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Galantská knižnica 

 
adresa: Mierové námestie č. 4, 924 01  Galanta 
tel. číslo:  031/780 29 20   
email: www.kniznica@galantskakniznica.sk  
webové sídlo: http://www.galantskakniznica.sk  
facebook: https://www.facebook.com/galantskakniznicagalanta  
rok založenia organizácie: 1951 
zriaďovacia listina č. 1354 zo dňa 1.4.2002 
riaditeľ:  do 30. 04. 2019 PhDr. Štefan Polák 
  od 01. 05. 2019 Mgr. Lívia Koleková 
 
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.  
Najväčšou a najstaršou knižnicou na území mesta Galanta bola súkromná knižnica 
rodu Esterházyovcov založená začiatkom 19. storočia. Prvá knižnica prístupná 
všetkým obyvateľom mesta bola zriadená v roku 1909,  postupne sa vplyvom 
historických udalostí a následnej územno-správnej reorganizácie vypracovala do 
súčasnej podoby a plní funkciu regionálnej knižnice. 
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 poskytovanie základných a špeciálnych 
knižnično-informačných služieb, organizovanie kultúrno-vzdelávacích aktivít 

 v rámci funkcie regionálnej knižnice podľa vymedzenej územnej pôsobnosti 
najmä v oblasti bibliografickej a metodickej činnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kniznica@galantskakniznica.sk
http://www.galantskakniznica.sk/
https://www.facebook.com/galantskakniznicagalanta
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HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 
 

 
Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky 

 

Čerpanie bežných výdavkov GK za rok 2019 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 170 211 179 693 166 074 92,42% 

620 Odvody 61 374 61 374 62 030 101,06% 

630 Tovary a služby 38 245 40 557 35 357 87,17% 

640 Bežný transfer 2 467 5 767 4 556 79% 

SPOLU 272 297 287 391 268 017 93,25% 

 

Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  
 

Čerpanie kapitálových výdavkov GK za rok 2019 
 Kapitálové výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* --- --- --- --- 

HIM --- --- --- --- 

SPOLU --- --- --- --- 

* aj projektové dokumentácie 

 

Tržby a vlastné výnosy    3 974 € 
 

Grantové schémy 
 

 

Čerpanie finančných prostriedkov GK z dotačných schém za rok 2019 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1. Fond na 
podporu 
umenia 

Doplnenie 
knižničného 

fondu 
9 500,- € 9 000,- € 500,- € BV 

2.  Fond na 
podporu 
umenia 

Obnova 
interiérového 

vybavenia Čitárne 
- Študovne - 

Internetu 

4 950,- € 3 000,- € 450,- € BV 

3.  Fond na 
podporu 
umenia 

Poznanie ukryté v 
knihe 3 420,- € 1 500,- € 80,- € BV 

4. Fond na 
podporu 
kultúry 

národnostných 
menšín 

Doplnenie 
knižničného 

fondu 5 700,- € 1 200,- € 100,- € BV 
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5.  Mesto Galanta Doplnenie 
knižničného 

fondu 
2 000,- € 1 000,- € --- BV 

SPOLU BV 15 700,- € 1 130,- €  

SPOLU KV --- ---  

 
 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe knižnice 
 

Objekty v správe GK za rok 2019 

Celkový počet objektov 
Zrekonštruované objekty Nové objekty (postavené, zakúpené) 

Počet Náklady v € Počet Náklady v € 

1 / garáž --- --- --- --- 

 
 
 

Objekty v nájme GK za rok 2019 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu v € 

--- --- --- --- 

 
 

                               Priestorové podmienky GK za rok 2019 v m2   
Celková výmera 

objektov 
Nezastavané 

plochy (nádvoria, 
záhrady, 

trávniky,..) 

Priestory slúžiace 
verejnosti 

Kancelárie Ostatné priestory 
 

Garáže 

820 --- 625 195 19 

 

 

 

 
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ 

PODUJATIA 
 

 
Výstavy 
 

Kocúr na korčuliach 
15. 08. 2019 - 31. 10. 2019 
autor: Miloš Kopták 
organizátor: Galantská knižnica  
miesto realizácie: Galantská knižnica - klubovňa 
výstup: 14 ilustrácií 
počet návštevníkov:  
 
Výstava výtvarníka Miloša Koptáka  
predstavovala ilustrácie z kníh Jána  
Uličianskeho. Pozostávala z výberu 14 obrazov 
(ilustrácií) a bolo možné si ju pozrieť od 15. augusta do 31. októbra 2019. Exponáty 
zapožičala Mestská knižnica mesta Piešťany.  
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O fontánkovej Dorotke a jej vozíčkovej 
babke (4. – 30. 11. 2019) 
autor: Jozef Pobočík 
organizátor: Galantská knižnica  
miesto realizácie: Galantská knižnica - klubovňa 
výstup: 14 ilustrácií 
počet návštevníkov:  
 
Výstava bola tvorená z výberu ilustrácií Jozefa  
Pobočíka z knihy Anny Jónásovej  
O fontánkovej Dorotke a jej vozíčkovej babke. 
Výber pozostával zo 14 obrazov (ilustrácií) a bolo možne si ju pozrieť v čase od 4. - 
30. 11. 2019. 
 

 
Výber z tvorby Matúša Maťátka 
15. 12. 2019 - 31. 01. 2020 
autor: Matúš Maťátko 
organizátor: Galantská knižnica  
miesto realizácie: Galantská knižnica - klubovňa 
výstup: 15 ilustrácií a 6 pohyblivých bábok 
počet návštevníkov: 
 
Výstava prezentovala výber z tvorby ilustrátora 
Matúša Maťátka a tvorilo ju 15 obrazov 
(ilustrácií) a 6 pohyblivých bábok. Výstava sa 
konala od 15. 12. 2019 do 31. 01. 2020. Exponáty zapožičala Mestská knižnica 
mesta Piešťany. 
 
 

Ostatné 
 

15. výročie vstupu SR do EU 
29. 4. – 3. 5. 2019 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: Galantská knižnica - čitáreň 
výstup: knihy a dokumenty z fondov GK 
počet návštevníkov: bez počtu – návštevníci čitárne 
 
Výstavka kníh a dokumentov z fondov Galantskej knižnice bola realizovaná k 15. 
výročiu vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie.   
 
 
Milan Rastislav Štefánik 
01. 5. – 31. 5. 2019 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: Galantská knižnica - čitáreň 
výstup: knihy a dokumenty z fondov GK 
počet návštevníkov: bez počtu – návštevníci čitárne 
 
Výstavka kníh a dokumentov z fondov Galantskej knižnice bola realizovaná k 100. 
výročiu úmrtia Milana Rastislava Štefánika. 
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Slovenské národné povstanie 
23. 8. – 30. 9. 2019 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: Galantská knižnica - čitáreň 
výstup: knihy a dokumenty z fondov GK 
počet návštevníkov: bez počtu – návštevníci čitárne 
 
Výstavka kníh a dokumentov z fondov Galantskej knižnice bola realizovaná k 75. 
výročiu Slovenského národného povstania. 
 
 
Nežná revolúcia 
01. 11. – 30. 11. 2019 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: Galantská knižnica - čitáreň 
výstup: knihy a dokumenty z fondov GK 
počet návštevníkov: bez počtu – návštevníci čitárne 
 
Výstavka kníh a dokumentov z fondov Galantskej knižnice bola realizovaná k 30. 
výročiu Nežnej revolúcie 
 
 
 
 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 

 
Besedy a prednášky 
 

Beseda o knižnici  
(4.3.2019) 
prednášajúci: Angelika Biróová 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: GK – pobočka ZŠ SNP  
Galanta  
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 18 detí 
 
 
Beseda so spisovateľkou Zdenkou  
Wenzlovou Švábekovou  (7.3.2019) 
hosť: Zdenka Wenzlová Švábeková 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: Galantská knižnica - čitáreň  
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 21 účastníkov 
 
Beseda so súčasnou autorkou kníh Zdenkou 
Wenzlovou Švábekovou. Hudobným hosťom 
bol jej dlhoročný kamarát country spevák Allan 
Mikušek. 
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Tuláčik a Klára  
(11.3.2019) 
prednášajúci: Angelika Biróová 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: GK – pobočka ZŠ SNP  
Galanta  
výstup: beseda a kvíz 
počet návštevníkov: 16 detí 
 
 
Beseda so spisovateľkou Ruženou  
Scherhauferovou  (20.3.2019) 
hosť: Ružena Scherhauferová 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: Pohoda seniorov Galanta  
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 22 účastníkov 
 
Beseda s regionálnou spisovateľkou románov 
pre ženy Ruženou Scherhauferovou 
v zariadení Pohoda seniorov Galanta.  
 
 
Beseda s autorkou Ilonou Nagy 
(27.3.2019) 
hosť: Ilona Nagy 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: DD Patria Galanta  
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 28 účastníkov 
 
Pani Ilona Nagy zbiera staré príbehy, povesti, 
rozprávky z galantského regiónu. Píše aj 
vlastnú tvorbu. Vyšla jej knižka povestí, básní 
a rozprávok - Királyrévi gyöngyfüzér. Beseda 
o „kráľovobrodských rozprávkach“ sa konala v Domove dôchodcov Patria v Galante. 
 
 
Beseda so spisovateľkou Kristínou  
Baluchovou   
(26.3.2019)  
hosť: Kristína Baluchová 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: ZŠ SNP Galanta  
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 73 detí 
 
Beseda so spisovateľkou Kristínou 
Baluchovou. Jej bývalé povolanie – letuška ju 
inšpirovalo k napísaniu sérii kníh o Kapitánovi 
Padákovi. Podujatie z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia.  
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Beseda so spisovateľom Károlyom  
Fellingerom   
(21.10.2019) 
hosť: Károly Fellinger 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: Galantská knižnica - 
klubovňa  
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 23 detí 
 
Hlavnou témou stretnutia bola nová kniha 
Csatangoló, v ktorej autor formou prechádzky predstavuje okolie Galanty, Dunajskej 
Stredy, Senca a Šale. V podobe básničiek nám približuje históriu, povery a  povesti 
dedín týchto okresov. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia. 
 
 
Beseda so spisovateľom Branislavom   
Jobusom   
(23.10.2019) 
hosť: Branislav Jobus 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: Galantská knižnica - 
klubovňa  
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 35 detí 
 
Beseda so známym spevákom, hudobníkom 
a spisovateľom pre deti Braňom Jobusom, ktorý stretnutie s deťmi spestril veselou 
hudbou a spevom. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 
 
Beseda so spisovateľom Erikom  
Ondrejičkom   
(20.11.2019 a 27.11.2019) 
hosť: Erik Ondrejička 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: Galantská knižnica – detská  
klubovňa  
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 70 detí 
 
Dve besedy so spisovateľom Erikom 
Ondrejičkom sa konali v rámci plánovaného projektu „Prváci v knižnici“. Spisovateľ 
predstavil deťom novú knihu Abecedári, v ktorej veľmi hravou formou píše príbehy 
o písmenkách, ktoré majú svoje dôležité a hlavne nezastupiteľné miesto a poradie 
v abecede. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
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Beseda s ilustrátorom Miroslavom   
Regitkom   
(12.12.2019) 
hosť: Miroslav Regitko 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: Galantská knižnica - klubovňa  
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 35 detí 
 
Beseda s výtvarníkom a ilustrátorom detských 
kníh Miroslavom Regitkom. 
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 
 
Psychológia rozprávky  
(12.3.2019)  
prednášajúci: Molnár Kantner Éva 
organizátor: Cseperedő 
miesto realizácie: Galantská knižnica – detská 
klubovňa  
výstup: prednáška 
počet návštevníkov: 25 účastníkov 
 
V rámci programu Ringató sa konala prednáška 
o význame rozprávok, psychológii rozprávok, 
rozprávkových knihách pre deti a ich ďalší vývin s psychologičkou Molnár Kantner 
Évou. 
 
 
Milan Rastislav Štefánik  
(21.5.2019) 
prednášajúci: PhDr. Tomáš Klubert, PhD. 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: Renesančný kaštieľ Galanta  
výstup: prednáška 
počet návštevníkov: 90 študentov 
 
Prednáška k 100. výročiu úmrtia Milana 
Rastislava Štefánika pre študentov Gymnázia 
J. Matúšku v Galante. Lektorom prednášky 
bol historik Tomáš Klubert z Ústavu pamäti národa v Bratislave. Podujatie 
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 
 
Slovenské národné povstanie  
(24.9.2019) 
prednášajúci: PhDr. Tomáš Klubert, PhD. 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: Renesančný kaštieľ Galanta 
výstup: prednáška 
počet návštevníkov: 90 študentov 
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Prednáška k 75. výročiu Slovenského národného povstania pre študentov Gymnázia 
J. Matúšku v Galante. Lektorom prednášky bol historik Tomáš Klubert z Ústavu 
pamäti národa v Bratislave. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia. 
 
 
Vzťahová výchova – Ako vychovávať 
v láske   
(26.9.2019) 
prednášajúci: Zsuzsanna Egry 
organizátor: Cseperedő 
miesto realizácie: Galantská knižnica – detská 
klubovňa  
výstup: prednáška 
počet návštevníkov: 21 účastníkov 
 
V rámci programu Ringató sa konala prednáška 
o vzťahovej výchove, vzťahoch v rodine, manželstve, o tom ako vychovávať v láske 
s psychologičkou Zsuzsanou Egry. 
 
 
Recyklácia a ekologická domácnosť  
(16.10.2019)  
prednášajúci: Aranka Szegi 
organizátor: Cseperedő 
miesto realizácie: Galantská knižnica – detská 
klubovňa  
výstup: prednáška 
počet návštevníkov: 21 účastníkov 
 
V rámci programu Ringató sa konala prednáška 
o tom ako udržať ekologickú bezodpadkovú 
domácnosť a o potrebe recyklácie.   
 
 
Židovské obyvateľstvo v I. polovici  
20. storočia   
(6.11.2019 a 13.11.2019) 
prednášajúci: Juraj Pekarovič 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: Patria DD Galanta ; Pohoda 
seniorov Galanta 
výstup: 2 prednášky 
počet návštevníkov: 46 účastníkov 
 
Dve historické prechádzky starou Galantou z I. 
polovici 20. storočia v rámci prednášky regionálneho historika Juraja Pekaroviča pre 
klientov Domova dôchodcov Patria v Galante a zariadenia Pohoda seniorov Galanta. 
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  
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Nežná revolúcia  
(26.11.2019) 
prednášajúci: Mgr. Peter Jašek, PhD. 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: Renesančný kaštieľ Galanta 
výstup: prednáška 
počet návštevníkov: 90 študentov 
 
Prednáška k 30. výročiu Nežnej revolúcie pre 
študentov Strednej školy obchodu a služieb 
v Galante. Lektorom prednášky bol historik 
Peter Jašek z Ústavu pamäti národa 
v Bratislave. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 
 
Regenerácia a posilnenie brušného 
svalstva  
(5.12.2019) 
prednášajúci: Zsuzsa Tajti 
organizátor: Cseperedő 
miesto realizácie: Galantská knižnica – 
klubovňa  
výstup: prednáška a cvičenie 
počet návštevníkov: 16 účastníkov 
 
Prednáška s názorným cvičením o regenerácii 
a posilňovaní brušného svalstva LIB tréningom nielen po pôrode s cvičiteľkou 
Zsuzsou Tajti z Maďarska. 
 
 

 
Hudobné podujatia 
 

Ringató - Kolísanka  
(január – december 2019, okrem prázdnin a 
sviatkov)  
organizátor: Cseperedő 
miesto realizácie: Galantská knižnica – detská 
klubovňa  
výstup: 33 podujatí 
počet návštevníkov: 769 účastníkov 
 
Hudobno-hravé podujatie 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. Veľkonočné a decembrové (adventné) Ringató sa konalo v zariadení 
Patria DD Galanta. 
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Literárno – hudobné popoludnie 
(6.2.2019)  
organizátor: Cseperedő 
miesto realizácie: Patria DD Galanta 
výstup: literárno – hudobné podujatie 
počet návštevníkov: 44 účastníkov 
 
Hudobno-literárny program žiakov zo ZŠ s MŠ 
Dávida Mészárosa s VJM z Veľkej Mači pod 
vedením a v sprievode gitary učiteľky Ivett 
Cséfalvay.    
 
 
Čítania 
 

Hlasné čítanie  
(február, marec, apríl, máj, august, september, 
október, november, december 2019) 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: Galantská knižnica – detská 
klubovňa ; MŠ Matúškovo 
GK – pobočka ZŠ SNP Galanta 
výstup: 16 podujatí 
počet návštevníkov: 274 účastníkov 
 
Hlasné čítanie z vybranej knihy pre deti 
z materských škôl, základných škôl, z pobočky ZŠ SNP Galanta, pre deti z Jarného 
a Letného tábora CVČ Spektrum Galanta, pre klientov DSS Galanta. 
 
 
Z rozprávky do rozprávky  
(máj - december 2019)  
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: Galantská knižnica – detská 
klubovňa  
výstup: 28 podujatí 
počet návštevníkov: 202 účastníkov (deti + 
rodičia) 
 
Hlasné čítanie z rozprávkových knižiek pre 
detičky a mamičky (oteckov, starých rodičov) 
prebieha každý štvrtok v mesiaci v dopoludňajších hodinách. 
 
 
Celé Slovensko číta deťom  
(3. – 7.6.2019) 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: Galantská knižnica – detská 
klubovňa ; Špeciálna základná škola Galanta  
výstup: 5 podujatí 
počet návštevníkov: 186 detí 
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Do celoslovenského čitateľského projektu „Celé Slovensko číta deťom“ prijali 
pozvanie a prišli deťom prečítať úryvky zo svojich obľúbených detských knižiek  - 
Barbora Bazsová (herečka Divadla J. Palárika v Trnave), Tomi Kid Kovács 
(profesionálny boxer), József Berényi (politik, podpredseda TTSK), Tamás Szarka 
(člen skupiny Ghymes), Peter Paška (primátor Galanty). 
 
 
Hlasné čítania pre seniorov  
(každý druhý štvrtok počas celého roka 2019)  
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: Pohoda seniorov Galanta 
výstup: 19 podujatí 
počet návštevníkov: 384 účastníkov 
 
Pracovníčka Galantskej knižnice číta seniorom 
poviedky, povesti a rozprávky z jednotlivých 
regiónov celého Slovenska. 
 
 
 
Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 

Exkurzie a hlasné čítania  
dátum realizácie: marec, apríl, máj, jún, september, október, november 2019 
miesto realizácie: Galantská knižnica – všetky oddelenia 
výstup: 28 podujatí 
počet návštevníkov: 731 účastníkov 
 
Exkurzie sú spojené s hlasným čítaním a sú určené pre žiakov základných (I. stupeň) 
a materských škôl mesta Galanta a okresu Galanta. 
 
Exkurzie  
dátum realizácie: marec, apríl, jún 2019 
miesto realizácie: Galantská knižnica – všetky oddelenia 
výstup: 9 podujatí 
počet návštevníkov: 201 účastníkov 
 
Exkurzie pre žiakov základných škôl (II. stupeň) mesta Galanta a okresu Galanta. 
 
Informačné prípravy pre študentov  
dátum realizácie: marec, apríl 2019 
miesto realizácie: Galantská knižnica  
výstup: 3 podujatia 
počet návštevníkov: 60 účastníkov 
 
Informačné prípravy sú určené pre študentov stredných škôl. 
 

 
Tvorivé dielne a animačné hodiny 
 

 Tvorivé dielne (24.7.2019) – Letný tábor CVČ Spektrum Galanta – 22 
účastníkov  
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Odborné 
 

Porada obecných knihovníkov  
(26.6.2019) 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: Galantská knižnica - klubovňa 
výstup: 1 podujatie 
počet návštevníkov: 12 
 
Porada knihovníkov mestských a obecných 
knižníc okresu Galanta, ktorej témou bolo 
vyhodnotenie činnosti verejných knižníc okresu 
Galanta za rok 2018, ochrana osobných údajov 
spojená s prezentáciou. 
 
 

Ostatné 
 

Pinocchio (divadelné predstavenie)  
(28.3.2019)  
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: MsKS – bábková sála 
výstup: 1 podujatie 
počet návštevníkov: 110 detí 
 
Divadelné predstavenie Pinocchio v podaní 
divadelného súboru Materinky zo Šale bolo 
usporiadané v rámci Noci s Andersenom pre 
žiakov galantských základných škôl. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na 
podporu umenia. 
 
Vianočný zázrak (divadelné predstavenie)  
(10.12.2019) 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: Galantská knižnica – detská 
klubovňa 
výstup: 1 podujatie 
počet návštevníkov: 42 detí 
 
Divadielko Vianočný zázrak v podaní 
trnavského súboru SpozaVoza sa konalo pre 
žiakov I. ročníka ZŠ Štefánikova ul. Galanta. 
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 
Noc s Andersenom  
(28.3.2019) 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: Galantská knižnica – detská 
klubovňa 
výstup: 1 podujatie 
počet návštevníkov: 33 detí 
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Medzinárodné podujatie na podporu detského čítania Noc s Andersenom sa konalo 
aj v Galantskej knižnici. Okrem divadelného predstavenia Pinocchio deti v knižnici 
čítali, hrali sa spoločenské hry, mali tvorivé dielne.  
 
Kreslenie na asfalt  
(3.6.2019)  
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: Špeciálna základná škola 
Galanta 
výstup: 1 podujatie 
počet návštevníkov: 44 detí 
 
Každoročne na Medzinárodný deň detí 
usporiada Galantská knižnica v Špeciálnej 
základnej škole kreslenie na asfalt. 
 
Pod lupou / Nagyító alatt  
(19.6.2019 a 11.12.2019)  
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: Galantská knižnica – 
klubovňa 
výstup: 2 podujatia 
počet návštevníkov: 68 účastníkov 
 
Literárny časopis detí galantského okresu 
vydáva Galantská knižnica dvakrát ročne. Deti 
v ňom publikujú svoje literárne pokusy 
v slovenskom a v maďarskom jazyku. Slávnostné vyhodnotenie je vždy v júni 
a v decembri.  
 
Dobré ráno s rozprávkou  
(10.7.2019 a 26.7.2019) 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: Galantská knižnica – detská klubovňa 
výstup: 2 podujatia 
počet návštevníkov: 7 detí 
 
Počas letných prázdnin sú v detskej klubovni pre deti premietané rozprávky na DVD 
nosičoch.  
 
Burza  
(marec 2019) 
organizátor: OZ Templars Slovakia Galanta 
miesto realizácie: MsKS Galanta 
výstup: 1 podujatie 
počet návštevníkov: ---- 
 
Hlavným organizátorom burzy kníh, plagátov, vinylových nosičov bolo občianske 
združenie Templars Slovakia Galanta. Galantská knižnica sa spolupodieľala na 
tomto podujatí. 
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Burza kníh  
(25.-29.11.2019) 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: Galantská knižnica - vestibul 
výstup: 1 podujatie 
počet návštevníkov: ---- 
 

 

 

METODICKÁ ČINNOSŤ 
 
 
Metodická a poradenská činnosť verejným knižniciam 
 

Metodicko-inštruktážne návštevy 
 V priebehu septembra 2019 (2. – 18. 9. 2019) sa uskutočnilo 21 metodických 

návštev v 19 obecných knižniciach (Šoporňa, Pata, Matúškovo, Šintava, 
Zemianske Sady, Čierna Voda, Vozokany, Tomášikovo, Horné Saliby, Dolné 
Saliby, Kráľov Brod, Trstice, Veľké Úľany, Jelka, Abrahám, Veľký Grob, Gáň, 
Topoľnica, Váhovce) a 2 mestských knižniciach (Sereď, Sládkovičovo). 
Metodické návštevy sa konali v prítomnosti riaditeľky GK Lívie Kolekovej, 
metodičky GK Zuzany Fajnorovej a obecných / mestských knihovníčok 
a v niektorých obciach aj v prítomnosti starostov / starostiek (Matúškovo, Šintava, 
Čierna Voda, Vozokany, Kráľov Brod, Gáň, Topoľnica). Cieľom návštevy bolo 
zmapovanie reálneho stavu knižníc, zistiť problémy pri chode knižnice, 
priestorové podmienky, návštevnosť, finančné prostriedky, či je evidencia 
knižnice (prírastkový zoznam, zoznam úbytkov, evidencia čitateľov...) vedená 
správne, v zmysle Vyhlášky MK SR č. 201/2016. Bola ponúknutá pomoc pri 
tvorbe projektov na rok 2020 v rámci Fondu na podporu umenia (FPU) Fondu na 
podporu kultúry národnostných menšín (KULTMINOR). Taktiež bola ponúknutá 
pomoc ohľadne riešenia akéhokoľvek problému týkajúceho sa činnosti knižnice. 
Ku všetkým návštevám bol vyhotovený Záznam z metodicko-inštruktážnej 
návštevy, doplnený o tabuľku plnenia štandardov príslušnej knižnice, ktorý bol 
zaslaný obecným knižniciam aj starostom/starostkám a primátorom obcí a miest. 

 V mesiacoch máj, jún, september, december 2019 vykonala riaditeľka GK Mgr. 
Lívia Koleková 4 metodické návštevy v Žitnoostrovnej knižnici v Dunajskej 
Strede, v Záhorskej knižnici v Senici a v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave (2x) 
za účelom zosúladenia práce a chodu knižnice. 

 

       

Metodické konzultácie a poradenská činnosť 
 Konzultácie - 74 (telefonické, mailové, osobné) boli poskytnuté v priebehu celého 

roka 2019 pracovníkom obecných knižníc. Napríklad ohľadne správnosti 
vyplňovania štatistickej tabuľky „Prehľad o činnosti knižnice za rok 2018“, ktorá je 
potrebná pre sumarizáciu všetkých verejných knižníc Trnavského kraja (údaje sa 
poskytujú krajskej knižnici KJF v Trnave). Ďalšie konzultácie boli poskytnuté pri 
vyplňovaní štatistického formulára Ročný výkaz o činnosti knižnice za rok 2018 
KULT-10-01 pre MK SR. S pracovníkmi obecných knižníc sa konzultovali aj 
prípadné problémy, ktoré sa vyskytli pri chode knižnice či už telefonicky, mailom 
alebo osobnou návštevou. Konzultácie s knihovníčkami prebehli aj ohľadne 
tvorby a realizácie projektov v rámci FPU na akvizíciu kníh (Pata, Sládkovičovo, 
Veľké Úľany) a modernizáciu knižnice (Pata).    
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 Poradenská činnosť pre obecné knižnice bola zameraná na správnosť 
vyplňovania štatistických tabuliek a formulárov. Knižniciam boli poskytnuté 
informácie a rady ohľadne využitia dotačného systému Fondu na podporu 
umenia na akvizíciu kníh a infraštruktúru priestorov Pata, Sládkovičovo, Veľké 
Úľany). 

 
 

Evidencia verejných knižníc v okrese Galanta za roky 2017 - 2019 

 2017 2018 2019 
Regionálne 1 1 1 

Mestské  2 2 2 

Obecné  24 24 24 

Špeciálne     

Iné     

Spolu 27 27 27 

 
Prieskumná a rozborová činnosť 
 

Štatistika 
 Spracovanie štatistických údajov za 27 spravodajských jednotiek v rámci okresu 

Galanta – vypracovanie sumárov, prehľadov, komentárov 
 Spracovanie Ročného výkazu o činnosti knižnice za r. 2018 KULT (MK SR) 10-

01 
 Ročný výkaz o kultúre národnostných menšín za r. 2018 NM (ÚV SR) 01-01 

 

Benchmarking knižníc, plnenie štandardov, odpočty, hodnotenia 
 Spracovanie formulára a výkazu Benchmarking knižníc SR za r. 2018 
 Spracovanie Rozboru činnosti knižnice za rok 2018 
 Vypracovanie Plánu činnosti knižnice na rok 2019 
 Vypracovanie prehľadu štandardov pre 25 verejných knižníc (1 regionálna, 2 

mestské a 22 obecných knižníc) 
 
Tabuľka dosiahnutých štandardov sa nachádza na konci rozboru v Tabuľkovej časti 
na strane 31. 
 
Práca v odborných komisiách a redakčných radách 
 Knižničný spravodajca. Časopis pre verejné knižnice Trnavského 

samosprávneho kraja – Zuzana Fajnorová, člen redakčnej rady 
 Pod lupou / Nagyító alatt Literárny časopis detí galantského okresu / A Galántai 

járás irodalmi gyermekfolyóirata – Zuzana Fajnorová, člen redakčnej rady 
 Slovenská asociácia knižníc – Mgr. Lívia Koleková, predsedníčka Kontrolnej 

a revíznej komisie 
 
Ostatné metodicko-poradenské služby 

 Príprava projektov 
           * Mesto Galanta – Doplnenie knižničného fondu (na rok 2019) 
           * Fond na podporu umenia – Doplnenie knižničného fondu (na rok 2019) 
           * Fond na podporu umenia – Obnova interiérového vybavenia Čitárne –  
              Študovne – Internetu (na rok 2019)   
           * Fond na podporu kultúry národnostných menšín – Doplnenie knižničného  
              fondu (na rok 2020) 
           * Fond na podporu umenia – Poznanie ukryté v knihe (podujatia na rok 2020) 
           * Fond na podporu umenia – Ochrana knižničného fondu (na rok 2020) 
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 Publikačná činnosť  
           Knihovnícky obzor : metodicko-inštruktážny časopis pre knihovníkov verejných        
           knižníc okresu Galanta. – Roč. 35, č. 1, 2019. / Zost. Zuzana Fajnorová. –    
           Galanta : Galantská knižnica, 2019. – 24 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, 2019. / Zost. Zuzana Fajnorová. –  
           Galanta : Galantská knižnica, 2019. – 24 s. Formát A5. Dostupné na   
           internete: http://www.galantskakniznica.sk/sk/knihovnicky-obzor/ 
           Slovenské národné povstanie. 75. výročie : bibliografický leták. / Zost. Zuzana  
           Fajnorová. – Galanta : Galantská knižnica, 2019. – 1 skladačka [6] s.   
 

 Elektronická databáza článkov 
           Za metodické oddelenie GK do elektronickej databázy článkov KIS VIRTUA  
           pribudlo 127 spracovaných článkov. 
 

 

 

BIBLIOGRAFICKÁ, DOKUMENTAČNÁ 
A INFORMAČNÁ ČINNOSŤ 

 
 

Knižničný fond  
  

Galantská knižnica dopĺňala knižničný fond z finančných prostriedkov, ktoré získala 
z projektov Fondu na podporu umenia (9000 € + 500 €), Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín (1200 € + 100 €), z grantu mesta Galanta (1000 €) 
a z vlastných zdrojov (2545 €), ktoré boli tohto roku nižšie, nakoľko v organizácii 
prebehli personálne zmeny a časť financií sa použilo aj na túto skutočnosť. Napriek 
tomu sme dosiahli vysoký prírastok aj vďaka darom nielen od súkromných osôb 
a inštitúcií, ale aj z grantu Nadácie Nemzeti Kulturális Alap (Maďarsko) v rámci 
medzinárodného projektu „Márai program“, ktorá  nám poskytla knižný dar v počte 
217 kníh v hodnote 1 655,68 €. Celkovo sme získali do fondu 2628 knižničných 
jednotiek  - 1485 kúpou a 1143 darom. Na nákup periodickej tlače bolo vynaložených 
2754 €.    
 

 

Akvizícia knižných jednotiek  
Náklady na 
nákup kníh 

Náklady na 
nákup periodickej 

tlače 

Dary Celkový prírastok 
v € 

Celkový prírastok 
v kusoch 

13 745,12 
 

2 754,41 6 461,37 22 960,90 2 628 

 

 

Prírasty knižných jednotiek vo fonde GK z hľadiska zamerania za rok 2019 
Náučná literatúra pre 

dospelých 
Beletria pre dospelých Beletria pre deti 

Náučná literatúra pre 
deti 

478 753 1 177 220 

 

http://www.galantskakniznica.sk/sk/knihovnicky-obzor/
http://www.galantskakniznica.sk/sk/knihovnicky-obzor/
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Prírasty knižných jednotiek vo fonde GK z hľadiska jazyka za rok 2019 
Slovenský Maďarský Český Nemecký Anglický Iný 

1 672 859 89 --- 8 --- 

 

Vyraďovanie knižných jednotiek z fondu GK za rok 2019 
Počet vyradených jednotiek Hodnota vyradených jednotiek 

--- --- 

 

Čitatelia, návštevníci a výpožičky  
 

Počet čitateľov Galantskej knižnice stúpol v roku 2019 o 60 čitateľov oproti roku 
2018. Hlavne vďaka detským čitateľom (+ 43), kde aktívne spolupracujeme so 
základnými a materskými školami, usporadúvame pre nich rôzne kultúrno-
spoločenské podujatia, besedy, hlasné čítania. Tento rok stúpol aj počet dospelých 
čitateľov (+17) aj vďaka širokej ponuke kníh v knižničnom fonde. 
Virtuálna návštevnosť GK tento rok stúpla, čo sa podpísalo na nižšej fyzickej 
návštevnosti GK, nakoľko čitatelia už často prichádzali s konkrétnymi titulmi kníh, 
vďaka návšteve on-line katalógu.  
Vývoj výpožičiek má už niekoľko rokov klesajúci trend. Čitatelia si už nepožičiavajú 
veľké množstvo kníh naraz, vystačia si s 1-2 titulmi (všeobecný nedostatok voľného 
času v rýchlom svete) a aj vďaka tomu, že klesá počet rešerší a MVS, nakoľko je 
stále viac voľno prístupných kníh, článkov, štúdií, ktoré potrebujú študenti k štúdiu. 
  

Počet obyvateľov okresu Galanta za roky 2017 - 2019 
 2017 2018 2019 

Počet obyvateľov 14 939 15 081 14 991 

 

Registrovaní čitatelia GK za roky 2017 - 2019 
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2017 2 767 1 160 133 1 313 92 35 14 *  

2018 2 743 1 194 109 1 297 95 33 15 *  

2019 2 803 1 237 104 1 318 99 29 16 *  

* seniori sa neevidujú samostatne, sú zarátaní v dospelých čitateľoch 

 

Vývoj nárastu, resp. úbytku registrovaných čitateľov GK za roky 2017 - 2019 

 

Prírastok Úbytok 

Do 15 
rokov 

Dospelí Ostatní Spolu Do 15 
rokov 

Dospelí Ostatní Spolu 

2017 216 209 13 438 145 312 38 495 

2018 160 215 9 384 136 241 31 408 

2019 165 198 25 388 122 177 29 328 

 

Vývoj návštevnosti GK za roky 2017 - 2019 
 Fyzická Virtuálna* 

2017 38 123 2 724 

2018 37 063 2 956 

2019 34 376 2 956 

*len návštevník online katalógov 

**virtuálna návštevnosť spolu (web stránka + on-line katalóg + facebook) – 42 059 návštevníkov 
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Výpožičky GK za roky 2017 - 2019 
 2017 2018 2019 

Absenčné 87 409 84 098 69 658 

Prezenčné  52 143 53 016 50 883 

Medziknižničná výpožičná služba iným knižniciam 65 51  83 

Medziknižničná výpožičná služba z iných knižníc 188 433 160 

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba 
iným knižniciam 

--- --- --- 

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba z 
iných knižníc 

--- --- --- 

 
Tabuľky výkonov v hlavných ukazovateľoch činnosti GK za rok 2019, referenčných 
služieb GK za roky 2017-2019 a regionálnych služieb GK za roky 2017-2019 sa 
nachádzajú na konci rozboru v Tabuľkovej časti na stane 30. 

 
SPOLUPRÁCA S ORGANIZÁCIAMI 

 
 
Partnerstvá 

 

Partnerstvá GK 
 Počet 

partnerstiev 
Menný zoznam partnerov Forma spolupráce* 

Počet aktívnych 
národných partnerstiev 
mimo TTSK (spoločná 
aktivita min. raz za 3 
roky) 

 

Slovenská knižnica pre 
nevidiacich Mateja 
Hrebendu v Levoči 

Na základe obojstrannej zmluvy 
zabezpečujeme výmenné 
súbory zvukových dokumentov 
pre zrakovo a inak 
znevýhodnených čitateľov 

Parlamentná knižnica NR 
SR v Bratislave 

Na základe štatútu Partnerskej 
knižnice sú dostupné rýchle 
a kvalitné informácie o 
legislatíve SR, parlamentných 
dokumentoch a zbierkach 
zákonov 

Slovenská národná 
knižnica Martin 

Participujeme na KIS3G 
(VIRTUA) a SNK rieši 
legislatívne otázky v rámci 
knihovníctva 

Fond na podporu umenia 
Bratislava 

Predkladanie finančných 
grantov 

Fond na podporu kultúry 
národnostných menšín 
Bratislava 

Predkladanie finančných 
grantov 

Počet aktívnych 
nadnárodných 
partnerstiev (spoločná 
aktivita min. raz za 2 
roky) 

 

  

  

  

  

Počet partnerstiev so 
školskými 
zariadeniami  
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Členstvo v odborných organizáciách  
 

 Spolok slovenských knihovníkov a knižníc – členské 50,- € 
 Slovenská asociácia knižníc – členské 120,- € 

 
Spolok a asociácia profesijne združujú slovenských knihovníkov a knižnice. 
Poskytujú výmenu odborných informácií z oblasti knihovníctva, vypracúvajú podklady 
k všeobecným i odborným knižničným dokumentom (stratégia rozvoja knihovníctva) 
a zákonom (autorský zákon, knižničný zákon), usporadúvajú odborné školenia, 
semináre.   
 

 

PROPAGÁCIA 
 

 
Webové sídlo organizácie 

 
 Adresa webového sídla organizácie (link) –  www.galantskakniznica.sk 
 Rok vzniku webového sídla: 2006 / posledná aktualizácia : 2013   
 Súlad s pravidlami Ministerstva financií SR – štandardy pre informačné systémy 

verejnej správy (Metodický pokyn č. MF/23579/2011-165, Výnos č. 312/2010-132 
Z. z. a Zákona č. 275/2006 Z. z.) – je v súlade s pravidlami 

 

Návštevnosť webovej stránky GK za rok 2019 
Jedineční 

návštevníci 
Celková 

návštevnosť 
Miera okamžitých 

odchodov v % 
Počet stránok za 

reláciu 
Priemerné trvanie 

relácie 

13 621 29 088 do 30 s. 88,5% 153 014 102 s. 

 
 
Sociálne siete  
 
Facebook 
 https://www.facebook.com/galantskakniznicagalanta/ 

 
Využívanie médií  

 
 TV Krea – propagácia podujatí organizovaných Galantskou knižnicou 
  

Výročné správy organizácie  

 
http://www.galantskakniznica.sk/sk/rozbor-cinnosti/  
 
Aktívna komunikácia so školami 
 
 Počet oslovených MŠ / 10 

 Počet oslovených ZŠ / 11 

 Počet oslovených SŠ / 5 

 Počet oslovených ZUŠ / 0 

 Stručný popis obsahu komunikácie so školami  –                                  

Komunikácia prebieha formou osobného alebo telefonického rozhovoru so 

http://www.galantskakniznica.sk/
https://www.facebook.com/galantskakniznicagalanta/
http://www.galantskakniznica.sk/sk/rozbor-cinnosti/
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zástupcami daných škôl s ponukou možných podujatí, resp. zaslaním pozvánok 

na konkrétne podujatia  

 Stručné zhodnotenie komunikácie a spätná väzba zo strany škôl –    

Komunikácia so školami je vyhovujúca, celoročne sa pravidelne zúčastňujú na 

organizovaných podujatiach, exkurziách a informačných prípravách. Kladne 

reagujú na ponúkané podujatia organizované GK.  V prípade záujmu školy 

o konkrétne podujatie knižnica vždy vyhovie ich požiadavke.  

 

Tlačová propagácia výstav, expozícií, podujatí a ostatných aktivít 
 
 

Názov propagovanej výstavy, aktivity atď. jazyk pozvánky plagáty banner tlačová 
správa 

Ringató maď.  /   

Beseda so spisovateľkou Zdenkou 
Wenzlovou Švábekovou 

slov.  /   

Prednáška s psychológom pre mamičky – 
Psychológia rozprávky  

maď.  /   

Beseda so spisovateľkou Kristínou 
Baluchovou 

slov.  /   

Beseda so spisovateľkou Ruženou 
Scherhauferovou 

slov.  /   

Beseda s autorkou Ilonou Nagy slov. 
maď. 

 /   

Divadelné predstavenie pre deti Pinocchio slov.  /   

Noc s Andersenom slov.  /   

Prednáška k 100. výročiu úmrtia M. R. 
Štefánika 

slov.  /   

Z rozprávky do rozprávky – hlasné čítanie pre 
detičky s mamičkami 

slov.  /   

Kreslenie na asfalt - MDD slov.  /   

Celé Slovensko číta deťom slov.  /  / 

Predstavenie literárneho časopisu             
Pod lupou/Nagyító alatt – 2x 

slov. 
maď. 

 /  / 

Prednáška k 75. výročiu SNP slov.  /   

Prednáška o vzťahovej výchove detí  maď.  /   

Prednáška – Ekologická domácnosť  maď.  /   

Beseda s regionálnym 
spisovateľom Károlyom Fellingerom 

maď.  /   

Beseda so spisovateľom Branislavom 
Jobusom 

slov.  /   

Prednáška – Židovské obyvateľstvo v I. 
polovici 20. Storočia – 2x 

slov. 
maď. 

 /   

Beseda so spisovateľom Erikom Ondrejičkom slov.  /   

Prednáška k 30. výročiu Nežnej revolúcie slov.  /   

Prednáška a cvičenie o regenerácii 
a posilňovaní brušného svalstva 

maď.  /   

Divadlo SpozaVoza (Vianočný zázrak) slov.  /   

Beseda s ilustrátorom Miroslavom Regitkom slov.  /   

Výstava ilustrácií Miloša Koptáka – Kocúr na 
korčuliach 

slov.  /   

Výber z ilustrácií Jozefa Pobočíka z knihy 
Anny Jónásovej O fontánkovej Dorotke a jej 
vozíčkovej babke 

slov.  /   

Výber z tvorby Matúša Maťátka slov.  /   

* Materiál na všetky podujatia bol distribuovaný elektronicky - E 
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EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
(mimo vedecko-výskumnú činnosť) 

 

 
Edičná činnosť (monografie, katalógy, zborníky, brožúry, príručky, informačné 
a propagačné materiály /bulletiny, skladačky a pod./, periodické publikácie /časopisy/ 
atď.) 
 

Názov: Vlastivedné múzeum v Galante : 2009-2019 
(regionálna bibliografia) 
autor: Judita Kontárová 
vydavateľ: Vlastivedné múzeum Galanta  
tlač:  
ISBN: 978-80-89097-38-8     
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: slovenský 
náklad:  
formát: A5 
väzba:  
rozsah: 114 strán 
reprodukcie: 1farebná 
 
Bibliografia zostavená k 50. výročiu Vlastivedného múzea v Galante mapuje jej 
činnosť za  posledných 20 rokov - 2009-2019. Činnosť prvých 30 rokov bolo vydaná 
v bibliografii pri príležitosti 30. výročia múzea. 
 
 
Názov: Vodné mlyny v okrese  
(regionálna bibliografia) 
autor: Judita Kontárová 
vydavateľ: Galantská knižnica, Galanta 
tlač: Galantská knižnica, Galanta 
ISBN: 978-80-89097-37-1 
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: slovenský 
náklad: 25 ks 
formát: A5 
rozsah: 52 strán 
fotografie: 1 farebná 
 
Regionálna bibliografia o vodných mlynoch v okrese Galanta mapuje články 
a informácie v tlačených dokumentoch (periodická tlač, knihy). 
 
 
Názov: Kristína Baluchová  
(bibliografický leták)  
autor: Judita Kontárová 
vydavateľ: Galantská knižnica, Galanta 
tlač: Galantská knižnica, Galanta 
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: slovenský 
náklad: 20 ks 
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formát: A5 
rozsah: skladačka [6 s.] 
fotografie: 6 farebných  
 
Bibliografický leták vydaný k besede so spisovateľkou. 
 
 
Názov: Zdenka Wenzlová Švábeková  
(bibliografický leták)  
autor: Lenka Medovčíková 
vydavateľ: Galantská knižnica, Galanta 
tlač: Galantská knižnica, Galanta 
rok vydania: 2019 
jazyk: slovenský 
náklad: 30 ks 
formát: A5 
rozsah: 4 s. 
fotografie: 3 farebných  
 
Bibliografický leták vydaný k besede so spisovateľkou. 

 
Názov: Rôzne tváre Milana Rastislava Štefánika  
(bibliografický leták) 
autor: Lenka Medovčíková 
vydavateľ: Galantská knižnica, Galanta 
tlač: Galantská knižnica, Galanta 
rok vydania: 2019 
jazyk: slovenský 
náklad: 50 ks 
formát: A5 
rozsah: 4 s. 
fotografie: 1 čiernobiela  
 
Bibliografický leták vydaný k 100. výročiu úmrtia Milana Rastislava Štefánika. 
 
 
Slovenské národné povstanie : 29. august 1944  
(bibliografický leták) 
autor: Zuzana Fajnorová 
vydavateľ: Galantská knižnica, Galanta 
tlač: Galantská knižnica, Galanta 
rok vydania: 2019 
jazyk: slovenský 
náklad: 50 ks 
formát: A5 
rozsah: skladačka [6 s.] 
fotografie: 2 farebné 
 
Bibliografický leták vydaný k 75. výročiu Slovenského 
národného povstania. 
 
 
Názov: Nežná revolúcia : 16.11.1989-29.12.1989  
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(bibliografický leták)  
autor: Zita Perleczká 
vydavateľ: Galantská knižnica, Galanta 
tlač: Galantská knižnica, Galanta 
rok vydania: 2019 
jazyk: slovenský 
náklad: 30 ks 
formát: A5 
rozsah: 4 s. 
fotografie: 2 čiernobiele 
 
Bibliografický leták vydaný k 30. výročiu Nežnej revolúcie. 
 
 
Názov: Pocta Ladislavovi Kubínyimu  
(bibliografický leták)  
autor: Anna Jónásová ; Judita Kontárová 
vydavateľ: OZ Galanta literárna, Galanta 
rok vydania: 2019 
jazyk: slovenský 
náklad: 100 ks  
formát: 42x30 cm 
rozsah: skladačka 
reprodukcie: 6 farebných a 5 čiernobielych reprodukcií 

 
Príležitostný životopisný leták k 420. výročiu úmrtia a k spomienkovému 
podujatiu Pocta Ladislavovi Kubínyimu.  
 
 
Názov: Kubinyi László tiszteletére 
(bibliografický leták) 
autor: Anna Jónásová ; Judita Kontárová 
vydavateľ: OZ Galanta literárna, Galanta 
rok vydania: 2019 
jazyk: maďarský 
náklad: 100 ks 
formát: 42x30 cm 
rozsah: skladačka 
reprodukcie: 6 farebných a 5 čiernobielych reprodukcií 

 
Príležitostný životopisný leták k 420. výročiu úmrtia a k spomienkovému 
podujatiu Pocta Ladislavovi Kubínyimu.  
 
 
Názov: Knihovnícky obzor 
(metodicko-inštruktážny časopis)  
vydavateľ: Galantská knižnica, Galanta 
tlač: Galantská knižnica, Galanta 
rok vydania: 2019 
jazyk: slovenský 
náklad: 25 ks 
formát: A5 
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rozsah: 24 strán 
fotografie: 18 farebných  
 
Prvé číslo metodicko-inštruktážneho časopisu pre knihovníkov verejných knižníc 
okresu Galanta. 
 
 
Názov: Knihovnícky obzor 
(metodicko-inštruktážny časopis)  
vydavateľ: Galantská knižnica, Galanta 
tlač: Galantská knižnica, Galanta 
rok vydania: 2019 
jazyk: slovenský 
náklad: 25 ks 
formát: A5 
rozsah: 24 strán 
fotografie: 22 farebných 
 
Druhé číslo metodicko-inštruktážneho časopisu pre knihovníkov verejných knižníc 
okresu Galanta. 
 
 
Názov: Pod lupou / Nagyító alatt 
(literárny časopis)  
vydavateľ: Galantská knižnica, Galanta 
tlač: Galantská knižnica, Galanta 
rok vydania: 2019 
jazyk: slovenský a maďarský 
náklad: 50 ks 
formát: A5 
rozsah: 32 strán 
obrázky: 11 farebných 8 čiernobielych 
 
Prvé číslo literárneho časopisu detí galantského okresu. 
 
 
Názov: Pod lupou / Nagyító alatt 
(literárny časopis)  
vydavateľ: Galantská knižnica, Galanta 
tlač: Galantská knižnica, Galanta 
rok vydania: 2019 
jazyk: slovenský a maďarský 
náklad: 50 ks 
formát: A5 
rozsah: 24 strán 
obrázky: 15 farebných 9 čiernobielych 
 
Druhé číslo literárneho časopisu detí galantského okresu. 
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Publikačná činnosť (kapitoly, články a state v knihách; články v časopisoch 
a multimediálnych dokumentoch; príspevky v zborníkoch; elektronické práce 
sprístupnené verejnosti spôsobom umožňujúcim hromadný prístup; ostatné 
dokumenty) 
 
Na Slovensku  
 KONTÁROVÁ, Judita: Pani rozprávkarka – Ilona Nagy. In: Knižničný 

spravodajca, roč. 46, 2019, č. 1, ISSN 1339-4991, s. 14-15 
 BIRÓOVÁ, Angelika: Milan Rastislav Štefánik. In: Knižničný spravodajca, roč. 46, 

2019, č. 1, ISSN 1339-4991, s. 23 
 MEDOVČÍKOVÁ, Lenka; FAJNOROVÁ, Zuzana; PERLECZKÁ, Zita; 

KOLEKOVÁ, Lívia: Galantská knižnica v Galante. In: Knižničný spravodajca, roč. 
46, 2019, č. 2, ISSN 1339-4991, s. 2-4 

 FAJNOROVÁ, Zuzana: Tri výročia. In: Knižničný spravodajca, roč. 46, 2019, č. 2, 
ISSN 1339-4991, s. 16 

 PERLECZKÁ, Zita: Miesto vedomostí: voláš sa knižnica?. In: Knižničný 
spravodajca, roč. 46, 2019, č. 2, ISSN 1339-4991, s. 26-27 

 FAJNOROVÁ, Zuzana: Komentár k ročnému výkazu o činnosti verejných knižníc 
okresu Galanta za rok 2018. In: Knihovnícky obzor, roč. 36, 2019, č. 1, s. 1-4 

 FAJNOROVÁ, Zuzana: Personálne zmeny v Galantskej knižnici. In: Knihovnícky 
obzor, roč. 36, 2019, č. 1, s. 5 

 FAJNOROVÁ, Zuzana: Staro-nová riaditeľka Galantskej knižnice. In: 
Knihovnícky obzor, roč. 36, 2019, č. 1, s. 5-6 

 MEDOVČÍKOVÁ, Lenka: Týždeň slovenských knižníc 2019. In: Knihovnícky 
obzor, roč. 36, 2019, č. 1, s. 6-9 

 BEDEČOVÁ, Katarína: Ružena Scherhauferová v Pohode. In: Knihovnícky 
obzor, roč. 36, 2019, č. 1, s. 8-9 

 KONTÁROVÁ, Judita: Pani rozprávkarka – Ilona Nagy. In: Knihovnícky obzor, 
roč. 36, 2019, č. 1, s. 9-10 

 MEDOVČÍKOVÁ, Lenka: Beseda so spisovateľkou Zdenkou Wenzlovou-
Švábekovou. In: Knihovnícky obzor, roč. 36, 2019, č. 1, s. 10-11 

 FAJNOROVÁ, Zuzana: Ringató v knižnici. In: Knihovnícky obzor, roč. 36, č. 1, 
2019, s. 12-13 

 BIRÓOVÁ, Angelika: Pinocchio a Andersen. In: Knihovnícky obzor, roč. 36, č. 1, 
s. 13-14 

 FAJNOROVÁ, Zuzana: Z rozprávky do rozprávky. In: Knihovnícky obzor, roč. 36, 
2019, č. 1, s. 14-15 

 BIRÓOVÁ, Angelika: Milan Rastislav Štefánik. In: Knihovnícky obzor, roč. 36, 
2019, č. 1, s. 16 

 PERLECZKÁ, Zita: Celé Slovensko číta deťom. In: Knihovnícky obzor, roč. 36, 
2019, č. 1, s. 16-19 

 MEDOVČÍKOVÁ, Lenka: Letné číslo Pod lupou/Nagyító alatt. In: Knihovnícky 
obzor, roč. 36, 2019, č. 1, s. 19-20 

 FAJNOROVÁ, Zuzana: Stretnutie knihovníkov. In: Knihovnícky obzor, roč. 36, 
2019, č. 1, s. 20-21 

 KONTÁROVÁ, Judita: Aká bola naša edičná činnosť v roku 2018? In: 
Knihovnícky obzor, roč. 36, 2019, č. 1, s. 21-23 

 FAJNOROVÁ, Zuzana: Tri výročia. In: Knihovnícky obzor, roč. 36, 2019, č. 2, s. 
4-5 

 PERLECZKÁ, Zita: Miesto vedomostí: voláš sa knižnica? In: Knihovnícky obzor, 
roč. 36, č. 2, s. 5-6 

 BIRÓOVÁ, Angelika: Prechádzka okolím. In: Knihovnícky obzor, roč. 36, 2019, č. 
2, s. 6-7 
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 BIRÓOVÁ, Angelika: Beseda so spisovateľom Branislavom Jobusom. In: 
Knihovnícky obzor, roč. 36, 2019, č. 2, s. 7 

 PERLECZKÁ, Zita: Ringató v Galantskej knižnici. In: Knihovnícky obzor, roč. 36, 
2019, č. 2, s. 10-11 

 BEDEČOVÁ, Katarína: Zaujímavosti o našej Galante. In: Knihovnícky obzor, roč. 
36, 2019, č. 2, s. 11 

 BIRÓOVÁ, Angelika: Abecedári. In: Knihovnícky obzor, roč. 36, 2019, č. 2, s. 12 
 BIRÓOVÁ, Angelika: Vianočný zázrak v Galantskej knižnici. In: Knihovnícky 

obzor, roč. 36, 2019, č. 2, s. 12-13 
 BIRÓOVÁ, Angelika: Miroslav Regitko v Galantskej knižnici. In: Knihovnícky 

obzor, roč. 36, 2019, č. 2, s. 13 
 HORVÁTHOVÁ, Eva: Rozprávkové dopoludnie. In: Knihovnícky obzor, roč. 36, 

2019, č. 2, s. 14 
 KOLEKOVÁ, Lívia: Pokračovanie obnovy interiéru v Galantskej knižnici. In: 

Knihovnícky obzor, roč. 36, 2019, č. 2, s. 14-15 
 FAJNOROVÁ, Zuzana: Výstavy v knižnici. In: Knihovnícky obzor, roč. 36, 2019, 

č. 2, s. 15-16 
 FAJNOROVÁ, Zuzana: Knihy z KULTMINORu. In: Knihovnícky obzor, roč. 36, 

2019, č. 2, s. 16 
 FAJNOROVÁ, Zuzana; MEDOVČÍKOVÁ, Lenka: Vianočná Lupa. In: Knihovnícky 

obzor, roč. 36, 2019, č. 2, s. 19 
 FAJNOROVÁ, Zuzana: Projekty v roku 2019 realizované vďaka finančnej 

podpore FPU. In: Knihovnícky obzor, roč. 36, 2019, č. 2, s. 20 
 KONTÁROVÁ, Judita: Čo chystáme v roku 2020 v oblasti edičnej činnosti? In: 

Knihovnícky obzor, roč. 36, 2019, č. 2, s. 21 
 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
 (guzsu, béva, sk, vkm, szaz, nr, szasz): Önszántukból ritkán tévedvek 

könyvtárban a gyerekek (Deti z vlastnej vôle málokedy zavítajú do knižnice). In: 
Új Szó, roč, 72, 20.3.2019, č. 67, ISSN 1335-7050, s. 11-12 

 
 
 
 

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 

 

Využiteľnosť elektronických služieb v GK v roku 2019 

 Áno Nie 

Možnosť elektronickej 

rezervácie služby*  

prostredníctvom on-line 

formulára 

elektronická rezervácia kníh áno  

   

   

Iné* On-line katalóg áno  

Elektronické referenčné služby áno  

Elektronická žiadosť o rešerš áno  

Možnosť elektronickej platby za objednané služby  nie 
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Tabuľková časť: 
 

Tabuľka výkonov v hlavných ukazovateľoch činnosti GK za rok 2019 

Ukazovateľ Mer. jedn. 
Plán na rok 

2019 
Skutočnosť  

2019 
% plnenia 

KNIŽNIČNÝ FOND 

Celkový stav knižničného fondu kn. j. 73 500 74 485 101,34% 

Počet kn. j. Na 1 obyvateľa kn. j. 4,93 4,96 100,60% 

Počet titulov odoberaných 
periodík 

titul 95 99 104,21% 

Prírastok kn. j. 1 800 2 628 146% 

Úbytok kn. j. 50 0 0 

VÝPOŽIČKY 

Celkový počet výpožičiek kn. j. 135 000 120 521 88,94% 

- z toho Špeciálne 
dokumenty 

kn. j. 300 426 142% 

Z celkového počtu výpožičiek 
prezenčné 

kn. j. 51 00 50 883 99,77% 

POUŽÍVATELIA 

Počet registrovaných 
používateľov 

osoba 2 700 2 803 103,81% 

z toho do 15 rokov osoba 900 1 237 137,44% 

Návštevníci návšteva 76 000 76 435 100,57% 

- z toho  fyzickí návšteva 35 000 34 376 98,21% 

- z toho virtuální návšteva 37 500 42 059 112,15% 

ĎALŠIE ČINNOSTI 

Kolektívne podujatia podujatie 110 180 163,63% 

v tom:  informačná príprava hodina 40 40 100% 
Odborné podujatia, porady podujatie 12 13 108,33% 

Metodické návštevy návšteva 5 25 500% 

Edičná činnosť titul 10 15 150% 

Rešerše titul 50 54 108% 

 

 

Referenčné služby  
 

Referenčné služby GK za roky 2017 - 2019 
 2017 2018 2019 

Počet zodpovedaných dopytov v elektronických 
referenčných službách 

507 536 551 

Bibliografické informácie 3 158 3 203 4 264 

Faktografické údaje 1 759 1 808 1 963 

Rešerše 56 51 54 

Celkový počet záznamov v rámci rešerší  1 344 1 170 1 328 

 

 

Regionálne služby  
 

Regionálne služby GK za roky 2017 - 2019 
 2017 2018 2019 

Počet spracovaných článkov s regionálnou tematikou 2 605 1 713 2 808 

Počet výpožičiek rôznych druhov s regionálnou tematikou 3 946  761 637 

Regionálne informácie 37 33 44 

Periodické edičné tituly späté s regiónom 6 6 6 

Neperiodické edičné tituly späté s regiónom 2 4 2 

Bibliografické letáky 2 3 7 

Regionálne prírastky do fondu Periodika  37 26 28 

Publikácie 108 21 142 
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Napĺňanie štandardov GK v rokoch 2017 - 2019 
Štandardy 10.001 – 20.000 obyv. ukazovateľ 2017 2018 2019 

Počet prírastkov KJ kúpou na 1 
obyvateľa 

0,15 0,10 0,10 0,09 

Počet titulov periodík 50 – 100 99 89 90 

Priemerná suma na 1 KJ 10 10,35 11,35 9,25 

Počet PC s internetom pre verejnosť 4-7 5 5 5 

Počet študijných miest  35 – 45 19 19 49 

Počet prevádzkových hodín 40 –45 50 50 50 

Počet výpožičiek na 1 ZVKČ 15.000 13.682 13.443 11 370 

Počet 
výpožičiek na 1 
obyvateľa 

Základná úroveň 8 
9,34 9,09 8,03 

Vyššia úroveň 12 

% používateľov 
z počtu 
obyvateľov 

Základná úroveň 18 
18,52 18,18 18,69 

Vyššia úroveň 25 

Obrat 
knižničných 
fondov 

Základná úroveň 1,5 
1,53 1,90 1,61 

Vyššia úroveň 2 

* ZVKČ – zamestnanec vykonávajúci knihovnícke činnosti (prepočítané na pracovný úväzok 
knihovníka) 
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ŠTATISTICKÉ ÚDAJE KNIŽNÍC ZA ROK 2019 
 

 

Personálna vybavenosť 
 

Personálna štruktúra zamestnancov v knižniciach za rok 2019 
Názov 
organizácie 

Počet 
pracovníkov 

Prepočítaný  
počet 
pracovníkov 

Schválený 
počet 
pracovníkov 

Počet 
odborných 
pracovníkov 

Počet 
riadiacich 
pracovníkov 

Počet admin. 
pracovníkov 

Počet 
obslužných 
pracovníkov 

Priemerná 
mzda 

Priemerný 
vek 

GK 14 13,6 15 11 1 1 1 988,- € 53 
KJF          
ZK          
ŽK          
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Kvalifikačná štruktúra zamestnancov knižníc podľa pohlavia za rok 2019 
Názov 
organizácie 

 

VŠ II. stupňa VŠ I. stupňa 
SŠ 

s maturitou 
SŠ bez 
maturity Základné Spolu 

Muž Žena Muž Žena Muž Žena Muž Žena Muž Žena Muž Žena 

GK 

Štatutár  1          1 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

            

Odborní pracovníci  2    9      11 

Administratívni 
pracovníci 

     1      1 

Obslužní pracovníci        1    1 

KJF 

Štatutár             

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

            

Odborní pracovníci             

Administratívni 
pracovníci 

            

Obslužní pracovníci             

ZK 

Štatutár             

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

            

Odborní pracovníci             

Administratívni 
pracovníci 

            

Obslužní pracovníci             

ŽK 

Štatutár             

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

            

Odborní pracovníci             

Administratívni 
pracovníci 

            

Obslužní pracovníci             
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Štruktúra zamestnanosti pracovníkov knižníc podľa dĺžky trvania pracovného pomeru za rok 2019 
 Organizácia do 5 rokov do 10 rokov do 15 rokov do 20 rokov nad 20 rokov Spolu 

Počet mužov GK       

KJF       

ZK       

ŽK       

% mužov 
z celkového 
počtu 
zamestnancov 

GK       

KJF       

ZK       

ŽK       

Počet žien GK 3 3 1 2 5 14 

KJF       

ZK       

ŽK       

% žien 
z celkového 
počtu 
zamestnancov 

GK 21,5% 21,5% 7% 14% 36% 100% 

KJF       

ZK       

ŽK       

Spolu GK       

KJF       

ZK       

ŽK       

% z celkového 
počtu 
zamestnancov 

GK 21,5% 21,5% 7% 14% 36% 100% 

KJF       

ZK       

ŽK       
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Veková štruktúra zamestnancov knižníc za rok 2019 
Názov 
organizácie 

 do 20 rokov 21 – 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 nad 60 rokov 

GK 

Štatutár     1  

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

      

Odborní pracovníci   1 5 3 2 

Administratívni 
pracovníci 

     1 

Obslužní pracovníci    1   

KJF 

Štatutár       

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

      

Odborní pracovníci       

Administratívni 
pracovníci 

      

Obslužní pracovníci       

ZK 

Štatutár       

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

      

Odborní pracovníci       

Administratívni 
pracovníci 

      

Obslužní pracovníci       

ŽK 

Štatutár       

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

      

Odborní pracovníci       

Administratívni 
pracovníci 

      

Obslužní pracovníci       
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Platové zaradenie zamestnancov knižníc podľa vzdelania za rok 2019 
 Názov 

organizácie 
VŠ II. stupňa VŠ I. stupňa SŠ s maturitou SŠ bez maturity Základné 

P
la

to
v
á

 

trie
d

a
 

GK 6 8     5     1    

KJF                

ZK                

ŽK                

P
o

č
e

t 

z
a

m
e

s
t

n
a

n
c
o

v
 

GK 2 1     9,6     1    

KJF                

ZK                

ŽK                

P
rie

m
e

r

n
ý
 p

la
t 

v
 p

la
to

v

e
j 

trie
d

e
 

GK 749,42 877,35     684,75     566,03    

KJF                

ZK                

ŽK                

P
rie

m
e

rn
ý
 p

la
t 

v
 d

o
s
ia

h
n

u
to

m
 

s
tu

p
n

i 

GK 836,-  706,55 624,-  

KJF      

ZK      

ŽK      

 

Počet zamestnancov knižníc na základe špecifických kritérií za rok 2019 
Názov organizácie Celkový počet zamestnancov Pracujúci dôchodcovia ZŤP Pracovník na 

materskej/rodičovskej dovolenke 

GK 14 3 2 --- 

KJF     

ZK     

ŽK     
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Odborný rast a vzdelávanie  
 

Ďalšie vzdelávanie zamestnancov knižníc za roky 2017 - 2019 
 GK KJF ZK ŽK 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Počet zamestnancov, ktorí v roku 2019 absolvovali, 
resp. ukončili vzdelávanie (dištančné štúdium, kurzy 
atď.) 

0 0 1 3 4  3 0  1 1  

Počet zamestnancov, ktorí v súčasnosti absolvujú 
vzdelávanie (dištančné štúdium, kurzy atď.) 

0 0 0 3 4  3 0  1 1  

 

Pohyb pracovných síl 
 

Pohyb pracovných síl v knižniciach za roky 2017 - 2019 
 2017 2018 2019 

Org. prírastok úbytok spolu prírastok úbytok spolu prírastok úbytok spolu 

GK 0 0 14 0 0 14 3 3 14 

KJF 0 3 35 1 2 35    

ZK 1 1 20 2 2 20    

ŽK 2 2 14 1 2 14    

 

Hlavné ukazovatele činnosti 
 

Podujatia knižníc za roky 2017 – 2019* 
 GK KJF ZK ŽK 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Kultúrno-spoločenské 
podujatia  

164 153 180/4180 648 656  143 86  104 108  

Odborné podujatia 1 14 1/12 8 8  4 32  1 1  

SPOLU 165 167 181/4192 656 664  147 118  105 109  

* počet podujatí / počet návštevníkov 
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Základné ukazovatele činnosti knižníc za roky 2017 - 2019 
 Počet výpožičiek Registrovaní používatelia Fyzická návštevnosť 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

GK 139.552 137.114 120.521 2.767 2.743 2.803 38.123 37.063 34.376 

KJF 266.304 264.017  10.065 10.399  121.703 125.018  

ZK 175.549 176.721  3.017 3.005  44.892 44.733  

ŽK 120.088 118.887  2.542 2.561  47.645 33.157  

SPOLU 701.493 696.739  18.391 18.708  252.363 239.971  

 

 

 

Ukazovatele stavu knižničného fondu za roky 2017 - 2019 
 Počet knižničných jednotiek vo fondoch Prírastky Finančné prostriedky na nákup 

knižničných fondov a periodík v € 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

GK 72.881 71.857 74.485 1.959 1.895 2.628 17.046,34 17.278,03 16.500 

KJF 216.734 217.731  5.633 6.046  43.983,72 51.286,98  

ZK 84.449 85.041  2.714 2.626  17.046,34 28.868,94  

ŽK 103.339 103.604  1.988 2.040  17.872,37 17.771,05  

SPOLU 477.403 478.233  12.294 12.604  107.641,32 115.203,33  

 

Ostatné činnosti knižníc za roky 2017 - 2019 
 GK KJF ZK ŽK 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Metodické návštevy 7 5 25 35 35  4 2  31 36  

Metodické konzultácie 121 52 74 153 102  111 75  12 -  

Bibliografické a faktografické 
informácie 

4.917 5.011 6.227 15.042 10.638  5.015 3.203  9.487 8.500  

Vypracované rešerše 56 51 54 227 227  237 212  17 19  

Edičná činnosť 11 13 15 17 17  6 5  3 2  

 

 

 

Vyhotovil: Zuzana Fajnorová 
Schválil: Mgr. Lívia Koleková 
Dňa: 13.03.2020 


