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I. HLAVNÉ CIELE, ÚLOHY A ZMENY V ŽIVOTE 
KNIŽNICE 

 

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch  v zmysle Zriaďovacej listiny 

vydanej Nitrianskym samosprávnym krajom aj v roku 2020 pôsobila ako verejná, 

kultúrna, vzdelávacia a informačná inštitúcia, ktorej poslaním je budovanie 

a uchovávanie univerzálneho knižničného fondu a poskytovanie  komplexných 

knižnično-informačných služieb používateľom.  

Prioritnou úlohou Knižnice Antona Bernoláka (ďalej len KAB), v hodnotenom období, 

bolo budovať a uchovávať univerzálny knižničný fond bez ohľadu na nosič informácií, 

poskytovať používateľom knižnično-informačné služby a zabezpečovať občanom 

prístup k informáciám. 

 

     Knižnica plnila tiež funkciu mestskej knižnice v mieste svojho sídla, čím sa 

začlenila do jej infraštruktúry a svoje služby poskytovala predovšetkým jej 

obyvateľom. V rámci plnenia svojej nadobecnej funkcie knižnica metodicky 

usmerňovala činnosť 58 knižníc v regióne 

 

    Úlohy knižnice určuje Zákon o knižniciach č. 126/2015 Z. z., Manifest verejných 

knižníc prijatý UNESCOM a Zriaďovacia listina Knižnice Antona Bernoláka v Nových 

Zámkoch. Činnosť KAB koncepčne vychádza aj z hlavných zámerov a priorít 

určených Stratégiou rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020 ako aj 

Plánu činnosti na rok 2020.  

    Poslaním knižnice je podpora vzdelávania a rozvoja kultúry v regióne 

uchovávaním, sprostredkovaním a sprístupňovaním kultúrneho dedičstva 

obsiahnutého v literatúre, tlači a v špeciálnych dokumentoch v súlade s 

demokratickými ideálmi.  

 

V roku 2020 KAB v  Nových Zámkoch zamerala svoju činnosť na: 

 

1. Skvalitňovanie poskytovaných komplexných knižnično-informačných  

    služieb 

 

 využívanie KIS DAWINCI vo všetkých oblastiach odbornej činnosti 

(akvizícia, výpožičky, katalóg, revízia) 

 organizovanie kultúrno-vzdelávacích podujatí pre organizované skupiny 

a pre verejnosť 

 

2. Vytváranie a posilňovanie čitateľských návykov  detí, podpora čítania 

     s porozumením 

 aktívna spolupráca so školami 
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 zapájanie sa do medzinárodných a celoslovenských čitateľských súťaží 

a realizácia vlastných netradičných podujatí pre deti 

 

3. Podporu celoživotného vzdelávania a rozvoja kreativity občanov regiónu.  

 doplňovanie fondu knižnice najmä odbornou  literatúrou  

 organizovanie vzdelávacích podujatí a tvorivých dielní 

 

4. Prácu s handicapovanými, sociálne slabšími a staršími používateľmi,  

    humanizácia činnosti knižnice, individuálny prístup k ich kultúrnym a  

    vzdelávacím potrebám.   

 KAB je pobočkou Slovenskej knižnice pre nevidiacich M. Hrebendu 

v Levoči  

 spolupráca so Súkromnou špeciálnou školou a denným stacionárom pre 

deti 

 spolupráca s o.z. IRIS / ženy s rakovinou prsníka/ 

 donáška kníh do domu zdravotne znevýhodneným používateľom v rámci  

mesta 

 

5. Podporu činnosti záujmových klubov zriadených pri KAB. 

 Literárny klub GENERÁCIE 

 Klub priateľov sci-fi ORION 

 Klub kreatívnej tvorby 

 Čitateľský klub pre tínedžerov PUELLA  

 Čitateľský klub BABYNEC 

 

6. Doplňovanie, uchovávanie a sprostredkovanie knižničných fondov    

     s využitím KIS Dawinci. 

 

7. Podporu odborného rastu pracovníkov knižnice formou účasti na  

     odborných seminároch  a workshopoch. 

 

8. Zabezpečenie metodickej a poradenskej činnosti pre mestské a obecné    

     knižnice.  

 

9.Rozvíjanie dialógu medzi kultúrami národa a národnostných menšín  

 organizovanie  netradičných   kultúrnych aktivít  v multikultúrnom prostredí 

 

10. Podporu rozvoja informačnej a počítačovej gramotnosti občanov 

        prístupom k vonkajším informačným zdrojom  a  transformovanie sa  

        knižnice na komunitné centrum informácií. 

 

11.Rozvíjanie vzťahov vzájomnej koordinácie a kooperácie s knižnicami, 

      orgánmi štátnej správy, samosprávy, kultúrnymi zariadeniami, cirkvami,  
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      občianskymi združeniami, vydavateľstvami, médiami, podnikmi, podni -     

      kateľmi a priaznivcami knižnice v regióne i mimo neho s cieľom zviditeľniť   

      knižnicu a  získať sponzorské zdroje. 

 

12. Rozvíjanie cezhraničnej spolupráce 

      Podieľať sa na spoločných cezhraničných, edičných a vzdelávacích  

      aktivitách najmä so Župnou a mestskou  knižnicou Józsefa Attilu v Tatabány 

 

13. Zvyšovanie imidžu knižnice  vhodnou medializáciou a propagáciou  

       služieb a činnosti knižnice, počas  celého  roka, no najmä v mesiaci knihy 

       a v priebehu 21.Týždňa slovenských knižníc – „Knižnice pre všetkých“.  

 

14. Získanie mimorozpočtových zdrojov z Fondu na podporu umenia 

       prostredníctvom  projektov:KNIŽNICA – BRÁNA K POZNANIU 

 

15. Získanie mimorozpočtových zdrojov z MsÚ na aktivity knižnice 

       prostredníctvom projektu: IDEME DO KNIŽNICEa VZDUŠNÉ ZÁMKY 

 

16. Získanie  novej literatúry ( podľa vlastného výberu)  v maďarskom  

        jazyku prostredníctvom projektov MÁRAI.    

 

17. Zvyšovanie používateľského komfortu a estetizácia prostredia 

       ( obnova mobiliáru na výpožičnom odd. KAB) 

 

Rok 2020 sa v KAB niesol v znamení: 

 

 21. Týždňa slovenských knižníc  

 Roka slovenských divadiel 

 75. Výročia ukončenia 2. svetovej vojny 

 25. výročia podpísania Schengenskej dohody 

 

       Činnosť knižnice  bola, v súvislosti  s nariadeniami Úradu verejného 

zdravotníctva z dôvodu šírenia pandémie COVID-19, obmedzená. 

Od 10.3.2020 bolo zakázané organizovať  podujatia pre väčší počet ľudí a 

od 16.3.2020 do 11.5.2020, od 24.10.2020 do  2.11.2020 a od 24.12.2020 do 

31.12.2020  bola knižnica pre verejnosť zatvorená.   
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II. VZÁJOMNÉ VZŤAHY KOORDINÁCIE 

A KOOPERÁCIE 

 

 
KAB sa v priebehu roka 2020 zamerala prioritne na spoluprácu : 

 

*s regionálnymi verejnými knižnicami a Krajskou knižnicou   

  Nitrianskeho regiónu  pri: 

 výmene knižničných jednotiek 

 výmene vydaných publikácií 

 spoločnom vzdelávaní knihovníkov v rámci Krajskej pobočky SSK 

 koordinácii metodickej činnosti 

 

*so Slovenskou národnou knižnicou v Martine   

 koordinácii metodickej a bibliografickej činnosti 

 ďalšom vzdelávaní pracovníkov knižnice účasťou na odborných seminároch 

 

*s orgánmi štátnej správy a miestnych samospráv KAB   spolupracovala pri: 

 organizovaní kultúrno-vzdelávacích aktivít 

 získavaní mimorozpočtových finančných zdrojov 

 zabezpečovaní metodickej pomoci a odborných služieb obecným a mestským 

knižniciam v regióne 

 získavanie pracovníkov v rámci projektov ÚPSVaR 

 

*s odborom organizačným – referátom kultúry Mestského  úradu pri: 

 organizovaní kultúrnych aktivít pre deti z  MŠ a  ZŠ v meste 

 organizovaní komunitných aktivít pre verejnosť – podujatia v rámci projektu 

Vzdušné zámky 

 

*  s kultúrnymi zariadeniami, cirkvami, občianskymi združeniami,   

    nadáciami, vydavateľstvami, médiami, podnikmi  a podnikateľmi ako    

    i priaznivcami knižnice v regióne pri: 

 organizovaní a spoluorganizovaní kultúrnych podujatí a aktivít pre  

              občanov  

 propagácii služieb a činnosti knižnice 

 

*s knižnicami v zahraničí (MR a ČR) pri: 

 spoločných  kultúrno-edukačných aktivitách  a výmene  skúseností najmä v 

oblasti komunitnej činnosti knižníc, regionalistiky a automatizácie.  

 akvizičná činnosť – doplnenie KF KAB o lit. v maď. jazyku z programu 

MÁRAI. a 
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III. ZÁKLADNÉ ČINNOSTI KNIŽNICE 
 

 

A/ KNIŽNIČNÝ FOND 

 

1. Zhromažďovanie a spracovanie knižničných dokumentov  s  ohľadom na 

regionálne zázemie KAB v súlade so vzdelávacou  funkciou       knižnice. 

     Koordináciu tejto činnosti zabezpečoval Útvar knižnično-informačných fondov 

podľa Zásad doplňovania,  spracovania KF  v spolupráci s akvizičnou komisiou KAB. 

 

Doplňovanie KF sa realizovalo:   

 z príspevku zriaďovateľa 

 z vlastných zdrojov 

 z knižných darov vydavateľstiev 

 z projektu Márai (MR)- lit. v maďarskom jazyku 

 

Knižničný font k 31.12.2020 bol 140 260 KJ 

 

PRÍRASTOK KNIŽNÉHO FONDU 

 

Financovanie nákupu knižného fondu: 

 

   V  2020 získala knižnica účelovo, na nákup knižničného fondu 

5 000 € od zriaďovateľa. Z toho použila na: 

 nákup kníh: 1 555,31 € 

  predplatné periodík 3 444,69 € 

    

Z verejných zdrojov FPU získala KAB  10 000,-€. Uvedené finančné prostriedky 

boli na účet KAB poukázané až 29.12.2020. Z uvedeného dôvodu sa nákup bude 

realizovať až v roku 2021. ( Čerpanie je možné realizovať do 30.6.2021). 

 

NÁKUP KNÍH 

 

FORMA OBSTARANIA POČET KJ  HODNOTA V € 

Kúpa –účelové 
prostriedky NSK + 
vlastné prostriedky 203 

 

2 409,70 

Projekt MÁRAI 107  794,48 

Dary 147  208,73 

SPOLU 457  3 412,91 
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2.Uchovávanie a sprístupnenie knižničných dokumentov  

 

      V priebehu roka sa pokračovalo v automatizácii knižničných procesov 

spracovaním nových prírastkov knižného fondu v software DAWINCI.  

 

      V roku 2020 bolo zapísaných do elektronického katalógu 457 knižničných 

jednotiek, z toho 203 získaných kúpou.    

/Prehľad – tabuľky sú v prílohe /   

 

      Na webovej stránke KAB www.abkniznica.sk je pre používateľov sprístupnený 

on-line katalóg knižničných zbierok. V súčasnosti je celý knižničný fond  

skatalogizovaný v elektronickej forme a prekonvertovaný do softwaru DAWINCI.  

    Používatelia využívajú on-line katalóg na oddelení odbornej literatúry ako aj na 

útvare knižnično-informačných služieb.  

 

 Počet vyradených dokumentov: 1 487 v hodnote 2 266,90€ 

 Počet odoberaných periodík: 65 titulov -75 exemplárov 

 

 

B/ KNIŽNIČNO – INFORMAČNÉ SLUŽBY 

 

  KAB poskytuje používateľom komplexné knižnično-informačné služby s využitím 

KIS Dawinci, pričom dôraz  kladie na individuálnu prácu s čitateľmi. 

Uvedené služby boli poskytované  v zmysle platného výpožičného poriadku. 

 

Zápisnéna 1 fiškálny rok: 

 pre dospelých používateľov bolo 5 € 

 pre detských používateľov a seniorov do 70 rokov  2 €   

 pre ZŤP a seniorov nad 70 rokov, držitelia preukazu vojnového veterána-  

zdarma 

 

    Na webovej stránke KAB – www.abkniznica.sk je sprístupnené konto čitateľa, cez 

ktoré je možné zarezervovať literatúru. 

 

Knižnično-informačné služby sa poskytovali na  miestach obsluhy:  

1/ Oddelenie odbornej literatúry 

2/ Útvar knižnično-informačných služieb v tom  ("Rodinná knižnica“ ) 

3/ Úsek bibliografie a regionalistiky 

 

    Knižnica bola pre verejnosť otvorená aj v sobotu od 8°° do  14°° hod., v pondelok 

od 13.00 do 18.00 a v ostatné dni v týždni od 9°° do 18°° hod.       

(v letných mesiacoch júl - august do 17°° hod.) 

 

Počet prevádzkových hodín knižnice pre verejnosť je 47 hodín týždenne.  

http://www.abkniznica.sk/
http://www.abkniznica.sk/
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    Knižnica od 16. marca 2020 v súvislosti s epidemiologickými opatreniami ÚVZ 

poskytovala služby verejnosti v obmedzenom režime. Okrem toho ÚKIS (oddelenie 

lit. pre deti, beletrie a hudobný úsek) bol v dňoch 7.9. – 17. 9. 2020 pre verejnosť 

zatvorený z dôvodu výmeny knižničného nábytku. 

    Uvedené skutočnosti výrazne ovplyvnili dosiahnuté výsledky knižnice . 

 

STRUČNÉ HODNOTENIE DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV 

 

A/ POUŽÍVATELIA 

 

     V roku 2020 KAB  registrovala 1944 používateľov čo je  pokles o 1024 t. j. o 34,9 

% v porovnaní s rokom 2019. Najvýraznejší bol pokles  u detských používateľov. 

Registrovaných bolo 573 čo je o 891 t.j. o 60,86 % menej ako v predchádzajúcom 

roku. Hlavným dôvodom je skutočnosť, že knižnica  nemohla v roku  2020 realizovať 

slávnostný zápis prvákov a prenesené hodiny pre žiakov ZŠ. 

    Služby knižnice v roku 2020 využívalo aj 272(13,99 %) používateľov so 

špeciálnymi potrebami – zdravotne znevýhodnení   používatelia a  seniori.Je to     

o 198 menej ako v roku 2019. 

Pre uvedenú skupinu používateľov  zaviedla knižnica službu  Donáška kníh do 

domu. Realizuje sa ( v rámci mesta)  mesačne  na základe telefonickej požiadavky. 

V roku 2020 využívalo pravidelne uvedenú službu 14 používateľov. 

V čase, kedy bola knižnica pre verejnosť zatvorené z dôvodu epidémie Covid 19   sa 

uvedená služba neposkytovala. 

 

B/ VÝPOŽIČKY 

 

  Napriek podstatnému zníženiu počtu používateľov počet realizovaných výpožičiek 

181 049 poklesol iba o 3418 t.j.1,85 %. Dôvodom bola skutočnosť, že si používatelia 

požičiavali viac kníh a na dlhšie obdobie  ( v čase, kedy bola knižnica zatvorené sa 

čitateľom výpožičky predĺžili). 

      Výraznejší pokles bol zaznamenaný iba pri prezenčných výpožičkách o 3069 t.j. 

42,12 %  nakoľko študovňa  a čitáreň bola, v súlade s opatreniami ÚVZ, dlhší čas pre 

verejnosť zatvorená.  

 

      Počet MVS z iných knižníc bol 260 čo je o 16 viac ako v roku 2019 a počet MVS 

iným knižniciam bol 22 čo je o 15 viac. 

-10- 

 

      Počet vypracovaných rešerší bol 65 a oproti roku 2019 stúpol o 27. Rešeršné 

služby boli elektronicky poskytované aj v čase, kedy bola knižnica zatvorená.   

 

  Knižnica zaviedla, od konca roku 2011, novú službu – SMS  upomienky. Podstatne 

sa tým  znížili náklady, zjednodušil sa systém upomienkovania. 
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V čase, keď bola knižnica zatvorené bolo zasielanie upomienok pozastavené. 

 

Knižničné ukazovatele za rok 2020  

(Porovnanie s rokom 2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámka: V ročnom výkaze o knižniciach KULT (MK SR ) 10 -01 sa bude 
vykazovať aj počet podujatí v on-line priestore a ich návštevnosť .  
 
 
C/ KULTÚRNO – EDUKAČNÉ PODUJATIA 

 

     V roku 2020 knižnica zorganizovala 111 podujatí, ktorých sa zúčastnilo 1 826 

návštevníkov. Nakoľko od  marca 2020 bolo organizovanie podujatí  opatreniami 

ÚVZ zakázané, pripadne veľmi obmedzene, knižnica realizovala rôzne podujatia 

v on line priestore ( čítanie rozprávok, prezentácia autor alebo kníh, kvízy,  

tvorivé dielne,...).  Verejnosti ich sprístupňovala na sociálnych sieťach Facebook 

a Instagram. Celkovo bolo v uvedenej forme realizovaných 287 podujatí. 

Návštevníkov  na on line (virtuálnych)podujatiach bolo 7 160. 

 

 

 

 

UKAZOVATEĽ 2019 2020 ROZDIEL ROZDIEL V % 

POUŽÍVATELIA    2986 1944 -1042 - 34,89  

- z toho deti do 15 rokov 1464 573 -891 -60,86  

VÝPOŽIČKY z toho: 184467 181049 -3418 -1,85  

- absenčné 177181 176832 -349 -0,19  

-prezenčné 7286 4217 -3069 -42,12  

NÁVŠTEVNOSŤ knižnice 18963 14202 -4761 -25,10  

PODUJATIA V KAB 436 111 -325 -74,54  

- z toho inf. výchova 25 8 -17 -80  

NÁVŠTEVNOSŤ podujatí v 
KAB 10821 1826 -8995 -81,93  

PODUJATIA ON LINE 0 287 287   

NÁVŠTEVNOSŤ ON LINE 
PODUJATÍ 0 7 160 7160   

POČET PODUJATÍ spolu 436 398 -38 -8,71  

NÁVŠTEVNOSŤ PODUJATÍ 
spolu 10821 8986 -1835 -16,95  

NÁVŠTEVNOSŤ knižnice 
spolu 29 784 23 191 -6593 -21,70  

MVS z iných knižníc 234 260 26 +11,11  

MVS iným knižniciam 7 22 15 +214  

Rešerše 38 65 27 +71,05  
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NAJVÝZNAMNEJŠIE KULTÚRNO-EDUKAČNÉ PODUJATIA 

 

   V súlade s plánom činnosti na rok 2020 boli podujatia zamerané na rozvoj 

čitateľskej gramotnosti detí a mládeže, významné výročia, predstavovanie 

regionálnych osobností a zvyšovanie podielu knižnice na vzdelávaní. 

   Z dôvodu šírenia epidémie COVID 19 a opatreniami s tým súvisiacimi sa podujatia 

s väčším počtom návštevníkov mohli realizovať iba do konca marca a v letných 

mesiacoch. 

    KAB je jedným z participantov projektu MsÚ Nové Zámky – Vzdušné zámky – 

mesto kultúry 2020.V rámci uvedeného projektu mala v roku 2020 zorganizovať 3 

podujatia, ale z dôvodu opatrení ÚVZ bolo realizované iba 1 – Rendezvou 

s literatúrou. Termíny ďalších boli preložené na rok 2021.  

   Podujatia boli finančne kryté najmä z finančnej podpory mesta Nové Zámky v rámci 

projektov: 

 Ideme do knižnice     500,-€ 

 Vzdušné zámky       4 351,-€ 

 

Za najvýznamnejšie uskutočnené kultúrne aktivity knižnice v roku 2020 

považujeme: 

 

 *podujatia 21. Týždňa slovenských knižníc 

 *kultúrno – vzdelávacie akcie venované  

 výročiam významných osobností 

 podpore čitateľskej gramotnosti 

 *autorské besedy  

 *výstavy s dôrazom na osobnosti regiónu za  účasti autorov 

 
 
Kalendár najvýznamnejších podujatí realizovaných v roku 2020 

 
JANUÁR 

 Ľudské telo ako umenie – výstava prác mladého výtvarníka 
                 Mareka Kajana 

 Čítame s Osmijankom – vyhlásenie súťaže 

 Veľkí a malí kamaráti  si čítajú – vyhlásenie čitateľskej súťaže  

 beseda s Jozefom Palackom, autorom knihy 100 rokov  
                 Slovenského ochotníckeho divadla v Nových Zámkoch pri  
                 príležitosti Roka slovenského divadla 

 Nové objavy vo vesmíre – prednáška a beseda s RNDr. Evou  
                  Sekovou 

 
FEBRUÁR 

 Austrália vo fotografiách –výstava fotografa Daniela Mareka 

 Nové scifi a fantasy knihy a filmy- beseda 

 Autorský večer Zdenky WenzlovejŠvábekovej a prezentácie   
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                  jej novej knihy Naposledy plačem 
 
 
MAREC 

 21.TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC– 2.3.2020 – 8.3.2020  

 25 rokov Schengenského priestoru – beseda so Zuzanou 

                 Szabóovou zo združenia EUROPA DIRECT Komárno  

 autorská beseda so spisovateľkou Simonou Kutišovou 

 Rendezvou s literatúrou – netradičná forma predstavovanie    11 

slovenských autorov v samostatných blokoch (Silvia Gajdošová, Petra 

Nagyová-Džerengová, Roman Brat, Zuzka Šulajová, Péter Forgács, Jana 

Pronská, Katarína Soyka, Ondrej Trepáč, Květa Halásová, Jitka Rožňová, 

Andrea Ágg a ilustrátor Miroslav Regitko). 

                ( Participácia na projekte MsÚ Nové  Zámky -Vzdušné zámky – Mesto  

                kultúry 2020) 

 

JÚL 

 Veľkí a malí kamaráti si čítajú – slávnostné vyhodnotenie čitateľskej 

súťaže pre deti a korunovácia Kráľa detských čitateľov na rok 2020. 

 

 

KLUBOVÁ ČINNOSŤ 

 

V roku 2020 pri knižnici pôsobilo 5 klubov:   

 

 Literárny klub Generáciepôsobí pri regionálnom úseku  a rozvíja svoju 

činnosť už 26 rokov.Pravidelne mesačne organizuje tematické večery 

prózy a poézie pre verejnosť. 

 Sci-fi klub Orion pripravuje pre svojich priaznivcov prednášky, besedy 

a videoprojekcie. Založený bol v roku 1988 apôsobí pri oddelení odbornej 

literatúry. 

 Klub kreatívnej tvorby vznikol v roku 2014 z iniciatívy skupiny senioriek. 

Venuje sa kreatívnej tvorbe a spolupracuje s knižnicou pri organizácii 

 tvorivých dielní. Pôsobí pri regionálnom úseku. 

 Čitateľský klub PUELLAbol založený v roku 2019. Schádzajú sa v ňom 

tínedžeri, ktorých záľubou je čítanie. Pôsobí pri odd. beletrie. 

 Čitateľský klub BABYNEC –združuje ženy so záujmom o literatúru. Pri 

odd. beletrie pôsobí od roku 2019. 

 

 

PROPAGÁCIA PODUJATÍ 

 

Propagácia činnosti knižnice bola realizovaná prostredníctvom: 

 webovej stránky knižnice 
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 sociálnych sieťach FACEBOOK,INSTAGRAM 

 pozvánok na podujatia 

 regionálnych médií (Naše novosti, MY, Novinky) 

 NZTV 

 RTVS 

 Új Szó 

 

   V roku 2020 bolo v tlači  uverejnených 12 príspevkovo KAB, 2 reportáže 

odvysielala NZTV a 1 RTVS. 
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IV. ÚSEK BIBLIOGRAFIE A REGIONALISTIKY 
 

 

Činnosť úseku bola v roku 2020 zameraná na: 

 

* budovanie, sprístupňovanie a archiváciu regionálneho knižničného fondu      

    v súlade s ekonomickým, sociálnym a kultúrnym zázemím regiónu 

 

Prírastok dokumentov do regionálneho fondu bol : 

 15 kníh  

 272 periodík /24 titulov /                                                                     

 27 špeciálnych tlačív 

 

 * koordináciu bibliografickej činnosti s Krajskou knižnicou Karola Kmeťka   

   v Nitre a SNK v Martine 

 

 *rešeršnú a bibliograficko-informačnú službu podľa požiadaviek     

   používateľov - poskytnutých bolo 25 rešerší  a 79 BIS 

 

* tvorbu bibliografických dát – články regionálneho  charakteru pre :      

 Regionálnuročenku „Okres Nové Zámky v tlači” rok 2020- 

 tvorba registrov   1001 záznamov v systéme Dawinci 

 

* tvorbu personálnych katalógov – autorských i profesných –  

   561 záznamov     

 

 *  v rámci bibliografickej a edičnej činnosti boli v roku 2020 vydaná 1 ročenka     

      a 2 bibliografie( obe tlačenej aj elektronickej forme): 

 Okres Nové Zámky v tlači 2019 – regionálna ročenka 

 Feldinszká Mária: Druhá svetová vojna 1939 -1945 na území okresu Nové 

Zámkyv dokumentoch – tematická bibliografia 

 Trepáč Ondrej: Trestné právo. Výberová bibliografia 

 

     Úsek regionalistiky a bibliografie sa aktívne podieľal aj na príprave a uskutočnení 

kultúrnych aktivít (výstavy, besedy s regionálnymi autormi) a  pravidelne mesačne 

aktualizoval informačné panely pre verejnosť . 

V roku 2020 úsek ÚRAB  pripravil 5 podujatí. 
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V. METODICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOSŤ 
 

 

KAB metodicky riadi a koordinuje 58 knižníc v regióne: 

 

2 mestské 

11 obecných knižníc s profesionálnym knihovníkom 

45 obecných knižníc s neprofesionálnym knihovníkom 

 

Metodická a poradenská činnosť  bola v roku 2020 orientovaná najmä na: 

 

 koordináciu a kooperáciu s verejnými knižnicami v novozámockom regióne, 

metodické návštevy a konzultácie s cieľom zlepšenia služieb a činnosti 

knižníc. 

 rozborovú, analytickú a prieskumovú činnosť (výkazy, dotazníky, štatistické  

údaje a ankety) – analýza a rozbor pre SNK, MK SR a pod. 

 poskytnutie aktuálnych legislatívnych dokumentov a vzorových základných 

materiálov ako (Zriaďovacia listina, Knižničný a výpožičný poriadok obecných 

knižníc) a pod. 

 aktívnu pomoc pri zavádzaní knižnično-informačného systému BibLib 

            (Andovce, Gbelce, Veľké Lovce, Palárikovo) 

 metodicko-konzultačné služby pri spracovaní projektov na FPU, stavaní fondu, 

zaškolovaní nových knihovníkov. 

 v súvislosti s epidémiou COVID 19 boli knižniciam  poskytované aktuálne 

informácie o nariadeniach ÚVZ SR, ktoré sa týkali ich činnosti 

 

Rok 2020 

 

Počet uskutočnených metodických návštev: 7 

( Andovce 2x, Palárikovo, Šurany, Bánov, Gbelce, Zemné) 

 

Počet uskutočnených metodických konzultácií: 63 
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VI. ELEKTRONIZÁCIA, AUTOMATIZÁCIA 

A TECHNICKÉ VYBAVENIE – INFORMAČNÉ 

TECHNOLÓGIE 

 

 
  Ťažiskové úlohy v tejto oblasti boli v roku 2020 zamerané na: 

 prácu v  knižničnom software DAWINCI vo všetkých moduloch (katalogizácia, 

výpožičné služby, bibliografia), 6 257 krát bol využitý online  katalóg knižnice 

 poskytovanie  služby VEREJNÝ INTERNET  v roku 2020 využilo iba 129 

používateľov, nakoľko služba nebola verejnosti prístupná celý rok (opatrenia 

ÚVZ) 

 KAB má vlastnú webovú stránku: www.abkniznica.sk. V roku 2020 bol počet 

individuálnych prístupov na stránku 11 079. 

 využívanie e-mailovej pošty v komunikácii s inštitúciami 

 prácu v elektronickom bankovníctve (štátna pokladnica, internet banking) 

 KAB využíva sociálne siete FACEBOOK a INSTAGRAM na propagáciu 

svojich podujatí, zverejňovanie dôležitých informácií a on line podujatia. 

 Ochranu knižničných zbierok sa od roku 2008 darí zabezpečiť vďaka grantu 

MK SR projektom „Elektronická ochrana KF“, pre  výpožičné oddelenia 

v oboch budovách. 

 Prístup na internet majú všetci odborní pracovníci 

 KAB mala k 31.12.2020  k dispozícii  33 PC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abkniznica.sk/
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VII. ODBORNÉ VZDELÁVANIE, KNIŽNICA 

A SPOLKOVÁ ČINNOSŤ, MEDZINÁRODNÁ 

KNIŽNIČNÁ SPOLUPRÁCA 
 

 

A/ ODBORNÉ VZDELÁVANIE  

 

KAB podporovala svojich zamestnancov v ďalšom vzdelávaní formou účasti na 

odborných seminároch, školeniach a akreditovanom vzdelávaní. V roku 2020 sa 

zúčastnili na týchto odborných podujatiach: 

 

*Odborný seminár k aktuálnym problémom knihovníctva 

 Termín:19.2.2020 Organizátor: SNK a SAK 

 

*Benchmarking verejných knižníc (on line) 

Termín:15.10.2020 Organizátor: SNK 

 

*Projektový manažment  (on line) 

Temín: 10.11.2020. 

Organizátor: SNK MT a spoločnosť Eventive s.r.o. 

 

Pre knihovníkov  zorganizovala KAB : 

 

Školenie OBP– internéškolenie pre  zamestnancov knižnice 

 

 

B) KNIŽNICA A SPOLKOVÁ ČINNOSŤ 

 

   KAB je kolektívnym členom Spolku slovenských knihovníkov a knižníc ako aj 

Slovenskej asociácie knižníc. Pracovníci sa zúčastňujú odborných a vzdelávacích 

podujatí, ktoré stavovské organizácie realizujú. 

 

 

C) MEDZINÁRODNÁ /CEZHRANIČNÁ/ SPOLUPRÁCA 

 

V roku 2020 KAB v rámci medzinárodnej spolupráce realizovala: 

 spolupráca so Župnou knižnicou Jószefa Attilu v Tatabányi 

 projekt MÁRAI –výber lit. v maď. jazyku – knižný dar 
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VIII. PROJEKTY, GRANTY, MIMOROZPOČTOVÉ 

ZDROJE, SPONZORING 
 

 

KAB pre rok 2020 rozpracovala alebo pokračovala v nasledovných projektoch: 

 

Pokračujúce projekty  

 

KNIHY VON ! 

    projekt samoobslužné knižnice na kúpalisku Štrand   

      MsÚ Nové Zámky   

 

1.Obnova a doplnenie mobiliáru KAB ( II. etapa) 

    FPU       10 000,- € 

 

 

Realizácia nových projektov na rok 2020 

 

1.Knižnica – brána k poznaniu  (akvizícia)  10 000,-€ 

2. Ideme do knižnice(cyklus podujatí )   500,-€ 

    MsÚ Nové Zámky                                                     

3.Vzdušné Zámky – participácia na projekte   4 351,-€ 

   FPU – o Mesto kultúry 2020 

 

 

Cezhraničná spolupráca- projekty: 

 

 Program MÁRAI 

akvizícia maď.lit. – MR Kello 

91 KJ v hodnote  680,82 €    

 

 

VYRACOVANIE NOVÝ PROJEKTOV NA ROK 2020 

 

1.  Ideme do knižnice (cyklus podujatí ) 

MsÚ Nové Zámky                                               1 000,-€ 

2.Obnova a doplnenie mobiliáru KAB ( III. etapa) 

FPU                                                                       10 000,-€ 

 

 

NAJVÝZNAMNEJŠÍ PODPOROVATELIA KNIŽNICE  

 

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch - katalógy 
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Sociologický ústav SAV – časopisy 

Vojenský historický ústav – časopisy 

 

Autori: 

Tomáš Waginger 

Simona Kutišová 

Eva Wilsonová 

 

Individuálni darcovia kníh 

 

 

MEDIÁLNI PARTNERI 

 

1. TV NZ  

2.  CastrumNovum 

3.  Novinky 

4. Nitrianske noviny MY – Naše novosti, Nové Zámky 

5. RTVS 

6. Új szó 
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IX. RIADENIE A ORGANIZÁCIA PRÁCE. 

PERSONALISTIKA 
 

 

A/ RIADENIE A ORGANIZÁCIA PRÁCE: 

 

   Riadenie a organizácia práce v knižnici prebiehala v súlade so Zriaďovacou 

listinou a Plánom činnosti na rok 2020. Pravidelne sa sledovalo  plnenie hlavných 

knižničných ukazovateľov KAB, doplňovanie KF, úroveň odbornej práce a kultúrno-

výchovnej činnosti. 

 

   Vedenie knižnice dbalo na dôslednom dodržiavaní rozpočtových pravidiel 

s dôrazom na hospodárne využívanie finančných prostriedkov. 

 

Úlohy realizované v roku 2020: 

 

1. Spracovanie dokumentov a výkazov 

 Vyhodnotenie KAB za rok 2019 a  Plán činnosti na rok   2020 

 Štatistický výkaz KUL  (MK SR ) 10- 01 za KAB  

 Spracovanie  a odoslanie podkladov do databázy  Benchmarking 2019 

 Vyúčtovanie projektu FPU a MsÚ 

 

2. Operatívne  riešenie úloh súvisiacich s prevenciou šírenia koronavírusu 

COVID-19 : 

 zisťovanie cestovateľskej anamnézy zamestnancov KAB na základe 

požiadavky ÚNSK 

 spracovanie interných dokumentov súvisiace s opatreniami, ktoré KAB prijala 

v súvislosti s prevenciou šírenia  COVID 19 

 spracovanie interného dokumentu ( pre zamestnancov aj pre používateľov) 

súvisiaci s opätovným otvorením knižnice  11.5.2020. 

 

3. Práce technického charakteru 

 výmena regálov na výpožičnom oddelení ÚKIS (beletria, detské odd. 

a hudobný úsek). Finančné prostriedky získala knižnica  z FPU vo výške 

10 000 €. 

 v roku 2020 sa realizovalo vyraďovanie a likvidáciu prebytočného   

             majetku KAB v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 

 

4. Spolupráca so ZO OZ pracovníkov knižníc SR 

            Vedenie KAB úzko spolupracovalo so ZO OZ pracovníkov knižníc pri  

             tvorbe a využití sociálneho fondu a plnenia záväzkov Kolektívnej zmluvy  

             a jej aktuálnych doplnkov v roku 2020. 
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KONTROLY: 

 

     V sledovanom období vykonal (14.5.2020) v KAB  Regionálny úrad verejného  

zdravotníctva v Nových Zámkoch kontrolu dodržiavania opatrení zavedených 

v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. 

Kontrola nezistila žiadne porušenie nariadení. 

 

 

B/  PERSONÁLNA OBLASŤ 

 

    Počet pracovníkov KAB v roku 2020 bol 20. Pracovný kolektív KAB tvorí stabilný 

tím zamestnancov s odbornou praxou.  

Priemerný vek zamestnancov bol 50 rokov. 
 
 
ROK 2020 
 

KVALIFIKAČNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV  

Celkový počet  
z toho 

20 

zamestnancov vykonávajúcich knihovnícke činnosti  16 

Počet dohodárov 2 

Vzdelanostná úroveň zamestnancov 
(bez dohodárov) 

 

počet zamestnancov s VŠ vzdelaním III. stupňa 1 

počet zamestnancov s VŠ vzdelaním II. stupňa 2 

počet zamestnancov s VŠ vzdelaním I. stupňa 2 

počet zamestnancov so stredoškolským vzdelaním 15 

 

Z toho v trvalom pracovnom pomere máme 1 zamestnanca ( na čiastočný úväzok)  

s robotníckou profesiou.  

 

Okrem toho bolo: 

*v inom ako pracovnoprávnom vzťahu( zmluvy o dielo, SZČO,...)   13 osôb 

*dobrovoľníci ( bez nároku na mzdu) 5 osôb 

 

Spolupráca s ÚPSVaR 

 

   V roku 2020 KAB prijala 1 zamestnanca v rámci projektu Úradu práce, sociálnych 

vecí a rodiny Zosúladenie rodinného a pracovného života podľa § 54 zákona č. 

5/2004 Z.z., s tým že ÚPSVaR refunduje časť mzdy ( minimálnu mzdu). 

 

    Uzatvorila tiež dohodu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Nových 

Zámkoch, na základe ktorej prijala 5 pracovníkov na dobrovoľnícku činnosť v zmysle 

§ 10 zákona č. 417/2013 v rozsahu 32 hodín mesačne.  
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C/ ROZBOR HOSPODÁRENIA 
 
 

Ekonomické  ukazovatele:   PRÍJMY 

 2019 2020 

Príjmy spolu: 446 374 456 575 

v tom – transfery od 
zriaďovateľa 

424 463 422 809 

         - granty spolu 14 316 27 228 

-výnosy z vlastnej činnosti 7 595 6 538 

 
 
 
BEŽNÉ VÝDAVKY 

Ekonomické  ukazovatele:   VÝDAVKY 

 2019 2020 

Náklady na činnosť  spolu:     436 374 444 108 

z toho 
– mzdy ( bez OON)           

225 869 243 511 

- OON  ( bez odvodov)                 4 320 4 764 

- nákup KF                                       5 012 5 828 

 
      Poznámka: Rozdiel medzi ekonomickými ukazovateľmi vo výške 12 467 € tvoria 

finančné prostriedky, ktoré sa budú čerpať v roku 2021 a to: 

- vo výške 10 000 € - na nákup  knižničných jednotiek v rámci projektu FPU 

- vo výške   2 467 € - na realizáciu projektu FPU „Vzdušné Zámky“                                        

v spolupráci s Mestom Nové Zámky 

 
       Podrobné informácie o hospodárení sú spracované v priloženom prehľade, 

doplnenom  krátkym komentárom / Čerpanie rozpočtu v roku 2020 a Finančný výkaz 

o plnení rozpočtu a nerozpočtovaných pohyboch na účtoch...  je v prílohe/  
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X. PRIESTOROVÉ PODMIENKY KAB 
 

 

     Knižnica  Antona Bernoláka v Nových Zámkoch nie je správcom žiadneho 

nehnuteľného majetku vo vlastníctve NSK. Sídli v dvoch budovách v prenajatých 

priestoroch - v budove Allianzu – Slovenskej poisťovne a.s. a (okrem oddelenia 

odbornej literatúry) na ploche 759,63 m2 na prízemí a prvom poschodí budovy kde 

 nie je možné zabezpečiť bezbariérový prístup používateľov, čo je častým terčom 

kritiky zo strany návštevníkov knižnice. Budova bola kompletne zrekonštruovaná 

v roku 2002. Predpísaná výška ročného nájomného v budove Allianz, SP na rok 

2020 bola vo výške 30 604,20 €. Od 1.4.2020 bolo nájomné zvýšené o mieru inflácie 

na 31 223,76 € ročne, t.j. o 619,56 €.  

 

     Z dôvodu výpovede nájomnej zmluvy zo strany Mestského úradu v Nových 

Zámkoch  bolo v apríli 2014 odd. odbornej  lit. presídlené do   budovy AGRIS Nové 

Zámky ( patrí tiež MsÚ Nové Zámky)  o výmere  194,5 m2 za nezmenenú výšku 

nájomného 1 506.- € ročne. Objekt nie je dezbarierizovaný. 

 

     Dňom 30.10.2020 bola ukončená zmluva o nájme a prevádzkových nákladov 

s Mestom Nové Zámky, nakoľko právnym nástupcom a majiteľom budovy Agris, sa 

stala Krajská prokuratúra v Nitre.  

 

      Knižnica Antona Bernoláka uzatvorila s Krajskou prokuratúrou v Nitre zmluvu 

o nájme a prevádzkových nákladov na rovnakú plochu 194,5 m2. Nájomné zostalo 

nezmenené – 1 505,68 € ročne, prevádzkové náklady platíme percentuálnym 

podielom – 5,53 % plochy prenájmu voči celkovej ploche administratívnej budovy a to 

na základe faktúry vystavenej prenajímateľom. 

  

 

V Nových Zámkoch, 21.1. 2020                                                                  

 
 
      __________________________ 

    Ing. Helena Bohátová, PhD. 
 
 
 
PRÍLOHY: 
 
1.Prehľa vybraných ukazovateľov činnosti knižnice za rok 2020 
2.Čerpanie rozpočtu v roku 2020 
3. Finančný výkaz o plnení rozpočtu v roku 2020 
4. Porovnávacie tabuľky – knižničný fond 


