú 

navrhované knihovníkmi. Na jednotlivých podujatiach sa môžu účastníci 

oboznámiť s praxou, novinkami, problémami i riešeniami knihovníckej práce 

na teoretickej i praktickej úrovni. Stretnutia sa uskutočňujú štyrikrát ročne, 

dvakrát na jar a dvakrát na jeseň, vždy v inej knižnici na južnom Slovensku. 

Účasť: 20 účastníkov 

 

5.2.3   Vzdelávacie podujatia pre verejnosť                                                                           

5.2.3.1  V rámci programu Ringató sa uskutočnili odborné prednášky, besedy   

              a pohybové cvičenia určené pre rodičov:  

             Pohybové cvičenie: Cvičenie s bábätkami   18.01.2018   (9 účastníkov)  

             Pohybové cvičenie, názorné ukážky cvikov a rady pre mamičky v podaní          

cvičiteľky Emőke Karácsony Molnár. 

             Prednáška a beseda o esenciálnych olejoch  12.02.2018  (16 účastníkov)      

Zástupcovia firmy doTerra predstavili rôznorodú škálu esenciálnych 

olejov a ich účinky a vplyv na zdravie                                                               

Prednáška a beseda :  Detská tvrdohlavosť  12.03.2018   (22 účastníkov)   

S detskou psychologičkou Silviou Érsek o detskej tvrdohlavosti a prístupe 

rodičov.  

 



                               Prednáška a beseda : Môj vlastný priestor   04.04.2018   (21 účastníkov)   

                               S detskou psychologičkou Annamáriou Nagy o efektívnom využití času     

                              (voľného) mamičiek v rámci starostlivosti o deti.                                                                                    

 

                               Beseda : Coaching    25.05.2018    (21 účastníkov)  

                               Beseda s psychologičkou Dórou Paizs o tom ako správne a efektívne    

                               využiť čas rodiča strávený s dieťaťom.  (1. časť)                                                                                        

 

                               Beseda : Coaching    08.06.2018    (15 účastníkov)  

                               Beseda s psychologičkou Dórou Paizs o tom ako správne a efektívne     

                               využiť čas rodiča strávený s dieťaťom.  (2. časť)                                                                                                       

 

                               Prednáška a beseda : Dentálna hygiena  19.10.2018  (20 účastníkov)  

                               Prednáška spojená s besedou  o dentálnej hygiene a starostlivosti o chrup   

                               už od útleho veku s MUDr. Norbertom Busnyákom.         

 

                               Prednáška a beseda: Manželka a/alebo matka   23.10.2018  

                               (31 účastníkov)  

                               S manželským poradcom Tamásom Süllom bola hlavnou témou úloha  

                               manželky/matky, jej postavenie v rodičovstve a partnerstve, resp. skĺbenie 

                               týchto dvoch poslaní.                                                                 

 

                               Beseda: Milujúca výchova   14.11.2018   (18 účastníkov)  

                               S detskou psychologičkou Kristínou Mészáros o tom, ako nájsť správnu    

                               (strednú) cestu vo výchove detí. 

 5.2.3.2  Sociálna práca v minulosti a dnes                                                               

26.09.2018                                                                                                     

Prednáška a beseda so sociálnym pracovníkom Petrom Brnulom o tom, 

ako sa vyvíjala sociálna práca na Slovensku a v zahraničí a akú má úlohu 

dnes.                                                                                                        

Účasť: 30 účastníkov 

   5.2.3.3   Najväčšie tajomstvo tretej ríše                                                            

04.10.2018                                                                                                           

Prednáška spojená s besedou so spisovateľom Milanom Zachom Kučerom.                                                                                                

Účasť: 17 účastníkov 

   5.2.3.4  Informatické hodiny a exkurzie                                                       

február, marec, apríl, máj, september, október, november, december 2018          

(33 podujatí)                                                                                                                   

pre študentov SŠ, žiakov základných a materských škôl mesta Galanta 

a okresu Galanta a klientov DSS Galanta. Exkurzie sú spojené s hlasným 

čítaním.                                                                                                   

Účasť: 869 návštevníkov  

  5.2.3.5   Poznáš svoju knižnicu?                                                                       

september, november 2018    (4 podujatia)                                                                   

Pobočka ZŠ SNP – exkurzie spojené s hlasným čítaním pre čitateľov 

školskej knižnice.                                                                                                                  

Účasť: 63 návštevníkov 



    5.3                 Ostatné podujatia  

 

   5.3.1  Beseda so spisovateľkou Kristínou Baluchovou    

                               14.03.2018 

                               Beseda s detskou spisovateľkou Kristínou Baluchovou pre deti (žiakov)  

                               ZŠ G. Dusíka v Galante. 

                               Účasť: 65 žiakov   

                    5.3.2   Beseda so spisovateľmi 

                               22.03.2018    (2 podujatia) 

                               Spisovatelia Zuzana Kuglerová, Dana Janebová a Ondrej Kalamár 

                               Predstavili svoju literárnu tvorbu klientom zariadení Pohoda seniorov 

                               Galanta a Patria – Domov dôchodcov Galanta.  

                               Účasť: 75 účastníkov 

 

                    5.3.3   Zdravé zúbky    

                               10.04.2018 

                               Hravá prednáška a beseda o dentálnej hygiene a starostlivosti o chrup  

                               s MUDr. Máriou Hoffer pre deti z Materskej školy s vyučovacím jazykom  

                               maďarským Galanta v klubovni GK.   

                               Účasť: 32 detí  

 

                    5.3.4   Ženy rodu Esterházyovcov 

                               24.05.2018 

                               Beseda s regionálnou spisovateľkou Annou Jónásovou pre študentov  

                               Gymnázia J. Matúšku v Galante. 

                               Účasť: 70 študentov 

 

                    5.3.5   Kreslenie na asfalt 

                               01.06.2018 

                               Zážitkový deň v rámci MDD pre deti zo Špeciálnej ZŠ Galanta. 

                               Účasť: 48 žiakov 

 

                   5.3.6   Tábor CVČ Spektrum Galanta   

                               07.03.2018 ; 18.07.2018 ; 15.08.2018    (3 podujatia) 

                               Zážitkové dni v rámci prázdnin pre deti z jarného a letného tábor CVČ 

                               Spektrum Galanta – hlasné čítanie, tvorivé dielne.    

                               Účasť: 64 detí 

 

                   5.3.7   Dobré ráno s rozprávkou  

                              Marec, júl, august 2018    (4 podujatia) 

                              Premietanie DVD rozprávok pre deti počas školských prázdnin. 

                              Účasť: 28 detí         

      

                   5.3.8   Hudobné popoludnie 

                              12.10.2018 

                              Hity 20. storočia v podaní Ivett Cséfalvay pre klientov Patria DD Galanta. 

                              Účasť: 40 účastníkov    

 

 

 



                   5.3.9   Perinbaba  

                              21.11.2018 

                              Bábkové predstavenie hry Perinbaba v podaní žiakov ZŠ D. Mészárosa 

                              s VJM Veľká Mača pre klientov Patria DD Galanta. 

                              Účasť: 45 účastníkov 

 

                 5.3.10   Besedy o spisovateľoch – Pohoda seniorov  

                              2x mesačne okrem školských prázdnin   (17 podujatí) 

                              Podujatia venované propagácii literatúry pre cieľovú skupinu seniorov  

                              prostredníctvom besied o rôznych dielach a ich autoroch pre klientov  

                              zariadenia Pohoda seniorov Galanta. 

                              Účasť: 176 účastníkov 

 

                 5.3.11   Hlasné čítanie 

                              Počas školského roka 2018    (7 podujatí) 

                              Hlasné čítanie z vybranej knihy pre deti v GK, z Čitateľského krúžku ZŠ 

                              SNP Galanta, z pobočky ZŠ SNP Galanta a žiakov Špeciálnej základnej  

                              školy  v Galante. 

                              Účasť: 118 detí  

 

                 5.3.12   Tvorivé dielne 

                              Počas roka 2018  (22 podujatí) 

                              Detská kreativita na rôzne témy – jar, jeseň, zima, Veľká noc, Deň matiek,  

                              Halloween, Vianoce a pod.    

                              Účasť: 129 detí  

 

                 5.3.13   Burza 

                              November 2018  

                              Burza kníh.   

 

 

        5.4               Prezentácie 

                  V roku 2018 sa GK nezúčastnila na žiadnych podujatiach, kde by touto 

                       formou prezentovala svoju činnosť. 

 

 



Personálne a materiálne zabezpečenie knižníc v roku 2018 

Názov organizácie Objekty 

v správe 

Objekty 

v nájme 

Počet 

pracovníkov 

Priemerná 

mzda  

Príspevok  

zriaďovateľa -  

BV 

Príspevok 

zriaďovateľa – 

KV 

Vlastné výnosy  

a tržby 

Galantská knižnica 1 0 14 878,90 € 227 189 € 0 4 786,46 € 

Spolu 1 0 14 878,90 € 227 189 € 0 4 786,46 € 

 

Hlavné ukazovatele činnosti za rok 2018 

Názov organizácie Počet výpožičiek Registrovaní používatelia Prehľad návštevnosti Tržby 

Galantská knižnica 137 114 2 743 75 994* 4 110,02 € 

*fyzická a virtuálna návštevnosť spolu 

Ukazovatele stavu knižného fondu za rok 2018 

Názov organizácie Počet knižničných jedn. vo 

fondoch 

Prírastky  Finančné prostriedky na nákup 

knižničných fondov 

Galantská knižnica 71 857 kn.j. 1 895 kn.j. 17 278,03 € 

 

Čerpanie finančných prostriedkov z dotačných schém (MK SR, ÚV SR, FPU, mestá, nadácie, iné) za rok 2018 

P. 

č. 
Vyhlasovateľ výzvy Názov projektu 

Požadovaná 

výška dotácie 

Schválená 

výška dotácie 
Kofinancovanie BV/KV 

1. Fond na podporu umenia Doplnenie vybavenia dets.odd.-záver.fáza  3 325 € 3 000 € 175 € BV 

2. Fond na podporu umenia Doplnenie knižničného fondu 10 000 € 7 100 € 500 € BV 

3. Mesto Galanta Doplnenie knižničného fondu  2 000 € 1 600 € 0 BV 

4. Bethlen Gábor Alap (MR) Dopln. kn. fondu knihami v maď. jazyku     1 532,47 €*           459,74 €* 0 BV 

*požadovaná výška dotácie 500 000 forintov – schválená výška dotácie 150 000 forintov 

 

Investičné akcie v  knižniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK za rok 2018 

P. č. Názov investičnej akcie Rozpočet TTSK v EUR 
Grantové schémy 

Poskytovateľ* Dotácia v EUR Kofinancovanie v EUR 

  Neboli vykonané žiadne investičné akcie     
 


