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Záhorská knižnica v Senici 

 
adresa sídla: Vajanského 28, 905 01  Senica 
telefónne číslo: +421 34 65 12 604 
e-mail: zahorskakniznica@zupa-tt.sk, 

kniznica@zahorskakniznica.eu  
web: www.zahorskakniznica.eu  
https://facebook.com/Záhorská-knižnica 
https://www.instagram.com/zahorskakniznica/ 
https://www.youtube.com/channel/UC8IYM0pp9ZT0By7hf5_LSfA 
zriaďovacia listina č. 1353 zo dňa 1. 4. 2002 
rok založenia organizácie: 1952 
riaditeľ:  Ing. Silvia Sameková 
 
 
 
 
 

pobočka Čáčov 

Záhorská knižnica v Senici je v zmysle zákona o knižniciach č. 126/2015 Z. z. a svojej 
zriaďovacej listiny verejnou, regionálnou, kultúrnou, informačnou a vzdelávacou 
inštitúciou v oblasti knižničnej, informačnej, bibliografickej, metodickej a štatistickej 
činnosti. 
Počiatky knihovníctva v Senici sa datujú k roku 1870. Knižnica sa začala formovať 
v roku 1935, kedy sa zlúčili obecná knižnica a knižnice spolkov a združení v meste 
Senica a súčasnú podobu má od roku 1973.      
Svoje služby poskytuje širokému a rôznorodému spektru používateľov, čo ovplyvňuje 
jej akvizičnú politiku, skladbu knižničných fondov a spektrum poskytovaných 
knižnično-informačných služieb pre občanov okresov Senica a Skalica. Zároveň je 
i mestskou knižnicou, svoju pobočku má otvorenú aj v miestnej časti Senica – Čáčov. 
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HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 
 

 
 

Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky 

 
Čerpanie bežných výdavkov ZK za rok 2021 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 262 680,00 262 680,00 243 587,28 92,73 

620 Odvody 92 948,00 92 948,00 89 528,61 96,32 

630 Tovary a služby 74 920,00 74 920,00 95 890,41 127,99 

640 Bežný transfer 2 300,00 2 300,00 3 841,70 167,03 

SPOLU 432 848,00 432 848,00 432 848,00 100,00 

 
 

Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  
 

Čerpanie kapitálových výdavkov ZK za rok 2021 
 Kapitálové výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* 120 000,00 120 000,00 110 485,58 92,07 

HIM 0,00 40 000,00 840,00 2,10 

SPOLU 120 000,00 160 000,00 111 325,58 69,58 

* aj projektové dokumentácie 

 

Tržby a vlastné výnosy    4 570,57 € 
 

Grantové schémy 
 

Čerpanie finančných prostriedkov ZK 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. Nadácia 
Pontis 

„Vy rozhodujete, 
my pomáhame“ 

1 300,00 800,00  BV 

2. Nadácia pre 
deti 
Slovenska 

„# pocity sú 
dôležité“ 2 000,00 2 000,00  BV 

3. Fond na 
podporu 
umenia 

Literárna Senica 
2021 3 500,00 2 000,00 150,00 BV 

4. Fond na 
podporu 
umenia 

„Zašiť sa 
v knižnici“ 11 000,00 10 000,00 2 592,00 KV 

5. Fond na 
podporu 
umenia 

„Hlásime sa 
k modernej 
knižnici“ 

2 150,00 1 600,00 177,80 BV 

6. Mesto Senica Sociálna 
prevencia 

600,00 250,00  BV 



7. Mesto Senica Rozprávky P. 
Dobšinského vo 
výtvarnej tvorbe 
detí 

600,00 400,00  BV 

8. Fond na 
podporu 
umenia 

Nákup 
knižničného 
fondu 

10 000,00 9 000,00 1 008,00 BV 

9. Ministerstvo 
kultúry SR 

„Záhorská 
knižnica – 
bezbariérová pre 
všetkých“ 

10 000,00 10 000,00  8 400,00 KV 

SPOLU BV 16 050,00 1 335,80  

SPOLU KV 20 000,00 10 992,00  

 

   
Nehnuteľný majetok TTSK v správe knižnice 
 

Objekty v správe ZK za rok 2021 

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

Počet Náklady v € Počet Náklady v € 

1 1 110 485,58 - - 

 

Objekty v nájme ZK za rok 2021 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu v € 

3 

nebytové priestory ZUŠ Senica – 
výpožičné priestory 

90,91 909,10 

Garáž v ZOS, Vajanského 19, Senica 15,5 výpožička bez 
nájmu 

Pobočka Čáčov 70,00 výpožička bez 
nájmu 

 

                               Priestorové podmienky ZK za rok 2021 v m2   
Celková 
výmera 
objektov 

Nezastavané 
plochy 

(nádvoria, 
záhrady, 

trávniky,..) 

Priestory 
slúžiace 

verejnosti 

Depozity Kancelárie Ostatné priestory 
 
 

1 615 433 584 60 95 443 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ 
PODUJATIA 

 

 
Výstavy 
 

 
John Grisham a John Irving   
dátum: od 1. 2. do 26. 3. 2021 
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 1 317 
 
Výstava z diel amerických autorov 
 
 
 
 
Kniha Záhoria 2019 - 2020  
dátum: od 29. 3. do 28. 5. 2021 
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 2 130 
 
Výstava publikácií nominovaných do XI. ročníka 
tradičnej súťaže Kniha Záhoria 2019 - 2020 
 
 
 
Navrhni si preukaz 
dátum: od 25. 6. do 3. 9. 2021 
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 2 600 
 
Výstava detských výtvarných prác, ktoré zaslali do 
súťaže Navrhni si preukaz 
 
 
 
Denisa Fulmeková, Arpád Šoltéz, Michal Hvorecký 
dátum: od 21. 5. do 24. 6. 2021 
organizátor: Záhorská knižnica   
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 820 
 
Výstava diel súčasných slovenských autorov 
 
 



Prázdno - výstava fotografií  
dátum: od 1. 7. do 31. 8. 2021   
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Základná umelecká škola, Senica 
počet návštevníkov: 2 100 
 
Výstava fotografií žiakov Literárno-dramatického odboru ZUŠ.  
 
 
 
 
 
Komixové novinky  
dátum: od 8. 8. do 17. 8. 2021 
organizátor: Záhorská knižnica   
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 170 
 
Výstava komixových kníh pre deti  
 
 
 
Braňo Jobus a Silvia Bystričanová 
dátum: od 9. 8. do 20. 8. 2021 
organizátor: Záhorská knižnica   
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 380 
 
Výstava publikácií slovenských autorov  
 
 
Tri hrušky Pavla Dobšinského 
dátum: od 6. 9. do 29. 10. 2021   
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 2 250 
 
Výstava detských výtvarných prác, ktoré autori zaslali 
do tradičnej súťaže Rozprávky Pavla Dobšinského 
 
 
 
Pavol Hirax Baričák, Milan Richter a Ivana 
Havranová 
dátum: od 15. 9. do 5. 11. 2021   
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 1 220 
 
Výstava kníh slovenských autorov  
 



Haiku – japonská poézia  
dátum: od 2. 11. do 21. 12. 2021 
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Záhorská knižnica   
počet návštevníkov: 2 200 
 
Výstava haiku autora Matúša Nižňanského 
 
 
  
Pavol Országh Hviezdoslav  
dátum: od 8. 11. do 12. 11. 2021 
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 180 
 
Výstava o živote a diele Pavla Országha Hviezdoslava  
 
 
 
Miroslav Cipár   
dátum: od 9. 11. do 19. 11. 2021 
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Záhorská knižnica   
počet návštevníkov: 340 
 
Výstava ilustrácií slovenského výtvarníka 
 
 
  
 
Cestou necestou  
dátum: od 22. 12. 2021 
organizátor: IC Europe Direct, Senica 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 50 
 
 
Výstava fotografií zaslaných do súťaže, ktorú 
vyhlásilo informačné centrum Europe Direct 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ostatné 
 

 

 Agáta - Čarodejnicu nenecháš nažive  
dátum realizácie: 27. 5. 2021   
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 15 
 
Stretnutie so slovenskou autorkou Denisou 
Fulmekovou 
 

Sviňa – stretnutie s Arpádom Šoltészom  
dátum realizácie: 9. 6. 2021   
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 18 
 
Stretnutie autorom kníh Mäso, Sviňa, Hnev 
 

 

 

Klub učiteľov 
dátum realizácie: jún – november 2021   
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 80 
 
Pravidelné stretnutia uzatvorených skupín učiteľov 
s psychologičkou Monikou Grepiniakovou s tematikou 
sociálnej prevencie 
 

Zahrajme si príbeh  
dátum realizácie: 17. a 28. 6. 2021 
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 28 
 
Dramatizované čítanie v podaní žiakov LDO ZUŠ pod 
vedením Mgr. art. Lindy Petrákovej 
 

 

Otvorenie letnej čitárne  
dátum realizácie: 21. 6. 2021 
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 20 
 
Otvorenie letnej čitárne v priestoroch vnútorného dvora  
 

 



Na ľudovú nôtu 
dátum realizácie: 7. 7. 2021   
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 18 
 
Hudobno-literárne pásmo zložené z ľudových piesní 
v podaní heligóniek a ukážkami z knihy Stařeček 
Pagáč vyprávjajú 
 

 

Nosenie detí – len móda?   
dátum realizácie: 9. 7. 2021   
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 15 
 
Stretnutie s lektorkou nosenia detí v šatke a nosiči 
Elenou Medňanskou  
 

 

Kváskujem, kváskuješ, kváskujeme 
dátum realizácie: 14. 7., 25. 8.  2021   
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 35 
 
Stretnutie s lektorkami kváskovania Ľubicou 
a Michaelou Tallovými 
 

 

Pravdy a mýty o výchove 
dátum realizácie: 16. 7. 2021, 24. 9. 2021   
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 11 
 
O pravdách a mýtoch vo výchove detí s psychologičkou 
Monikou Grepiniakovou 
 

 

Senický kaštieľ Machatka, história a tajomstvá 
dátum realizácie: 21. 7. 2021   
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 32 
 
Stretnutie s regionálnymi historikmi Jánom Petrom 
a Jánom Hromkom 
 

 



 

Kult materstva a šestonedelia  
dátum realizácie: 30. 7. 2021   
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 12 
 
Stretnutie s dulou a laktačnou poradkyňou Petrou 
Hránkovovou 

 

 

Moderné háčkovanie   
dátum realizácie: 4. 8.  2021   
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Záhorská knižnica   
počet návštevníkov: 13 
 
Stretnutie s propagátorkou háčkovania Ľubkou 
Burdovou 

 

 

Detské zúbky – ako sa o ne správne starať? 
dátum realizácie: 13. 8.  2021   
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 8 
 
Stretnutie so zubnou lekárkou Romanou Lasicovou 
Petrovičovou 

 

 

Spev veľrýb  
dátum realizácie: 18. 8.  2021   
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 12 
 
Stretnutie so slovenskou autorkou Silviou 
Bystričanovou 
 
 
Ako efektívne učiť deti cudzí jazyk? 
dátum realizácie: 20. 8.  2021   
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 7 
 
Stretnutie s majiteľkou jazykovej školy Cool School na 
tému, ako hravou formou učiť deti cudzí jazyk 

 

 



Lokálne, poctivo, kvalitene v detskej strave  
dátum realizácie: 27. 8.  2021   
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 15 
 
Stretnutie s propagátorkou zdravého životného štýlu 
a majiteľkou farmárskeho obchodu Barborou 
Krištúfkovou 
 
Eko deň a knižný swap pri DAV-e 
dátum realizácie: 10. 9.  2021   
organizátor: Informačné centrum Europe Direct   
miesto realizácie: mestský park pri DAV-e 
počet návštevníkov: 450 
 
Eko aktivity a knižný swap na mestskom podujatí 
v parku pri DAV-e 
 
 
Baby balance – dieťa v rovnováhe i v pohybe 
dátum realizácie: 10. 9.  2021   
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 30 
 
Stretnutie o zakladateľkou OZ Baby Balance Sašou 
Ragas s ukážkami cvičenia pre najmenšie deti   
 
 
Angličtina pre seniorov 
dátum realizácie: 7. 10,  8. 10., 21. 10., 22. 10., 4. 11., 
5. 11., 18. 11.,19. 11. 2021   
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Záhorská knižnica   
počet návštevníkov: 75 
 
Jazykový kurz pre seniorov 
 
 
Ako sa žije v ekokomunite v Zaježovej?  
dátum realizácie: 13. 10.  2021   
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 12 
 
Stretnutie so zakladateľom ekokomunity Sekier 
v Zaježovej  
 
 

 



Čítanie pre seniorov v Harmónii 
dátum realizácie: 15. 10.  2021   
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Zariadenie pre seniorov Harmónia 
počet návštevníkov: 20 
 
Čítanie slovenskej prózy a poézie v zariadeniach pre 
seniorov 
 
 

Storočie, kruté stoočie 
dátum realizácie: 20. 10.  2021   
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Záhorská knižnica   
počet návštevníkov: 10 
 
Stretnutie autorom a prekladateom Milanom Richterom 
 

 

 
Klub učiteľov špeciál 
dátum realizácie: 28. 10.  2021   
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 45 
 
Podporná skupina zameraná na potreby pedagógov III. 
ZŠ v oblasti sociálnej prevencie  
 

 

 

Rozcvičme si jazýček 
dátum realizácie: 5. 11.  2021   
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 10 
 
Stretnutie s logopedičkou Anetou Lebánkovou 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 

 
Besedy a prednášky 
 

Stretnutie so Svetlanou Majchrákovou   
dátum: 9. 8. 2021 
prednášajúci: Svetlana Majchráková  
organizátor: Záhorská knižnica   
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 25 
 
Prázdninový program pre deti z CVČ - stretnutie 
s autorkou detských kníh Svetlanou Majchrákovou 
 
 
Odpadkový fantóm Braňa Jobusa   
dátum: 12. 8. 2021 
hosť: Branislav Jobus  
organizátor: Záhorská knižnica   
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 53 
 
Stretnutie s populárnym autorom kníh pre deti Braňom 
Jobusom 
 
 
Čítaníčko pre najmenších so Zuzkou Ružičkou   
dátum: 3. 8., 24. 8., 7. 9., 21. 9., 22. 10., 12. 11. 2021 
lektor: Zuzka Ružička  
organizátor: Záhorská knižnica   
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 123 
 
Pravidelné podujatie pre najmenšie deti, oboznámenie 
sa s knihami od najútlejšieho veku 
 
 
Waldorfská hernička pre najmenších   
dátum: 5. 10., 16. 11. 2021 
lektor: Janka Malowiková 
organizátor: Záhorská knižnica   
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 18 
 
Stretnutie s lektorkou waldorfskej pedagogiky Jankou 
Malowikovou 
 
 
 



Súťaže 
 
Navrhni si preukaz 
21. 4. 2021  
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet účastníkov súťaže: 32 autorov 
 
Výtvarná súťaž pre deti s cieľom získať výtvarné 
návrhy na nové čitateľské preukazy.  
 
 
Kniha Záhoria 2019 – 2020  
14. 5. 2021  
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
 
12. ročník tradičnej súťaže o naj knihu, ktorá sa spája 
s regiónom Záhorie. Z 57 publikácií bolo do hlasovania 
nominovaných 12. Hlasovalo sa online, celkovo bolo odovzdaných 2 282 platných 
hlasov. Vyhrala kniha pre deti Príbehy krásnej Felicity od Františka Višvádera 
(Malacky). Vyhodnotenie je dostupné na: 
https://www.youtube.com/watch?v=rA_BEM-Nyk4 
 
 
Rozprávky Pavla Dobšinského 
9. 9. 2021  
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet výtvarných prác: 167 
 
Výtvarná súťaž pre deti s cieľom získať výtvarné 
návrhy na nové čitateľské preukazy 
 
 
XXXV. ročník celoslovenskej autorskej súťaže začínajúcich autorov Literárna 
Senica Ladislava Novomeského 2021 
24. 11. 2021  
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet účastníkov súťaže: zapojilo sa 112 autorov 
s 295 súťažnými prácami 
 
Celoslovenská súťaž v autorskej tvorbe v 3 
kategóriách v poézii a próze. Zapojilo sa 112 autorov s 295 súťažnými prácami. 
Odborná porota pod záštitou Literárneho informačného centra: Daniel Domorák, Soňa 
Uriková, Dana Podracká, Marek Vadas. Rozborové semináre a slávnostné 
vyhodnotenie sa realizovalo online, videá sú dostupné na: 
https://www.youtube.com/channel/UC8IYM0pp9ZT0By7hf5_LSfA/videos 
Spoluorganizátori: Mesto Senica, Spoločnosť Ladislava Novomeského, LIC. Súťaž 
finančne podporil Fond na podporu umenia a Mesto Senica.  



Čítania 
 

Zahrajme si príbeh 
dátum: 17. 6., 28. 6. 2021   
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
výstup: dramatizované čítanie 
počet návštevníkov: 42 
 
Tvorivé dramatizované čítanie pre deti z MŠ a ZŠ 
 
 
 
Divadlo Žihadlo a jeho Klaun Pepele 
dátum: 31. 8. 2021   
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
výstup: dramatizované čítanie 
počet návštevníkov: 32 
 
Divadelné predstavenie plné básničiek a pesničiek 
pre všetky deti 
 
 
Prečítané leto  
dátum: júl – august 2021   
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 220 
 
Aktivity na podporu čítania počas celého leta 
 
 
 
Domček, domček, kto v tebe býva? 
dátum realizácie: 1. 10. 2021 
miesto realizácie: Záhorská knižnica   
počet návštevníkov: 11 
 
Dramatizované čítanie pre I. stupeň III. ZŠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 

 
 
Informačná výchova  
dátum realizácie: máj – november 2021 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 270 
 
Informačná výchova žiakov ZŠ a SŠ   
 

 
 
MDD v knižnici 
dátum realizácie: 35. 5. – 4. 6. 2021 
miesto realizácie: Záhorská knižnica   
počet návštevníkov: 278 
 
Aktivity pre všetky deti pri príležitosti MDD 
 
 

 
Stretnutie so Štefánikom  
dátum realizácie: 7. 6. 2021 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 24 
 
Podujatie venované M. R. Štefánikovi 
 

 
 
 
Včielka, kam letíš?  
dátum realizácie: 6. 7. 2021 
miesto realizácie: Záhorská knižnica   
počet návštevníkov: 24 
 
Podujatie pre deti venované živej prírode a životu 
včiel, lektor p. Suchovský 

 
 

 
O psíkoch s láskou   
dátum realizácie: 19. 7. 2021 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 27 
 
Prázdninový program pre deti z CVČ – stretnutie 
s pracovníkom útulku Cerberus a psíkmi, ktoré čakajú 
na nový domov 
 



 
 
Čarujeme po anglicky 
dátum realizácie: 20. 7. 2021   
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 15 
 
Prázdninový program pre deti z jazykovej školy Cool 
School  
 

 
 
Zvieratká, karneval v ZOO s CoolSchool 
dátum realizácie: 3., 4. a 12. 8. 2021 
miesto realizácie: Záhorská knižnica   
počet návštevníkov: 49 
 
Prázdninový program pre deti z jazykovej školy 
CoolSchool  
 
 
Danka a Janka 
dátum realizácie: 28. 9. 2021   
miesto realizácie: Záhorská knižnica   
počet návštevníkov: 14 
 
Podujatie venované Márii Ďuríčkovej a jej dielam 
 
 
 
Halloween – Tri malé bosorky 
dátum realizácie: 27. 10. 2021   
miesto realizácie: Záhorská knižnica   
počet návštevníkov: 20 
 
Podujatie s dielničkami venované strašidlám 
 
 
 
 
Miroslav Válek – nevšedný básnik všedného dňa 
dátum realizácie: 12. 11. 2021   
miesto realizácie: Záhorská knižnica   
počet návštevníkov: 47 
 
Podujatie pre študentov Súkromnej strednej odbornej 
školy podnikania a Obchodnej akadémie 
 
 
 
 



 
Tvorivé dielne a animačné hodiny 
 

 

Zahraj sa na ilustrátora 
dátum realizácie: 8. 6. 2021 
miesto realizácie: Záhorská knižnica   
počet návštevníkov: 22 
 
Tvorivá dielňa s ilustrátorom a výtvarníkom Martinom 
Fajnorom 
 

 
Maľovaná rozprávka 
dátum realizácie: 13. 10. 2021 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 20 
 
Tvorivé aktivity na tému Psíček a mačička 
 
 
 

 

U nás taká obyčaj 
dátum realizácie: 9. 11. 2021 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 18 
 
Čítanie s tvorivými dielničkami 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODICKÁ ČINNOSŤ 
 
 
Metodická a poradenská činnosť verejným knižniciam 
 

Metodicko-inštruktážne návštevy 
 
 31. 8. 2021, Obecná knižnica Dojč    

Knižnica sídli v priestoroch obecného úradu. Obec odkúpila objekt Jednoty, pripravuje 
sa projektová dokumentácia na novú budovu obecného úradu, kde budú aj priestory 
pre knižnicu. V súčasnosti pripravujú na koniec septembra znovuotvorenie knižnice 
v novom režime, rozšíria otváracie hodiny, zrevidovali a obnovili knižničný fond, 
spríjemnili a zrenovovali priestory knižnice. Knižnica začala pracovať s   
Knižnično- informačným  systémom  pre malé a stredné knižnice BIBLIB. Knižničný 

fond obohatili aj o viaceré periodiká. Aj zo strany pani starostky je vidieť veľký záujem 

o činnosť knižnice a skvalitnenie jej služieb. Boli podané informácie o činnosti 

verejných knižníc, o spôsobe vedenia odborných evidencií, vyraďovaní a revízii 

knižničného fondu, nových štandardoch pre verejné knižnice. Doporučené bolo využiť 

mimorozpočtové zdroje pre činnosť knižnice z Fondu na podporu umenia.  

 20. 9. 2021 Obecná knižnica Borský Mikuláš 

Knižnica sídli v priestoroch Obecného úradu. Má viacero problémov, hlavným je veľmi 

nízke percento čitateľov z počtu obyvateľov. Knižničný fond sa obnovuje darmi, obec 

nevynaložila žiadne prostriedky na nákup KF. Chýba aj organizácia podujatí. Boli 

podané informácie o aktuálnej knižničnej legislatíve, skontrolované základné knižničné 

evidencie, knižničný a výpožičný poriadok, zistený stav ohľadom revízie KF. 

Doporučujeme tiež využiť mimorozpočtové zdroje pre činnosť knižnice z Fondu na 

podporu umenia.  

 20. 9. 2021 Obecná knižnica Kúty  

Knižnica je v priestoroch polyfunkčného objektu, v ktorom sídli Charita svätého 

Gorazda, hneď vedľa frekventovaného kruhového objazdu. Využíva KIS MaSK. 

Najväčším problémom knižnice je nedostatok prostriedkov na nákup knižničného 

fondu, čo sa odráža na poklese záujmu zo strany čitateľov o návštevu knižnice. 

Percento používateľov z celkového počtu obyvateľov spĺňa štandard len na 16 %, 

pritom knižnica prekračuje štandard prevádzkového času. Knižnica má rezervy pri 

príprave podujatí a neponúka žiadne periodiká. Boli podané informácie o knižničnej 

legislatíve, možnostiach využitia FPU, skontrolované základné dokumenty. Knižnicu 

sme zapojili do projektu Putovná knižnica.  

 20. 9. 2021 Obecná knižnica Brodské 

Knižnica sa nachádza v prístavbe Kultúrneho domu, v bývalej pamätnej izbe Marka 

Čulena, v susedstve Obecného úradu. V posledných rokoch zaznamenáva pokles 

čitateľov, kedysi patrila k najúspešnejším v okrese. Obec dáva prostriedky na nákup 



kniž. fondu, zapojili sme ju do projektu Putovná knižnica. Spĺňa štandard 

prevádzkového času a prístupu k internetu. Využíva KIS MaSk. Boli podané informácie 

o aktuálnej knižničnej legislatíve, skontrolované základné knižničné evidencie, 

knižničný a výpožičný poriadok, zistený stav ohľadom revízie KF. Doporučujeme tiež 

využiť mimorozpočtové zdroje pre činnosť knižnice z Fondu na podporu umenia.  

 21. 9. 2021 Obecná knižnica Radošovce 

Knižnica sídli v strede obce v budove zdravotného strediska. Ako jedna z mála spĺňa 
štandard v priestoroch určených pre používateľov, napriek tomu zaznamenáva 
pomerne radikálny úbytok čitateľov (viac ako 50% tvoria čitatelia do 15 rokov). Obec 
podporuje obnovu KF, knižnicu sme zapojili do projektu Putovná knižnica. Rezervy sú 
v príprave podujatí, počte otváracích hodín a prístupe k internetu. Boli podané 
informácie o knižničnej legislatíve, možnostiach využitia FPU, skontrolované základné 
dokumenty. Zo strany knihovníčky je záujem o ponuku vzdelávania z projektu 
Záhorskej knižnice.  

 21 .9. 2021 Miestna knižnica Kopčany 

Miestna knižnica sa nachádza v budove Kultúrneho domu, exteriér je veľmi pekný, 
interiér by si zaslúžil rekonštrukciu a prehľadnejšiu organizáciu priestoru. Knižnica tiež 
pocítila úbytok čitateľov. Problémom, ktorý si bude vyžadovať riešenie, je 
nedostatočné a neprehľadné uloženie knižničného fondu, chýbal aktuálny knižničný 
a výpožičný poriadok. Knižnica nespĺňa štandard v počte prevádzkových hodín. Boli 
podané informácie o činnosti verejných knižníc, o spôsobe vedenia odborných 
evidencií, vyraďovaní a revízii knižničného fondu, nových štandardoch pre verejné 
knižnice. Doporučené bolo využiť mimorozpočtové zdroje pre činnosť knižnice z Fondu 
na podporu umenia. Knižnica je zapojená v projekte Putovná knižnica.  

 21. 9. 2021 Obecná knižnica Cerová 

Knižnica sídli v strede obce v budove bývalej MŠ spolu s Klubom Jednoty dôchodcov. 
V roku 2018 sa z projektu FPU vynovil interiér, prejavilo sa to aj na vyššej návštevnosti 
mamičiek s deťmi. Knižnica využíva výzvy FPU aj na akvizíciu KF, pripravuje podujatia, 
má svoju FB stránku, kde pravidelne informuje aj o aktivitách regionálnej knižnice. 
Pred obdobím pandémie sa začal navyšovať aj počet čitateľov. Rezerva je v počte 
prevádzkového času, potrebovala by viac otváracích hodín. Knižnica je zapojená 
v projekte Putovná knižnica.  Boli podané informácie o knižničnej legislatíve, 
skontrolované základné dokumenty. 

Z dôvodu pandémie sa v roku 2021 nepodarilo uskutočniť viac metodicko -  

inštruktážnych návštev knižníc v metodickej pôsobnosti Záhorskej knižnice, plán bol 

preložený na nasledovný kalendárny rok. Namiesto fyzických návštev sa navýšili 

adekvátne metodické konzultácie a poradenská činnosť.  

 

 

 

 



Metodické konzultácie a poradenská činnosť 
 
 január 2021, knižnice senického a skalického okresu: zber štatistických 
údajov za rok 2020, telefonické a mailové konzultácie pri problémoch s vypĺňaním, 
informácie o režime knižníc podľa epidemiologickej situácie, metodický materiál 
Štandard pre dobrý knižničný fond 
 
 27. 1. 2021,  knižnice senického a skalického okresu: podporná činnosť 
knižníc – výzva FPU v oblasti podujatia a vzdelávacie aktivity, vyhláška 13/2021 
o otvorení knižníc, informácie o webinároch SNK – problémy štatistického zisťovania 
 
 február 2021, knižnice senického a skalického okresu: informácie 
a konzultácie k štatistickému zisťovaniu o knižniciach, informácie o webinároch SNK – 
Knižnice na sociálnych sieťach, Ako zachrániť obecné knižnice 
 
 17. 3. 2021, knižnice senického a skalického okresu: režim knižníc podľa 
epidemiologickej situácie – otvorenie výdajného okienka 

 
 22., 24. 3. 2021, Turčianska knižnica Martin – písomná a telefonická 
konzultácia s metodičkou TK ohľadom Putovných súborov 

 
 marec 2021, knižnice senického a skalického okresu: metodická príručka 
pre štatistický výkaz Kult 10-01, informácie o webinároch SNK – Motivácia v profesii 
knihovník, Syndróm vyhorenia u knihovníka, informácie o revízii KF – Borský Mikuláš, 
Petrova Ves, výzva  FPU na akvizíciu  
 
 1. 4. 2021, knižnice senického a skalického okresu: informácie o spustení 
hlasovania v čitateľskej ankete Kniha Záhoria, výzva na hlasovanie pre obce, ktoré 
majú v súťaži zastúpenie   

 
 7. 4. 2021, knižnice senického a skalického okresu – spustenie štatistického 
zisťovania – Kult 10-01 

 
 apríl 2021, knižnice senického a skalického okresu – konzultácie ohľadom 
vypĺňania výkazu Kult 10-01, informácie o doplnení a aktualizácii materiálov pre 
knižnice na webovej stránke Záhorskej knižnice – záložka Pre knižnice, webináre KJF 
v Trnave – Informačná výchova v knižniciach, Dobrovoľníctvo v knižnici, otvorenie 
knižníc podľa aktuálnej epidemiologickej situácie – uvoľnenie opatrení 

 
 10.5.2021, KJF Trnava: porada metodikov regionálnych knižníc TTSK, 
zasadnutie redakčnej rady 

 
 máj 2021, knižnice senického a skalického okresu: výtvarná súťaž  pre deti 
Rozprávky Pavla Dobšinského, Putovná knižnica – Radošovce, Kopčany , webináre 
KJF Trnava a SNK, súhlasy so spracovaním údajov pre štatistiku, vyhodnotenie Knihy 
Záhoria 

 
 2. 6. 2021,pracovná  návšteva starostky obce Dojč  - konzultácia o zámeroch 
rozvoja činnosti knižnice, aktuálnej knižničnej legislatíve 

 



 jún 2021, knižnice senického a skalického okresu – pozvánky na vzdelávací 
seminár pre knihovníkov Hlásime sa k modernej knižnici, webináre SNK, hodnotenie 
plnenia štandardov mestských a obecných knižníc, projekt Prečítané leto (knižnica 
Holíč)  

 
 24. 8. 2021, knižnice zapojené do projektu Putovná knižnica: zaslanie dohôd 
o výpožičke 

 
 september 2021, knižnice senického a skalického okresu: plánované 
exkurzie ako príklady dobrej praxe – Hlásime sa k modernej knižnici,  
 
     18. 9. 2021, Porada knihovníkov okresov Senica a Skalica – online 
Porada sa uskutočnila prostredníctvom aplikácie Teams, hlavným bodom bolo 
hodnotenie plnenia štandardov mestských a verejných knižníc, oboznámenie 
s projektom Putovnej knižnice, možností vzdelávania knihovníkov.  

 
 november 2021, knižnice senického a skalického okresu: výzva FPU  na 
komplexnú infraštruktúru knižníc, vybavenie knižníc a menšiu knižničnú infraštruktúru, 
nové opatrenia ohľadom činnosti knižníc, overenie stavu stagnujúcich knižníc  
 
 13.12. 2021, KJF Trnava: online porada metodikov regionálnych knižníc, 
zhodnotenie činnosti knižníc  
 
 priebežne: riešenie situácie v stagnujúcich knižniciach, informácie o ponuke 
vzdelávacích podujatí a materiálov pre  knihovníkov,  podujatiach iných knižníc, 
opatreniach a usmerneniach súvisiacich s pandémiou Covid-19, odporúčania na 
nákup kníh, aktuálne potreby knižníc 

 
 v priebehu roka 2021 bolo poskytnutých 96 konzultácií (mailom, telefonicky, 
osobne)  knižniciam, ktoré spadajú pod regionálnu pôsobnosť Záhorskej knižnice. 
Metodička sa pravidelne zúčastňovala online webinárov Slovenskej národnej knižnice, 
informovala o nich knižnice (Propagačné materiály online, Štatistické zisťovanie 
online, Knižnice na sociálnych sieťach a webe, Ako zachrániť obecné knižnice, 
Motivácia v profesii knihovník a iné) . 
 
 

Evidencia verejných knižníc v okresoch Senica a Skalica za roky 2019 - 2021 

 2019 2020 2021 

    
Regionálne 1 1 1 

Mestské  4 4 4 

Obecné  42 42 42 

Špeciálne     

Iné     

Spolu 47 47 47 

 
V roku 2021 prešlo do stagnácie 5 knižníc ( Borský Svätý Jur, Rovensko, Smrdáky, 
Lopašov, Trnovec)  
 
 
 
 



Prieskumná a rozborová činnosť 
 

Štatistika 
 Spracovanie štatistických údajov za 47 spravodajských jednotiek v rámci okresov 

Senica a Skalica – vypracovanie sumárov, prehľadov, komentárov 
 Spracovanie Ročného výkazu o činnosti knižnice za r. 2020 KULT (MK SR) 10-01 

 
Benchmarking knižníc, plnenie štandardov, odpočty, hodnotenia 
 
 Spracovanie formulára a výkazu Benchmarking knižníc SR za r. 2021 
 Výpočet plnenia štandardov knižníc okresov Senica a Skalica  
 Spolupráca pri  vypracovaní Vyhodnotenia  činnosti knižnice za rok 2021 
 Spolupráca pri vypracovaní Plánu činnosti knižnice na rok 2022 

 

 
 Knižničný spravodajca. Časopis pre verejné knižnice Trnavského  
samosprávneho kraja – Andrea Sadloňová, člen redakčnej rady 

 

Počet obyvateľov sídla 2019 2020 2021 

SPOLU 19 920 19 805 19 539 

* počet detí do 15 rokov 2 774 2 770 2 709 

* počet školopovinných detí 1 936 1 944 1 902 

*údaj zo štatistiky Mesta Senica  

 

Napĺňanie štandardov ZK v roku 2021 
 
Štandardy 10 001 – 20 000 obyv. 

 
ukazovateľ 

 
2021 

Umiestnenie knižnice v obci ľahko dostupná, 
zreteľné označená 

ľahko dostupná, 
zreteľné označená 

Priestory knižnice určené pre používateľov (m2/1000 
obyv.) 

60 51,35 

Prevádzkový čas pre verejnosť (h) 40 – 45 50 

Budovanie knižničného fondu (€/obyv.) 1 1,88 

Študijné miesta a miesta na oddych (počet) 50 74 

Prístup k internetu a informačným technológiám 3 3 

Webové sídlo knižnice a prezentácia na sociálnych 
sieťach (informácií na webe a soc. sieťach 
dostupné/nedostupné) 

dostupné dostupné 

Elektronický katalóg OPAC (poskytuje/neposkytuje) poskytuje poskytuje 

Kvalifikácia a vzdelávanie zamestnancov (počet 
pracovných hodín/zamestnanca) 

40 22,87 

Meranie spokojnosti používateľov 
- používatelia nad 15 r 

Viac ako 90 % hodnotí 
ako veľmi dobré alebo 

dobré 
100 % 

- používatelia do 15 r Viac ako 75 % hodnotí 
ako dobré 

100 % 

Vzdelávacie, kultúrne a komunitné podujatia 300 132 

Percento používateľov z počtu obyvateľov 15 13,95 

Vyhodnocovanie plnenia štandardu knižničných 
služieb 

dostupné dostupné 

*údaj nie je dostupný  



BIBLIOGRAFICKÁ, DOKUMENTAČNÁ 
A INFORMAČNÁ ČINNOSŤ 

 
 

Knižničný fond  
  

Akvizícia knižných jednotiek ZK za rok 2021 
Náklady na 
nákup kníh 

Náklady na 
nákup periodickej 

tlače 

Dary Celkový prírastok 
v € 

Celkový prírastok 
v kusoch 

36 882,76 € 4 888,63 €       76 ks 41 771,39 € 3 310 
 

Prírasty knižných jednotiek vo fonde ZK z hľadiska zamerania za rok 2021 
Náučná literatúra pre 

dospelých 
Beletria pre dospelých Beletria pre deti 

Náučná literatúra pre 
deti 

913 1551 688 158 

 

Prírasty knižných jednotiek vo fonde ZK z hľadiska jazyka za rok 2021 
Slovenský Maďarský Český Nemecký Anglický Iný 

2 785 0 497 0 25 3 

 

Vyraďovanie knižných jednotiek z fondu ZK za rok 2021 
Počet vyradených jednotiek Hodnota vyradených jednotiek 

4 826 7 949,90 € 

 

Čitatelia, návštevníci a výpožičky  
  

Počet obyvateľov okresov Senica a Skalica za roky 2019 - 2021 
 2019 2020 2021 

Senica 60 433 60 419 * 

Skalica 47 146 47 078 * 

SPOLU            107 579 107 497 * 

* Údaje nie sú dostupné 

 

Registrovaní čitatelia ZK za roky 2019 - 2021 
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2019   3 007    775    444   1 292    122     66     20    280       8 

2020   2 736    718    425   1 160    117     64     22    225       5 

2021 2 725 742 451 1 110 119 61 21 215 6 

 

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

 

Prírastok Úbytok 

Do 15 
rokov 

Dospelí Ostatní Spolu Do 15 
rokov 

Dospelí Ostatní Spolu 

2019     120      120      9    109    118 

2020     57 132 82 271 

2021 24  27 51  50 14 64 



 

Vývoj návštevnosti ZK za roky 2019 - 2021 
 Fyzická Virtuálna* 

2019 45 960 89 500/15 000* 

2020 34 500 95 517/14 000* 

2021 34 319  95 000/15 000* 

*len návštevník online katalógov 
 

Výpožičky ZK za roky 2019 - 2021 
 2019 2020 2021 

Absenčné 80 641 66 791 67 684 

Prezenčné  99 804 74 437 73 903  

Medziknižničná výpožičná služba iným knižniciam 68 69 51 

Medziknižničná výpožičná služba z iných knižníc 371 248 137 

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba 
iným knižniciam 

0 0 0 

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba                    
z iných knižníc 

0 0 0 

 

Tabuľka výkonov v hlavných ukazovateľoch činnosti ZK za rok 2021 

Ukazovateľ 
Merná 

jednotka 
Plán na rok 

2021 
Skutočnosť  

2021 
% plnenia 

KNIŽNIČNÝ FOND 

Celkový stav knižničného fondu kn. j. 85 972 84 156 98,2 % 

Počet kn. j. na 1 obyvateľa kn. j. 4,32 4,31 99,7 % 

Počet titulov odoberaných 
periodík 

titul 137 137 100 % 

Prírastok kn. j. 2 700 3 310 122 % 

Úbytok kn. j. 3 000 4 826 160 % 

VÝPOŽIČKY 

Celkový počet výpožičiek kn. j. 140 000 141 587 101 % 

- z toho Špeciálne 
dokumenty 

kn. j.    

Z celkového počtu výpožičiek 
prezenčné 

kn. j. 80 000 73 903 92,4 % 

POUŽÍVATELIA  

Počet registrovaných 
používateľov 

osoba 3 000 2 725 91 % 

z toho do 15 rokov osoba 750 742 99 % 

Návštevníci návšteva 125 000 129 319 103 % 

- z toho  fyzickí návšteva 45 000 34 319 76 % 

- z toho virtuálni návšteva 90 000 95 000 105 % 

ĎALŠIE ČINNOSTI 

Kolektívne podujatia podujatie 230 132 57 % 

v tom:  informačná príprava hodina 30 21 70 % 
Odborné podujatia, porady podujatie 5 0 0 % 

Metodické návštevy návšteva 15 7 47 % 

Edičná činnosť titul 6 7 117 % 

Rešerše titul 150 134 89 % 

 
Referenčné služby  
 

Referenčné služby ZK za roky 2019 - 2021 
 2019 2020 2021 

Počet zodpovedaných dopytov v elektronických 
referenčných službách 

5 000 3 800 4 327 

Bibliografické informácie a faktografické údaje 5 011 3 500 3 850 

Rešerše 212 140 134 



Celkový počet záznamov v rámci rešerší  6 360 4 500 3 985 

 

 

Regionálne služby  
 

Regionálne služby ZK za roky 2019 - 2021 
 2019 2020 2021 

Počet spracovaných článkov s regionálnou tematikou 677 651 956 

Počet výpožičiek rôznych druhov s regionálnou tematikou 540 405 420 

Regionálne informácie 640 420 390 

Periodické edičné tituly späté s regiónom 5 5 5 

Neperiodické edičné tituly späté s regiónom 3 1 1 

Bibliografické letáky 1 0 0 

Regionálne prírastky do fondu periodiká 2 2 0 

publikácie 28 28 39 

 

 

SPOLUPRÁCA S ORGANIZÁCIAMI 
 
 
 
Partnerstvá 

Partnerstvá ZK 
 Počet 

partnerstiev 
Menný zoznam partnerov Forma spolupráce* 

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

14 

Spoločnosť Ladislava 
Novomeského, Bratislava 

Spoluorganizovanie Literárnej 
Senice Ladislava 
Novomeského 

Literárne informačné 
centrum, Bratislava 

Spoluorganizovanie Literárnej 
Senice Ladislava 
Novomeského 

Spolok slovenských 
spisovateľov 

Spoluorganizovanie Literárnej 
Senice Ladislava 
Novomeského 

Mestské centrum kultúry, 
Malacky 

Spoluorganizovanie Knihy 
Záhoria 

Obec Smrdáky Spoluorganizovanie poetického 
festivalu Po stranách Moravy 

Mestské kultúrne stredisko 
Senica 

Spoluorganizovanie podujatia 
Prebijem sa 

Okresný úrad Senica Spoluorganizovanie seminára 
Chráňme sa pred drogovým 
nebezpečenstvom 

Úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny 

Spolupráca na aktivitách 
z oblasti sociálnej prevencie 

Centrum pre deti a rodinu Spolupráca na aktivitách 
z oblasti sociálnej prevencie 

Slovenská knižnica pre 
nevidiacich Mateja 
Hrebendu v Levoči 

Spolupráca pri poskytovaní 
knižnično-informačných služieb 
digitálnej knižnice SKN 
nevidiacim, slabozrakým a inak 
zdravotne postihnutým 
používateľom 

Mesto Senica Spolupráca pri Literárnej Senici 
Ladislava Novomeského  

  



Centrum vedecko-
technických informácií 

Zmluvná spolupráca v oblasti 
odborných aktivít  

RTVS Propagácia podujatí v rozhlase  

Okresné riaditeľstvo 
policajného zboru Senica 

Spoluorganizovanie seminára 
Chráňme sa pred drogovým 
nebezpečenstvom 
 

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

2 

OZ Po stranách Moravy 
(CZ) 

Spoluorganizovanie poetického 
festivalu Po stranách Moravy 

Městská knihovna 
Hodonín 

Spoluorganizovanie poetického 
festivalu Po stranách Moravy 

Počet partnerstiev                     
so školskými 
zariadeniami 

13 

Materská škola 
s elokovanými 
pracoviskami Senica 

Organizovanie podujatí pre deti 
z MŠ 

1. – 4. ZŠ v Senici Organizovanie podujatí                               
pre žiakov ZŠ 

Gymnázium Ladislava 
Novomeského, Súkromná 
stredná odborná škola 
podnikania, Obchodná 
akadémia, Stredná 
odborná škola v Senici 

Organizovanie podujatí pre 
študentov SŠ 

MŠ a ZŠ z okolitých obcí Organizovanie podujatí pre deti 
a žiakov  

* Stručné zhodnotenie spolupráce na max. 150 znakov s medzerami 
 
 

Členstvo v odborných organizáciách  
 

 názov: Spolok slovenských knihovníkov a knižníc 
výška členského: 50,00 € 
členstvo v odbornej organizácii, účasť na podujatiach, školeniach a seminároch 
organizovaných spolkom 

 
 
 

PROPAGÁCIA 
 

 
Webové sídlo organizácie 

 
 Adresa webového sídla organizácie (link) –  www.zahorskakniznica.eu 
 Rok vznik webového sídla / rok poslednej aktualizácie: 2010 / 2019 
 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 / nie je v súlade s pravidlami 

 
Sociálne siete  
 
Facebook 
https://www.facebook.com/Z%C3%A1horsk%C3%A1-kni%C5%BEnica-
136483726421942/ 
 



Istagram 
https://www.instagram.com/zahorskakniznica/ 
Iné 
https://www.youtube.com/channel/UC8IYM0pp9ZT0By7hf5_LSfA 

 
Využívanie médií  

 
 TV SEN – regionálna televízia, ktorá formou krátkych reportáží pravidelne 

informuje o dianí v ZK a o pripravovaných podujatiach www.tvsen.sk 
 RTVS – Rádio Slovensko, Rádio Regina príležitostne informujú o uskutočnených 

podujatiach v ZK   
  

Výročné správy organizácie  
www.zahorskaknižnica.eu 
 
Aktívna komunikácia so školami 
 
 Počet oslovených MŠ: 4 (MŠ Senica je organizačne len 1 materská škola s 8 

elokovanými pracoviskami) 

 Počet oslovených ZŠ: 7 

 Počet oslovených SŠ: 4 

 Počet oslovených ZUŠ: 1 

 Záhorská knižnica aktívne komunikuje so všetkými školskými zariadeniami 

v meste (MŠ s elokovanými pracoviskami, základnými a strednými školami).   

 Komunikácia je bezproblémová: školy využívajú ponuku podujatí, ktoré Záhorská 

knižnica organizuje, a na druhej strane ZK pripravuje podujatia na základe 

požiadaviek zo strany škôl. V roku 2021 však pretrvávala nepriaznivá situácia 

s COVID-19 a aktivity v úzkej spolupráci so školskými zariadeniami boli výrazne 

obmedzené.  

  

Tlačová propagácia výstav, expozícií, podujatí a ostatných aktivít 
 
Názov propagovanej výstavy, aktivity atď. jazyk pozvánky plagáty banner tlačová 

správa 

každé podujatia organizované pre verejnosť slovenský E 7/E 7/E E 

Literárna Senica Ladislava Novomeského slovenský 1/E 7/E 7/E 2/E 

Kniha Záhoria slovenský 1/E 7/E 7/E 2/E 

      

      

* V prípade že išlo o tlačený propagačný materiál treba uviesť výšku nákladu. V prípade, že bol 
materiál distribuovaný len elektronicky treba napísať E, ak bol materiál tlačený a zároveň distribuovaný 
aj elektronicky uviesť náklad/E. 
 

 

Iné formy propagácie  
 webové stránky a FB profily zamerané na podporu literatúry, kníhkupectvá, spolky 

a inštitúcie – aktívna propagácia pripravovaných aktivít, ako aj informovanie o už 

uskutočnených podujatiach 



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.) 
 

 
PERIODICKÉ PUBLIKÁCIE 

 
Metodický list č. 1 
autor: Andrea Sadloňová, Alena Švecová 
vydavateľ: Záhorská knižnica 
tlač: Záhorská knižnica   
ISBN / ISSN: 
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský 
náklad: 20 ks 
formát: A4, rozsah: 46 strán 
online dostupnosť: https://www.zahorskakniznica.eu/pre-
kniznice 
 
Metodický list knižniciam, ktoré spadajú do metodickej pôsobnosti Záhorskej knižnice. 
Obsahuje komentáre k ročnému výkazu o knižniciach okresov Senica a Skalica za rok 
2020. Súčasťou je Kalendárium jubilujúcich osobností 2021 – II. časť.  ML  predstavuje 
metodický pokyn k vymedzeniu štandardu doplňovania a aktualizácie knižničného 
fondu pre knižnice zriaďované/prevádzkované obcami, mestami alebo samosprávnymi 
krajmi – Štandard pre dobrý knižničný fond.  
 
 
Metodický list č. 2 
autor: Andrea Sadloňová, Alena Švecová 
vydavateľ: Záhorská knižnica 
tlač: Záhorská knižnica   
ISBN / ISSN:  
dátum/rok vydania: 2021      
jazyk: slovenský 
náklad: 20 ks 
formát: A4; rozsah: 20  strán 
online dostupnosť: https://www.zahorskakniznica.eu/pre-
kniznice 
 
Metodický list knižniciam, ktoré spadajú do metodickej pôsobnosti Záhorskej knižnice. 
Prináša vyhodnotenie plnenia štandardov mestskými a obecnými knižnicami okresov 
Senica a Skalica za rok  2020, informáciu o nových metodických materiáloch pre 
knižnice a knihovníkov spracovaných Knižničným inštitútom Slovenskej národnej 
knižnice. Ponúka aj obzretie sa za 12. ročníkom čitateľskej ankety Kniha Záhoria 
a v závere prvú časť Kalendária regionálnych osobností -  Jubilanti roku 2022.  
 



Súbežná regionálna článková bibliografia 
autor: Alena Švecová                                          
vydavateľ: Záhorská knižnica 
tlač: elektronicky 
ISBN / ISSN: 
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský 
náklad: elektronicky 
rozsah: 956 bibliografických záznamov 
online dostupnosť: https://www.zahorskakniznica.eu/pre-kniznice 
 
Elektronická bibliografická databáza obsahuje články týkajúce sa významných 
regionálnych osobností, hospodárskeho, spoločenského, kultúrneho a politického 
života okresov Senica a Skalica. 
 
 
Kalendárium regionálnych osobností. Jubilanti roku 
2022 
autor: Alena Švecová 
vydavateľ: Záhorská knižnica 
tlač: Záhorská knižnica 
ISBN / ISSN: 
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský 
náklad: 10 
formát: A4 
rozsah: 31 strán, 217 záznamov 
online dostupnosť: https://www.zahorskakniznica.eu/pre-
kniznice 
 
Bibliografická databáza obsahuje heslá regionálnych osobností, ktoré majú výročia 
v roku 2022.  Kalendárium pripomína životné jubileá významných osobností regiónu 
Senica a Skalica. 
 
Významné regionálne osobnosti, udalosti a inštitúcie v roku 2021  
autor: Alena Švecová 
vydavateľ: Záhorská knižnica 
tlač: elektronicky 
ISBN / ISSN: 
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský 
náklad: elektronicky 
formát: A4 
rozsah: 54 záznamov 
online dostupnosť: https://www.zahorskakniznica.eu/pre-kniznice 
 
 
Elektronická bibliografická databáza obsahuje výber z hesiel regionálnych osobností, 
významných udalostí a inštitúcií, ktoré majú výročia v roku 2022. 
 
 



NEPERIODICKÉ PUBLIKÁCIE 
 
Pocity sú dôležité, pracovné listy pre žiakov ZŠ 
autori: Monika Grepiniaková, Martin Grepiniak, Klára 
Šteruská, Irena Ravasová 
zodp. redaktorka: Silvia   Sameková   
vydavateľ: Záhorská knižnica 
tlač: GH Studio Senica 
rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský                                       
náklad: 600 ks 
formát: A4 
väzba: brož. 
rozsah: 24 strán 
 
Pracovné listy pre deti základných škôl a špeciálnej školy zamerané na boj proti 
šikanovaniu 
 
 
Literárna Senica Ladislava Novomeského 
Bulletin víťazných prác XXXV. ročníka autorskej súťaže 
zostavila: Andrea Sadloňová, Matúš Nižňanský 
zodp. redaktorka: Silvia Sameková 
vydavateľ: Záhorská knižnica 
tlač: GH Studio Senica 
ISBN / ISSN: 978-80-85145-29-8 
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský                                       
náklad: 145 ks 
formát: A5 
väzba: brož.; rozsah: 86 strán 
online dostupnosť: https://www.zahorskakniznica.eu/category/literarna-senica 
 
Bulletin víťazných prác XXXV. ročníka Literárnej Senice Ladislava Novomeského 
prináša okrem prác víťazov všetkých kategórií aj rozhovor s minuloročným laureátom, 
s novým porotcom Danielom Domorákom a pohľad na aktuálny ročník očami porotcov.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDIÁLNE OHLASY 
 

 
 

Ohlasy na podujatia a iné kultúrne aktivity 
 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
 
Sadloňová, Andrea: Putovná knižnica už aj na Záhorí. In: Knižničný spravodajca.         

- Roč. 48, č. 1 (2021), ISSN 1339-4991, s. 17-20  
 
[autor] (TS): O Agáte i Konválii s Denisou Fulmekovou. In: Záhorák. - Roč. LXII, 
č. 22 (2021), ISSN 1338-1814, s. 7 
 
[autor] (rz): Beseda so spisovateľom Michalom Hvoreckým. In: Záhorák. - Roč. LXII, 
č. 24 (2021), ISSN 1338-1814, s. 7 
 
[autor] Záhorská knižnica (Senica, Slovensko): Z verejnej súťaže pre výtvarníkov  
vzíde motív pre mural. In: Naša Senica. - Roč. XLIV, č. 5 (2021), ISSN 1339-0074, 
s.16 
 
[autor] (TS): Vzdelávanie knihovníkov Záhoria. In: Záhorák. - Roč. LXII, č. 19 (2021), 
ISSN 1338-1814, s. 7 
 
[autor] (TS): Šanca pre literárne talenty: 35. ročník LSLN. In: Záhorák. - Roč. LXII,  
č. 13 (2021), ISSN 1338-1814, s. 7 
 
Súťaž pre profesionálnych výtvarníkov. In: Záhorák. - Roč. LXII, č. 23 (2021), ISSN 
1338-1814, s. 7 
 
[autor] (rz) : Ocenenia malých výtvarníkov. In: Záhorák. - Roč. LXII, č. 19 (2021), 
ISSN 1338-1814, s. 8 
 
[autor] Záhorská knižnica (Senica, Slovensko): Literárna Senica vstupuje do XXXV. 
ročníka. In: Naša Senica. - Roč. XLIV, č. 3 (2021), ISSN 1339-0074, s. 17 
 
Literárna Senica Ladislava Novomeského: (Uzávierka 15. septembra 2021). In: 
Literárny (dvoj)týždenník. - Roč. XXXIV, č. 27-28 (2021), ISSN 0862-5999, s. 19 
 
[autor] Záhorská knižnica (Senica, Slovensko): Knihou Záhoria 2019-2020 sa stali 
Príbehy krásnej Felicity. In: Naša Senica. - Roč. XLIV, č. 5 (2021), ISSN 1339-0074, 
s. 17 
 
[autor] (TS): Kam sa zašiť?: Predsa do knižnice! In:  Záhorák. - Roč. LXII, č. 12 
(2021), ISSN 1338-1814, s. 8 
 
[autor] (mk): Investícia do modernizácie interiéru! In: Záhorák. - Roč. LXII, č. 2 
(2021), ISSN 1338-1814, s. 7 
 
 



[autor] (TS): Hry už čakajú, príďte si po ne! In: Záhorák. - Roč. LXII, č. 9 (2021), ISSN 
1338-1814, s. 8 
 
[autor] Trnavský samosprávny kraj (Slovensko): Fasádu Záhorskej knižnice skrášli 
takáto nástenná maľba. In: Naša Senica. - Roč. XLIV, č. 7-8 (2021),  
ISSN 1339-0074, s. 8 
 
[autor] (ra): Budovu Záhorskej knižnice v Senici skrášli mural. In: My Týždenník pre 
Záhorie. – Roč. 1, č. 1 (2021), ISSN 1335-4442, s. 6 
 
[autor] (rz): 15. september: uzávierka Literárnej Senice. In:  Záhorák. - Roč. LXII,  
č. 35 (2021), ISSN 1338-1814, s. 7 
 
Berecová, Alexandra: Jazykové kurzy v Záhorskej knižnici a Európsky deň jazykov. 
In: Naša Senica. - Roč. XLIV, č. 10 (2021), ISSN 1339-0074, s. 15 
 
Budovu Záhorskej knižnice skrášli mural. In: Záhorák. - Roč. LXII, č. 34 (2021), ISSN 
1338-1814, s. 7 
 
Grebeníčková, Dominika: Fasáda knižnice sa zmení: Hľadajú autora motívu. In:  
My – týždenník pre Záhorie. – Roč. 21, č. 23 (2021), ISSN 1335-4442, s. 3 
 
Sameková, Silvia: Ak sa niekam zašiť, tak určite do knižnice. In: Naša Senica. - Roč. 
XLIV, č. 2 (2021), ISSN 1339-0074, s. 18 
 
Sameková, Silvia: Záhorská knižnica bude otvorená aj počas sviatkov. In: Naša 
Senica. - Roč. XLIV, č. 12 (2021), ISSN 1339-0074, s. 16 
 
Sameková, Silvia: Vynovená čitáreň už slúži čitateľom. In: Naša Senica. - Roč. XLIV, 
č. 12 (2021), ISSN 1339-0074, s. 16 
 
Sameková, Silvia: Knihy sa už vezú. In:  Záhorák. - Roč. LXII, č. 37 (2021), ISSN 
1338-1814, s. 7   
 
Sameková, Silvia: Čitateľský preukaz do Záhorskej knižnice ozdobia detské kresby. 
In: Naša Senica. - Roč. XLIV, č. 4 (2021), ISSN 1339-0074, s. 17 
 
autor] Záhorská knižnica (Senica, Slovensko): XXXV. ročník Literárnej Senice 
Ladislava Novomeského 2021: Literárna tvorba žije i v ťažších časoch. In: Naša 
Senica. - Roč. XLIV, č. 11 (2021), ISSN 1339-0074, s. 17 
 
9 000 na nové knihy. In:  Záhorák. - Roč. LXII, č. 25 (2021), ISSN 1338-1814, s. 7 
 
Pocity sú dôležité. In:  Záhorák. - Roč. LXII, č. 11 (2021), ISSN 1338-1814, s. 8 
 
Knihovníci pokračujú vo vzdelávaní... In:  Záhorák. - Roč. LXII, č. 41 (2021), ISSN 
1338-1814, s. 7   
 
Letný režim v knižnici v mesiacoch júl a august. In: Naša Senica. - Roč. XLIV, č. 5 
(2021), ISSN 1339-0074, s. 15 
 



Danková, Miriam: Regionálne knižnice trnavského samosprávneho kraja v roku 2020. 
Trnava : Trnavský samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2021. 
24 strán: grafy, tabuľky, ISBN 978-80-88695-76-9 
 
 
Ohlasy v elektronických dokumentoch 
 
Langer, Tomáš: Kniha Záhoria 2019-2020. Kniha Záhoria - Oficiální stránka mesta 
Holíč (holic.sk), 2021-04-01 
 
XXXV. ročník súťaže Ladislava Novomeského 2021: Literárna tvorba žije i v ťažších 
časoch. XXXV. ROČNÍK LITERÁRNEJ SENICE LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2021: 
LITERÁRNA TVORBA ŽIJE I V ŤAŽŠÍCH ČASOCH | Mesto Senica – oficiálne stránky, 
2021-03-25 
 
Binčík, M.: O titul Kniha Záhoria sa uchádzajú aj publikácie o malackom zdravotníctve 
a o Mackovi.  
O titul Kniha Záhoria sa uchádzajú aj publikácie o malackom zdravotníctve a o Mackovi 
| Mesto Malacky, (2021-04-01) 
 
[autor] TASR: Knihou Záhoria sa stali Príbehy krásnej Felicity.  
Knihou Záhoria sa stali Príbehy krásnej Felicity (zahori.sk), 2021-05-19 
 
[autor] TASR: Knihou Záhoria sa stali Príbehy krásnej Felicity. 
Knihou Záhoria sa stali Príbehy krásnej Felicity - Kniha - Kultúra - Pravda, 2021-05-21 
 
Kmecová, Angelika: TTSK: Fasáda Záhorskej knižnice v Senici je obnovená.  
TTSK: Fasáda Záhorskej knižnice v Senici je obnovená - NaZáhorí.sk (nazahori.sk), 
2021-12-27 
 
[autor] Obecný úrad: Kniha Záhoria 2019-2020. Kniha Záhoria 2019 - 2020 Kniha 
Záhoria 2019 - 2020 (borskymikulas.sk), 2021-04-14 
 
[autor] Obecný úrad: Putovná knižnica.  https://www.radosovce.sk/putovna-kniznica/, 
2021-09-22 
 
[autor] Obecný úrad: Putovná knižnica.  https://www.borskymikulas.sk/putovna-
kniznica-oznam/mid/456618/.html#m_456618, 2021-09-27 
 
[autor] TASR: Trnavská župa investovala 100 tisíc eur do budovy Záhorskej knižnice 
v Senici. Trnavská župa investovala 100 tisíc eur do budovy Záhorskej knižnice v 
Senici (zahori.sk), 2021-12-28 
 
Kniha Záhoria 2019-2020. Informácie a hlasovanie. Kniha Záhoria 2019 -2020 » 
Záhorské Múzeum Skalica (zahorskemuzeum.sk), 2021-04-01 
 
[autor] TASR: Z verejnej súťaže pre výtvarníkov vzíde motív na mural, ktorý sa bude 
nachádzať na fasáde budovy Záhorskej knižnice. 
Z verejnej súťaže pre výtvarníkov vzíde motív na mural, ktorý sa bude nachádzať na 
fasáde budovy Záhorskej knižnice (zahori.sk), 2021-06-09 
 



[autor] TASR: Vyhlásenie výsledkov Literárnej Senice Ladislava Novomeského bude 
online. Vyhlásenie výsledkov Literárnej Senice Ladislava Novomeského bude online 
(zahori.sk), 2021-11-22 
 
Literárna Senica L. Novomeského: Literárna tvorba žije i v ťažkých časoch. 
Literárna Senica L. Novomeského: Literárna tvorba žije i v ťažkých časoch (zahori.sk), 
2021-11-25 
 
[autor] TASR: Záhorská knižnica vyhlásila 12. ročník súťaže Kniha Záhoria. 
Záhorská knižnica vyhlásila 12. ročník súťaže Kniha Záhoria (zahori.sk), 2021-04-06 
 
[autor] TASR: Literárna Senica L. Novomeského vstupuje do 35. ročníka.  
Literárna súťaž L. Novomeského vstupuje do 35. ročníka (zahori.sk), 2021-03-25 
 
[autor] TASR: TTSK: Záhorská knižnica v Senici i ďalšie krajské knižnice opäť 
sprístupnia svoje služby.  
TTSK: Záhorská knižnica v Senici i ďalšie krajské knižnice opäť sprístupnia svoje 
služby (zahori.sk), 2021-03-08 
 
Eko deň: V piatok bude patriť park v Senici ekológii a prírode. 
Eko deň: V piatok bude patriť park v Senici ekológii a prírode (zahori.sk), 2021-09-07 
 
XXXV. ročník súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského 2021. 
https://www.infolib.sk/sk/aktuality/xxxv-rocnik-sutaze-literarna-senica-ladislava-
novomeskeho-2021.html, 2021-03-25 
 
Literárna Senica Ladislava Novomeského 2021. 
https://www.litcentrum.sk/podujatie/literarna-senica-ladislava-novomeskeho-2021,  
2021-09-15 
 
Vyhlásenie výsledkov Literárnej Senice L. Novomeského bude online. 
https://www.teraz.sk/kultura/vyhlasenie-vysledkov-literarnej-senic/592007-
clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_co
ntent=.%253Bsearch, 2021-11-21 
 
 

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 

 

Využiteľnosť elektronických služieb v ZK v roku 2021 
 Áno Nie 

Možnosť elektronickej 

rezervácie služby*  

prostredníctvom on-line 

formulára 

Prostredníctvom KIS Virtua ÁNO  

 
  

Iné*    

   

Možnosť elektronickej platby za objednané služby ÁNO  
* špecifikovať elektronickú službu 



 

ZAHRANIČNÉ SLUŽOBNÉ CESTY 
 

 

Zahraničný cesty zamestnancov ZK za rok 2021 
P. č. Miesto 

rokovania 
Štát* Dátum Účel zahraničnej cesty** 

     

     

     

     

* podľa ISO 3166-1 

 
 

 

 



ŠTATISTICKÉ ÚDAJE KNIŽNÍC ZA ROK 2021 
 

 

Personálna vybavenosť 
 
 

Počet 
pracovníkov 

Prepočítaný  
počet 
pracovníkov 

Schválený 
počet 
pracovníkov 

Počet 
odborných 
pracovníkov 

Počet 
riadiacich 
pracovníkov 

Počet admin. 
pracovníkov 

Počet 
obslužných 
pracovníkov 

Priemerná 
mzda 

Priemerný 
vek 

21 17,96 19,59 11,34 4,00 1,00 4,00 1 130,07 52,9 

 
 
 
 

 

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 

Štatutár  1          1 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

1 
 

2         1 2 

Odborní pracovníci 1 2    9     1 11 

Administratívni 
pracovníci 

     1      1 

Obslužní pracovníci       1 3   1 3 

 
 
 

 

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

Počet mužov 2 1    3 

% mužov z celkového 
počtu zamestnancov 

9,52 4,76    14,28 

Počet žien 5 1 5  7 18 

% žien z celkového 
počtu zamestnancov 

23,81 4,76 23,81  33,34 85,72 

Spolu 7 2 5  7 21 

% z celkového počtu 
zamestnancov 

33,34 9,51 23,81  33,34 100 

 
 

Personálna štruktúra zamestnancov v knižniciach za rok 2021 

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov knižníc podľa pohlavia za rok 2021 

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



 

 

 
 

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

Štatutár    1   

Ostatní riadiaci pracovníci    1 1  

Odborní pracovníci   1 4 6 2 

Administratívni pracovníci     1  

Obslužní pracovníci     4  

 

 

 
 

Celkový počet zamestnancov Pracujúci dôchodcovia ZŤP Pracovník na materskej/rodičovskej 
dovolenke 

21 1 1 3 

 

 

 

 

 

 

Odborný rast a vzdelávanie  
 

 

 2018 2019 2020 

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

1 0 0 

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

0 0 0 

 

 

 

 

 

 

Veková štruktúra zamestnancov knižníc za rok 2021 

Počet zamestnancov knižníc na základe špecifických kritérií za rok 2021 

Ďalšie vzdelávanie zamestnancov knižníc za roky 2019 - 2021 



Pohyb pracovných síl 
 
 

2019 2020 2021 

prírastok úbytok spolu prírastok úbytok spolu prírastok úbytok spolu 

3 3 20 1 1 20 2 2 20 

 

Hlavné ukazovatele činnosti 
 
 

 2019 2020 2021 

Kultúrno-spoločenské podujatia  151 / 5 500 49 / 1 480 132 / 2 750 

Odborné podujatia 25 / 1 800 0/0 0/0 

SPOLU 176 / 7 300 49 / 1 480 132 / 2 750 

                  * počet podujatí / počet návštevníkov 

 
 

Počet výpožičiek Registrovaní používatelia Fyzická návštevnosť 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

180.445 141 228 141 587 3.007 2 736 2 725 45.960 33 942 34 319 

 

 
 

Počet knižničných jednotiek vo fondoch Prírastky Finančné prostriedky na nákup 
knižničných fondov a periodík v € 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

86.130 85 672 84 156 3.483 2 762 3 310 40.305,52 33 765,93 41 771,39 

 

 
 

 2019 2020 2021 

Metodické návštevy 6 3 7 

Metodické konzultácie 235 69 96 

Bibliografické a faktografické informácie 5 020 3 500 3 850 

Vypracované rešerše 210 140 134 

Edičná činnosť 9 6 7 

 

 

 

Pohyb pracovných síl v knižniciach za roky 2019 - 2021 

Podujatia knižníc za roky 2019 – 2021* 

Základné ukazovatele činnosti knižníc za roky 2019 - 2021 

Ukazovatele stavu knižničného fondu za roky 2019 - 2021 

Ostatné činnosti knižníc za roky 2019 - 2021 


