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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/


4 

 

 

HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 
 
 
 
 
Príspevok zriaďovateľa - bežné výdavky 

 

Čerpanie bežných výdavkov GK za rok 2021 

Ekonomická klasifikácia 
bežných výdavkov 

Bežné výdavky v € 
Schválený 
rozpočet 

Rozpočet 
po 

úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

Čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 215 213 215 213 215 213 100 % 

620 Odvody 79 717 79 717 79 717 100 % 

630 Tovary a služby 69 034 74 604 74 604 100 % 

640 Bežný transfer 1 130 1 130 1 130 100 % 

SPOLU 365 094 370 664 370 664  100 % 

  
 
 
 
 
 

Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  
 

Čerpanie kapitálových výdavkov GK za rok 2021 

 Kapitálové výdavky v € 

Schválen
ý 

rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* --- --- --- --- 

HIM 0 0 0 0 

SPOLU 0 0 0 0 

* aj projektové dokumentácie 
 
 
 
 
 
 

Tržby a vlastné výnosy    3 897 € 
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Grantové schémy 
 

Čerpanie finančných prostriedkov GK z dotačných schém za rok 2021 

P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov 
projektu 

Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1. Fond na 
podporu 
umenia 

Otvorená 
knižnica pre 

všetkých 
8 000 7 500 1 900 BV 

2.  Fond na 
podporu 
umenia 

Nové knihy 
v knižnici – 
nevyhnutný 
predpoklad 

rozvoja 
vzdelanosti 

a spokojnosti 
čitateľov 

22 500 6 000 670 BV 

3.  Nadačný fond 
Telekom pri 

Nadácii 
Pontis 

: 
Vzdelávanie 

seniorov 
v knižnici 

5 000 0 0 - 

4. Nadačný fond 
Tesco pri 
Nadácii 
Pontis 

Knižná 
búdka - 
dajme 
knihám 

druhú šancu 

1 300 1 300 0 BV 

5.  Mesto 
Galanta 

Doplnenie 
knižničného 

fondu 
2 400 1 300 0 BV 

SPOLU BV 16 100 2 570  

SPOLU KV --- ---  

 
Nehnuteľný majetok TTSK v správe knižnice 
 

Objekty v správe GK za rok 2021 

Celkový počet 
objektov 

Zrekonštruované objekty Nové objekty (postavené, 
zakúpené) 

Počet Náklady v € Počet Náklady v € 

1 / garáž --- --- --- --- 

 

Objekty v nájme GK za rok 2021 

Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu v 
€ 

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

 
 

                               Priestorové podmienky GK za rok 2021 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 k tvorbe Daniela Heviera    
 
 
(01. 09. 2020 – 31. 05. 2021) 
organizátor: Galantská knižnica  
miesto realizácie: Galantská knižnica - klubovňa 
výstup: ilustrácie, úpravy textov, rôzne predmety 
počet návštevníkov: 30 
 
 
Výstava k tvorbe spisovateľa Daniela Heviera 

Exponáty zapožičal: Daniel Hevier 
 
 
Výstava fotografií Spisovatelia v školských laviciach 
(04. 05. 2021 – 31. 08. 2021) 
Organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: Galantská knižnica –  
                             Oddelenie pre dospelých 
výstup: 12 tlačených 2-metrových plagátov 
počet návštevníkov: 360 
 
Exponáty zapožičal:  
Múzeum školstva a pedagogiky Bratislava 
 
 
 
 
 
  
 
Výstava ilustrácií Martiny Matlovičovej    
(01. 08. 2021 –  
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: Galantská knižnica – klubovňa 
výstup: 10 zarámovaných ilustrácií 
počet návštevníkov: 30 
 
Výstava ilustrácií autorky.  
Exponáty zapožičal: Mestská knižnica Piešťany 
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Výstava Filmoví režiséri v školských laviciach   
(22. 07. 2021 – 31. 08. 2021) 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: Galantská knižnica  
                             Oddelenie pre dospelých 
výstup: 17 tlačených 2-metrových plagátov 
počet návštevníkov: 380 
 
Putovná popularizačná výstava z cyklu Osobnosti 
v školských laviciach.  
Exponáty zapožičal: Múzeum školstva a pedagogiky  
Bratislava 
 
 
 
 
Výstava Korona v karikatúre  
(05. 11. 2021 – 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: Galantská knižnica  
                             Oddelenie pre dospelých 
výstup: 32 karikatúr v 24 rámoch 
počet návštevníkov: 390 
 
Výstava ilustrácií popredných slovenských a českých 
karikaturistov  
Exponáty zapožičal: Mestská knižnica Piešťany 
 
 
 
 
 
 
Ostatné 
 
 
 
Divadielko s knižnicou Máša a medveď   
(29. 06. 2021) 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: Nádvorie Neogotického  
                             kaštieľa v Galante 
výstup: divadelné predstavenie pre deti 
počet návštevníkov: 181 
 
Divadelné predstavenie pre deti – prvákov ZŠ.  
Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu  
„Poznanie ukryté v knihe“ Fondu na podporu 
 umenia. 
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
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Kreslenie na asfalt  
(01. 06. 2021) 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie:  
Špeciálna základná škola Galanta 
výstup: kreslenie 
počet návštevníkov: 70  
 
Kreslenie na asfalt s deťmi na tému rozprávková  
postava, hrdina.   
Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu 
„Poznanie ukryté v knihe“ Fondu na podporu Podujatie z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia. 
 
 
Divadielko pre deti Potulná Päťka  
a koncert skupiny Growe Train 
(30. 07. 2021) 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: 
Nádvorie Neogotického kaštieľa v Galante 
výstup: divadielko pre deti, koncert 
počet návštevníkov: 12 
 
Divadelné predstavenie s interaktívnymi     
prvkami pre malé ale i väčšie deti. 
.. 
 
 
Súčasťou podujatia bol koncert  
skupiny Growe Train.  
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KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 
 
Besedy a prednášky 
 
Beseda s Eduardom Chmelárom   
(26. 07. 2021) 
prednášajúci: Eduard Chmelár 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie:  
kaviareň Esterházy wine&coffee Galanta 
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 50 účastníkov 
 
Beseda s autorom Eduardom Chmelárom  
o knihe Rekonštrukcia slovenských dejín. 
 
 
 
Beseda s Otom Malým  
(06. 10. 2021) 
prednášajúci: Oto Malý 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie:  
Patria – domov dôchodcov Galanta 
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 35 účastníkov 
 
Beseda so spisovateľom a cestovateľom 
Otom Malým pre seniorov v Domove   
dôchodcov Patria Galanta.  
 
 
 
Beseda s Annou Jónásovou  
a tvorivá dielňa s Jozefom Pobočíkom 
(14. 07. 2022)   
prednášajúci: Anna Jónásová,  
                      Jozef Pobočík  
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: nádvorie 
Neogotického kaštieľa v Galante 
výstup: beseda a tvorivá dielňa 
počet návštevníkov: 25 účastníkov 
 
 
Beseda pre deti s autorkou Annou Jónásovou o jej tvorbe a tvorivá dielňa 
s ilustrátorom. Jozefom Pobočíkom  
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Beseda so spisovateľkou Danušou Dragulovou Faktorovou  
(21. 07. 2021) 
prednášajúci: Danuša Dragulová Faktorová 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: Nádvorie  
Neogotického kaštieľa v Galante 
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 15 účastníkov 
 
Beseda pre deti s autorkou o jej tvorbe  
a vydavateľskej činnosti.  
 
 
 
Beseda s ilustrátorom Miroslavom Regitkom  
(28. 07. 2021) 
prednášajúci: Miroslav Regitkom 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie:  
Nádvorie Neogotického kaštieľa v Galante 
výstup: beseda s ilustrátorom 
počet návštevníkov: 25 účastníkov 
 
Beseda s ilustrátorom pre deti o jeho tvorbe.  
 
 
 
Čítania 
 
 
Z rozprávky do rozprávky   
(16. 9. 2021, 23. 9. 2021, 30. 9. 2021) 
prednášajúci: Eva Horváthová, Lívia Lanczová, 
                       Angelika Biróová 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: Galantská knižnica  
                             Oddelenie pre deti 
počet návštevníkov: 15 účastníkov 
 
 
Čítanie rozprávok, básničiek a riekaniek  
pre detičky s mamičkami (oteckov, starých rodičov), ktoré prebieha každý štvrtok.  
 
 
Mesérő mesére (Z rozprávky do rozprávky) 
(22. 09. 2021, 29. 09. 2021) 
prednášajúci: Angelika Biróová, Lívia Lanczová 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: Galantská knižnica – oddelenie pre deti 
počet návštevníkov: 10 účastníkov 
 
Čítanie rozprávok, básničiek a riekaniek pre detičky s mamičkami (oteckov, starých 
rodičov), ktoré prebieha každú stredu v maďarskom jazyku. 



11 

 

Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 

Exkurzie  
(15. 10. 2021, 22. 10. 2021) 
miesto realizácie: Galantská knižnica – všetky oddelenia 
výstup: exkurzia 
počet návštevníkov: 37 účastníkov 
 
Exkurzie pre žiakov základných škôl mesta Galanta a okresu Galanta. 
 
 
Tvorivé dielne  
 
 
Tvorivá dielňa s Miroslavom Regitkom  
(02. 08. 2021) 
prednášajúci: Miroslav Regitko 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie:  
Nádvorie Neogotického kaštieľa v Galante 
výstup: tvorivá dielňa 
počet návštevníkov: 20 
 
Stretnutie a spoločné tvorenie detí s ilustrátorom.  
 
 
 
Tvorivá dielňa s Danušou Dragulovou Faktorovom  
(04. 08. 2021) 
prednášajúci: Danuša Dragulová Faktorová 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie:  
Nádvorie Neogotického kaštieľa v Galante 
výstup: tvorivá dielňa 
počet návštevníkov: 20 
 
Stretnutie so spisovateľkou a vydavateľkou a spoločné 
tvorenie – „vydanie“ vlastného časopisu.. 
 
 
 
 
Ostatné 
 
Burza kníh   
(22. – 26. 11. 2021) 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: 
Galantská knižnica - vestibul 
výstup: 1 podujatie 
počet návštevníkov: 150 návštevníkov 
 
Burza starých a vyradených kníh. 
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Vyhodnotenie letných aktivít knihomoľov  
 
prednášajúci: Mgr. Lívia Koleková 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: 
Galantská knižnica – oddelenie pre deti 
výstup: vyhodnotenie  
počet účastníkov: 10 
 
 
Vyhodnotenie letných aktivít detí (Letná čitateľská karta) a odmeňovanie 
zúčastnených. 
 
 
Nobelovky v knižnici 
(08. 02. 2021 – 20. 12. 2021) 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: webová stránka Galantskej knižnice, Facebook 
výstup: dokumenty z fondov GK 
počet príspevkov: 35  
 
Bližšie predstavenie tvorby držiteľa Nobelovej ceny, ktorého diela sa nachádzajú 
v Galantskej knižnici.  
 
 
70. výročie Galantskej knižnice 
(10. 02. 2021 – 27. 10. 2021) 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: webová stránka Galantskej knižnice, Facebook 
výstup: dokumenty z fondov GK 
počet príspevkov: 36  
 
História a zaujímavosti zo zákulisia Galantskej knižnice od jej vzniku až po 
súčasnosť. 
 
 
Online súťaž pre deti – Detektív v rozprávkovej ríši 
(05. 03. 2021 – 26. 03. 2021) 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: webová stránka Galantskej knižnice, Facebook 
výstup: súťaž 
počet účastníkov: 32 
Súťaž pre deti pri príležitosti Týždňa slovenských knižníc 
 
 
Online výstava - autorská výstava Martiny Matlovičovej 
(20. 09. 2021) 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: webová stránka Galantskej knižnice, Facebook 
výstup: online výstava 
Výstava sprístupnená v online priestore 
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Vianočný online kvíz – súťaž 
(06. 12. 2021 – 10. 12. 2021) 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: webová stránka Galantskej knižnice, Facebook 
výstup: súťaž 
počet účastníkov: 21 
Súťažný kvíz zameraný na dospelých čitateľov 
 
Noc literatúry 2021 
(23. 09. 2021 – 30. 09. 2021) 
Organizátor : České centrum Bratislava 
Miesto realizácie: Facebook 
počet účastníkov: bez počtu 
 
Noc literatúry približuje verejnosti netradičným spôsobom súčasnú európsku 
literatúru prostredníctvom série verejných čítaní. 
 
 
Tip na výlet 
(15. 07. 2021. – 26. 08 .2021) 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: webová stránka Galantskej knižnice, Facebook 
výstup: dokumenty z fondov GK 
počet príspevkov: 7 
 
Tip na výlet v Galantskom regióne v spolupráci s oddelením regionálnej literatúry 
Galantskej knižnice. 
 
 
Tip na čítanie 
 
(03. 09. 2021. – 17. 12. 2021) 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: Facebook, Instragram 
výstup: dokumenty z fondov GK 
počet príspevkov: 22 
 
Tip na čítanie konkrétnych knižných titulov, ktoré ponúka knižnica v slovenskom aj 
v maďarskom jazyku.  
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METODICKÁ ČINNOSŤ 
 
 
Metodická a poradenská činnosť verejným knižniciam 
 
Metodicko-inštruktážne návštevy 
 V roku 2021 sa metodicko-inštruktážne návštevy v obecných a mestských 

knižniciach realizovali z dôvodu pandémie len počas letných mesiacov august 
a september. Uskutočnili sme 16 metodických návštev, jedna metodická 
návšteva sa konala za účelom zaškolenia novej knihovníčky Mgr. Korcovej 
v Obecnej knižnici Pata. Metodická pomoc knižniciam bola poskytovaná najmä 
formou osobných, telefonických a elektronických konzultácií. Konzultácie boli 
zamerané na pomoc pri štatistickom vykazovaní činnosti knižníc za rok 2020 
KULT 10-01, tvorbe a vyhodnotení projektov na rok 2021 a 2022 v rámci Fondu 
na podporu umenia (FPU) a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 
(KULTMINOR).  

 V roku 2021 vykonala riaditeľka GK Mgr. Lívia Koleková 3 metodické návštevy: 
v Mestskej knižnici v Piešťanoch, v Záhorskej knižnici a v Knižnici Juraja 
Fándlyho v Trnave.  

 Porada knihovníkov mestských a obecných knižníc okresu Galanta sa v roku 
2021 nekonala z dôvodu pandémie. Pracovníci knižníc boli informovaní 
o všetkých informáciách z knihovníckeho prostredia elektronickou poštou, 
telefonicky, osobne na metodických návštevách i prostredníctvom časopisu pre 
knihovníkov Knihovnícky obzor.  

 
Metodické konzultácie a poradenská činnosť 
 
 Konzultácie - 145 (telefonické, mailové, osobné) boli poskytnuté v priebehu 

celého roka 2021 pracovníkom obecných a mestských knižníc. Zamerané boli na 
overovanie správnosti vyplňovania štatistickej tabuľky „Prehľad o činnosti 
knižnice za rok 2020“, 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 2020 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, 
Sládkovičovo, Veľký Grob, MsK Sereď).    

 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, Veľký 
Grob, MsK Sereď). 

 K 31. decembru 2021 neukončila svoju činnosť žiadna knižnica. Z tohto dôvodu 
v roku 2021 v okrese Galanta poskytovalo knižničné služby 25 verejných 
knižníc. 

 V roku 2021 v okrese Galanta poskytovalo knižničné služby 25 verejných 
knižníc. Z dôvodu pandémie svoje služby neposkytovala knižnica Čierna Voda, 
Váhovce a Matúškovo. Obecná knižnica Kajal bola zatvorená aj z dôvodu 
rekonštrukcie a sťahovania do nových priestorov. Obecná knižnica Šoporňa 
v roku 2021 získala nový nábytok a OÚ zrekonštruoval priestory knižnice. 
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Evidencia verejných knižníc v okrese Galanta za roky 201 - 2020 

 2019 2020 2021 

Regionálne 1 1 1 

Mestské  2 2 2 

Obecné  24 22 22 

Špeciálne  - - - 

Iné  - - - 

Spolu 27 25 25 

 
 
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 v r. 2020 KULT (MK SR) 10-01 
 Hodnotenie štandardov 2020 verejných knižníc okresu Galanta  

 
Benchmarking knižníc, plnenie štandardov, odpočty, hodnotenia 
 Spracovanie formulára a výkazu Benchmarking knižníc SR za r. 2020 
 Spracovanie Rozboru činnosti knižnice za rok 2020 
 Vypracovanie Plánu činnosti knižnice na rok 2021 
 Vypracovanie prehľadu štandardov pre 25 verejných knižníc (1 regionálna, 2 

mestské a 22 obecných knižníc) 
 Odpočet plnenia Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015–

2020.  
 
Tabuľka dosiahnutých štandardov sa nachádza na konci rozboru v Tabuľkovej časti 
na strane 34. 
 
Práca v odborných komisiách a redakčných radách 

 
 Knižničný spravodajca. Časopis pre verejné knižnice Trnavského 

samosprávneho kraja – Mgr. Darina Kráľová, 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 2021) 
           * Fond na podporu umenia – Poznanie ukryté v knihe (podujatia na rok 2022) 
           * Fond na podporu umenia – Otvorená knižnica pre všetkých (na rok 2021) 
           * Fond na podporu umenia – Doplnenie knižničného fondu (na rok 2021) 
           * Fond na podporu umenia – Otvorená knižnica pre všetkých (na rok 2021) 
           * Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis - Vzdelávanie seniorov v knižnici 
                                                                                  (na rok 2022) 
           * Nadačný fond Tesco pri Nadácii Pontis – Knižná búdka – dajme knihám 
                                                                                druhú šancu (na rok 2021) 
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 Vyúčtovanie projektov 
 * Mesto Galanta – Doplnenie knižničného fondu (na rok 2021) 
 * Fond na podporu umenia – Doplnenie knižničného fondu (na rok 2020) 
 * Fond na podporu umenia – Poznanie ukryté v knihe (podujatia na rok 2020) 

 
 Publikačná činnosť  

           Knihovnícky obzor : metodicko-inštruktážny časopis pre knihovníkov verejných        
           knižníc okresu Galanta. – Roč. 38, č. 1, 2021. / Zost. Mgr. Darina Kráľová. –    
           Galanta : Galantská knižnica, 2021. – 28 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. 38, č. 2, 2021. / Zost. Mgr. Darina Kráľová –  
           Galanta : Galantská knižnica, 2020 – 28 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 od Mesta Galanta (1 300 €) a z vlastných zdrojov (5 019,64 €). Z Fondu na 

podporu umenia získala Galantská knižnica v roku 2020 dotáciu 12 000 €, ale Fond 

na podporu umenia peniaze na účet GK poukázal až v decembri 2020, z tohto 

dôvodu boli finančné prostriedky z dotácie za rok 2020 na nákup použité až v roku 

2021, súčasne s dotáciou FPU na rok 2021 vo výške 6 000 €. Celkovo sme získali do 

fondu knižnice 2 770 knižničných jednotiek v hodnote 27 532,60 €, z toho 2 393 

kúpou a 377 darom. Na nákup periodickej tlače bolo vynaložených 2 475,36 €. 

V roku 2021 bolo z fondu vyradených 2 218 knižničných jednotiek v hodnote 

5 036,35 €. 

 

Akvizícia knižných jednotiek  

Náklady na 
nákup kníh 

Náklady na 
nákup 

periodickej 
tlače 

Dary Celkový 
prírastok v € 

Celkový 
prírastok v 

kusoch 

24 319,64 2 475,36 € 3 212,96 € . 27 532,60 € 2 770 

 
 

Prírastky knižných jednotiek vo fonde GK z hľadiska zamerania za rok 2021 

Náučná literatúra 
pre dospelých 

Beletria pre 
dospelých 

Beletria pre deti 
Náučná literatúra 

pre deti 

477 1 137 943 213 

 
 

Prírastky knižných jednotiek vo fonde GK z hľadiska jazyka za rok 2021 

Slovenský Maďarský Český Nemecký Anglický Iný 

1 806 798 157 5 4 --- 

 
 

Vyraďovanie knižných jednotiek z fondu GK za rok 2021 

Počet vyradených jednotiek Hodnota vyradených jednotiek 

2 218 5 036,35 € 

 
Čitatelia, návštevníci a výpožičky  
 
Počet aktívnych používateľov Galantskej knižnice v roku 2021 poklesol o 616 
čitateľov oproti roku 2020. Z dôvodu pandémie a zatvoreným základným školám 
poklesol počet detských čitateľov (-141). Sústavne aktívne spolupracujeme so 
základnými a materskými školami, usporadúvame pre nich rôzne kultúrno-
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spoločenské podujatia, besedy, hlasné čítania, ale v roku 2021 z dôvodu pandémie 
a zatvoreným základným školám sme nemohli organizovať všetky naplánované 
aktivity, knižnica bola pre verejnosť zatvorená a poklesol aj počet detských čitateľov 
(-141). 
Knižnica bola pre verejnosť otvorená 229 dní, z toho 139 dní v normálnom režime 
a 90 dní cez výdajné okienko a aj z tohto dôvodu poklesol počet fyzických 
návštevníkov. Používatelia knižnice na vrátenie kníh viac využívali bibliobox, v roku 
2021 vrátili používatelia prostredníctvom biblioboxu 5 645 knižničných jednotiek, 
(ďalej kn. j.), z toho 2 829 kn. j. bola literatúra pre dospelých a 2 816 kn. j. literatúra 
pre deti.  
Vývoj výpožičiek má už niekoľko rokov klesajúci trend, čo sa potvrdilo aj v roku 2021. 
Počet výpožičiek poklesol aj z dôvodu zatvorenia knižnice pre verejnosť počas 
pandémie.  
 

Počet obyvateľov okresu Galanta za roky 2019 - 2021 

 2019 2020 2021 

Počet obyvateľov 14 991 15 091 15 016 
*Údaj k 30.09.2021 

 

Registrovaní čitatelia GK za roky 2019 - 2021 
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2019 2 803 1 237 104 1 318 99 29 16 *  

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

2021 2 135 1 052 54 1 052 100 30 20   

* seniori sa neevidujú samostatne, sú zarátaní v dospelých čitateľoch 
 
 

Vývoj nárastu, resp. úbytku registrovaných čitateľov GK za roky 2019 - 2021 

 
Prírastok Úbytok 

Do 15 
rokov 

Dospelí Ostatní Spolu Do 15 
rokov 

Dospelí Ostatní Spolu 

2019 165 198 25 388 122 177 29 328 

2020 149 156 23 328 166 203 11 380 

2021 0 0 5 5 141 240 67 448 

 
 
 

Vývoj návštevnosti GK za roky 2019 - 2021 

 Fyzická Virtuálna* 

2019 34 376 2 956 

2020 30 056 4 828 

2021 17 083 2 013 

*len návštevník online katalógov 
**virtuálna návštevnosť spolu: 72 909  (web stránka + on-line katalóg + facebook, 
Instagram)  
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Výpožičky GK za roky 2019 - 2021 

 2019 2020 2021 

Absenčné 69 658 59 129 49 640 

Prezenčné  50 883 42 125 30 516 

Medziknižničná výpožičná služba iným 
knižniciam 

83 157 169 

Medziknižničná výpožičná služba z iných 
knižníc 

160 321 61 

Medzinárodná medziknižničná výpožičná 
služba iným knižniciam 

--- --- - 

Medzinárodná medziknižničná výpožičná 
služba z iných knižníc 

--- --- - 

 
Tabuľky výkonov v hlavných ukazovateľoch činnosti GK za rok 2021, referenčných 
služieb GK za roky 2019-2021 a regionálnych služieb GK za roky 2019-2021 sa 
nachádzajú na konci rozboru v Tabuľkovej časti na stane 34. 
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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 

 
 

Centrum vedecko-
technických informácií 
SR 

Zmluva o spolupráci - 
digitalizácia 

 
 

Centrum vedecko-
technických informácií 
SR 

Konzorcium Knižnice pre 
Slovensko – partnerská 
knižnica CVTI SR            

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 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.   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 

 

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 2021 

Jedineční 
návštevníci 

Celková 
návštevnosť 

Miera 
okamžitých 

odchodov v % 

Počet stránok 
za reláciu 

Priemerné 
trvanie relácie 

4 935 9 754 do 30 s. 
43,86% 

2,3  1 min 45 sec. 

 
 
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 2021 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 pozván

ky 

plagát

y 

banner tlačová 

správa 

Výstava ilustrácií k tvorbe Daniela 

Heviera 

slov. / /  / 

Výstava ilustrácií k tvorbe Martiny 

Matlovičovej 

slov. / /  / 

Výstava fotografií Spisovatelia 

v školských laviciach 

slov. / /  / 

Výstava Filmoví režiséri v školských 

laviciach 

slov. / /  / 

Výstava Korona v karikatúre slov. / /  / 

Divadielko s knižnicou - Máša a 

medveď 

slov. / / / / 

Kreslenie na asfalt slov. / / / / 

Divadielko pre deti Potulná Päťka 

a koncert skupiny Growe Train 

slov. / / / / 

Beseda s Annou Jónásovou a tvorivá 

dielňa s Jozefom Pobočíkom 

slov. / /  / 

Beseda so spisovateľkou Danušou 

Dragulovou Faktorovou 

slov. / /  / 

Beseda s Miroslavom Regitkom slov. / /  / 

Beseda s Eduardom Chmelárom slov. / /  / 

Tvorivá dielňa s Miroslavom Regitkom slov. / /  / 

Tvorivá dielňa s Danušou Dragulovou 

Faktorovou 

slov. / /  / 

Vyhodnotenie letných aktivít knihomoľov slov, / /  / 

Beseda s Otom Malým slov.  /  / 

Z rozprávky do rozprávky slov. / /  / 

Meséről mesére maď. / /  / 

 
* 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.) 
 
NEPERIODICKÉ PUBLIKÁCIE: 
 
Názov: 70 rokov Galantskej knižnice  
(zborník príspevkov) 
zostavila: Zita Perleczká a kolektív autorov 
vydavateľ: Galantská knižnica, Galanta  
tlač: Galantská knižnica, Galanta  
rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský a maďarský  
náklad: 200 ks  
ISBN 978 – 80- 89097 – 40- 1  
formát: A5  
rozsah: 78 strán  
obrázky: 30 farebných 2 čiernobiele 
  
Zborník vyšiel pri príležitosti 70. výročia  
založenia Galantskej knižnice 
 
Názov: Bibliografia edičnej činnosti Galantskej knižnice  
(regionálna bibliografia) 
autor: Mgr. Judita Kontárová 
vydavateľ: Galanta : Galantská knižnica,  
dátum/rok vydania: 2021. 
rozsah: 36 s.. 
Tlač v roku 2022. 
Dostupné na internete: 
https://www.galantskakniznica.sk/sites/default/files/bibliografia_edicnej_cinnosti_gk_
1.pdf 

 
Názov:  
Galantská knižnica v tlači 2011 – 2021  
(regionálna bibliografia).  
autor: Mgr. Judita Kontárová 
vydavateľ: Galantská knižnica 
tlač: Galantská knižnica, Galanta 
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský 
formát: A5  
rozsah: 135 s. 
fotografie: 0  
Tlač v roku 2022.  
Dostupné na internete: 
https://www.galantskakniznica.sk/sites/default/files/galantska_kniznica_v_tlaci_2011_
2021.pdf 

https://www.galantskakniznica.sk/sites/default/files/bibliografia_edicnej_cinnosti_gk_1.pdf
https://www.galantskakniznica.sk/sites/default/files/bibliografia_edicnej_cinnosti_gk_1.pdf
https://www.galantskakniznica.sk/sites/default/files/galantska_kniznica_v_tlaci_2011_2021.pdf
https://www.galantskakniznica.sk/sites/default/files/galantska_kniznica_v_tlaci_2011_2021.pdf
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Názov: Kalendár výročí osobností okresu Galanta: 2021 
Elektronická databáza uverejnená na webe 
(regionálna bibliografia) 
autor: Mgr. Judita Kontárová 
vydavateľ: Galantská knižnica, Galanta 
dátum/rok vydania: 2021 
Dostupné na internete: 
https://www.galantskakniznica.sk/kalendar-vyroci-osobnosti-okresu-galanta-2021 

 
Názov: Zoznam periodickej tlače v Galantskej knižnici 2021  
(výberová bibliografia) 
autor: Zita Perleczká  
vydavateľ: Galantská knižnica  
tlač: Galantská knižnica, Galanta  
rok vydania: 2021  
jazyk: slovenský  
náklad: 5 ks  
formát: A5  
rozsah: 24 strán  
fotografie: 0 
 
 
Názov: Viliam Farkaš „Bol to virtuóz“        
(bibliografický leták)  
autor: Zita Perleczká  
vydavateľ: Galantská knižnica, Galanta 
tlač: Galantská knižnica, Galanta 
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský 
náklad: 20 ks 
formát: A5 
rozsah: 4 s. 
fotografie: 2 farebné 
 
. 
 
 
 
 
Názov: Jaroslav Country Červenka  

  Pravý jazzman zo Šintavy 
(bibliografický leták)  
autor: Zita Perleczká 
vydavateľ: Galantská knižnica, Galanta 
tlač: Galantská knižnica, Galanta 
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský 
náklad:20 ks 
formát: A5 
rozsah: 4 s. 
fotografie: 2 farebné 
 
 

https://www.galantskakniznica.sk/kalendar-vyroci-osobnosti-okresu-galanta-2021
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PERIODICKÉ PUBLIKÁCIE 

 
Názov: Knihovnícky obzor  
(metodicko-inštruktážny časopis)  
vydavateľ: Galantská knižnica, Galanta 
tlač: Galantská knižnica, Galanta 
rok vydania: jún 2021 
číslo: 1 
jazyk: slovenský 
náklad: 30 ks 
formát: A5 
rozsah: 26 strán 
fotografie: 13 farebných 
Dostupné na internete:  
https://www.galantskakniznica.sk/knihovnicky-obzor 
 
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: december 2021 
číslo: 2 
jazyk: slovenský 
náklad: 50 ks 
formát: A5 
rozsah: 28 strán 
fotografie: 29 farebných 
Dostupné na internete: 
https://www.galantskakniznica.sk/knihovnicky-obzor  
 
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: 2021 
číslo: 1-2 
jazyk: slovenský a maďarský 
náklad: 150 ks 
formát: A5 
rozsah: 32 strán 
obrázky: 32 farebných  
Dostupné na internete: 
Dvojčíslo literárneho časopisu detí galantského okresu. 
Dostupné na internete: 
https://www.galantskakniznica.sk/pod-lupou  
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Druhé číslo z dôvodu pandémie nebolo vydané. 
V roku 2021 vyšlo dvojčíslo literárneho časopisu detí galantského okresu. 
 
Propagačné materiály  
 
 
Názov: Prvýkrát v knižnici  
(leták)  
autor: Zuzana Mlatecová 
vydavateľ: Galantská knižnica, Galanta  
tlač: Galantská knižnica, Galanta  
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský  
náklad: 600 ks  
formát: 1 zložený list A4 
 
 
 
 
 
Názov: Knižničný a výpožičný poriadok   
(leták)  
autor: Zuzana Mlatecová 
vydavateľ: Galantská knižnica, Galanta  
tlač: Galantská knižnica, Galanta  
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský  
náklad: 600 ks  
formát: 1 zložený list A4 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov: Első alkalommal a könyvtárban   
autor: Zita Perleczká 
vydavateľ: Galantská knižnica, Galanta  
tlač: Galantská knižnica, Galanta  
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský  
náklad: 400 ks  
formát: 1 zložený list A4 
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Názov: Könyvtárhasználati útmutató 
autor: Zita Perleczká 
vydavateľ: Galantská knižnica, Galanta  
tlač: Galantská knižnica, Galanta  
rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský  
náklad: 400 ks  
formát: 1 zložený list A4  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Názov: Ako používať online katalóg    
autor: Zita Perleczká 
vydavateľ: Galantská knižnica, Galanta  
tlač: Galantská knižnica, Galanta  
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský  
náklad: 500 ks  
formát: 1 zložený list A4  
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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) 
 
 BIRÓOVÁ, Angelika : Beseda s Otom Malým. – In: Knihovnícky obzor . - Roč. 38, 

č. 2 (2021), s. 18  
 BIRÓOVÁ, Angelika : Divadlo s knižnicou. – In: Knihovnícky obzor . - Roč. 38, č. 

2 (2021), s. 15 
 BIRÓOVÁ, Angelika : Kreslenie na asfalt. – In: Knihovnícky obzor . - Roč. 38, č. 1 

(2021), s. 20 
 BIRÓOVÁ, Angelika : Dve tvorivé dielne s Miroslavom Regítkom . – In: 

Knihovnícky obzor . - Roč. 38, č. 2 (2021), s. 20 
 BIRÓOVÁ, Angelika : Kreslenie na asfalt. – In: Knihovnícky obzor . - Roč. 38, č. 2 

(2021), s. 16 
 BIRÓOVÁ, Angelika : Letné stretnutie so spisovateľkou Danušou Dragulovou 

Faktorovou. – In: Knihovnícky obzor . - Roč. 38, č. 2 (2021), s. 22-23  
 -dk-: Dotácie z Fondu na podporu umenia v roku 2021. In: Knihovnícky obzor . - 

Roč. 38, č. 1 (2021), s. 7 
 -dk-: Nové knihy v Galantskej knižnici. - In: Knihovnícky obzor . - Roč. 38, č. 1 

(2021), s. 13 
 JAMRISKOVÁ, Alena : Stretnutie s Eduardom Chmelárom. – In: Knihovnícky 

obzor . - Roč. 38, č. 2 (2021), s. 20-21 
 KOLEKOVÁ, Lívia  – PERLECZKÁ, Zita: 70. rokov Galantskej knižnice : 1951-

2021 – In:  Knihovnícky obzor . - Roč. 38, č. 1 (2021), s. 8-10 
 KONTÁROVÁ, Judita: Maďarské literárne osobnosti v okrese Galanta – Pre 

Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku (Szlovákiai Magyar Írók 
Társasága) – spolupráca (pridaných 90 osobností). Online: 
https://www.szmit.hu/iro_emlek/helyseg.php?whely=101 

 KRÁĽOVÁ, Darina : Analýza externej komunikácie Galantskej knižnice. – In: 
Knihovnícky obzor . - Roč. 38, č. 1 (2021), s. 11-12 

 KRÁĽOVÁ, Darina : Knižná búdka - dajme knihám druhú šancu. – In: Knihovnícky 
obzor . - Roč. 38, č. 2 (2021), s. 8 

 KRÁĽOVÁ, Darina : Projekt otvorená knižnica pre všetkých. – In: Knihovnícky 
obzor . - Roč. 38, č. 2 (2021), s. 9 

 KRÁĽOVÁ, Darina : Fond na podporu umenia podporil nákup kníh v Galantskej 
knižnici.. – In: Knihovnícky obzor . - Roč. 38, č. 2 (2021), s. 11 

 KRÁĽOVÁ, Darina : Komentár k ročnému výkazu o činnosti verejných knižníc 
okresu Galanta za rok 2020. – In: Knihovnícky obzor . - Roč. 38, č. 1 (2021), s. 4- 

 KRÁĽOVÁ, Darina : Nové priestory obecnej knižnice Šoporňa. – In: Knihovnícky 
obzor . - Roč. 38, č. 2 (2021), s. 12 

 KRÁĽOVÁ, Darina : Mestská knižnica Sládkovičovo. – In: Knihovnícky obzor . - 
Roč. 38, č. 2 (2021), s. 13 

 KRÁĽOVÁ, Darina : Projekt Knižná búdka - dajme knihám druhú šancu. – In: 
Knihovnícky obzor . - Roč. 38, č. 1 (2021), s. 10-11 

 MLATECOVÁ, Zuzana : Beseda so spisovateľkou Annou Jónásovou 
a ilustrátorom Jozefom Pobočíkom.  – In: Knihovnícky obzor . - Roč. 38, č. 2 
(2021), s. 7 

 MLATECOVÁ, Zuzana : Bezpečne za kultúrou. – In: Knihovnícky obzor . - Roč. 
38, č. 1 (2021), s. 12-13 

 MLATECOVÁ, Zuzana : Galantská knižnica v online priestore. In: Knihovnícky 
obzor . - Roč. 38, č. 1 (2021), s. 23 

https://www.szmit.hu/iro_emlek/helyseg.php?whely=101
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 MLATECOVÁ, Zuzana : Nová služba Galantskej knižnice. Balenie kníh na mieru.  
– In: Knihovnícky obzor . - Roč. 38, č. 2 (2021), s. 7 

 MLATECOVÁ, Zuzana : Režiséri v školských laviciach.  – In: Knihovnícky obzor . 
- Roč. 38, č. 2 (2021), s. 23 

 MLATECOVÁ, Zuzana : Vyhodnotenie letných aktivít pre deti v Galantskej 
knižnici.  – In: Knihovnícky obzor . - Roč. 38, č. 2 (2021), s. 24-25 

 MLATECOVÁ, Zuzana : Výstava ilustrácií Martiny Matlovičovej.  – In: Knihovnícky 
obzor . - Roč. 38, č. 2 (2021), s. 24-25 

 MLATECOVÁ, Zuzana : Výstava slovenských spisovateľov. – In: Knihovnícky 
obzor . - Roč. 38, č. 1 (2021), s. 21-23 

 PERLECZKÁ Zita: Jaroslav „Country“ Červenka. Pravý jazzman zo Šintavy.  – In: 
Knihovnícky obzor . - Roč. 38, č. 2 (2021), s. 14-15 

 PERLECZKÁ Zita: Korona v karikatúre.  – In: Knihovnícky obzor . - Roč. 38, č. 2 
(2021), s. 16 

 PERLECZKÁ Zita: Primátor Galanty ocenil Galantskú knižnicu. 70. výročie 
Galantskej knižnice – 2 ceny primátora. – In: Knihovnícky obzor . - Roč. 38, č. 2 
(2021), s. 10-11 

 PERLECZKÁ Zita: Viliam Farkaš “Bol to virtuóz”. – In: Knihovnícky obzor . - Roč. 
38, č. 1 (2021), s. 18-19 

 BIRÓOVÁ, Angelika : Divadlo s knižnicou. – In: Knižničný spravodajca. - Roč. 48, 
č. 1 (2021), s. 31 

 BIRÓOVÁ, Angelika : Kreslenie na asfalt. – In: Knižničný spravodajca. - Roč. 48, 
č. 1 (2021), s. 31 

 KOLEKOVÁ, Lívia  – PERLECZKÁ, Zita: 70. rokov Galantskej knižnice : 1951-
2021 – In: Knižničný spravodajca. - Roč. 48, č. 1 (2021), s. 9-12 

 KRÁĽOVÁ, Darina : Grantové projekty v knižniciach TTSK. Knižná búdka - dajme 
knihám druhú šancu. – In: Knižničný spravodajca. - Roč. 48, č. 1 (2021), s. 9 

 BIRÓOVÁ, Angelika : Divadlo s knižnicou. – In: Knižničný spravodajca. - Roč. 48, 
č. 1 (2021), s. 31 

 BIRÓOVÁ, Angelika : Kreslenie na asfalt. – In: Knižničný spravodajca. - Roč. 48, 
č. 1 (2021), s. 31 
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MEDIÁLNE OHLASY 
 

 

Ohlasy na publikačnú a edičnú činnosť 
 

 DANKOVÁ, Miriam : Regionálne knižnice Trnavského samosprávneho kraja v 
roku 2020. Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave , 2021. 24 s.  
ISBN 978-80-88695-76-9 

 70 rokov Galantskej knižnice= : 70 éves a Galántai Könyvtár. Galantské 
novinky=Galántai Újság . - Roč. V, č. 8 (2021), s. 9, 20 , ISSN:2585-7517 

 (SV): Beseda s Eduardom Chmelárom o slovenských dejinách. In: Galantské 
novinky . - Roč. V, č. 8 (2021), s. 8 , ISSN:2585-7517 

 (SV) : Cenu primátora dostagazgatónője L. Koleková kapta a polgármester díját. 
In. Galantské novinky=Galántai Újság . - Roč. V, č. 8 (2021), s. 3, 15 , 
ISSN:2585-7517 

 (SV): Galantská knižnica slávi 70 rokov= : 70 éves a Galántai Könyvtár. – In: 
Galantské novinky=Galántai Újság . - Roč. V, č. 2 (2021), s. 4, 13 , 
[[[[]]]ISSN:2585-7517 

 Medzi vami - počas letných prázdnin. – In: Maxík . - Roč. XVIII, č. 2 (2021), s. [30-
31] , ISSN:1336-5029 

 TORNYAI, Bianka: Meseolvasás a legkisebbeknek és könyvvásár a galántai 
könyvtárban. - In: Új Szó . - Évf. 74, sz. 267 (2021), o. 4 , ISSN:1335-7050 

 (mb): Újra kinyitott a könyvtár. – In: Új Szó . - Évf. 74, sz. 22 (2021.1.28), o. 5 , 
ISSN:1335-7050 

 TORNYAI, Bianka: Újra várják az olvasókat a Galántai Könyvtárban. – In: Új Szó . 
- Évf. 74, sz. 93 (2021.4.23), o. 4 , ISSN:1335-7050 

 
Ohlasy na podujatia a iné kultúrne aktivity 
 
Ohlasy v médiách na činnosť knižnice 
 
TV KREA. Darujte knihy do knižnej búdky. 
[online]. [citované 19. 11. 2021] 
Dostupné na internete:  
https://www.rtvkrea.sk/darujte-knihy-do-kniznej-budky 
 
TV KREA. Galantská knižnica s útulnejším vestibulom 
[online]. [citované 23. 11. 2021] 
Dostupné na internete:  
https://www.rtvkrea.sk/galantska-kniznica-s-utulnejsim-vestibulom 
 
TV KREA. Knižná burza mala úspech 
[online]. [citované 26. 11. 2021] 
Dostupné na internete:  
https://www.rtvkrea.sk/knizna-burza-mala-uspech 
  
INFOLIB. Portál pre knižničnú teóriu a prax. Fond na podporu umenia podporil 
projekt Otvorená knižnica pre všetkých.   
[online]. [citované 10. 12. 2021] 
Dostupné na internete:  
https://www.infolib.sk/sk/aktuality/fond-podporu-umenia-podporil-projekt-otvorena-
kniznica-vsetkych.html 

https://www.rtvkrea.sk/darujte-knihy-do-kniznej-budky
https://www.rtvkrea.sk/galantska-kniznica-s-utulnejsim-vestibulom
https://www.rtvkrea.sk/knizna-burza-mala-uspech
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ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 

 
 
 
 

Využiteľnosť elektronických služieb v GK v roku 2021 

 Áno Nie 

možnosť elektronickej 
rezervácie služby*  
prostredníctvom on-line 
formulára 

Rezervovanie dokumentov áno  

Elektronická prolongácia 
výpožičiek 

áno  

Vstup do konta áno  

On line katalóg áno  

Napíšte nám áno  

Návrh na nákup kníh áno  

Objednávka MV áno  

Objednávka  rešerš áno  

Iné Elektronické referenčné 
služby 

  

    

Možnosť elektronickej platby za objednané služby  nie 

* špecifikovať elektronickú službu 
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ZAHRANIČNÉ SLUŽOBNÉ CESTY 
 

 
 

Zahraničný cesty zamestnancov GK za rok 2021 

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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Tabuľková časť 
 

 
 
 

Tabuľka výkonov v hlavných ukazovateľoch činnosti GK za rok 2021 

Ukazovateľ Mer. jedn. 
Plán na rok 

2021 
Skutočnosť  

2021 
% plnenia 

KNIŽNIČNÝ FOND 

Celkový stav knižničného 
fondu 

kn. j. 
73 200 76 732 104,82 % 

Počet kn. j. na 1 obyvateľa kn. j. 4,85 5,11 105,36 

Počet titulov odoberaných 
periodík 

titul 90 86 95,55 % 

Prírastok kn. j. 2 200 2 770 125,90 % 

Úbytok kn. j. 1 000 2 218 221,8 % 

 

Celkový počet výpožičiek kn. j. 120 500 80 156 66,51 % 

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

Z celkového počtu 
výpožičiek prezenčne 

kn. j. 50 000 30 516 61,03 % 

 

Počet registrovaných 
používateľov 

osoba 2 800 2 135 76,25 % 

z toho do 15 rokov osoba 1 200 1 052 87,66 % 

Návštevníci návšteva 72 000 89 992 124,98 % 

- z toho  fyzickí návšteva 32 000 17 083 53,38 % 

- z toho virtuálni návšteva 40 000 72 909 182,40 % 

 

Kolektívne podujatia podujatie 110 33 30 % 

v tom: informačná 
výchovapríprava 

hodina 30 2 6,66 % 
Odborné podujatia, 
porady 

podujatie 14 4 28,57 % 

Metodické návštevy návšteva 22 19 86,36 % 

Edičná činnosť titul 12 14 116,66 % 

Rešerše titul 30 36 120 %  

*    počet obyvateľov 15 016 (k 30. 09. 2021) 

 
Referenčné služby  
 

Referenčné služby GK za roky 2019 - 2021 

 2019 2020 2021 

Počet zodpovedaných dopytov 
v elektronických referenčných službách 

551 628  680 

Bibliografické informácie 4 264 4 746 5 938 

Faktografické údaje 1 963 2 115 3 836 

Rešerše 54 35 36 

Celkový počet záznamov v rámci rešerší  1 328 896 954 
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Regionálne služby  
 

Regionálne služby GK za roky 2019 - 2021 

 2019 2020 2021 

Počet spracovaných článkov s regionálnou 
tematikou 

2 808 2 176 2 970 

Počet výpožičiek rôznych druhov s regionálnou 
tematikou 

637 832 804 

Regionálne informácie 44 16 17 

Periodické edičné tituly späté s regiónom 6 5 7 

Neperiodické edičné tituly späté s regiónom 2 1 3 

Bibliografické letáky 7 4 2 

Regionálne prírastky do 
fondu 

Periodiká  26 23 22 

Publikácie 21 16 48 

 
 

Napĺňanie štandardov GK v rokoch 2019 - 2021 

Štandardy 10.001 – 20.000 obyv. ukazovateľ 2019 2020 2021 

Priestory knižnice (v m2 ) 60m2/1 000 
ob. 

625 625 
625 

Počet prevádzkových hodín 40-45 50 50 50 

Priemerná suma na nákup KJ na 1 
obyvateľa 

 

1,00 € 1,10 1,23 
 

1,78 

Počet pokojných miest na štúdium 50 49 49 52 

Verejne prístup. stanice s prip. na 
internet 

3 
5 5 

4 

Kvalifikácia zamestnanca 40 h/zam. - 29,9 36,03 

Počet vzdelávacích, kultúrnych 
a komunitných podujatí 

300 
181 47 

33 

%používateľov z počtu 
obyvateľov 

15 
18,69 18,23 

14,21 

Web vlastné web. 
sídlo 

áno áno 
áno 

Elektronický katalóg online áno áno áno 
*    počet obyvateľov 15 016 (k 30. 09. 2021 
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ŠTATISTICKÉ ÚDAJE KNIŽNÍC ZA ROK 2021 
 
 
 
Personálna vybavenosť 
 
 

Personálna štruktúra zamestnancov v knižnici za rok 2021 
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 15 15 12 1 1 1 1 217 51 

 
 
 
 

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov knižníc podľa pohlavia za rok 2021 
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  1  8      12 

Administratívni 
pracovníci 

     1      1 

Obslužní pracovníci        1    1 
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Štruktúra zamestnanosti pracovníkov knižníc podľa dĺžky trvania pracovného pomeru za rok 2021 

 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 

Počet žien GK 6 2 1 2 4 15 

% žien z celkového 

počtu zamestnancov 
GK 40 13,33 6,66 13,33 26,66 100 

Spolu GK 6 2 1 2 4 15 

% z celkového počtu 

zamestnancov 
GK 40 13,33 6,66 13,33 26,66 100 

 
 

Veková štruktúra zamestnancov knižníc za rok 2021 
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 5 2 

Administratívni 
pracovníci 

    1  

Obslužní pracovníci    1   

 
 

 
 

Počet zamestnancov knižníc na základe špecifických kritérií za rok 2021 

Názov organizácie Celkový počet 
zamestnancov 

Pracujúci 
dôchodcovia 

ZŤP Pracovník na 
materskej/rodičovskej 
dovolenke 

GK 15 1 3 - 
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Odborný rast a vzdelávanie  
 

 

Ďalšie vzdelávanie zamestnancov knižníc za roky 2019- 2021 

Galantská knižnica 

 2019 2020 2021 

Počet zamestnancov, ktorí v roku 2021 absolvovali, resp. ukončili vzdelávanie 
(dištančné štúdium, kurzy atď.) 

1 1 0 

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

0 0 0 

 

 

Pohyb pracovných síl 
 

Pohyb pracovných síl v knižniciach za roky 2019- 2021 

 2019 2020 2021 

Organizácia prírastok úbytok spolu prírastok úbytok spolu prírastok úbytok spolu 

GK 3 3 14 5 4 15 1 1 15 

 

 

Hlavné ukazovatele činnosti 
 
 

Podujatia knižnice za roky 2019 - 2021 

Galantská knižnica 

 2019 2020 2021 

Kultúrno-spoločenské podujatia  180/4180 46/1668 33/2684 

Odborné podujatia 1/12 1/15 0 

SPOLU 181/4192 47/1683 33/2684 
* počet podujatí / počet návštevníkov 
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Základné ukazovatele činnosti knižníc za roky 2019 - 2021 

 

 Počet výpožičiek Registrovaní používatelia Fyzická návštevnosť 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

GK 120.521 101 254 80 156 2 803 2 751 2 135 34.376 30 047 17 083 

 
 
 

Ukazovatele stavu knižničného fondu za roky 2019 - 2021 

 Počet knižničných jednotiek vo 
fondoch 

Prírastky Finančné prostriedky na nákup 
knižničných fondov a periodík v € 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

GK 74.485 76 180 76 732 2.628 2 483 2 770 16.500 18 614,17 26 795 

 
 
 

Ostatné činnosti knižníc za roky 2019 - 2021 

Galantská knižnica 

 2019 2020 2021 

Metodické návštevy 25 7 19 

Metodické konzultácie 74 124 145 

Bibliografické a faktografické informácie 6.227 6.861 5 938 

Vypracované rešerše 54 35 36 

Edičná činnosť 15 15 14 

 
 
 
 
Vyhotovil: Mgr. Darina Kráľová 
Schválil:   Mgr. Lívia Koleková 
Dňa: 14.02.2022 


