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ROK 2003 
 
I. ÚVOD 
 
 
 
 
 

Pri pohľade na výsledky z hlavných ukazovateľov Galantskej knižnice konštatujeme, 
že stály nedostatok finančných prostriedkov sa prejavuje najmä v nákupe literatúry.       
V posledných rokoch má tento ukazovateľ klesajúcu tendenciu. Pre porovnanie, kým         
v roku 1996 bol nákup 3187 knižničných jednotiek v hodnote 440 000,- SK, v roku 2000 
to bolo už len 1209 knižničných jednotiek, v roku 2001 880 knižničných jednotiek, v roku 
2002 825 knižničných jednotiek a v roku 2003 už len 119 knižničných jednotiek              
v hodnote 20 560,40 SK. 

 
Deficit v ponuke nových dokumentov sa snažíme kompenzovať rozširovaním služieb 

v čitárni a študovni. Súčasťou ponuky služieb je multimediálna výpočtová technika          
s prístupom na internet. V januári 2003 sme zakúpili mikrovlnné zariadenie LANES cape 
XI - 300 s rýchlosťou 128 kb/s. na skvalitnenie prístupu na internet. Multimediálne 
počítače s elektronickými dokumentami a internetom môžu využívať čitatelia aj               
v oddelení pre deti a mládež. Počet detských čitateľov i napriek demografickému 
poklesu detí v našom štáte klesol len o 21. Z počtu 12041 návštevníkov detského 
oddelenia je 838 užívateľov internetu. 
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II. RIADENIE KNIŽNICE 
 
 

Riadenie sa uskutočňovalo na základe zriaďovacej listiny a ostatných základných 
dokumentov knižnice. Pre rok 2003 bol vypracovaný plán činnosti knižnice i plán 
kontrolnej činnosti. Bolo zabezpečené aj plnenie úloh BOZP a PO a to prostredníctvom 
externého spolupracovníka. 

 
9. 1. 2003 sa v knižnici uskutočnila kontrola pracovníkov Sociálnej poisťovne 

v Galante so zameraním na odvod poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové 
zabezpečenie. 

 
V dňoch 18. 8. - 19. 8. 2003 bola vykonaná finančná kontrola v zmysle zákona NR 

SR č. 502 / 2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších 
predpisov, zameraná na zjednodušené postupy verejného obstarávania v zmysle 
zákona NR SR č. 263 / 1999 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení zmien a doplnkov. 
 
 
PRACOVNÍCI KNIŽNICE 
 

Počet pracovníkov knižnice vrátane riaditeľky je 15. 1 pracovníčka je na materskej 
dovolenke, je nahradená zastupujúcou pracovníčkou. Od 1. 5. 2003 je na poste 
riaditeľky ekonómka organizácie, ktorá je poverená riadením knižnice a ktorá zároveň 
vykonáva aj ekonomickú prácu a všetky účtovnícke práce, ktoré sa v knižnici vyskytujú. 

Knižnica pravidelne zamestnáva i občana vykonávajúceho civilnú vojenskú službu     
a tiež pracovníka formou verejnoprospešných prác. Títo pracovníci vykonávajú len 
pomocné, doplnkové práce, ako aj pomocný dozor v študovni a asistenciu pri výpočtovej 
technike. 
 
 
Kvalifikačná a vzdelanostná štruktúra pracovníkov: 
 
VŠ :     1 pracovník (knihovnícke vzdelanie) 
          +1 pracovník do 30. 4. 2003 - bývalá riaditeľka knižnice 
 
ÚSO: 12 pracovníkov (11 knihovnícke vzdelanie, 1 iné) 
 
 Z:        1 pracovníčka 
 

Pracovníci sa pravidelne zúčastňovali odborných seminárov, porád a školení 
usporiadaných zriaďovateľom,  ako aj odbornými metodickými pracoviskami. 
 
Projekt – informácie pre občanov – seminár, Častá-Papiernička – účasť: 
Pethőová,Pappová  /apríl/ 
Asertivita pre knihovníkov – seminár, KK Trnava – účasť: Galatová, Takáčová 
/september/ 
Aplikácia a využitie informačných technológií v práci knižníc - seminár, Nitra – účasť: 
Galatová, Takáčová /október/ 
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Školenie pre ekonómov RIS- integrovaný rozpočtový systém , Bratislava - účasť: 
Ivánová /október/ 
Týždenné školenie k Štátnej pokladnici, Bratislava – účasť: Ivánová /október/ 
Združenie na podporu lokálnej demokracie NR SR - seminár, Častá-Papiernička – 
účasť: Szabová, Pethőová /december/ 
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III. HLAVNÉ UKAZOVATELE ČINNOSTI 
 
 
1. KNIŽNIČNÉ FONDY 
 

Knižnica poskytuje knižnično-informačné služby v územnom obvode svojho sídla ako 
mestská knižnica a v územnom obvode vymedzenom zriaďovateľom plní aj regionálne 
knižničné, informačné, bibliografické, koordinačné a metodické funkcie. Práve z toho 
dôvodu jej prislúcha vytvárať a sprístupňovať univerzálny knižničný fond vrátane 
dokumentov miestneho a regionálneho významu. V rozboroch činnosti už niekoľko 
rokov zdôrazňujeme, že poskytovanie kvalitných knižnično - informačných služieb je 
možné a priamo závislé od kvality a množstva informačných fondov knižnice. 
Niekoľkoročný nedostatok finančných prostriedkov na nákup fondu nám nedovoľuje túto 
základnú a prioritnú funkciu knižnice dostatočne a k úplnej spokojnosti našich 
používateľov služieb naplniť. Túto skutočnosť musíme opätovne zdôrazniť i v roku 2003. 

Doplňovanie knižničných fondov  kúpou sa uskutočnilo len v  II.polroku 2003, 
nakoľko sa v prvom polroku nenašli finančné prostriedky na nákup kníh a špeciálnych 
informačných dokumentov. Ďalším zdrojom doplňovania knižničného fondu boli dary, 
ktoré knižnici poskytli inštitúcie a súkromné osoby. 

 
K 31.12.2003 pribudlo do fondu knižnice 322 zv. kníh v hodnote 62 691,20 Sk a 3 ks 

CD-ROM v hodnote 900,-Sk. Celkom pribudlo 325 knižničných jednotiek v hodnote       
63 591,20 Sk. Z toho v maďarskom jazyku 82 zv. kníh v hodnote 12 461,50 Sk. Pri kúpe 
literatúry bol knižnici poskytnutý rabat, ktorý predstavuje 3 879,60 Sk. Ná nákup 
literatúry bolo z  rozpočtu knižnice vynaložených  celkom  20 560,40 Sk. 

Darom od inštitúcií a súkromných osôb pribudlo do fondu 203 zv. kníh a 3 ks CD-
ROM t.j. 206 knižničných jednotiek v hodnote  39 151,20 SK. 

 
V prvom  polroku sa vyradilo z fondu knižnice 754 knižničných jednotiek v hodnote 

20 270,75 Sk a v druhom polroku 55 knižničných jednotiek v hodnote 3 005,80 Sk.  
K 31.12.2003 sa spolu vyradilo 809 knižničných jednotiek v hodnote 23 276,55 

Sk. 
 
Podrobnejšie ukazovatele sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách: 

 
Knižničný fond k 31.12.2003 
 
Knižničné jednotky spolu: 84 305          4.676 463,16 SK 

 
z toho:   
           -náučná lit. pre dospelých 
           -krásna lit. pre dospelých 
           -náučná lit. pre mládež 
           -krásna lit. pre mládež 

20 145 
35 690 
5 740 

22 491 
 

           
          4.585 401,87 SK 

 
 
            

           -ostatné dokumenty  239                91 061,29 SK 
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Prírastky knižničných jednotiek k 31.12.2003 
 
Prírastky knižničných jednotiek 
spolu: 
 

           325 63 591,20 Sk 

z toho: - knihy:            322 62 691,20 Sk  
                          -kúpou                   
                          -darom 

           119 
          203             

24 440,-- Sk 
38 251,20 Sk 

             - ostatné dokumenty:                3  900,-- Sk 
                          -kúpou 
                          -darom 

           –– 
                3 

–– 
900,-- Sk 

 
 
Financovanie prírastkov fondu k 31.12.2003 
 
 
-poskytnutý rabat pri nákupe                   3 879,60 SK 
-knižné dary 203zv.+3CD-ROM                 39 151,20 SK 
-vynaložená čiastka z rozpočtu knižnice                 20 560,40 SK  
PRÍRASTOK FONDU V SK SPOLU:                 63 591,20 SK 
 
 
Úbytky knižničných jednotiek k 31.12.2003 
 
- knihy       809            23 276,55 SK 
- ostatné dokumenty       ----                  ---- 
Spolu vyradených knižničných jednotiek        809            23 276,55 SK 
 
 
 

2. VÝPOŽIČKY A SLUŽBY 
 
Výpožičné služby zabezpečujú pracovníci úseku knižnično-informačných služieb 
prostredníctvom týchto pracovísk: 

 oddelenie beletrie a náučnej literatúry pre dospelých 
 oddelenie pre deti a mládež 
 čitáreň a študovňa 
 pobočka na ZŠ na Sídlisku SNP, Galanta 
 pobočka v Domove dôchodcov PATRIA, Galanta 

 



 

6 

Výpožičný čas: 
 
Oddelenie pre dospelých: pondelok – piatok: 8,00 – 18,00 
 utorok: 13,00 – 18,00 
 sobota: 8,00 – 12,00 
 
Oddelenie pre deti a mládež: pondelok-piatok: 8,00 – 18,00 
 utorok: 13,00 – 18,00 
 sobota: zatvorené 
 

Členské poplatky: 
 
Dospelí: 100,- Sk 
Dôchodcovia: 30,- Sk 
Mládež od 15 do 18 rokov: 30,- Sk 
Deti do 15 rokov: zdarma 

 
 

PREHĽAD VÝPOŽIČIEK V GALANTSKEJ KNIŽNICI ZA ROK 2003 
 

 výpožičky 
31.12.2003 

výpožičky 
31.12 2002 rozdiel % 03/02 

Výpožičky celkom 160.523 157.735 +2.788 101,77

absenčne 90.509 97.540 -7.031 92,79
z toho 

prezenčne 70.014 60.195 +9.819 116,31

MVS 114 155 -41 73,55
 

 výp. 31.12.03 výp. 31.12.02 rozdiel % 2003/2002 

krásna lit. pre dospelých 38.528 40.629 -2.101 94,83 %

náučná lit. pre dospelých 45.139 42.395 +2.744 106,47 %

krásna lit. pre deti 21.716 19.356 +2.360 112,19 %

náučná lit. pre deti 11.349 11.714 -365 96,88%

výpožičky periodík 43.791 41.473 +2.318 105,59 %

výp. elektronických dok. 2.433 2.128 +305 114,33 %

výpožičky iných dok. 173 40 +133 432,5 %

výp. v maďarskom jazyku 42.140 38.618 +3.522 109,12 %

BIS 4.614 2.221 +2.393 207,74 %

Zvukové knihy                         27 40 -13 67,50%

Internet 3227 2153 +1074 149,88%
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Zrakovo postihnutým čitateľom sme požičali  27 zvukových kníh. Súbory zvukových 
kníh nám v pravidelných intervaloch poskytuje na základe vzájomnej dohody 
o spolupráci Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. 

 
 k 31.12.2003 k 31.12.2002 rozdiel % 03/02 

výpožičky na obyvateľa 9,81 9,64 +0,17 101,76 %

výpožičky na čitateľa 50,42 47,50 +2,92 106,15 %
 
Pozn.: Počet obyvateľov Galanty:16.365 

 
V porovnaní s rokom 2002 sa počet výpožičiek celkovo zvýšil o 2788. Zaznamenali 

sme síce mierne zníženie absenčných výpožičiek, ktorých počet predstavuje 90.509, 
(92.79 %). Neustále sa však zvyšuje počet prezenčných výpožičiek, ktorých bolo 
70.014. Oproti roku 2002 je to nárast o 9.819  (116.31 %). 
 
 

3. REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA 
 

 Počet čitateľov 
v roku2003 

Počet čitateľov 
v roku 2002 rozdiel % 03/02 

Čitatelia 3.184 3.321 -137 95,87 %

dospelí 1.607 1.658 -51 96,92 %

do 15 rokov 1.109 1.130 -21 98,14 %z toho  

15 – 18 r. 468 533 -65 87,80 %

Čitatelia maďarskej národnosti 1.333 1.402 -69 95,08 %

z toho do 15 rokov 427 399 -28 107,02 %

Návštevníci spolu 38.424 33.356 +5.068 115,19 %

% čitateľov z počtu obyvateľov 19,46 % 19,8 % -0,34 98,28 %
 
 
Celkový počet registrovaných čitateľov je o 137 osôb nižší ako za rok 2002 (95.87%). 

Potešujúce je, že naďalej stúpa počet návštevníkov. Oproti roku 2002 to predstavuje 
nárast o 5068 osôb  (115,19%). Najvýraznejší nárast návštevníkov zaznamenala čitáreň 
a študovňa, kde počet záujemcov o internet vzrástol oproti roku  2002  o  1074 . 
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4. BIBLIOGRAFICKÁ, DOKUMENTAČNÁ A INFORMAČNÁ ČINNOSŤ 
 
Túto činnosť zabezpečuje v Galantskej knižnici oddelenie bibliografie a informácií 

v spolupráci s čitárňou a študovňou, ako aj s ostatnými pracoviskami knižnice. Hlavná 
činnosť oddelenia je zameraná najmä na budovanie informačnej základne a regionálnej 
bibliografie, bibliografické a rešeršné služby a edičnú činnosť. 

Oddelenie bibliografie a informácií začalo spolu s pracovníčkou oddelenia 
doplňovania, spracovania a ochrany fondu retrospektívne spracovanie príručného fondu 
knihovníckej literatúry v systéme SMARTLIB.  

Vo fonde regionálnej literatúry bolo spracovaných 132 nových prírastkov.  
Oddelenie priebežne buduje katalógy a kartotéky sekundárnych informačných 

prameňov a databázu regionálnych článkov (ISIS). 
 Výpožičky z príručného fondu knihovníckej literatúry 14 
 Výpožičky z fondu regionálnej literatúry 1013 
 Vypracované rešerše 13 
 z toho regionálne 13 
 Poskytnuté informácie 18 
 Vydané regionálne bibliografie 4 
 Vydané bibliografické letáky 7 
 Príspevky do knihovníckeho obzoru č. 1,2/2003 
 Excerpovanie novín a časopisov 

- s celoštátnou pôsobnosťou 
- regionálne časopisy 

 
Edičnú činnosť oddelenia podrobne uvádzame v nasledujúcom odseku.  

 
5. EDIČNÁ ČINNOSŤ KNIŽNICE 
 
Regionálne bibliografie 

 
 Súpis novín a časopisov vychádzajúcich v okrese Galanta. 1997-2001 
 Zoltán Kodály a Galanta.  1992-2002.  Personálna bibliografia. 
 Kodály Zoltán és Galánta . 1992-2002.  ( preklad ) 
 Okres Galanta v tlači. Neperiodické dokumenty.  2000 – 2001. 

 
Bibliografické letáky 

 
 Krista Bendová (nar.1923) 
 Fraňo Kráľ (nar.1903) 
 Imre Madách (nar.1823) 
 Jožo Nižnánsky (nar.1903) 
 sestry Brontëové 
 Galantská knižnica – informačný leták (2.vyd.) 
 Andrej Štiavnický (bibliografický leták a pozvánka na besedu) 

 
Edičná činnosť - Čitáreň 

 
 Zoznam periodickej tlače v Galantskej knižnici za rok 2003 
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 Informácie pre občanov ( O partnerstve s Parlamentnou knižnicou ) 
 Galantská knižnica – Partnerská knižnica Parlamentnej knižnice NR SR ( leták ) 
 Europská únia a Slovensko  ( Internetové adresy ) 

 
 
Edičná činnosť metodického oddelenia 

 
 Štatistický prehľad verejných knižníc okresu Galanta za rok 2002 
 Knihovnícky obzor   1/2003 
 Knihovnícky obzor   2/2003  

 
6. METODICKÁ A PRIESKUMOVÁ ČINNOSŤ 
 

Metodickú činnosť v Galantskej knižnici vykonáva referát koordinácie a metodiky 
prostredníctvom metodičky knižnice. Do metodickej pôsobnosti Galantskej knižnice patrí 
33 verejných knižníc. 
Činnosť úseku koordinácie a metodiky vychádzala z plánu práce na rok 2003. Hlavná 
pozornosť je naďalej venovaná metodicko-inštruktážnym návštevám obecných úradov    
a obecných knižníc. Nemalá pozornosť je venovaná pravidelným revíziám knižničných 
fondov. Na požiadanie obecného úradu, príp. knihovníka, sú poskytnuté poradenské       
a inštruktážne služby, v prípade potreby sa metodička zúčastňuje aj na vykonaní revízie. 
Naďalej je pozornosť venovaná aj školským knižniciam.  

 
Metodicko-inštruktážne návštevy 72 
Konzultácie 86 
Vydané materiály 3 

 
Vypracovanie ročného výkazu o knižnici za rok 2002 
 
Pri vykazovaní činnosti knižnice za rok 2002 boli použité nové tlačivá. Niektoré 
požadované údaje sa v predchádzajúcich rokoch vo výkazoch nevyskytovali vôbec, iné 
boli čiastočne upravené. Táto skutočnosť spôsobila, že väčšina knižníc mala výkazy 
vypracované neúplne, prípadne chybne. Metodička knižnice vykonala len z dôvodu 
vypracovania štatistických výkazov 36 konzultácií. 

 
Vypracované výkazy: 
 sumárny výkaz 
 výkaz za Galantskú knižnicu 
 výkaz za mestské knižnice 
 výkaz za knižnice s profesionálnym pracovníkom 
 výkaz za knižnice s neprofesionálnym pracovníkom 
 komentár k jednotlivým výkazom 

 
Návštevy obecných úradov a obecných knižníc: Hlavná pozornosť je aj naďalej 
venovaná odbornému spracovaniu a ochrane fondov. Pri návštevách obecných úradov, 
je dôraz kladený na vymáhanie nedobytnej literatúry, pri ktorom majú obecné knižnice 
dlhoročné problémy. Aj v tomto roku je osobitná pozornosť venovaná obci Pusté Sady, 
v ktorej knižnica od roku 1993 stagnuje. Po prechode kompetencií v oblasti školstva na 
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obecné úrady, sa tu rysuje možnosť obnoviť činnosť knižnice v priestoroch školy. Obec 
Malá Mača, ktorá bola odčlenená od Sládkovičova, plánuje zriadenie obecnej knižnice.  
 

Ďalšia činnosť úseku metodiky 
 
 Spracovanie štatistických údajov pre Štatistický úrad SR v Trnave 
 Porada pre knihovníkov verejných knižníc okresu Galanta 
 Vypracovanie podkladov pre SNK Martin 
 Získavanie materiálov do fondu regionálnej knižnice 
 Návštevy školských knižníc  
 Príspevok na Konferenciu k otázkam miestnej a regionálnej kultúry 
 Článok do Seredských noviniek k 50.výročiu založenia Mestskej knižnice v Seredi 
 Aktualizácia údajov do adresára knižníc (SNK) 
 Spracovanie revízneho katalógu fondu knihovníckej literatúry – 4.025 revíznych 

lístkov, založenie zoznamu vyradených kníh – 3.175 záznamov 
 
 

7. VZDELÁVACIE A KULTÚRNE PODUJATIA 
 

Pracovníci výpožičného oddelenia pre dospelých a oddelenia pre deti a mládež naďalej 
uskutočňujú vzdelávacie a kultúrne podujatia pre svojich čitateľov. Počas roka 2003 
prebiehala informatická výchova, literárne pásma, besedy, kvízy. Pozornosť bola 
venovaná žiakom základných škôl, osobitná pozornosť sa naďalej venuje žiakom zo 
špeciálnej školy. I naďalej prebieha dobrá spolupráca s klubmi dôchodcov a penziónom 
PATRIA. 

 
Nástenky 76
Informatická príprava 34
Beseda, literárne pásmo 2
Literárne kvízy 2
 
Rozprávkové popoludnie 3
Prednášky 11
Vyhodnotenie literárneho kvízu 1
Výstava 1
Súťaž v kreslení 1

 
Knižnica pravidelne uskutočňuje informatickú prípravu pre žiakov ZŠ a SŠ a to na 

základe osnovy vypracovanej metodickým pracoviskom. Tento rok sa pozývali i deti 
z nižších ročníkov osemročných gymnázií. Najviac podujatí sa uskutočnilo v mesiaci 
marec, ktorý je mesiacom knihy a zároveň prebieha aj Týždeň slovenských knižníc. 
Z týchto podujatí vyberáme: 

 
 7.  marec 2003  - Literárne pásmo k príležitosti 180. výročia narodenia básnika 

S.Petőfiho v Klube dôchodcov na ulici Kpt. Nálepku v Galante 
 26. marec 2003 - Beseda so spisovateľom A. Štiavnickým v Klube dôchodcov na 

Matičnej ulici v Galante 
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 V rámci informatickej prípravy sa uskutočnili prednášky o vynájdení kníhtlače        
a o živote J. Gutenberga spojené s výstavou  

 Z príležitosti Týždňa slovenských knižníc sa uskutočnil kvíz zameraný na 
orientáciu v knižnom fonde a katalógu a samostatné vyhľadávanie údajov 
v slovníkoch a encyklopédiách. Slávnostné vyhodnotenie kvízu bolo dňa 2. apríla 
2003 pri príležitosti Dňa detskej knihy. 

 V júni  sme požiadali školy o pomoc pri vymáhaní starých restov u žiakov. 
 V mesiaci júl v spolupráci s CVČ Galanta sme organizovali súťaž v kreslení na 

asfalt pod názvom „Moja obľúbená rozprávka“. 
 Od septembra žiaci v rámci informatickej prípravy získali základy práce 

s počítačom a internetom. 
 Október – Informatická príprava pre študentov  ZSŠOaS na Ulici Zoltána Kodálya 

v Galante. 
 V novembri k nám zavítala pani Hilda Nagyová z oblastného archívu, ktorá 

deťom ZŠ Zoltána Kodálya porozprávala o histórii Galanty. 
 December : Boj proti drogám - beseda so študentmi ZSŠOaS na ulici Z. Kodálya 

v Galante, za účasti psychologičky p. Kapustovej a klientmi resocializačného 
strediska Čistý deň v Hodoch. 

 Prednáška s PhDr. Annou Jonásovou, ktorá deťom priblížila život a činnosť dvoch 
významných slovenských spisovateľov -  Martina Kukučína a Martina Rázusa. 

 15. decembra 2003 sa v spolupráci s Maticou slovenskou v Galante uskutočnil 
literárny kvíz pre žiakov ZŠ z celého okresu Galanta. Súťaže sa zúčastnilo sedem 
trojčlenných družstiev. 

 Posedenie pod jedličkou – kultúrny program pre členov Klubu dôchodcov na  Ulici 
Kpt. Nálepku v Galante.  

 
 

8. AUTOMATIZÁCIA A MECHANIZÁCIA PRACOVNÝCH POSTUPOV 
 
Všetky knihovnícke činnosti v Galantskej knižnici prebiehajú za pomoci výpočtovej 
techniky. Používaný je knižničný softvér SMARTLIB. Výpožičné oddelenie pre 
dospelých využíva automatizovaný výpožičný systém.  
Knižnica používa i softvér na spracovanie ekonomických agend, miezd a účtovníctva.  
Súčasťou služieb Galantskej knižnice je od roku 1997 internet, ktorý môžu využívať 
pracovaníci i používatelia knižnice. V roku 2002 bola zrušená ISDN linka a pripojenie na 
internet je realizované mikrovlnným spojením. Čitatelia a návštevníci knižnice majú 
k dispozícii prístup na internet v čitárni a študovni (3 počítače) a v oddelení pre deti       
a mládež (2 počítače). 
 
Výpočtová technika: 13 osobných počítačov, 3 ks tlačiareň laserová, 3 ks tlačiareň 
atramentová, 3 ks tlačiareň ihličková, 1 elektronický písací stroj. 
 
 
V Galante  25. februára 2003 
 Alžbeta Ivánová 
 poverená vedením GK 
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