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Galantská knižnica 

 
adresa: Mierové námestie č. 4, 924 01  Galanta 
tel. číslo: 031/780 29 20   
 
email: kniznica@galantskakniznica.sk  
webové sídlo: http://www.galantskakniznica.sk  
facebook: https://www.facebook.com/galantskakniznicagalanta  
instagram: https://www.instagram.com/galantacita_galantska_kniznica/ 
 
rok založenia organizácie: 1951 
zriaďovacia listina č. 1354 zo dňa 1.4.2002 
riaditeľ:  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 

 
 
 
 
 
 

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

 
Príspevok zriaďovateľa - bežné výdavky 

 

Čerpanie bežných výdavkov GK za rok 2020 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 220 768 220 768 185 310,63 83,94 % 

620 Odvody 80 941 80 941 69 158,08 85,44 % 

630 Tovary a služby 80 740 83 440 82 884,79 99,34 % 

640 Bežný transfer 4 330 4 330 4 326,24 99,91 % 

SPOLU 386 779 389 479 341 679,74 87,73 % 

 

Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  
 

Čerpanie kapitálových výdavkov GK za rok 2020 
 Kapitálové výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* --- --- --- --- 

HIM 4 380 4 380 4380 100 % 

SPOLU 4 380 4 380 4380 100% 

* aj projektové dokumentácie 

 

Tržby a vlastné výnosy    3 897 € 
 

Grantové schémy 
 

Čerpanie finančných prostriedkov GK z dotačných schém za rok 2020 
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 
16 000 12 000 0 BV 

2.  Fond na 
podporu 
umenia 

Ochrana 
knižničného 

fondu 
5 030 0 0 BV 

3.  Fond na 
podporu 
umenia 

Poznanie ukryté v 
knihe 11 340 3 500 200  BV 

4. Fond na 
podporu 
kultúry 

národnostných 
menšín 

Doplnenie 
knižničného 

fondu 3 000 0 0 BV 

5.  Mesto Galanta Doplnenie 
knižničného 

fondu 
500  500 4,37 BV 

SPOLU BV 16 000 204,37  

SPOLU KV --- ---  
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Nehnuteľný majetok TTSK v správe knižnice 
 

Objekty v správe GK za rok 2020 

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

Počet Náklady v € Počet Náklady v € 

1 / garáž --- --- --- --- 

 
 
 

Objekty v nájme GK za rok 2020 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu v € 

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

 
 

                               Priestorové podmienky GK za rok 2020 v m2   
Celková výmera 

objektov 
Nezastavané 

plochy (nádvoria, 
záhrady, 

trávniky,..) 

Priestory slúžiace 
verejnosti 

Kancelárie Ostatné priestory 
 

Garáže 

820 --- 625 195 19 
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KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ 
PODUJATIA 

 

 
Výstavy 
 

Výstava ilustrácií Matúša Maťátka   
(5.12.2019 - 15.2.2020) 

autor: Matúš Maťátko 
organizátor: Galantská knižnica  
miesto realizácie: Galantská knižnica - 
klubovňa 
výstup: 50 ilustrácií 
počet návštevníkov: 50 
Výstava pre deti z tvorby slovenského 
ilustrátora Matúša Maťátka. 
Exponáty zapožičala Mestská knižnica 
mesta Piešťany.  
 
 

 
Výstava Emílie Jesenskej  
Žubrienky inštalatérky 
(17.2.2020 – 7.8.2020) 
autor: Emília Jesenská 
organizátor: Galantská knižnica  
miesto realizácie: Galantská knižnica - 
klubovňa 
výstup: 30 ilustrácie 
počet návštevníkov: 100 
 
Výstava bola tvorená z výberu ilustrácií 
Emílie Jesenskej. 
 
Nádherné farebné ilustrácie boli pripravené pre knihu Žubrienky inštalatérky od 
Branislava Jobusa. Exponáty zapožičala Mestská knižnica mesta Piesťany. 
 
 
Výstava ilustrácií k tvorbe Daniela Heviera   
(2.9.2020 – 30.1.2021) 
 
organizátor: Galantská knižnica  
miesto realizácie: Galantská knižnica - 
klubovňa 
výstup: 35 ilustrácií  
počet návštevníkov: 50 
Výber ilustrácií k tvorbe básnika a spisovateľa 
Daniela Heviera.  
Exponáty zapožičal Daniel Hevier.  
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KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 

 
Besedy a prednášky 
 
 

Ako vzniká kniha  
(22.1., 23.1., 24.1. 2020) 
prednášajúci: Mgr. Lívia Koleková  
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: Galantská knižnica – 
klubovňa 
výstup: 3 prezentácie 
počet návštevníkov: 57 účastníkov 
 
Prezentácia a prednáška pre prvákov – 
budúcich čitateľov knižnice, zameraná na knihy 
a čítanie 
 
 
Beseda s ilustrátorom Miroslavom 

Regitkom  
(20.02.2020) 
hosť: Miroslav Regitko 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: Galantská knižnica - 
klubovňa 
výstup: beseda  
počet návštevníkov: 55 detí 
 
Beseda pre deti s výtvarníkom a ilustrátorom 
detských kníh Miroslavom Regitkomi. 
 
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 
 
Beseda so spisovateľom  
Tiborom Szomolaim  
(4.3.2020)  
hosť: Tibor Szomolai  
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: Galantská knižnica - čitáreň  
výstup: beseda a prezentácia knihy 
počet návštevníkov: 31 účastníkov 
 
Beseda a prezentácia knihy Klan so 
spisovateľom Tiborom Szomolaim sa 
uskutočnila v rámci Týždňa slovenských 
knižníc.  
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner 
projektu.    
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Beseda so spisovateľkou Margit Garajszki  
(06.03.2020) 
hosť: Margit Garajszki 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: Galantská knižnica - klubovňa 
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 30 účastníkov 
 
Beseda so spisovateľkou a umeleckou 
prekladateľkou súčasnej slovenskej prózy a 
drámy do maďarčiny Margit Garajszki.  
 
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond  
na podporu umenia. 
 
 
Beseda so spisovateľom Branislavom   
Jobusom    
(10.07.2020) 
hosť: Branislav Jobus 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: nádvorie Neogotického kaštieľa 
v Galante  
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 100 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. 
 

 
 

História známa a neznáma         
(15.07.2020) 
prednášajúci: Juraj Pekarovič 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: Patria Domov dôchodcov 
Galanta  
výstup: odborná prednáška 
počet návštevníkov: 32 účastníkov 
 
 
Odborná prednáška v slovenskom i maďarskom 
jazyku s prezentáciou historických pohľadníc 
Galanty. 
 
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  
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Beseda s ilustrátorom Miroslavom    
Regitkom   
(19.08.2020) 
hosť: Miroslav Regitko 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: nádvorie Neogotického 
kaštieľa v Galante 
výstup: beseda a tvorivá dielňa 
počet návštevníkov: 30 detí 
 
 
Beseda a tvorivá dielňa s výtvarníkom a ilustrátorom detských kníh Miroslavom 
Regitkom. Stretnutie bolo netradičné aj v tom, že na tomto podujatí pre deti nekreslil 
iba ilustrátor ale deti v tvorivej dielni kreslili spolu s ním. Podujatie z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia. 
 
 
Besedy so spisovateľkou Margit Garajszki   
(22.8.2020, 26.8.2020) 
 
hosť: Margit Garajszki 
organizátor: Galantská knižnica, Centrum voľného času 
Spektrum 
miesto realizácie: Nádvorie neogotického kaštieľa v 
Galante 
výstup: 2 besedy 
počet návštevníkov: 60 účastníkov 
 
Besedy so spisovateľkou a umeleckou prekladateľkou 
súčasnej slovenskej prózy a drámy do maďarčiny 
Margit Garajszki s účastníkmi letného tábora a čitateľmi 
Galantskej knižnice. 
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond  
na podporu umenia. 
 
 
Galanta na starých pohľadniciach 
(11.09.2020) 
prednášajúci: Juraj Pekarovič 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: Patria Domov dôchodcov 
Galanta  
výstup: prednáška 
počet návštevníkov: 33 účastníkov 
 
Prednáška o publikácii Galanta na starých 
pohľadniciach. Historická prechádzka starou 
Galantou v 1. polovici 20. storočia pre klientov 
Domova sociálnej starostlivosti Patria 
v Galante.  
Kniha Galanta na starých pohľadniciach vyšla v roku 2018 v slovenskom 
a maďarskom jazyku. 
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  
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Hudobné podujatia 
 

Ringató - Kolísanka  
(január – marec 2020, okrem prázdnin a 
sviatkov)  
organizátor: Galantská knižnica 
Prednášajúci: Ivett Cséfalvay 
miesto realizácie: Galantská knižnica – herňa  
výstup: 8 podujatí 
počet návštevníkov: 172 účastníkov  
 
Hudobno-hravé podujatie pre deti vo veku 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.  
 
 
Čítania 
 

 

Hlasné čítanie pre škôlkárov  
(27.01.2020, 13.02.2020) 
Prednášajúci: Angelika Biróová, Lívia 
Lanczová 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: Galantská knižnica – herňa 
výstup: 2 podujatia 
počet návštevníkov: 49 účastníkov 
 
Hlasné čítanie z vybranej knihy pre deti 
z materských škôl 
 
 
 
Z rozprávky do rozprávky, 
hlasné čítanie pre detičky s mamičkami  
 
Január - marec 2020  
Prednášajúci: Eva Horváthová 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: Galantská knižnica – 
detská klubovňa  
výstup: 5 podujatí 
počet návštevníkov: 78 účastníkov (deti + 
rodičia) 
 
Hlasné čítanie z rozprávkových knižiek pre detičky a mamičky (oteckov, starých 
rodičov) prebieha každý štvrtok v mesiaci v dopoludňajších hodinách. 
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Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 

 
Exkurzie  
dátum realizácie: marec, apríl, jún 2020 
miesto realizácie: Galantská knižnica – všetky oddelenia 
výstup: 6 podujatí 
počet návštevníkov: 171 účastníkov 
 
Exkurzie pre žiakov základných škôl (II. stupeň) mesta Galanta a okresu Galanta. 
 
Informačné prípravy pre študentov  
dátum realizácie: marec 2020 
miesto realizácie: Galantská knižnica  
výstup:1 podujatie 
počet návštevníkov: 60 účastníkov 
 
Informačné prípravy sú určené pre študentov stredných škôl. 
 
 

Odborné 
 

Porada mestských a obecných knižníc 
okresu Galanta  
(16.01.2020) 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: Galantská knižnica - 
klubovňa 
výstup: 1 podujatie 
počet návštevníkov: 15 
Porada knihovníkov mestských a obecných 
knižníc okresu Galanta, ktorej témou bolo 
vyhodnotenie činnosti verejných knižníc 
okresu Galanta za rok 2019, ochrana 
osobných údajov spojená s prezentáciou. 
 
 

Ostatné 

 

Zoknis színház (divadelné predstavenie 

pre deti)  
(24.02.2020)  
organizátor: Galantská knižnica, Ivett 
Cséfalvay 

miesto realizácie: Galantská knižnica - herňa 
výstup: 1 podujatie 
počet návštevníkov: 41 
 
 
Divadelné predstavenie Zoknis színház  pre deti. 
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Pipi dlhá pančucha 
(divadelné predstavenie pre deti)   
(31.07.2020) 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: Nádvorie neogotického 
kaštieľa v Galante  
počet návštevníkov: 100 detí 
 
Divadelné predstavenie s interaktívnymi 
prvkami pre malé ale i väčšie deti 
Podujatie z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia. 
 
 
Burza kníh  
(01.-18.12.2020) 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: Galantská knižnica - vestibul 
výstup: 1 podujatie 
počet návštevníkov: 400 
 

 
Spoznávajte náš okres 
(01.01.2020. – 03.09.2020) 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: webová stránka Galantskej knižnice, Facebook 
výstup: dokumenty z fondov GK 
počet návštevníkov: 36 
 
On line prezentácia kníh a dokumentov z fondu oddelenia regionálnej literatúry 
Galantskej knižnice tematicky zameraná na obce /36/ okresu Galanta.. 
 
 
Typy na krátke výlety v okrese Galanta 
(08.07.2020. –02.09.2020) 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: webová stránka Galantskej knižnice, Facebook 
výstup: dokumenty z fondov GK 
počet návštevníkov: 9 
 
On line prezentácia kníh a dokumentov z fondu oddelenia regionálnej literatúry 
Galantskej knižnice tematicky zameraná na propagáciu turistického ruchu v regióne. 
 
 
Čítajme podľa MDT 
(09.09.2020 – 25.11.2020) 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: webová stránka Galantskej knižnice, Facebook 
výstup: knihy a dokumenty z fondov GK 
počet návštevníkov: 11 
 
On line vzdelávací cyklus pre používateľov knižnice zameraný na zvýšenie ich 
schopností pri vyhľadávaní literatúry podľa medzinárodného desatinného triedenia 
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Knižné noviny z regionálneho prostredia 

(02.12 – 16.12.2020) 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: webová stránka Galantskej knižnice, Facebook 
výstup: knihy a dokumenty z fondov GK 
počet návštevníkov: 3 
 
Výstavka nových kníh a dokumentov z fondu oddelenia regionálnej literatúry 
Galantskej knižnice  
 
 
Svetový deň rodičov 

(27.07.2020) 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: Facebook Galantská knižnica  
výstup: knihy a dokumenty z fondov GK 
počet návštevníkov: bez počtu  
 
On line prezentácia kníh a dokumentov z fondov Galantskej knižnice bola 
realizovaná k Svetovému dňu rodičov. 
 
 
Svetový deň stromov 

(20. 10. 2020) 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: Facebook, webová stránka Galantská knižnica  
výstup: knihy a dokumenty z fondov GK 
počet návštevníkov: bez počtu  
 
On line prezentácia kníh a dokumentov z fondov Galantskej knižnice bola 
realizovaná k Svetovému dňu stromov. 
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METODICKÁ ČINNOSŤ 
 
 
Metodická a poradenská činnosť verejným knižniciam 
 

Metodicko-inštruktážne návštevy 
 V roku 2020 sa z dôvodu pandémie metodicko-inštruktážne návštevy v obecných 

a mestských knižniciach realizovali z dôvodu pandémie minimálne /7/. Metodická 
pomoc knižniciam bola poskytovaná najmä formou osobných, telefonických 
a elektronických konzultácií. Od septembra 2020 pracuje na metodickom 
oddelení nová metodička, Mgr. Darina Kráľová, ktorá vykonala jednu metodickú 
návštevu do Krajskej knižnice KJF v Trnave za účelom zosúladeniu práce 
metodických oddelení. Konzultácie boli zamerané na pomoc pri štatistickom 
vykazovaní činnosti knižníc za rok 2019 KULT, tvorbe a vyhodnotení - projektov 
na rok 2020 a 2021 v rámci Fondu na podporu umenia (FPU) Fondu na  podporu 
kultúry národnostných menšín (KULTMINOR).  

 V roku 2020 vykonala riaditeľka GK Mgr. Lívia Koleková 6 metodických návštev: 
v Mestskej knižnici v Seredi (2x), v Mestskej knižnici v Sládkovičove a v Šali, 
v Obecnej knižnici Veľké Úľany a v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave.  

 Porada knihovníkov mestských a obecných knižníc okresu Galanta sa konala 
16.1.2020. Zameraná bola na vyhodnotenie činnosti verejných knižníc okresu 
Galanta za rok 2019 a ochranu osobných údajov v knižnici. 

 

Metodické konzultácie a poradenská činnosť 
 
 Konzultácie - 124 (telefonické, mailové, osobné) boli poskytnuté v priebehu 

celého roka 2020 pracovníkom obecných knižníc. Zamerané boli na overovanie 
správnosti vyplňovania štatistickej tabuľky „Prehľad o činnosti knižnice za rok 
2019“, 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 2019 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).    

 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). 

 K 31. decembru 2019 ukončili svoju činnosť dve knižnice – Obecná knižnica 
v Zemianskych Sadoch a Obecná knižnica v Topoľnici. Z tohto dôvodu v roku 
2020 v okrese Galanta poskytovalo knižničné služby 25 verejných knižníc. 

 

Evidencia verejných knižníc v okrese Galanta za roky 2018 - 2020 

 2018 2019 2020 
Regionálne 1 1 1 

Mestské  2 2 2 

Obecné  24 24 22 

Špeciálne     

Iné     

Spolu 27 27 25 
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Prieskumná a rozborová činnosť 
 

Štatistika 
 Spracovanie štatistických údajov za 25 spravodajských jednotiek v rámci okresu 

Galanta – vypracovanie sumárov, prehľadov, komentárov 
 Spracovanie Ročného výkazu o činnosti knižnice za r. 2019 KULT (MK SR) 10-

01 
 Ročný výkaz o kultúre národnostných menšín za r. 2019 NM (ÚV SR) 01-01 

 
Benchmarking knižníc, plnenie štandardov, odpočty, hodnotenia 
 Spracovanie formulára a výkazu Benchmarking knižníc SR za r. 2019 
 Spracovanie Rozboru činnosti knižnice za rok 2019 
 Vypracovanie Plánu činnosti knižnice na rok 2020 
 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 28. 
 
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 2020) 
           * Fond na podporu umenia – Doplnenie knižničného fondu (na rok 2020) 
           * 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) 
           * Fond na podporu umenia – Otvorená knižnica pre všetkých (na rok 2021) 
           * Fond  na podporu kultúry národnostných menšín – Doplnenie knižničného  
             fondu (na rok 2021) 
 

 Publikačná činnosť  
           Knihovnícky obzor : metodicko-inštruktážny časopis pre knihovníkov verejných        
           knižníc okresu Galanta. – Roč. 37, č. 1, 2020. / Zost. Zuzana Fajnorová. –    
           Galanta : Galantská knižnica, 2020. – 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. 37, č. 2, 2020. / Zost. Mgr. Darina Kráľová –  
           Galanta : Galantská knižnica, 2020 – 24 s. Formát A5. Dostupné na   
           internete: http://www.galantskakniznica.sk/sk/knihovnicky-obzor/ 
            
 

http://www.galantskakniznica.sk/sk/knihovnicky-obzor/
http://www.galantskakniznica.sk/sk/knihovnicky-obzor/
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BIBLIOGRAFICKÁ, DOKUMENTAČNÁ 
A INFORMAČNÁ ČINNOSŤ 

 
 

Knižničný fond  
  

Galantská knižnica dopĺňala knižničný fond z finančných prostriedkov, ktoré získala z 

grantu mesta Galanta (500 €) a z vlastných zdrojov (15 455,88 €). Z Fondu na 

podporu umenia získala v roku 2020 dotáciu 12 000 €, ale FPU peniaze na účet 

poukázal až v decembri, z tohto dôvodu peniaze na nákup budú použité v roku 2021.  

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 X“, ktorá poskytla knižný dar v počte 93 

kníh v hodnote 737,22 €. Celkovo sme získali do fondu knižnice 2 483 knižničných 

jednotiek v hodnote 20 303,26 €, z toho 1 850 kúpou a 633 darom. Na nákup 

periodickej tlače bolo vynaložených 2 658,29 €.    

 

 

Akvizícia knižných jednotiek  
Náklady na 
nákup kníh 

Náklady na 
nákup periodickej 

tlače 

Dary Celkový prírastok 
v € 

Celkový prírastok 
v kusoch 

15 955,88  2 658,29 € 4 347,38 € . 22 961,55 € 2 483 

 

 

Prírastky knižných jednotiek vo fonde GK z hľadiska zamerania za rok 2020 
Náučná literatúra pre 

dospelých 
Beletria pre dospelých Beletria pre deti 

Náučná literatúra pre 
deti 

302 1 098 941 142 

 

 

Prírastky knižných jednotiek vo fonde GK z hľadiska jazyka za rok 2020 
Slovenský Maďarský Český Nemecký Anglický Iný 

1 672 859 89 --- 8 --- 

 

 

Vyraďovanie knižných jednotiek z fondu GK za rok 2020 
Počet vyradených jednotiek Hodnota vyradených jednotiek 

788 2 814,98 € 

 

Čitatelia, návštevníci a výpožičky  
 

Počet aktívnych používateľov Galantskej knižnice v roku 2020 poklesol o 52 čitateľov 
oproti roku 2019. Aj z dôvodu pandémie a zatvoreným základným školám poklesol 
počet detských čitateľov (-52), Sústavne aktívne spolupracujeme so základnými 
a materskými školami, usporadúvame pre nich rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, 
besedy, hlasné čítania, ale v roku 2020 z dôvodu pandémie a zatvoreným základným 
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školám sme nemohli organizovať naplánované aktivity, knižnica bola pre verejnosť 
zatvorená a poklesol aj počet detských čitateľov (-52). 
Knižnica bola pre verejnosť zatvorená 215 dní, poklesol počet fyzických 
návštevníkov, ale výrazne stúpol počet virtuálnych návštevníkov a virtuálna 
návštevnosť GK v roku 2020 vzrástla o 10 025 návštev. 
Vývoj výpožičiek má už niekoľko rokov klesajúci trend, čo sa potvrdilo aj v roku 2020. 
Počet výpožičiek poklesol aj z dôvodu zatvorenia knižnice pre verejnosť počas 
pandémie.  
 

Počet obyvateľov okresu Galanta za roky 2018 - 2020 
 2018 2019 2020 

Počet obyvateľov 15 081 14 991 15 091 
 
 

Registrovaní čitatelia GK za roky 2018 - 2020 
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2018 2 743 1 194 109 1 297 95 33 15   

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

2020 2 751 1 193 112 1 292 101 38 15 *  

* seniori sa neevidujú samostatne, sú zarátaní v dospelých čitateľoch 

 

Vývoj nárastu, resp. úbytku registrovaných čitateľov GK za roky 2018 - 2020 

 

Prírastok Úbytok 

Do 15 
rokov 

Dospelí Ostatní Spolu Do 15 
rokov 

Dospelí Ostatní Spolu 

2018 160 215 9 384 136 241 31 408 

2019 165 198 25 388 122 177 29 328 

2020 149 156 23 328 166 203 11 380 

 

Vývoj návštevnosti GK za roky 2018 - 2020 
 Fyzická Virtuálna* 

2018 37 063 2 956 

2019 34 376 2 956 

2020 30 056 4 828 

*len návštevník online katalógov 

**virtuálna návštevnosť spolu (web stránka + on-line katalóg + facebook, Instagram) – 52 143  

 
 

Výpožičky GK za roky 2018 - 2020 
 2018 2019 2020 

Absenčné 84 098 69 658 59 129 

Prezenčné  53 016 50 883 42 125 

Medziknižničná výpožičná služba iným knižniciam 51  83 157 

Medziknižničná výpožičná služba z iných knižníc 433 160 321 

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba 
iným knižniciam 

--- --- --- 

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba z 
iných knižníc 

--- --- --- 

 
Tabuľky výkonov v hlavných ukazovateľoch činnosti GK za rok 2020, referenčných 
služieb GK za roky 2018-2020 a regionálnych služieb GK za roky 2018-2020 sa 
nachádzajú na konci rozboru v Tabuľkovej časti na stane 28. 
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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 

Mesto Galanta Predkladanie finančných 
grantov 

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

 

  

  

  

  

Počet partnerstiev so 
školskými 
zariadeniami  

  

  

  

  

 
 
 
Členstvo v odborných organizáciách  
 
 Spolok slovenských knihovníkov a knižníc – členské 50,- € 

 
 Slovenská asociácia knižníc – členské 120,- € 

 
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc a Slovenská asociácia knižníc 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.   
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PROPAGÁCIA 
 

 
Webové sídlo organizácie 

 
 Adresa webového sídla organizácie (link) –  www.galantskakniznica.sk 
 Rok vzniku webového sídla: 2006 / posledná aktualizácia: 2020   
 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 2020 
Jedineční 

návštevníci 
Celková 

návštevnosť 
Miera okamžitých 

odchodov v % 
Počet stránok za 

reláciu 
Priemerné trvanie 

relácie 

16 746 37 278 do 30 s. 76,4 113 150 114 s. 

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

 
Instagram 
 https://www.instagram.com/galantacita_galantska_kniznica/ 

 
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 

 

 Komunikácia prebieha formou osobného alebo telefonického rozhovoru so 

zástupcami daných škôl s ponukou možných podujatí, resp. zaslaním pozvánok 

na konkrétne podujatia  

 

 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. V roku 2020 sa 

mnohé plánované podujatia museli z dôvodu pandémie zrušiť, resp. presunuli sa 

na obdobie počas letných prázdnin. 

 
 

http://www.galantskakniznica.sk/
https://www.facebook.com/galantskakniznicagalanta/
https://www.instagram.com/galantacita_galantska_kniznica/
http://www.galantskakniznica.sk/sk/rozbor-cinnosti/
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Tlačová propagácia výstav, expozícií, podujatí a ostatných aktivít 
 

 

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

Ringató maď. / /  / 

Ako vzniká kniha slov. / /  / 

Z rozprávky do rozprávky slov.. / /  / 

Beseda s ilustrátorom Miroslavom Regitkom  slov. / /  / 

Beseda so spisovateľom Tiborom Szomolaim slov. / /  / 

Beseda so spisovateľkou Margit Garajszkou, 3 x slov.  / /  / 

Divadelné predstavenie pre deti Pipi dlhá 
Pančucha 

slov. / /  / 

Prednáška Galanta na starých pohľadniciach slov. 
maď. 

/ /  / 

Z rozprávky do rozprávky – hlasné čítanie pre 
detičky s mamičkami 

slov. / /  / 

Zoknis színház – divadielko pre deti  maď. / /  / 

Prednáška História známa a neznáma  slov. 
maď. 

/ /  / 

Beseda so spisovateľom Branislavom Jobusom slov. / / / / 

Beseda s ilustrátorom Miroslavom Regitkom, 2 x slov. / /  / 

Výstava ilustrácií Emílie Jesenskej – Žubrienky 
inštalatérky  

slov. / /  / 

Výber z ilustrácií ilustrácií k tvorbe Daniela 
Heviera 

slov. / /  / 

Výstava ilustrácií ilustrátora 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: Fotoklub pri Mestskom kultúrnom 
stredisku v Galante 
(regionálna bibliografia) 
autor: Judita Kontárová 
vydavateľ: Galantská knižnica 
tlač: Galantská knižnica, Galanta 
ISBN: 978- 80- 89097-39-5 
dátum/rok vydania: 2020 
jazyk: slovenský 
náklad: 150 ks 
formát: A5 
väzba:  
rozsah: 18 strán 
fotografie: 2 čiernobiele 
 
 
 
 
Názov: Zoznam periodickej tlače v Galantskej  
knižnici 
(výberová bibliografia) 
autor: Mgr. Zita Perleczká  
vydavateľ: Galantská knižnica 
tlač: Galantská knižnica, Galanta 
dátum/rok vydania: 2020 
jazyk: slovenský 
náklad: 5 ks 
formát: A5 
väzba:  
rozsah: 24 strán 
fotografie: 0  
 
 
Názov: Kalendár výročí osobností okresu Galanta 
(regionálna bibliografia) 
autor: Judita Kontárová 
vydavateľ: Galantská knižnica, Galanta 
dátum/rok vydania: 2020 
online:  https://www.galantskakniznica.sk/kalendar-vyroci-osobnosti-okresu-galanta-
2020 
 

https://www.galantskakniznica.sk/kalendar-vyroci-osobnosti-okresu-galanta-2020
https://www.galantskakniznica.sk/kalendar-vyroci-osobnosti-okresu-galanta-2020
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Názov: Tibor Szomolai  
(bibliografický leták)  
autor: Judita Kontárová 
vydavateľ: Galantská knižnica, Galanta 
tlač: Galantská knižnica, Galanta 
dátum/rok vydania: 2020 
jazyk: slovenský 
náklad: 15 ks 
formát: A5 
rozsah: 4 s. 
fotografie: 5 farebných  
Bibliografický leták vydaný k besede so spisovateľom. 
 
 
 
 
Názov: Szomolai Tibor 
(bibliografický leták)  
autor: Judita Kontárová 
vydavateľ: Galantská knižnica, Galanta 
tlač: Galantská knižnica, Galanta 
dátum/rok vydania: 2020 
jazyk: maďarský 
náklad: 15 ks 
formát: A5 
rozsah: 4 s. 
fotografie: 5 farebných  
 
Bibliografický leták vydaný k besede so spisovateľom. 
 
 
 
 
Názov: Karol Duchoň                                              
(bibliografický leták)  
autor: Mgr. Zita Perleczká 
vydavateľ: Galantská knižnica, Galanta 
tlač: Galantská knižnica, Galanta 
dátum/rok vydania: 2020 
jazyk: slovenský 
náklad:205 ks 
formát: A5 
rozsah: 4 s. 
fotografie: 2 farebné 
 
 
Bibliografický leták vydaný pri príležitosti 70. narodenín 
Karola Duchoňa.  
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Názov: Andrej Sládkovič 
(bibliografický leták)  
autor: Mgr. Zita Perleczká 
vydavateľ: Galantská knižnica, Galanta 
tlač: Galantská knižnica, Galanta 
dátum/rok vydania: 2020 
jazyk: slovenský 
náklad:205 ks 
formát: A5 
rozsah: 4 s. 
fotografie: 1farebná  
 

Bibliografický leták vydaný k 200. výročiu narodenia 
básnika.  

 
 
Názov: Knihovnícky obzor 
(metodicko-inštruktážny časopis)  
vydavateľ: Galantská knižnica, Galanta 
tlač: Galantská knižnica, Galanta 
rok vydania: 2020 
číslo: 1 
jazyk: slovenský 
náklad: 25 ks 
formát: A5 
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: 2020 
číslo: 2 
jazyk: slovenský 
náklad: 30 ks 
formát: A5 
rozsah: 24 strán 
fotografie: 22 farebných 
 
 
Druhé číslo metodicko-inštruktážneho časopisu pre 
knihovníkov verejných knižníc okresu Galanta. 
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Názov: Pod lupou / Nagyító alatt 
(literárny časopis)  
vydavateľ: Galantská knižnica, Galanta 
tlač: Galantská knižnica, Galanta 
rok vydania: 2020 
číslo: 1 
jazyk: slovenský a maďarský 
náklad: 50 ks 
formát: A5 
rozsah: 32 strán 
obrázky: 11 farebných 8 čiernobielych 
 
Prvé číslo literárneho časopisu detí galantského okresu. 
 
Druhé číslo z dôvodu pandémie nebolo vydané. 
Druhé číslo literárneho časopisu detí galantského okresu. 
 
 
 
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: Regionálne osobnosti: Ján Navrátil. - In: Knižničný 

spravodajca . - Roč. 47, č. 1 (2020), ISSN 1339-4991, s. 25 - 26 
 BIRÓOVÁ, Angelika: Beseda so spisovateľom Branislavom Jobusom. - In: 

Knižničný spravodajca . - Roč. 47, č. 2 (2020), ISSN 1339-4991, s. 4 
 BIRÓOVÁ, Angelika: Stretnutie s ilustrátorom Miroslavom Regitkom. - In: 

Knižničný spravodajca . - Roč. 47, č. 2 (2020), ISSN 1339-4991, s. 4 
 KRÁĽOVÁ, Darina: Aktuálne informácie z Galantskej knižnice. Modernizujeme 

sa. - In: Knižničný spravodajca . - Roč. 47, č. 2 (2020), ISSN 1339-4991, s. 17-18 
 LANCZ, Katarína: Galantská knižnica v čase korony. - In: Knižničný spravodajca 

. - Roč. 47, č. 1 (2020), ISSN 1339-4991, s. 16-17 
 PERLECZKÁ, Zita: Beseda a prezentácia knihy Szomolai Tibor: Klan. - In: 

Knižničný spravodajca . - Roč. 47, č. 1 (2020), ISSN 1339-4991, s. 11 
 PERLECZKÁ, Zita, KONTÁROVÁ, Judita: Knihy pre knižnicu v Zatíne. - In: 

Knižničný spravodajca . - Roč. 47, č. 2 (2020), ISSN 1339-4991, s. 18-20 
 MLATECOVÁ, Zuzana: Prednáška – História známa i neznáma. - In: Knižničný 

spravodajca. - Roč. 47, č. 2 (2020), ISSN 1339-4991, s. 7-8 
 MLATECOVÁ, Zuzana:. Pipi dlhá pančucha. - In: Knižničný spravodajca .- Roč. 

47, č. 2 (2020), ISSN 1339-4991, s. 8 
 MLATECOVÁ, Zuzana: Beseda so spisovateľkou Margit Garajszki. - In: 

Knižničný spravodajca . - Roč. 47, č. 2 (2020), ISSN 1339-4991, s. 9 
 FAJNOROVÁ, Zuzana: Komentár k ročnému výkazu o činnosti verejných knižníc 

okresu Galanta za rok 2019. – In: Knihovnícky obzor . - Roč. 37, č. 1 (2020), s. 4-
7 

 FAJNOROVÁ, Zuzana: Personálne zmeny v Galantskej knižnici. - In: 
Knihovnícky obzor . - Roč. 37, č. 1 (2020), s. 8 
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 FAJNOROVÁ, Zuzana: Týždeň slovenských knižníc 2020. – In: Knihovnícky 
obzor . - Roč. 37, č. 1 (2020), s. 11-13 

 PERLECZKÁ, Zita: Beseda a prezentácia knihy Szomolai Tibor: Klan. – In: 
Knihovnícky obzor . - Roč. 37, č. 1 (2020), s. 14-15 

 KONTÁROVÁ, Judita: Regionálne osobnosti: Ján Navrátil. – In: Knihovnícky 
obzor . - Roč. 37, č. 1 (2020), s. 19-20 

 BIRÓOVÁ, Angelika: Miroslav Regitko v Galantskej knižnici. – In: Knihovnícky 
obzor . - Roč. 37, č. 1 (2020), s. 10 

 LANCZ, Katarína: Galantská knižnica v čase korony. - In Knihovnícky obzor . - 
Roč. 37, č. 1 (2020), s. 17-18 

 BIRÓOVÁ, Angelika: Beseda so spisovateľkou Margit Garajszki. – In: 
Knihovnícky obzor . - Roč. 37, č. 1 (2020), s. 16-17 

 KONTÁROVÁ, Judita: Edičná činnosť knižnice za rok 2019. - In: Knihovnícky 
obzor . - Roč. 37, č. 1 (2020), s. 21-23 

 -dk- (autor): Bibliobox v Galantskej knižnici. - In: Knihovnícky obzor . - Roč. 37, č. 
2 (2020), s. 7 

 KRÁĽOVÁ, Darina: Dotácie z Fondu na podporu umenia v roku 2020. - In: 
Knihovnícky obzor . - Roč. 37, č. 2 (2020), s. 5 

 KRÁĽOVÁ, Darina: Nová webová stránka Galantskej knižnice. - In: Knihovnícky 
obzor . - Roč. 37, č. 2 (2020), s. 8 

 PERLECZKÁ, Zita, KONTÁROVÁ, Judita: pomáhame ... Knihy pre knižnicu 
v Zatíne. - In: Knihovnícky obzor . - Roč. 37, č. 2 (2020), s. 8 -10 

 -dk- (autor): Modernizujeme sa... - In: Knihovnícky obzor . - Roč. 37, č. 2 (2020), 
s. 6 

 KRÁĽOVÁ, Darina: Galantská knižnica v čase korony II. - In: Knihovnícky obzor . 
- Roč. 37, č. 2 (2020), s. 10-11 

 -dk- (autor): Personálne zmeny v Galantskej knižnici. - In: Knihovnícky obzor . - 
Roč. 37, č. 2 (2020), s. 6 

 KRÁĽOVÁ, Darina: Rozhovor s bibliografkou Mgr. Juditou Kontárovou. In: 
Knihovnícky obzor . - Roč. 37, č. 2, (2020), s. 12-13 

 MLATECOVÁ, Zuzana: Prednáška – História známa i neznáma. - In: Knihovnícky 
obzor . - Roč. 37, č. 2 (2020), s. 14 

 BIRÓOVÁ, Angelika: Beseda so spisovateľom Branislavom Jobusom. - In: 
Knihovnícky obzor . - Roč. 37, č. 2 (2020), s. 15 

 MLATECOVÁ, Zuzana: Besedy so spisovateľkou Margit Garajszki. - In: 
Knihovnícky obzor . - Roč. 37, č. 2 (2020), s. 15 -16 

 BIRÓOVÁ, Angelika: Stretnutie s ilustrátorom Miroslavom Regitkom. - In: 
Knihovnícky obzor . - Roč. 37, č. 2 (2020), s. 16 

 MLATECOVÁ, Zuzana: Divadielko pre deti: Pipi dlhá pančucha .- In: Knihovnícky 
obzor . - Roč. 37, č. 2 (2020), s. 17 

 BIRÓOVÁ, Angelika: Galanta na starých pohľadniciach. - In: Knihovnícky obzor . 
- Roč. 37, č. 2 (2020), s. 17 
 
 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
 
 MAROSI, Bianka: Bibliobox a galántai könyvtár előtt. In: Új Szó . - Évf. 73, sz. 

247 (2020.10.24), o. 6 , ISSN:1335-7050 
 MAROSI, Bianka: Fejlesztések a galántai könyvtárban. In: Új Szó . - Évf. 73, sz. 

232 (2020.10.7), o. 4 , ISSN:1335-7050 
  (SV) (autor): Galantská knižnica otvorila po dvoch mesiacoch= : Két hónap 

elteltével újból megnyithattak a könyvtárak. In: Galantské novinky=Galántai 
Újság . - Roč. IV, č. 5 (2020), s. 4, 13 , ISSN:2585-7517 
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 LANCZ, Katarína: Galantská knižnica v čase korony=: Mivel foglalatoskodtak a 
Galántai Könyvtár dolgozói a járvány ideje alatt? In:Galantské novinky=Galántai 
Újság . - Roč. IV, č. 6 (2020), s. 5, 15 , ISSN:2585-7517 

 MAROSI, Bianka: Kinyitották a könyvtárat. In: Új Szó . - Évf. 73, sz. 112 
(2020.5.16), o. 4 , ISSN:1335-7050 

 MAROSI, Bianka: Olvasás helyett hangoskönyv a vakoknak és gyengénlátóknak. 
In: Új Szó . - Évf. 73, sz. 152 (2020.7.2), o. 5 , ISSN:1335-7050 

 DANKOVÁ, Miriam: Regionálne knižnice trnavského samosprávneho kraja v roku 
2019. Trnava : Trnavský samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave , 
2020. 24 strán: grafy, tabuľky ;  
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ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 

 

Využiteľnosť elektronických služieb v GK v roku 2020 

 Áno Nie 

Možnosť elektronickej 

rezervácie služby*  

prostredníctvom on-line 

formulára 

Elektronická rezervácia kníh áno  

Elektronická prolongácia 

výpožičiek 
áno  

   

Iné* On-line katalóg áno  

Elektronické referenčné služby áno  

Elektronická žiadosť o rešerš áno  

Možnosť elektronickej platby za objednané služby  nie 
* špecifikovať elektronickú službu 
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Tabuľková časť: 
 

Tabuľka výkonov v hlavných ukazovateľoch činnosti GK za rok 2020 

Ukazovateľ Mer. jedn. 
Plán na rok 

2020 
Skutočnosť  

2020 
% plnenia 

KNIŽNIČNÝ FOND 

Celkový stav knižničného fondu kn. j. 73 200 76 180 104,07 % 

Počet kn. j. Na 1 obyvateľa kn. j. *4,87 5,05 103,7% 

Počet titulov odoberaných 
periodík 

titul 90 87 96,7 % 

Prírastok kn. j. 2 200 2 483  112,86 % 

Úbytok kn. j. 1 000 788 78,8 % 

 

Celkový počet výpožičiek kn. j. 120 500 101 254 84,03 % 

na 1. obyvateľa kn. j. 8,02 6,71 83,67 % 

Z celkového počtu výpožičiek 
prezenčne 

kn. j. 50 000 42125 84,25 % 

 

Počet registrovaných 
používateľov 

osoba 2 800 2 751 98,25 % 

z toho do 15 rokov osoba 1 200 1 193 99,42 % 

Návštevníci návšteva 72 000 82 140 114,08 % 

- z toho  fyzickí návšteva 32 000 30 056 93,93 % 

- z toho virtuálni návšteva 40 000 52 143 130,36 % 

 

Kolektívne podujatia podujatie 110 47 42,73 % 

v tom:  informačná príprava hodina 30 7 23,33 % 
Odborné podujatia, porady podujatie 14 7 50 % 

Metodické návštevy návšteva 22 7 31,8 % 

Edičná činnosť titul 18 13 72,22 % 

Rešerše titul 35 35 100 %  

 

Referenčné služby  
 

Referenčné služby GK za roky 2018 - 2020 
 2018 2019 2020 

Počet zodpovedaných dopytov v elektronických 
referenčných službách 

536 551 628  

Bibliografické informácie 3 203 4 264 4746 

Faktografické údaje 1 808 1 963 2115 

Rešerše 51 54 35 

Celkový počet záznamov v rámci rešerší  1 170 1 328 896 

 

 

Regionálne služby  
 

Regionálne služby GK za roky 2018 - 2020 
 2018 2019 2020 

Počet spracovaných článkov s regionálnou tematikou 1 713 2 808 2 176 

Počet výpožičiek rôznych druhov s regionálnou tematikou 761 637 832 

Regionálne informácie 33 44 16 

Periodické edičné tituly späté s regiónom 6 6 5 

Neperiodické edičné tituly späté s regiónom 4 2 1 

Bibliografické letáky 3 7 4 

Regionálne prírastky do fondu Periodika  28 26 23 

Publikácie 142 21 16 
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Napĺňanie štandardov GK v rokoch 2018 - 2020 
Štandardy 10.001 – 20.000 obyv. ukazovateľ 2018 2019 2020 

Počet prírastkov KJ kúpou na 1 
obyvateľa 

0,15 0,10 0,09 0,12 

Počet titulov periodík 50 – 100 89 90 87 

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

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

Počet študijných miest  35 – 45 19 49 49 

Počet prevádzkových hodín 40 –45 50 50 50 

Počet výpožičiek na 1 ZVKČ 15.000 13.443 11 370 11 250 

Počet 
výpožičiek na 1 
obyvateľa 

Základná úroveň 9,09 
8,03 9,09 6,71 

Vyššia úroveň 12 

% používateľov 
z počtu 
obyvateľov 

Základná úroveň 18,18 
18,69 18,18 18,23 

Vyššia úroveň 25 

Obrat 
knižničných 
fondov 

Základná úroveň 1,90 
1,61 1,90 1,33 

Vyššia úroveň 2 

* ZVKČ – zamestnanec vykonávajúci knihovnícke činnosti (prepočítané na pracovný úväzok 
knihovníka) 
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ZAHRANIČNÉ SLUŽOBNÉ CESTY 
 

 

Zahraničný cesty zamestnancov GK za rok 2020 
P. č. Miesto 

rokovania 
Štát* Dátum Účel zahraničnej cesty** 

1. 0 0 0 0 

     

     

     

* podľa ISO 3166-1 
** stručný popis na max. 20 znakov s medzerami 
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ŠTATISTICKÉ ÚDAJE KNIŽNÍC ZA ROK 2020 
 

 

Personálna vybavenosť 
 

Personálna štruktúra zamestnancov v knižniciach za rok 2020 
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 15 14,58 15 12 1 1 1 1 197,61€ 50,93 
KJF          
ZK          
ŽK          
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Kvalifikačná štruktúra zamestnancov knižníc podľa pohlavia za rok 2020 
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  3    9      12 

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 2020 
 Organizácia do 5 rokov do 10 rokov do 15 rokov do 20 rokov nad 20 rokov Spolu 

Počet mužov GK 0 0 0 0 0 0 

KJF       

ZK       

ŽK       

% mužov 
z celkového 
počtu 
zamestnancov 

GK 0 0 0 0 0 0 

KJF       

ZK       

ŽK       

Počet žien GK 7 1 3 0 4 15 

KJF       

ZK       

ŽK       

% žien 
z celkového 
počtu 
zamestnancov 

GK 46,66 % 6,67 % 20 % 0 26,67 % 100% 

KJF       

ZK       

ŽK       

Spolu GK 46,66 % 6,67 % 20 % 0 26,67 % 100% 

KJF       

ZK       

ŽK       

% z celkového 
počtu 
zamestnancov 

GK 46,66 % 6,67 % 20 % 0 26,67 % 100% 

KJF       

ZK       

ŽK       
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Veková štruktúra zamestnancov knižníc za rok 2020 
Názov 
organizácie 

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

GK 

Štatutár     1  

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

      

Odborní pracovníci   2 3 6 1 

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 2020 
 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 7 8    5     1    

KJF                

ZK                

ŽK                

P
o

č
e

t 

z
a

m
e

s
t

n
a

n
c
o

v
 

GK 1 2 1    10     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 704,87 898,75 1 047    741,72     586,6    

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 883,54  741,72 586,6  

KJF      

ZK      

ŽK      

 

Počet zamestnancov knižníc na základe špecifických kritérií za rok 2020 
Názov organizácie Celkový počet zamestnancov Pracujúci dôchodcovia ZŤP Pracovník na 

materskej/rodičovskej dovolenke 

GK 15 1 2 --- 

KJF     

ZK     

ŽK     
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Odborný rast a vzdelávanie  
 

Ďalšie vzdelávanie zamestnancov knižníc za roky 2018 - 2020 
 GK KJF ZK ŽK 

 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

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

0 1 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 2018 - 2020 
 2018 2019 2020 

Org. prírastok úbytok spolu prírastok úbytok spolu prírastok úbytok spolu 

GK 0 0 14 3 3 14 5 4 15 

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 2018 – 2020* 
 GK KJF ZK ŽK 

 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Kultúrno-spoločenské 
podujatia  

153 180/4180 46/1668 648 656  143 86  104 108  

Odborné podujatia 14 1/12 1/15 8 8  4 32  1 1  

SPOLU 167 181/4192 47/1683 656 664  147 118  105 109  

* počet podujatí / počet návštevníkov 
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Základné ukazovatele činnosti knižníc za roky 2018 - 2020 
 Počet výpožičiek Registrovaní používatelia Fyzická návštevnosť 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

GK 137.114 120.521 101 254 2.743 2.803 2.751 37.063 34.376 30 047 

KJF 264.017   10.399   125.018   

ZK 176.721   3.005   44.733   

ŽK 118.887   2.561   33.157   

SPOLU 696.739   18.708   239.971   

 

 

 

Ukazovatele stavu knižničného fondu za roky 2018 - 2020 
 Počet knižničných jednotiek vo fondoch Prírastky Finančné prostriedky na nákup 

knižničných fondov a periodík v € 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

GK 71.857 74.485 76180 1.895 2.628 2 483 17.278,03 16.500 18 614,17 

KJF 217.731   6.046   51.286,98   

ZK 85.041   2.626   28.868,94   

ŽK 103.604   2.040   17.771,05   

SPOLU 478.233   12.604   115.203,33   

 

Ostatné činnosti knižníc za roky 2018 - 2020 
 GK KJF ZK ŽK 

 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Metodické návštevy 5 25 7 35 35  4 2  31 36  

Metodické konzultácie 52 74 124 153 102  111 75  12 -  

Bibliografické a faktografické 
informácie 

5.011 6.227 6.861 15.042 10.638  5.015 3.203  9.487 8.500  

Vypracované rešerše 51 54 35 227 227  237 212  17 19  

Edičná činnosť 13 15 15 17 17  6 5  3 2  

 

 

 

Vyhotovil: Mgr. Darina Kráľová 
Schválil:   Mgr. Lívia Koleková 
Dňa: 22.02.2021 


