
 
 
 

Prehľad o činnosti knižnice za rok 2020 
 

Názov knižnice: Mestská knižnica Leopoldov Obec:  Leopoldov 

Kontaktné údaje: Štúrova 454/2  033/7342673  kniznica@leopoldov.sk Knihovník: Mgr. Nadežda Masárová 

Knižnično-inf. systém: MaSk – BibLib– iné: CLAVIUS Bezbariérový prístup: nie   

Knižničné jednotky spolu 14327 

v tom  

odborná literatúra pre dospelých   Súčet riadkov sa rovná riadku 

  “knižničné jednotky spolu“.  

   Vzorec na výpočet:  

  „knižničné jednotky spolu“: údaj z roku  

  2018  + prírastky –   úbytky !!!  

2999 

krásna literatúra pre dospelých 6935 

odborná literatúra pre deti 632 

krásna literatúra pre deti 3761 

Počet titulov dochádzajúcich periodík 1 

Ročný prírastok knižničných jednotiek 221 

z toho 

kúpou           

         Súčet riadkov sa rovná riadku 

        „ročný prírastok knižničných jednotiek“ 

93 

darom 128 

náhradou 0 

Úbytky knižničných jednotiek 0 

Výpožičky spolu  15201 

Z toho  
prezenčné výpožičky (kniha zostáva v knižnici) Súčet riadkov sa rovná 

„výpožičky spolu“ 
6753 

absenčné výpožičky (knihu si zoberie domov) 8448 

 v tom 

odborná literatúra pre dospelých          

        Súčet riadkov sa rovná riadku       

       „výpožičky spolu“. Uvádzajú sa 

         absenčné aj prezenčné   

         výpožičky 

839 

krásna literatúra pre dospelých 10603 

odborná literatúra pre deti 299 

krásna literatúra pre deti 3223 

výpožičky periodík 237 

MVS iným knižniciam 0 

MVS z iných knižníc 18 

Aktívni používatelia 199 

       z toho používatelia do 15 rokov 58 

Počet podujatí organizovaných knižnicou spolu 2 

 Podujatia pre deti do 15 rokov 

 

 

2 

 -  z toho informačná výchova 0 

Návštevníci knižnice spolu (čitatelia + návštevníci podujatí a verej. internetu) 2428 

                      Z toho počet návštevníkov do 15 rokov 496 

Z celkového počtu 

návštevníkov         

počet návštevníkov podujatí spolu (pre dospelých aj pre deti) 55 

počet návštevníkov verejného  internetu 27 

Počet obyvateľov v sídle verejnej knižnice 3969 

Príjmy spolu 16804,1 

z toho 

transfery od zriaďovateľa 16289,11 

dary, granty 0 

   z toho FPU + MK SR 0 

poplatky za knižničné činnosti 514,99 

Výdavky spolu (vrátane prevádzkových nákladov!!!) 13425,78 

z toho 
mzdové náklady  (hrubá ročná mzda, nie na dohodu) 12500,2 

na nákup knižničného fondu 925,58 

zamestnanci vykonávajúci knihovnícke činnosti  1 

pracovníci vykonávajúci  knihovnícke činnosti na dohodu 0 

Počet študijných miest:   15 Informácie o službách knižnice na webe: áno  

Počet prevádzkových hodín za týždeň:   35 Elektronický online katalóg:  nie 

Pripojenie WiFi pre používateľov:   áno  Počet verejne prístupných staníc s internetom:3 

Priestory knižnice (v m
2
):   124  Počet hodín venovaných vzdelávaniu zamestnanca KN:   0 



Zostali ste v roku 2020 po uvoľnení pandemických 

opatrení medzi prvou a druhou vlnou v stagnácii? 

 nie 

Koľko dní v roku 2020 bola knižnica v prevádzke? 186 

Pripomienky k roku 2020:  

 


