
   

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Rok 2018, ročník 13, č. 2 
 

Zo správy o činnosti pobočky SSKK v Trnave za obdobie rokov  2014 – 2018 

Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov v roku 2018 dovŕšila päťročné 

volebné obdobie. 

Výbor Krajskej pobočky SSKK v Trnave na obdobie rokov 2014 - 2018 bol zvolený  

na krajskej konferencii konanej 26. novembra 2013 a jeho členovia pracovali v tomto 

zložení: Lívia Koleková – predsedníčka, Zuzana Martinkovičová – tajomníčka 

a pokladníčka, Jana Brliťová – edičná činnosť, Katarína Soukupová, Benjamína 

Jakubáčová, Lýdia Tóthová, Darina Kráľová.  

Kontinuálne sme naviazali na aktivity pobočky v predošlom období a pokračovali v dlho-

dobých cieľoch, ktorými sú:  

 propagovať knižnice, knihovnícku profesiu 

 udržiavať a rozširovať členskú základňu 

 rozvíjať a udržiavať kontakty, výmenu skúseností s knihovníkmi  v SR aj 

zahraničí 

 organizovať odborné a spoločenské podujatia pre členov knihovníkov  
 

Naša členská základňa je stabilizovaná. V súčasnosti má pobočka  85 členov. Pre 

porovnanie v roku 2006 mala pobočka 47 členov a v roku 2010 už 72 členov, v roku 2013 

to bolo 77. 

Z podujatí  

2014 

Dňa 29. 5. 2014 sme v spolupráci s  KJF v Trnave a UK TU v prednáškovej miestnosti 

budovy Pazmaneum pri Trnavskej univerzite v Trnave realizovali odborný seminár 

Efektívny marketing v knižniciach. J eho cieľom bolo zvýšenie odborných zručností 

a kompetencií pracovníkov knižníc pri využívaní internetu a bežne dostupných 
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počítačových programov pri marketingových aktivitách knižníc. Lektorkou bola Mgr. 

Andrea Dohovičová. Zúčastnilo sa ho 31 pracovníkov verejných a akademických knižníc 

trnavského kraja, Žiliny, Bratislavy, Senca a Levíc. 

Letná burza kníh sa konala v dňoch 23. – 28. júna 2014 v čitárni KJF v Trnave. 

Bola mimoriadne úspešná, predalo sa 1840 kníh. Knihy na predaj doviezli aj kolegovia 

zo ZK v Senici a univerzitných knižníc v Trnave, tiež z Obecnej knižnice v Abraháme. 

Výťažok z predaja 920,-€ bol použitý na vyfinancovanie prepravných nákladov exkurzie 

Budapešti 

September bol mesiacom, keď sa 17. 9. 2014 uskutočnil výlet – odborná exkurzia do 

Štátnej Széchényiho knižnice v Budapešti. Na pozvánku reagovalo mimoriadne veľa 

záujemcov, preto sme objednali dva autobusy. Jeden veľký a jeden mikrobus. Vstup do 

knižnice bol zdarma, z výťažku burzy kníh sme zaplatili obidva autobusy. Spolu 920.-€. 

Účastníci neplatili žiadny poplatok. Počet účastníkov: 64 

Výročná členská schôdza SSKK Trnava sa konala 18. decembra 2014 v Zrkadlovej 

sále DJP v Trnave, v rámci kultúrneho programu sme navštívili divadelné predstavenie 

Trnavská skupina alebo Viseli sme za nohu z kolotoča. 

 

2015                                                                    

Od 23. do 29. marca 2015   sa uskutočnil Týždeň slovenských knižníc. Slávnostné 

otvorenie pre celé Slovensko sa konalo v Trnave, v Divadle Jána Palárika. Nad 

podujatím prevzal záštitu Tibor Mikuš, predseda TTSK. Okrem SSKK boli partnermi  

podujatia Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Divadlo Jána Palárika v Trnave,  Trnavská 

univerzita v Trnave, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Slovenská asociácia 

knižníc. Divadlo Jána Palárika v Trnave privítalo viac ako stovku knihovníkov celého 

Slovenska a významných hostí. Po slávnostnej časti, v ktorej vystúpil  spevácky zbor 

UNITTY z UCM v Trnave, sa uskutočnila krátka tlačová konferencia, v ktorej sa 

novinári dozvedeli o aktivitách a podujatiach. Otvorenie Týždňa slovenských knižníc 

ukončilo divadelné predstavenie Trnavská skupina alebo Viseli sme za nohu z kolotoča 

v naštudovaní umeleckého kolektívu Divadla Jána Palárika v Trnave. Novinkou TSK 

boli knižné hliadky. Do projektu „Knižničná hliadka“ sa zapojili  Knižnica Juraja 

Fándlyho v Trnave, Záhorská knižnica v Senici, Univerzitná knižnica UCM, odmenení 

(zápisným zadarmo, knižkou, zľavovým poukazom, či propagačnými predmetmi).   

27. máj 2015. Rozvoj čitateľskej gramotnosti z pohľadu detského knihovníka – bol 

názov seminára určeného najmä detským knihovníkom, ale aj každému, koho táto 

problematika zaujíma. Seminár sa uskutočnil v 

priestoroch KJF v Trnave, bol podporený aj 

z grantového systému MKSR.  Lektormi boli 

Ľudmila Hrdináková z KKIV UK v Bratislave, 

Iveta Hurná z Knižnice pre mládež mesta 

Košice, Tibor Hujdič – propagátor literatúry 

a Veronika Chorvatovičová z KJF v Trnava. 

Zúčastnilo sa ho 46 osôb. 

Burza kníh sa uskutočnila v ter míne od 24. 

do 30. júna 2015 v priestoroch čitárne Knižnice 

Juraja Fándlyho v Trnave. V pondelok 22. júna 

sme sa venovali príprave a noseniu kníh na 
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burzu. Boli medzi nimi aj knihy dovezené z univerzitných knižníc, a z niektorých 

regionálnych a obecných knižníc (Senica, Abrahám). Každý účastník dostal zlosovateľné 

lístky a na záver burzy  – v piatok sa uskutočnilo žrebovanie, traja výhercovia dostali 

knihu. Tri ďalšie knižky získali od regionálnej autorky Evy Kopúnkovej (Zvedavý krtko) 

traja najmenší účastníci žrebovania. Predalo sa 1160 kníh a výťažok v hodnote 580,-€ bol 

použitý  na financovanie exkurzie do Ružomberka. 

Tradičná exkurzia sa uskutočnila 9. septembra 2015 do Knižnice Katolíckej 

univerzity v Ružomberku a na starobylú pamiatku – hrad Strečno. Zúčastnilo sa jej 50 

účastníkov. Knižnici v Ružomberku sme ako poďakovanie odovzdali trnavskú medovinu 

a UK UCM súbor publikácií.  

16. decembra 2015 sa konala slávnostná členská schôdza.  Program tvor ilo poetické 

pásmo v naštudovaní hercov DJP v Trnave s názvom „Videl som tancovať Jitterboogie“  

na motívy poézie Miroslava Válka, po ktorom nasledovala členská schôdza 

s vyhodnotením roku 2015 a prerokovaním  plánu činnosti na rok 2016. 

 

2016 

26. mája 2016 v Pazmaneu pri Trnavskej univerzite sa konal celoslovenský seminár 

Komunikačné techniky v knižnici zameraný na rozvoj komunikačných zručností 

pracovníkov knižníc. Spoluorganizátormi boli UK Trnavskej univerzity a KJF v Trnave. 

Seminár začal prednáškou Oľgy 

Škvareninovej, ktorá sa vo venovala 

neverbálnej komunikácii v knižnici. 

Martina Radošovská a Viera 

Čambálová z Univerzitnej knižnice 

Trnavskej univerzity vo svojom 

príspevku Knihovník ako infor-

mačný lektor prítomných oboznámili 

so svojimi poznatkami a skúse-

nosťami, ktoré získali v minulom 

roku na kurze Knihovník akade-

mickej knižnice – Lektor infor-

mačného vzdelávania. 

Využitie myšlienkových máp pri 

príprave podujatí prezentovala Jana Brliťová z Knižnice JF v Trnave. V rámci príspevku 

využila svoje bohaté skúsenosti z tréningu pamäte seniorov ako certifikovaná trénerka. 

Svoj príspevok oživila testami krátkodobej pamäte. Počet účastníkov: 52 

Burza kníh sa uskutočnila v ter míne od 28. júna do 2. júla 2016 v pr iestoroch 

čitárne KJF v Trnave V piatok, 1. 7. 2016  o 15.00 hod. sa uskutočnilo žrebovanie 

z návštevníkov, ktorí si zakúpili v rámci burzy knihy. J. Brliťová poďakovala všetkým za 

záujem a ujala sa žrebovania. Spolu sme odovzdali 3 nové knihy, obohatené ex librisom 

KJF v Trnave. Počas týždňa 28. 6. – . 7. 2016 bolo predaných cca 1195 kníh v hodnote 

659,46 €. Výťažok bol investovaný do odbornej exkurzie do Zlína a na vianočné 

posedenie  členov.  Počet účastníkov burzy: cca  1000 osôb. 

Odborná exkurzia knihovníkov sa uskutočnila 14. septembra 2016. Cieľom bol Zlín 

v Českej republike. Naše kroky viedli najprv do Knižnice Univerzity Tomáša Baťu 

v Zlíne. Nasledovala návšteva Krajskej knižnice Františka Bartoša v Zlíne, ktorá je 
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neďaleko. Je to budova č. 15 Baťovho inštitútu. Využili sme možnosť navštíviť aj 

Múzeum juhovýchodnej Moravy, kde sme si prezreli jeho stálu expozíciu s názvom: 

„Princíp Baťa. Dnes fantázia, zajtra skutočnosť.“ Posledným cieľom našej cesty bol 

Baťov mrakodrap. Počet účastníkov: 48. Náklady boli pokryté z výťažku z burzy. 

9. decembra 2016 sa uskutočnila koncoročná členská schôdza, a to v priestoroch 

Západoslovenského múzea v Trnave. Programom bolo hudobné vystúpenie umelkyne 

Jany Andevskej. Po schôdzi bola možnosť prehliadky expozícií múzea v sprievode 

odbornej lektorky. 

 

2017 

24. mája 2017 v čitárni KJF v Trnave sa konal seminár s názvom O čítaní a nečítaní, 

zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Okrem KP SSKK Trnava boli organizátormi 

Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity a Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave. Téma 

seminára bola zvolená k roku čitateľskej gramotnosti. Lektori: Doc. PhDr. Oľga 

Zápotočná, PhD. Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity), PhDr. Ľudmila Hrdináková 

(Filozofická fakulta UK v Bratislave), PhDr. Andrea Nagyová (Centrum pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie  v Nových Zámkoch), Benjamína Jakubáčová 

(KJF v Trnave). Prítomných bolo 40 účastníkov. 

Burza kníh sa uskutočnila v ter míne od 28. 6. do 30. 6. 2017 v pr iestoroch čitárne 

Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. Počas burzy  bolo predaných cca 995 kníh v hodnote 

549,77 €.  Výťažok  bol použitý na uhradenie nákladov odbornej exkurzie do Komárna 

a na vianočné posedenie  členov.  Počet účastníkov burzy: cca  800 osôb. 

Odborná exkurzia do knižníc v Komárne sa konala 20. 9. 2017. Mala 50 účastníkov. 

Navštívili sme dve knižnice: Knižnicu Teologickej akadémie J. Calvina, ktorá patrí 

Cirkvi reformovanej. Je cirkevnou knižnicou, ale plní úlohu univerzitnej knižnice pre 

študentov Univerzity J. Selyeho, pre cirkevný zbor a cirkevníkov. Ďalšou knižnicou bola 

Knižnica Istvána Kultsára v Podunajskom múzeu. Popoludní sme absolvovali prehliadku 

technickej pamiatky Vodný mlyn v Kolárove  s výkladom.  

 

Spolkový rok  v roku 

2017 sme ukončili sláv-

nostnou schôdzou 13. 

decembra  v Divadle Jána 

Palárika v Trnave. V 

prvej časti sme  videli 

divadelné predstavenie 

Palárik alebo Beskydov. 

Potom nasledovala člen-

ská schôdza v Zrkadlovej 

sále Divadla JP v Trnave. 

 

 

 

 

 

2018 
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Celoslovenský seminár Firemná kultúra a proklientský prístup v knižnici sa konal v  

Aule Trnavskej univerzity Pázmaneum. Seminár bol uskutočnený v rámci projektu 

Knižnica dokorán, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, 

organizátormi boli KP SSKK 

v Trnave, UK TU a KJF 

v Trnave. Uskutočnil sa na 

pokračovanie v troch termínoch: 

24. 5. 2018; 31. 5. 2018; 7. 6. 

2018. Lektorkami boli PhDr. 

Zuzana Ocharovichová (prvý 

deň) a Mgr. Ivica Oswaldová 

(druhý a tretí deň seminára).  

Počet účastníkov: 129 
 

 

25. – 29. júna 2018 bola 

tradičná Letná burza kníh, opäť v čitárni KJF v Trnave. Záverečné žrebovanie z návštev-

níkov, ktorí si zakúpili knihy bolo 29. 6. 2018 o 15.00 hod. v priestoroch čitárne KJF v 

Trnave. Výhercovia dostali plátené tašky s knihami zakúpenými z výťažku z predaja. 

Predaných bolo 1600 kníh. Výťažok 650,-€ sa použil na financovanie exkurzie do 

Viedne  a nákladov na koncoročnú členskú schôdzu.  

Počet účastníkov: cca 1000 
 

 

19. september 2018 bol deň, keď sa konala Odborná exkurzia do knižníc vo Viedni. 

Vo Viedni boli prvou zastávkou Library & Learning Centre (LLC), čiže knižnica 

a centrum náuky v novom areáli Ekonomickej univerzity vo Viedni. Po návšteve 

knižnice autobus zaviezol účastníkov do centra Viedne. Videli viaceré pamätihodnosti, 

ako napríklad Dóm sv. Štefana, parlament, Prírodnohistorické múzeum, Umelecko-

historické múzeum, či Hofburg. V Hofburgu sídli napríklad Rakúska národná knižnica. 

Exkurzia bola financovaná z  výťažku z burzy a poplatok bol  2,-€ pre členov spolku, 3,- 

pre nečlenov. Počet účastníkov: 48 
 

7. december 2018 – Krajská 

konferencia SSKK v Trnave 

v priestoroch Západosloven-

ského múzea, voľba nového 

výboru. Kultúrny program 

hudobnej umelkyne Jany 

Andevskej a neformálne 

posedenie.  
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Predstavujeme kandidátov do výboru KP SSKK Trnava 
 

Brliťová Jana 

Absolventka SKŠ v Bratislave – nadstavbové štúdium. V roku 1981 začala pracovať 

v Okresnej knižnici Trnava. Prešla viacerými úsekmi knižničnej činnosti – v oddelení 

beletrie, odbornej literatúry, na pobočkách, v detskom oddelení, neskôr ako metodička a 

na úseku informačných technológií, v súčasnosti v bibliograficko–informačných služ-

bách. Aktívne sa venuje sa práci so seniormi v knižnici – tréningy pamäti. Od vzniku KP 

SSK sa podieľa na jej činnosti.  Vo výbore KP SSK Trnava pracovala vo všetkých  vo-

lebných obdobiach. 

 

Danková Miriam, Mgr. 

Absolventka ŠKIŠ a neskôr Katedry knižničnej a informačnej vedy  Filozofickej fakulty 

Univerzity Komenského v v Bratislave. V rokoch 2008 až 2010 pracovala popri štúdiu 

v Bibiane (Medzinárodný dom umenia pre deti) v oddelení knižnice a dokumentácie. 

V rokoch 2010 – 2012 detský knihovník v Mestskej knižnici v Bratislave. Od roku 2013 

pracovník Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave, aktuálne na pozícii metodičky. Od roku 

2013 člen SSK a od roku 2014 člen Slovenskej sekcie IBBY. 

 

Dolníková Emília, Mgr. 

Absolventka Katedry knihovedy a vedeckých informácií Filozofickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave. Po skončení štúdia nastúpila do informačného strediska a.s. 

Elektrovod Bratislava, potom pracovala ako knihovníčka v Hudobnom centre v Brati-

slave. Od r. 2007 pracuje v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave, najprv ako vedúca útvaru 

referenčných služieb, v súčasnosti ako vedúca útvaru výpožičných služieb. 

 

Horváthová Ľudmila   

Absolventka SKŠ v Bratislave. V r. 1962 nastúpila do Okresnej knižnice v Galante, kde 

pracovala 38 rokov ako metodička. V súčasnosti je na dôchodku. Aktívne pracovala vo 

výbore KP SSK v období 2002 – 2005, 2006 – 2009 aj 2010 – 2013. Intenzívne organi-

zuje kultúrny život v obci Abrahám – vedie obecnú knižnicu, založila obecné múzeum 

a prispieva do obecných novín. 

 

Jakubáčová Benjamína 

Absolventka SKŠ v Bratislave – nadstavbové štúdium. Po maturite nastúpila do vtedy 

Okresnej knižnice v Trnave. Pracovala vo viacerých úsekoch knižničnej  činnosti – 

v oddelení beletrie, potom ako metodička, vedúca detského oddelenia a  ako vedúca 

útvaru výpožičných služieb koordinovala a viedla činnosť výpožičných oddelení knižni-

ce a bola zástupkyňou riaditeľky Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. Bola členkou Ná-

rodnej komisie pre služby pri SNK v Martine.  

 

Laczová Helena, Mgr. 

Absolventka SKŠ v Bratislave – nadstavbové štúdium. V roku 1984 začala pracovať vo 

vtedajšej Okresnej (dnes Žitnostrovskej ) knižnici v Dunajskej Strede. Začala na Koope-

račnom poľnohospodárskom informačnom stredisku (KOOPIS), ktoré bolo vybudované 

v rámci národného projektu SNK. Neskôr prešla takmer všetkými oddeleniami knižnice a 
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prebrala metodické oddelenie. Organizuje rôzne podujatia pre stredoškolskú mládež a 

dospelých. Po zavedení KIS Virtua začala vykonávať i úlohu systémového knihovníka, 

od roku 2012 zastáva funkciu zástupkyne riaditeľky knižnice.  

 

Martinkovičová Zuzana, PhDr. 

Absolventka Katedry knihovedy a vedeckých informácií Filozofickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave. Po ukončení nastúpila do vtedy Okresnej knižnice v Trnave, 

kde pracovala v KOOPIS, potom ako metodička a neskôr ako bibliografka. V r. 1995 sa 

stala riaditeľkou Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity, kde pôsobí dodnes. Pracuje 

v sekcii akademických knižníc SAK a je tajomníčkou Knižničnej rady TU.  

 

Soukupová Katarína, Mgr. 
Absolventka FF UK Bratislava. Po ukončení štúdia pracovala v ŠIS, oddelení zahranič-

ných časopisov LF UK v Bratislave, neskôr na odbore kultúry ONV Senica ako inšpek-

torka kultúry. Od r. 1990 je riaditeľkou Záhorskej knižnice v Senici. Je členkou Komisie 

kultúry pri MsÚ Senica. Pracuje vo výbore KP SSK od roku 2005. 

 

Zoznam kandidátov možno doplniť ďalšími návrhmi priamo na konferencii, pokiaľ 

navrhnutý vyjadrí súhlas s návrhom.  

 

 

Oceňovanie  

Krajskej pobočky Spolku Slovenských knihovníkov a knižníc Trnava 
 

V roku 2018 sa končí volebné obdobie činnosti Krajskej pobočky SSK v Trnave. 7. de-

cembra 2018 sa koná volebné zhromaždenie. Jeho súčasťou je aj oceňovanie knihovní-

kov podľa pravidiel schválených v r. 2010. „Pravidlá udeľovania ocenení Krajskej po-

bočky SSK“ boli schválené členmi pobočky na koncoročnej schôdzi v roku 2010. Podľa 

pravidiel sa ocenenia udeľujú  jednotlivcom aj knižniciam každé 4 roky,  spravidla na  

valnom zhromaždení pobočky. Nultý ročník udeľovania ocenení sa uskutočnil v roku 

2009 v rámci Týždňa slovenských knižníc, ďalší – čiže 1. ročník oceňovania bol roku 

2013. Plné znenie pravidiel je uložené v dokumentácii KP SSK Trnava a sú tiež zverej-

nené na www.kniznicatrnava.sk.Výzva na predkladanie návrhov bola zverejnená 

v Bulletine KP SSK Trnava č. 1/2018 a v Knihovníckom spravodajcovi č. 1/2018.  

 

Doteraz boli ocenení: 

Rok 2009: Anna Neumahrová  Obecná knižnica Zeleneč, Alžbeta Miklósová  Obec-

ná knižnica Horná Potôň, Milada Pisárová Obecná knižnica Šintava, Pavlína Šajdíková 

Obecná knižnica  Dojč, PhDr. Zuzana Martinkovičová UK TU. 

Rok 2013: Jolana Fitzelová MsK Veľký Meder , Ružena Koštanyová UK TU, Ľud-

mila Horváthová Obecná knižnica Abrahám, Terézia Szabová Galantská knižnica, PhDr. 

Ľubica Malá TTSK, Marta Weissová SSKK, Kolektív MsK v Skalici. 

V roku 2018 sú ocenení: Alžbeta Móroczová Obecná knižnica Trhová Hradská, Juliana 

Michalicová MsK Skalica, Ján Sirota Obecná knižnica Chtelnica, Alena Beňová Knižni-

ca JF v Trnave, Ľubica Kosoňová UK TU. 
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Poďakovanie 
 

 

Vážení členovia Spolku slovenských knihovníkov a knižníc – pobočka 

v Trnave,  

      ďakujem Vám za vašu aktivitu počas uplynulého volebného obdobia. 

Zvlášť ďakujem členkám výboru, bez ktorých by sa naše zaujímavé akti-

vity nemohli uskutočniť. 

      Ďakujem aj Ruženke Šípkovej, že naše aktivity zachytila svojím ume-

leckým perom a písala o nich pútavé reportáže. 

      Ďakujem Norike Bartókovej za  fotodokumentáciu podujatí 

a dovolenie publikovať fotky. 

      Poďakovanie patrí aj pánovi Makovníkovi za tlmočenie vo Viedni 

a rovnako kolegyniam z Dunajskej Stredy za tlmočenie v Budapešti.  

      Ďakujem aj nečlenovi pánovi Soukupovi za profesionálne spracovanie 

fotodokumentácie a sprievodného slova pri niektorých našich aktivitách.     

     Ďakujem Milke Horváthovej, za každoročný sponzoring našich 

schôdzí v podobe dobrého abrahámskeho vínka. 

 

      Do ďalšieho volebného obdobia želám nám všetkým množstvo      

krásnych chvíľ spoločne strávených pri našich podujatiach.  

 

      Krásne Vianoce a do roku 2019 len to najlepšie prajem. 

 

 

Lívia Koleková  

predsedníčka KP SS KK v Trnave v rokoch 2008 - 2018 
 


