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ŠTATISTICKÝ PREHĽAD O ČINNOSTI REGIONÁLNYCH KNIŽNÍC 

TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA V ROKU 2014 
 

Údaje do štatistického prehľadu sú čerpané z Ročného výkazu o knižnici za rok 2014 KULT 

(MK SR) 10-01 a z výročných správ regionálnych knižníc za rok 2014. 

 

 

ZÁKLADNÉ UKAZOVATELE ČINNOSTI 
 

1. SIEŤ KNIŽNÍC 

V roku 2014 pôsobili v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) 

4 regionálne knižnice, z toho 1 poverená funkciou krajskej knižnice. Sú to knižnice:  

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave (regionálna krajská knižnica, ďalej len „RKK“), 

Galantská knižnica v Galante, Záhorská knižnica v Senici a Žitnoostrovná knižnica 

v Dunajskej Strede (regionálne knižnice, ďalej len „RK“).  

 

Tabuľka č. 1: Sieť verejných knižníc v TTSK metodickej pôsobnosti regionálnych knižníc 
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Žitnoostrovná knižnica - okres Dunajská Streda  -- 1 2 8 47 33 14 58 14 7 0 

Galantská knižnica – okres Galanta  -- 1 2 5 22 21 1 30 1 0 0 

Záhorská knižnica - okresy Senica a Skalica  -- 1 4 8 32 24 8 45 8 5 0 

KJF v Trnave - okresy Hlohovec, Piešťany, Trnava  1 -- 4 1 78 71 7 84 7 5 1 

Trnavský kraj 1 3 12 22 179 149 30 217 30 17 1 

*s profesionálnym zamestnancom; ** s neprofesionálnym zamestnancom 
 

Metodická pôsobnosť RKK a RK: 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave (ďalej len „KJF“) – 89* verejných knižníc okresov 

Trnava, Hlohovec, Piešťany a v rámci krajskej funkcie koordinuje a metodicky usmerňuje 

činnosť troch regionálnych knižníc TTSK 

Galantská knižnica – 30* verejných knižníc v okrese Galanta  

Záhorská knižnica – 50* verejných knižníc v okresoch Senica a Skalica  

Žitnoostrovná knižnica – 65* verejných knižníc v okrese Dunajská Streda  

*Pozn.: uvedený je celkový počet verejných knižníc v metodickej pôsobnosti jednotlivých RKK 

a RK, t.j. registrovaných aj neregistrovaných v databáze. 
 

Počet verejných knižníc v TTSK sa v roku 2014 znížil z 218 na 217 (-1). Zrušená bola 1 

obecná knižnica – Bojničky v okrese Hlohovec, ktorá od roku 2000 stagnovala a preto nebola 

v minulých rokoch zaregistrovaná v databáze, v roku 2014 bola zlúčená so školskou 

knižnicou a zaradená do siete školských knižníc. 

V TTSK bolo zaregistrovaných 47 stagnujúcich verejných knižníc, z toho 30 (+4) 

stagnujúcich verejných knižníc, ktoré vykazujú stagnáciu menej ako 5 rokov a 17 verejných 

knižníc, ktoré neboli zaregistrované v databáze z dôvodu stagnácie dlhšej ako 5 rokov.  
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Počet mestských knižníc (12) zostal nezmenený. Počet profesionalizovaných obecných 

knižníc klesol na 22, dve knižnice boli presunuté do siete neprofesionalizovaných knižníc, 

nakoľko nespĺňali požadovaný počet prevádzkových hodín (Pata okres Galanta a Zeleneč 

okres Trnava), 1 profesionalizovaná obecná knižnica v roku 2014 vykázala stagnáciu 

(Moravský sv. Ján okres Senica). Počet neprofesionalizovaných fungujúcich knižníc klesol na 

149 (-2). V okrese Hlohovec obnovila svoju činnosť ObK Ratkovce, ktorá v predchádzajúcich 

rokoch nebola zaregistrovaná v databáze z dôvodu dlhodobej stagnácie (od r. 2008). 

Celkové výsledky v základných ukazovateľoch činnosti RKK a RK v roku 2014 výraznejšie 

ovplyvnilo pozastavenie činnosti pobočky KJF v Trnave Vodáreň z dôvodu vypovedania 

nájmu priestorov, pobočka vykonávala činnosť do 30.6.2014, ako aj výraznejší pokles počtu 

registrovaných používateľov v Galantskej knižnici z radov externých študentov vysokých škôl 

v okrese Galanta (prevažne pracovníkov štátnej a verejnej správy).  

RKK a RK poskytovali svoje služby rovnako ako v roku 2013 od pondelka do soboty, spolu 

204 hodín týždenne. Verejnosti je najviac prístupná KJF v Trnave, ktorá svoje služby 

poskytuje až 54 hodín týždenne. Všetky regionálne knižnice poskytujú svoje služby zhodne, t. 

j. 50 hodín týždenne.  

Priestorové podmienky RKK a RK sa oproti predchádzajúcim rokom nezmenili, všetky sídlia 

v pôvodných priestoroch, žiadna nesídli v účelovej budove. Žitnoostrovná knižnica je 

umiestnená v nájomných priestoroch. Majiteľom budovy, v ktorej sídli Galantská knižnica, je 

od konca r. 2009 REAL CONSULT SLOVAKIA s. r. o., knižnica má zriadené užívacie právo 

a za priestory nájomné neplatí.  

 

Tabuľka č. 2: Priestory regionálnych knižníc v m
2 

 

Knižnica 
Celková 

plocha v m
2 

Priestory pre 

používateľov v m2 

KJF v Trnave 2 020 1 752 

Galantská knižnica  820 625 

Záhorská knižnica  891 772 

Žitnoostrovná knižnica  897 593 

Spolu  4 628 3 742 

 
2. KNIŽNIČNÝ FOND 

Knižničné fondy RKK a RK tvorilo v roku 2014 spolu 473 040 knižničných jednotiek, čo je 

o 754 knižničných jednotiek viacej ako v roku 2013. Percentuálne zastúpenie jednotlivých 

skupín literatúry z celkového počtu knižničných jednotiek: 

Odborná literatúra pre dospelých 42 % 

Krásna literatúra pre dospelých  36 % 

Odborná literatúra pre deti a mládež    6 % 

Krásna literatúra pre deti a mládež  16 % 
 

Tabuľka č. 3: Prehľad počtu knižničných jednotiek na 1 obyvateľa v roku 2014 (počet 

obyvateľov k 31.12.2014 v sídlach fungujúcich verejných knižníc) 

Názov sídla 
Počet obyvateľov 

sídla 

Počet knižničných jednotiek 

na 1 obyvateľa 

2013 2014 +/- 

Trnava  65 713 3,35 3,33  - 0,02  

Galanta 14 977 4,49 4,68  + 0,19  

Senica 20 352 4,08 4,07  - 0,01  

Dunajská Streda 22 553 4,44 4,51  + 0,07  

Počet/priemer 123 595 3,81 3,83  + 0,02  
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V prepočte na celkový počet obyvateľov v sídlach RKK a RK v TTSK pripadalo v roku 

2014 v priemere 3,83 (+0,02) knižničných jednotiek (ďalej len „kniž. jedn.). 
 

Tabuľka č. 4: Porovnanie počtu knižničných jednotiek v rokoch 2012 – 2014  
 

Knižnica 2012 2013 2014 Rozdiel 

KJF v Trnave 227 693  221 472  218 512  - 2 960  

Galantská knižnica  68 229  67 716  70 117   + 2 401  

Záhorská knižnica  84 244  82 836  82 765  - 71  

Žitnoostrovná knižnica  100 382  100 262  101 646  + 1 384  

Spolu 480 548  472 286  473 040  + 754  
 

V roku 2014 bolo na 1 obyvateľa v sídlach RKK a RK priemerne zakúpené 0,051 (-

0,003) knižničného dokumentu a na kúpu knižničných dokumentov bola v prepočte na 1 

obyvateľa vynaložená suma 0,66 € (+0,06 €).  
 

Tabuľka č.5: Prírastky knižničných jednotiek získaných kúpou v  rokoch. 2012 – 2014  
 

Knižnica 2012 2013 2014 Rozdiel 

KJF v Trnave 4 112 3 556 2 633 - 923 

Galantská knižnica  708 954 1 121 + 167 

Záhorská knižnica  1 384 1 250 1 764 + 514 

Žitnoostrovná knižnica  1 028 1 023 805 - 218 

Spolu 7 232 6 783 6 323 - 460 
 

Priemerná cena jedného knižničného dokumentu získaného kúpou v roku 2014 bola 

12,94 € (+2,01). 
 

 

Tabuľka č. 6: Finančné prostriedky na nákup knižničného fondu v rokoch 2013 - 2014 
 

Knižnica 2013 2014 Rozdiel 

KJF v Trnave 34 381 30 242 - 4 139 

Galantská knižnica  12 497 14 285 + 1 788 

Záhorská knižnica  14 712 18 622 + 3 910 

Žitnoostrovná knižnica  12 560 18 664 + 6 104 

Spolu 74 150 81 813 + 7 663 
 

V roku 2014 použili RKK a RK na nákup knižničných fondov spolu 81 813 € (+ 7 663 €). 

Nárast vo výške finančných prostriedkov vynaložených na nákup knižničného fondu vykázali 

všetky RK, pričom k najvyššiemu nárastu prišlo v Dunajskej Strede (+6 104 €). Pokles 

vykázala len KJF v Trnave (-4 139 €). 

Zdroje finančných prostriedkov na nákup knižničných fondov tvoril príspevok od 

zriaďovateľa, vlastné príjmy z knižničnej činnosti, sponzorské dary a dotácie. Finančné 

prostriedky na nákup knižničných fondov zo štátneho rozpočtu (Dotačný systém MK SR) 

získali RKK a RK v celkovej výške 31 600 €, iné dary a dotácie vo výške 1 700 €. 

RKK a RK odoberali spolu 473 titulov periodík, čo je pokles o 1 titul. Z celkového počtu 

periodík bolo 65 titulov zahraničných periodík (+ 9). 

Z knižničných fondov RKK a RK bolo v zmysle vyhlášky č. 421/2003 Z. z. o evidencii 

a revízii knižničných fondov vyradených spolu 10 103 knižničných jednotiek, čo je o 8 163 

knižničných jednotiek menej ako v roku 2013.  
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3. VÝPOŽIČKY A SLUŽBY 

V roku 2014 bolo v RKK a RK zrealizovaných spolu 821 290 (-26 866) výpožičiek 

knižničných dokumentov. V porovnaní s rokom 2013 prišlo k opätovnému, aj keď 

miernejšiemu poklesu ako tomu bolo v porovnaní s predchádzajúcim vykazovacím obdobím, 

pričom pokles vykázali všetky štyri knižnice. Pomerne stabilný počet výpožičiek vykázala 

Záhorská knižnica (-32). Naopak, najvyšší pokles vykázala KJF v Trnave (-22 301), ktorý 

súvisí s už v úvode spomínaným pozastavením činnosti pobočky Vodáreň  
 

Tabuľka č. 7: Porovnanie výpožičiek v rokoch 2013 a 2014 

 

Percento výpožičiek jednotlivých druhov literatúry z celkového počtu výpožičiek:  

Odborná literatúra pre dospelých:  27 % - 1 % 

Krásna literatúra pre dospelých:  33 % + 3 % 

Odborná literatúra pre deti a mládež:  4 % - 2 % 

Krásna literatúra pre deti a mládež:  14 %  + 1 % 

Periodiká:  22 % - 1 % 
 

Priemerný počet výpožičiek na 1 obyvateľa v roku 2014 dosiahol 6,65 výpožičky (-0,18). 

Priemerný počet výpožičiek na 1 používateľa dosiahol 37,78 výpožičky (-0,73). 
 

Tabuľka č. 8: Prehľad výpožičiek podľa druhov literatúry v rokoch 2013 a 2014 

 

Pokles výpožičiek bol zaznamenaný pri výpožičkách náučnej literatúry a periodík, nárast bol 

zaznamenaný pri výpožičkách krásnej literatúry – uvedené sa týka literatúry pre dospelých aj 

pre deti (tab. č. 8).  

Obrat knižničného fondu v roku 2014 zaznamenal len mierny pohyb. Mierny nárast v tomto 

ukazovateli zaznamenali Žitnoostrovná knižnica (+0,03), ostatné knižnice vykázali mierny 

pokles Galantská knižnica -0,04, Záhorská knižnica -0,01 a KJF v Trnave -0,03. Súhrnný 

výsledok za RKK a RK v TTSK je pokles obratovosti knižničného fondu o 0,01. 
 

Tabuľka č. 9: Porovnanie obratu knižničného fondu v rokoch 2012 - 2014 
 

Knižnica 2012 2013 2014 Rozdiel 

KJF v Trnave  1,38 1,29 1,26 -0,03 

Galantská knižnica   1,59 1,63 1,59 -0,04 

Záhorská knižnica 1,80 1,83 1,82 -0,01 

Žitnoostrovná knižnica  1,16 1,02 1,05 +0,03 

Priemer na 1 knižnicu 1,44 1,37 1,36 -0,01 

Knižnica 
Výpožičky spolu 

Rozdiel 
2013 2014 

KJF v Trnave  386 516 364 215 - 22 301 

Galantská knižnica  152 361 148 842 - 3 519 

Záhorská knižnica  180 046 180 014 - 32 

Žitnoostrovná knižnica  129 233 128 219 - 1 014 

Spolu 848 156 821 290 - 26 866 

Knižnica 

Odborná 

pre dospelých 

Krásna 

pre dospelých 

Odborná 

do 15 r. 

Krásna 

do 15 r. 
Periodiká 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

KJF v Trnave 105 992  106 540  107 571  106 157  20 894  13 565  50 947  48 465  101 112  89 488  

Galantská knižnica   48 175  34 041  33 620  48 212  12 854  11 936  15 531  17 420  42 181  37 233  

Záhorská knižnica  59 966  59 089  64 100  64 420  7 435  7 110  20 149  20 152  28 396  29 243  

Žitnoostrovná knižnica  24 879  23 780  46 172  50 011  6 090  4 490  24 827  28 565  27 265  21 373  

Spolu 239 012  223 450  251 463  268 800  47 273  37 101  111 454  114 602  198 954  177 337  
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3. 1 Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť 

Regionálne knižnice TTSK v roku 2014 na požiadanie používateľov spracovali spolu 711 

rešerší, čo je o 173 rešerší menej ako v predchádzajúcom roku a vypracovali 17 bibliografií 

(+2). Najviac rešerší spracovali KJF v Trnave (292) a Záhorská knižnica (280). Počet 

vypracovaných rešerší je závislý na požiadavkách používateľov a v tomto ukazovateli 

zaznamenávame dlhodobý pokles, ktorý však nemusí byť negatívnym vyjadrením odborných 

činností, ale práve naopak. Tento pokles pravdepodobne súvisí nielen s rozvojom 

informačných technológií a štruktúrou informácií zverejňovaných v internetovom priestore, 

ale môže byť aj vyjadrením skvalitňovania prípravy žiakov a študentov v rámci hodín 

informačnej prípravy. Veľká časť študentov si rešerše dokáže vypracovať samostatne. Počet 

vypracovaných bibliografií sa dlhodobo pohybuje približne na rovnakej úrovni a je výrazne 

ovplyvnený počtom a významnosťou rôznych výročí v danom roku. V roku 2014 vypracovali 

RKK a RK spolu 17 bibliografií (+2), konkrétne tituly za jednotlivé regionálne knižnice sú 

uvedené v časti „edičná činnosť“. 
 

Tabuľka č. 10: Prehľad bibliografickej činnosti v rokoch 2013 a 2014 
 

Knižnica  
Počet rešerší Počet bibliografií 

2013 2014 +/- 2013 2014 +/- 

KJF v Trnave  395 292 - 103  2 2 0 

GK v Galante  137 115 - 22  6 9 + 3  

ZK v Senici  330 280 -50 3 4 +1 

ŽK v Dunajskej Strede  22 24 + 2  4 2 - 2  

Spolu 884 711 - 173  15 17 + 2  
 

RKK a RK sa svojimi úlohami na úseku súbežnej regionálnej bibliografie stali neoddeliteľnou 

súčasťou systému Slovenskej národnej bibliografie. Prvoradou úlohou oddelení bibliografie 

a regionálnej literatúry je získavanie, odborné spracovanie a využívanie fondu regionálnej 

literatúry, budovanie informačného aparátu, poskytovanie bibliograficko-informačných 

služieb používateľom a spracovanie bibliografických súpisov. KJF v Trnave spracováva 

súbežnú regionálnu bibliografiu za Trnavský kraj a okresy Trnava, Hlohovec a Piešťany 

a zabezpečuje koordináciu bibliografickej činnosti v regionálnych knižniciach TTSK. 

Záhorská knižnici v Senici spracováva súbežnú regionálnu bibliografiu za okresy Senica 

a Skalica, Galantská knižnica za okres Galanta a Dunajská Streda za okres Dunajská Streda. 

 

4. POUŽÍVATELIA 

V roku 2014 zaregistrovali regionálne knižnice TTSK 21 739 aktívnych používateľov (-284). 

Nárast v tomto ukazovateli vykázala len Žitnoostrovná knižnica (+ 398) všetky ostatné RK 

vykázali pokles aktívnych používateľov. Z celkového počtu registrovaných používateľov bolo 

5 610 detí do 15 rokov (-51). Pokiaľ ide o používateľov do 15 rokov, všetky RK vykázali 

nárast počtu detí do 15 rokov. Pokles zaznamenala len KJF v Trnave (-273). 

Tabuľka č. 11: Aktívni používatelia v rokoch 2013 a 2014 

Knižnica 

Aktívni používatelia  

spolu 

z toho do 15 rokov 

2013 2014 Rozdiel 2013 2014 Rozdiel 

KJF v Trnave 13 312  12 701  - 611 3 332  3 059  - 273  

Galantská knižnica  2 912  2 875  - 37  918  959  + 41  

Záhorská knižnica  3 298  3 264  - 34 706  713 + 7  

Žitnoostrovná knižnica  2 501  2 899  + 398  705  879  + 174  

Spolu 22 023 21 739  - 284  5 661  5 610  - 51  
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Percento aktívnych používateľov z počtu obyvateľov dosiahol v roku 2014 hodnotu 

17,59 % (-0,15). Počet aktívnych používateľov do 15 rokov z celkového počtu aktívnych 

používateľov dosiahol hodnotu 25,81 % (+0,10). 

RKK a RK navštívilo v roku 2014 spolu 293 297 používateľov, čo je o 14 779 návštevníkov 

viacej ako v roku 2013. Najvýraznejší pokles zaznamenala KJF v Trnave (-12 632 

návštevníkov). Tento výraznejší pokles súvisí s už v úvode spomínaným prerušením činnosti 

pobočky Vodáreň. Zodpovedá to však aj celosvetovému trendu poklesu fyzických 

návštevníkov, ktorý je sprevádzaný stúpajúcim počtom virtuálnych návštevníkov. Počet 

virtuálnych návštevníkov KJF v Trnave dosiahol v uplynulom roku 115 867, čo je 463 

virtuálnych návštevníkov denne. Návštevnosť on-line katalógu KJF v Trnave stúpla o 714 

návštev, facebooku o 4 780 návštev.  

Tabuľka č. 12: Prehľad celkovej návštevnosti v rokoch 2012 – 2014  

Knižnica 2012 2013 2014 Rozdiel 

KJF v Trnave 288 023  147 882  135 250  - 12 632  

Galantská knižnica  63 041  45 263  43 778  - 1 485  

Záhorská knižnica  59 110  49 961  50 844  + 883  

Žitnoostrovná knižnica  67 977  35 412  63 425  + 28 013  

Spolu 478 151*  278 518  293 297  + 14 779  

 

 

5. ĎALŠIE ČINNOSTI 

5.1 Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia 

Regionálne knižnice pripravili a uskutočnili spolu 1 197 kultúrno-spoločenských podujatí, čo 

je o 62 menej ako v roku 2013, z toho bolo 371 hodín informačnej prípravy (ďalej HIP) (+38).  

Najvyšší počet podujatí pripravuje každý rok KJF v Trnave, v roku 2014 zorganizovala 760 

podujatí (+35). Mierny nárast v tomto ukazovateli zaznamenala Záhorská knižnica, ktorá 

zorganizovala spolu 182 vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí (+13). Najväčší 

pokles vykázala Žitnoostrovná knižnica, ktorá zorganizovala spolu 83 podujatí (-97).  

Počet hodín informačnej prípravy (ďalej len „HIP“) vzrástol na 371 (+38). Najvyšší nárast 

zaznamenala KJF v Trnave, ktorá zorganizovala 205 hodín HIP (+31). Miernejší nárast 

vykázali Žitnoostrovná knižnica (+7) a Záhorská knižnica (+2), mierny pokles zaznamenala 

iba Galantská knižnica (-2). HIP boli obsahovo zamerané hlavne na plnenie úloh 

celospoločenských programov a aktuálnych národných programov na podporu čítania detí 

a znevýhodnených skupín obyvateľov. 

 

Tabuľka č. 13: Prehľad podujatí a hodín informačnej prípravy (HIP)  

 

 

 

 

Knižnica 
2013 

Z toho 

HIP 
2014 

Z toho 

HIP 
Rozdiel 

Rozdiel 

HIP 

KJF v Trnave 725 174 760  205  + 35 + 31 

Galantská knižnica  185 61 172 59 - 13 - 2 

Záhorská knižnica  169 85 182 87 + 13 + 2 

Žitnoostrovná knižnica  180 13 83 20 - 97 + 7 

Spolu 1 259  333 1 197  371 - 62 + 38 
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NAJZAUJÍMAVEJŠIE PODUJATIA V ROKU 2014 

(prevzaté z vyhodnotenia jednotlivých RK za rok 2014) 
 

Najvýznamnejšou celoslovenskou aktivitou knižníc na Slovensku je Týždeň slovenských 

knižníc (ďalen len „TSK“), ktorej vyhlasovateľmi sú Slovenská asociácia knižníc a Spolok 

slovenských knihovníkov a knižníc. Ústredným mottom všetkých aktivít je „Knižnica pre 

všetkých“. Slávnostné otvorenie 15. ročníka TSK sa v Trnavskom samosprávnom kraji 

uskutočnilo už tradične v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave. Verejné knižnice pripravili pre 

svojich používateľov aj v tomto roku pestrý program. Najväčšia pozornosť bola aj v tomto 

roku venovaná deťom. Knižnice pre ne pripravili veľké množstvo hodín informačnej 

prípravy, exkurzií, rozprávkových dopoludní / popoludní, besied, tvorivých dielní, kvízov, 

súťaží a pod. Pre dospelých boli organizované najmä besedy a prezentácie kníh.  

Regionálne knižnice TTSK zorganizovali v rámci TSK spolu 74 podujatí pre rôzne skupiny 

používateľova a privítali spolu 2 598 účastníkov. Žitnoostrovná knižnica zorganizovala 

besedu s Kristiánom Molnárom o expedíciách za zatmením slnka, v Záhorskej knižnici 

privítali napr. Jána Štrassera, Jána Buzássyho alebo muzikológa Petra Michaloviča, 

zorganizovali aj odborný seminár pre pedagógov MŠ a knihovníkov venovaný čitateľskej 

gramotnosti predškolákov. V Galantskej knižnici sa uskutočnila beseda s regionálnou 

spisovateľkou Mártou Jakubeczovou a prezentáciu knihy Marty Meškovej Motivace žákú 

efektivní komunikací spojenú s krstom knihy. Najväčší počet podujatí pripravila KJF 

v Trnave, ktorá zorganizovala podujatia pre deti, dospelých, pre milovníkov literatúry aj 

hudby, pre seniorov a pre ľudí so zdravotným postihnutím. Medzi vzácnymi hosťami privítala 

napr. Ľubomíra Feldeka, Katku Feldekovú, Luciu Satinskú, Olda Hlaváčka a ďalších.  

Vyvrcholením TSK bola Noc s Andersenom, do ktorej sa zapojila KJF v Trnave (14. krát) 

a jej dve pobočky, Žitnoostrovná knižnica (11. krát) a Galantská knižnica (10. krát). 

Knihovníci pripravili aj v tomto roku pútavý rozmanitý program, v RKK a RK TTSK sa tohto 

nočného dobrodružstva zúčastnilo spolu 185 účastníkov. 

 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave  

 

ODBORNÉ KNIHOVNÍCKE SEMINÁRE A WORKSHOPY: 

7. krajský workshop k spracovaniu regionálnych článkov v databáze KIS VIRTUA (6. 

máj 2014)  

Praktický seminár Efektívny marketing v knižniciach (29. máj.2014)  

Metodické školenie a workshop k programu KIS MaSK pre kraje Trnava, Bratislava, Nitra 

(15. október 2014) 

8. krajský workshop k spracovaniu regionálnych článkov v databáze KIS VIRTUA (28. 

október 2014)  

Metodické školenie Medziknižničná výpožičná služba pre knihovníkov TTSK (4. 

december 2014)  

PODUJATIA PRE VEREJNOSŤ: 

Pod záštitou predsedu TTSK sa 7. októbra 2014 uskutočnila malá spomienka k 100. výročiu 

postavenia budovy Slovenskej hospodárskej banky, dnes sídla Knižnice Juraja Fándlyho 

v Trnave a 145. výročia narodenia architekta, staviteľa Milana Michala Harminca. 

Medzi vzácnymi hosťami sme mohli privítať Tibora Mikuša, predsedu TTSK, Tomáša 

Druckera, generálneho riaditeľa Slovenskej pošty, Martina Vanča zo Slovenskej pošty – 

POFIS. Súčasťou podujatia bola inaugurácia poštového lístka k 145. výročiu narodenia M. M. 

Harminca, ktorý vydala Slovenská pošta. Prítlačou na tomto lístku je víťazný návrh, ktorý 

vzišiel zo súťaže Úlik vedomostí.  
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Kráľ detských čitateľov. V kine Hviezda sa zišlo takmer 350 detí, aby spoznali štyroch 

finalistov súťaže o titul Kráľ detských čitateľov. Titul o vlások unikol týmto najlepším 

čitateľom našej knižnice: Štefan Šándor, Katka Pekárová, Barborka Vrabcová. Poslanie 

a kráľovské povinnosti prevzala od Dominika Priecela – Kráľa detských čitateľov 2013, 

Anička Valentová. Medzi prvými gratulantmi boli spisovatelia, ktorí žijú v Trnave alebo 

v blízkom okolí: Eva Kopúnková, Miroslava Varáčková, Svetlana Majchráková, Gabriela 

Spustová, Oľga Kohútiková a Ján Čápka. Program zavŕšil spisovateľ a hudobník Braňo Jobus. 

KJF v Trnave ponúkla netradičné stretnutie s primátormi mesta Trnava – bývalými: Imrichom 

Borbélym, Štefanom Bošnákom i súčasným – Vladimírom Butkom pod názvom Nie sme 

béčka. Moderátori v odľahčenom tóne publikum zoznámili s prácou primátora. Vymenovať 

všetky počiny, úspechy a neúspechy nebolo cieľom stretnutia. V písmenkovej hre P. 

Tomašovič pripomenul iba niektoré udalosti z ich pôsobenia. Moderátori odprezentovali 

anketu medzi študentami gymnázia na tému primátor. Hostia vo februárovom Rodinnom 

balení reagovali na tieto niektoré veľmi vtipné vyjadrenia a sami odpovedali na otázky, napr.: 

kto je to primátor a čo robí, akú má pracovnú dobu, ako sa v škole učil, či v škole vyvádzal, 

čo by chcel ako primátor ešte zlepšiť, čo ho rozčuľuje a či musí mať primátor rád všetkých 

obyvateľov mesta.  

12. marca sa Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave sa podujatím Deň mozgu po prvýkrát 

zapojila  do svetovej aktivity Týždeň mozgu , ktoré sa koná od roku 1996 vždy v marci a na 

Slovensku už siedmy rok koordinuje Slovenská Alzheimerova spoločnosť. Knižnica je 

opodstatnene jedným z miest starajúcich sa o „pokrm“ pre mozog, či už je to sprístupňovaním 

krásnej aj odbornej literatúry, alebo kultúrnymi a vzdelávacími aktivitami pre svojich 

návštevníkov. Aj teraz bol pre nich pripravený bohatý program. Dňa mozgu sa v knižnici 

zúčastnilo 40 záujemcov 

Na čerešniach s Hannikerom. Laco Hanniker, prokurátor, autor 10 kníh, scenárista, autor 

rozhlasových hier - čestný člen literárneho klubu Fórum humoristov, prilákal 27. 11. 2014 do 

čitárne KJF v Trnave veľa návštevníkov. Poznáme ho ako výborného rozprávača, preto sa 

každý tešil na jeho novú knihu Ústa plné čerešní. Laco Hanniker sa podelil o svoje spomienky 

a hlboký citový vzťah k svojej rodnej dedinke Voderady. So svojím hosťom - priateľom 

Slávom Reiffersom prezradili kopu tajomstiev. I keď hovorili po voderadsky, my, Trnavčania, 

sme im rozumeli. V programe vystúpila ako „hannikerologička“ aj Alena Beňová, vedúca 

oddelenia beletrie. Laco Hanniker sa zdôveril, že v ten večer prežíval výnimočné okamihy 

reálneho šťastia. Účastníci stretnutia si zase odnášali Hannikerovo vyznanie: „dobrý človek 

má mať v hlave ustlané, v duši prestreté a má si zachovať svoje malé milé detské srdce, ktoré 

sa dokáže radovať z maličkostí“.  

 
 

Galantská knižnica 

 

Tak ako každoročne aj tento rok sa Galantská knižnica zapojila do medzinárodného projektu 

na podporu detského čítania Noc s Andersenom. Podujatie sa začalo Divadelným 

predstavením súboru Materinky – Zabudnutá škola kúziel. Programom sprevádzala ježibaba 

Filoména a havran Hačo a pre všetky kúzla milujúce deti bolo pripravených šesť 

čarodejníckych rozprávok: Malá bosorka, Saxana, Harry a čary, Mokrá, Strašidlá a Voľná 

hodina. Deti boli zapojené do každej rozprávky a deja. Na záver si spoločne s hercami 

zatancovali. Po divadelnom predstavení nasledoval program v knižnici. Deťom čítal pán 

riaditeľ a tety knihovníčky. V tvorivých dielňach si vyrobili vlastné záložky do knihy. Zahrali 

si logické a interaktívne hry. Potom nasledovalo scénické čítanie herečky Divadla J. Palárika 



Regionálne knižnice Trnavského samosprávneho kraja v roku 2014 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 9 

v Trnave Barbory Bazsovej. Deťom čítala z diela Daniela Heviera Trinásť pochodujúcich 

čajníkov a Martiny Drijverovej Neposlušnice. Program sa skončil detskou diskotékou. 

V priestoroch detského oddelenia Galantskej knižnice bola inštalovaná putovná výstava 

českej výtvarníčky a spisovateľky Vítězslavy Klimtovej – Rozprávková krajina. Výstava 

preputovala od roku 2012 celé Slovensko. Rozprávkové bytosti ako strašidielka, víly, 

škriatkovia a čerti priniesli do knižnice kúsok iného sveta, do ktorého mohli deti nazrieť 

i takouto formou. Expozíciu si prišli pozrieť deti z materských a základných škôl mesta 

Galanta, ale i blízkeho okolia a čitatelia Galantskej knižnice, nakoľko výstava bola 

inštalovaná v detskom oddelení GK.  

V bábkovej sále Mestského kultúrneho strediska v Galante sa uskutočnila beseda 

s najznámejšou slovenskou spisovateľkou pre deti – Gabrielou Futovou. Autorka detských 

knižiek ako Naša mama je bosorka, Hľadám lepšiu mamu, Nezblázni sa mamička, Poškoláci, 

Nejdem a basta! V rámci svojej okružnej cesty navštívila aj Galantu a tak sa mohla uskutočniť 

dávno plánovaná a očakávaná beseda tejto známej autorky. Podujatia sa zúčastnili žiaci I. 

stupňa základných škôl z Galanty a Dolných Salíb. Deťom pútavo a s humorom rozprávala 

o práci spisovateľa, o svojich začiatkoch, o príbehoch, ktoré ju inšpirovali k napísaniu 

jednotlivých kníh. Žiaci spisovateľku a jej knihy poznali, čo sa prejavilo aj v otázkach, ktoré 

jej dávali počas besedy. Už teraz sa deti tešia na nové knižky a hrdinov ďalších príbehov, 

ktoré má pre ne spisovateľka pripravené. Na konci podujatia prebehla autogramiáda 

a spoločné fotografovanie. 

Slávnostné vyhodnotenie časopisu Pod lupou. Galantská knižnica pokračuje vo vydávaní 

časopisu, ktorý si tvoria samotné deti svojimi príspevkami. Je to literárny časopis, v ktorom sa 

uverejňujú literárne práce detí základných škôl z galantského okresu. Tohto roku boli vydané 

dve čísla. Prvé číslo bolo vydané v júni a bolo venované prácam detí druhého stupňa a druhé 

číslo bolo vydané v decembri s prácami detí prvého stupňa. Decembrové vyhodnotenia boli 

dve. Prvé pre deti píšuce v slovenskom jazyku, druhé pre maďarsky píšucich žiakov, ktoré 

bolo zároveň spojené s besedou so spisovateľkou Mártou Jakubecz. Obidve decembrové 

podujatia sa niesli v duchu prichádzajúcich Vianoc.   
 

Záhorská knižnica  
 

XXVIII. ročník Literárnej Senice Ladislava Novomeského patrí k renovovaným literárnym 

celoslovenským súťažiam. Už niekoľko rokov sa jej darí oslovovať širokú škálu začínajúcich 

autorov všetkých vekových kategórii. Získala si dobré meno a obľubu zásluhou kvalitnej 

práce poroty, odbornými seminármi, zaujímavým programom a kvalitným Bulletinom 

víťazných prác. V Záhorskej galérii v Senici sa 4. decembra 2014 uskutočnilo slávnostné 

vyhodnotenie jej XXVIII. ročníka. Odborná porota pracovala v zložení:  Marián Grupač, 

Július Balco, Dana Podracká. Predsedom poroty bol Peter Jaroš. Do súťaže sa prihlásilo 286 

autorov so 618 prácami v poézii a próze v troch vekových kategóriách. Zo súťažiacich bolo 

ocenených prvou až treťou cenou 18 autorov, udelených bolo tiež 9 čestných uznaní a hlavná 

cena súťaže v poézii Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja, ktorá je finančnou 

cenou a sponzoruje ju TTSK a Cena Literárneho informačného centra za prózu, ktorú udeľuje 

a dotuje knižnými darmi riaditeľ LIC.  

Kniha Záhoria 2013 je čitateľská súťaž. V nej sú, na rozdiel od iných súťaží, kde majú 

hlavné slovo odborné poroty, jedinou porotou a meradlom úspechu kníh názory samotných 

čitateľov. Výsledky 6. ročníka čitateľskej ankety potvrdili stály záujem verejnosti o takúto 

formu propagácie kníh a práce knihovníkov i vydavateľov ako i samospráv podporujúcich 

vydávanie a šírenie literatúry. Vzišli z celkového počtu 1 919 hlasov, ktoré súťažiacim titulom 

pridelili čitatelia z verejných knižníc a v internetovom hlasovaní. V ankete sa o priazeň 

čitateľov uchádzalo 42 kníh, zaradených do ankety tohto roku bolo 13 titulov z odbornej 
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literatúry, 12 zborníkov, katalógov k výstavám a bibliografií, ďalej 3 zbierky poézie pre 

dospelých, 1 kniha poézie pre deti, 3 knihy detskej beletrie a 10 titulov beletrie pre dospelých. 

Tretie miesto so ziskom 220 hlasov obsadila kniha V. Lukáčkovej Minárkovej – Záhada 

červených ruží, druhú priečku kniha D. Janáčkovej – Vladimír Suchánek: Scénografia. 

A víťazkou v ankete sa ziskom 369 hlasov stala  knižka  D. Krivského – Blb nového typu. 

Čitateľská gramotnosť predškolákov bol názov odborného seminára, ktorý viedla 

pedagogička Jozefína Chocholáčková zo Skalice, autorka knihy Maľované z kolísky. Na 

seminári s učiteľkami materských škôl a knihovníčkami v Záhorskej knižnici v Senici 

predviedla tvorivú prácu s predškolákmi - tvorbu knihy s ilustráciami detí ako metódu 

výchovy k čítaniu s porozumením i príklad školy hrou. Dvojjazyčnú knihu (slovenskú 

a nemeckú) chváli, že Rakúšania ju už rok v sto škôlkach overovali a vyžiadali si dotlač 300 

kníh pre ich škôlky. V našich materských školách síce kniha dostala „požehnanie“ od rezortu 

školstva byť učebnou pomôckou, no peňazí na dotlač v slovenčine sa nedostáva.  

III. letný medzinárodný poetický festival Po stranách Moravy. Štyri desiatky tvorcov - 

literátov a ďalších spoluorganizátorov, podporovateľov, čitateľov ako aj fanúšikov literatúry, 

hudby a výtvarného umenia z Českej republiky a zo Slovenska sa v Hodoníne zúčastnili 

programu III. Letného medzinárodného poetického festivalu „Po stranách Moravy“, ktorý 

spoločne organizujú striedavo na jednom a druhom brehu hraničnej rieky Moravy Kruh 

autorov Hodonínska, Klub autorov a priateľov literatúry zo Záhoria, partnerské knižnice – 

Městská knihovna Hodonín a Záhorská knižnica Senica, Obec Smrdáky a kúpele Smrdáky 

a lázně v Hodoníne. Ide o úspešný spoločne sa rozvíjajúci projekt.  
 
 

Žitnoostrovná knižnica  
 

Stretnutie so spisovateľmi: Danuša Dragulová-Faktorová, Tóth László, Betka Pódová 

Súťaže: P. Dobšinský, kvíz o jeho živote, Kráľ čitateľov - literarná súťaž 

Prednášky: PhDr. J. Lomenčík, prednáška - 170. výročie slovenskej štátnej hymny, 

Spoločnosť FEMIT Holistický životný štýl, PhDr. Lampl Zsuzsanna - Sociológia všedných 

dní, Mgr. Kovács László  - Pripomíname si 100. výročie I. sv. Vojny. 

 

 

 

5. 2 Metodická činnosť 

Metodická a poradenská činnosť v RKK a RK TTSK zameraná na odborné činnosti 

vyplývajúce zo zákona. Jedná sa hlavne o poradenské a konzultačné činnosti pre knihovníkov 

verejných knižníc TTSK v oblasti dodržiavania štandardov odborných činností, knižničnej 

legislatívy a informovanie o možnostiach získavania mimorozpočtových finančných 

prostriedkov pre činnosť knižníc ako aj pomoc pri vypracovaní konkrétnych projektov. 

Súčasťou týchto činností je aj zaškoľovanie nových knihovníkov, informovanie a riešenie 

problémov s ich zriaďovateľmi. Metodické pracoviská regionálnych knižníc pre pracovníkov 

verejných knižníc pripravovali odborné porady a semináre, na ktorých boli knihovníci 

informovaní o aktuálnych otázkach v oblasti knihovníctva. Súčasťou činnosti je aj vydávanie 

metodicko-inštruktážnych časopisov pre pracovníkov verejných knižníc v danom regióne. 

V rámci štatistickej a rozborovej činnosti jednotlivé metodické pracoviská RKK a RK 

spracovali Ročné výkazy o činnosti knižnice v roku 2014 - KULT (MK SR) 10-01, za 

jednotlivé okresy v ich metodickej pôsobnosti a podľa typov knižníc. Metodické pracovisko 

KJF v Trnave spracovalo uvedené výkazy za jednotlivé okresy v jeho pôsobnosti a sumárne 

výkazy za celý TTSK.  
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Tabuľka č. 14: Počet metodicko-inštruktážnych návštev a odborných podujatí 

Knižnica 
Počet MIN Odborné podujatia  

2013 2014 Rozdiel 2013 2014 Rozdiel 

KJF v Trnave 75 45 - 30  7 5 - 2 

Galantská knižnica 6 17 + 11  2 1 - 1 

Záhorská knižnica  13 11 - 2  6 2 - 4 

Žitnoostrovná knižnica  56 35 - 21  4 2 - 2  

Spolu 150 108  - 42  19 10 - 9 

V roku 2014 bolo zrealizovaných spolu 108 (-42) metodicko-inštruktážnych návštev. Nárast 

počtu metodicko-inštruktážnych návštev vykázala len Galantská knižnica (+11). V rámci 

odborného vzdelávania bolo zorganizovaných 10 (-9) odborných seminárov a workshopov pre 

pracovníkov knižníc so zameraním na rôzne odborné knihovnícke činnosti.  

 

5. 3 Edičná činnosť 

Regionálne knižnice v rámci svojej edičnej činnosti vydali 39 titulov (-5). Ide najmä 

o regionálne bibliografie, propagačné materiály, výberové bibliografické letáky 

k pripravovaným podujatiam a metodické materiály pre knihovníkov obecných knižníc.  

Tabuľka č. 15: Porovnanie edičnej činnosti regionálnych knižníc v rokoch 2012 až 2014 
 

Knižnica 
Počet titulov 

2012 2013 2014 Rozdiel 

KJF v Trnave 21 16 13 - 3 

Galantská knižnica  9 12 14 + 2 

Záhorská knižnica  12 12  9 - 3 

Žitnoostrovná knižnica  3 4 3 - 1  

Spolu 45 44 39 - 5 

 

 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave  
 

PERIODICKÉ PUBLIKÁCIE:  

Čaruška : časopis mladých čitateľov. - Roč. 19, č. 1, 2014. - 20 s. - Formát A5. ISSN 1339-

5041. Dostupné na internete: http://www.kniznicatrnava.sk  
 

Čaruška : časopis mladých čitateľov. - Roč. 19, č. 2, 2014. – 20 s. - Formát A5. ISSN 1339-

5041.Dostupné na internete: http://www.kniznicatrnava.sk    
 

Kalendár výročí osobností trnavského regiónu 2014 / zost. Emília Dolníková. – Trnava : 

Trnavský samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2014. – Dostupné na 

internete: <http://www.kniznicatrnava.sk>    
 

Knižničný spravodajca : časopis pre verejné knižnice Trnavského samosprávneho kraja. - 

Roč. 41, č. 1, 2014. – 20 s. - Formát A5.  ISSN 1339-4991. Dostupné na internete: 

http://www.kniznicatrnava.sk     
 

Knižničný spravodajca : časopis pre verejné knižnice Trnavského samosprávneho kraja. - 

Roč. 41,  č. 2, 2014. – 20 s., 4 s. príl. - Formát A5.  ISSN 1339-4991. Dostupné na internete: 

http://www.kniznicatrnava.sk  

NEPERIODICKÉ PUBLIKÁCIE:  

Humor_zasináč.sk. : zborník Fóra humoristov 2014  / zost. Benjamína Jakubáčová. –Trnava 

:  Trnavský samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2014. – 57 s. – ISBN: 978-

80-88695-46-2.   Dostupné na internete: http://www.kniznicatrnava.sk 

http://www.kniznicatrnava.sk/
http://www.kniznicatrnava.sk/
http://www.kniznicatrnava.sk/
http://www.kniznicatrnava.sk/
http://www.kniznicatrnava.sk/
http://www.kniznicatrnava.sk/
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Michal Milan Harminc : výberová personálna bibliografia /zostavila Emília Dolníková. - 

Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-88695-44-8. - Dostupné 

na http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/Publikacie/Harminc.pdf 

Michal Milan Harminc : výberová personálna bibliografia /zostavila Emília Dolníková. - 

Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-88695-45-5. - 60 s. 

Ján Chryzostom kardinál Korec : výberová personálna bibliografia / Tibor Mikuš a kol, 

odborná spolupráca Emília Dolníková. - Trnava : Trnavský samosprávny kraj, Knižnica 

Juraja Fándlyho v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-971439-4 -7 159 s. 

Ján Chryzostom kardinál Korec : výberová personálna bibliografia / Tibor Mikuš a kol, 

odborná spolupráca Emília Dolníková. 2. dopl. Vydanie - Trnava : Trnavský samosprávny 

kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-89759-02-06. - 207 s. 

Týždeň slovenských knižníc : 15. ročník. 31. 3.– 5. 4. 2014. – Trnava : Trnavský 

samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2014. – [6] s. - 1 programová 

skladačka. 

METODICKÉ, PROPAGAČNÉ A INŠTRUKTÁŽNE PUBLIKÁCIE:  

Regionálne knižnice Trnavského samosprávneho kraja v roku 2013 / zost. Ivana 

Gálusová. - Trnava: Trnavský samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2014. - 

22 s. – Formát A4. Elektronický dokument. Dostupné na www.kniznicatrnava.sk  

Verejné knižnice Trnavského samosprávneho kraja v roku 2013 / zost. Ivana Gálusová. -

Trnava: Trnavský samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2014. - 20 s. – 

Formát A4.  Elektronický dokument.  Dostupné na www.kniznicatrnava.sk  

Obežník pre zamestnancov č. 1/2014. / Zost. Ivana Gálusová. – Trnava: KJF v Trnave, 

2014. 2 s, 20 kusov. Formát A5. 

Básničky z peračníka. Bibliografický leták  / zost. Mgr. Veronika Chorvatovičová. – Trnava 

:  Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2014. – [2] s.   

Čarovnica chýrna. Bibliografický leták  / zost. Mgr. Veronika Chorvatovičová. – Trnava : 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2014. – [2] s.   

Branislav Jobus. Bibliografický leták / zost. Mgr. Miriam Danková. – Trnava : Knižnica 

Juraja Fándlyho v Trnave, 2014. – [2] s.   

Bibliografické letáky regionálnych autorov: František Gažo, Marián Jurík, Mária 

Zavarská, Jozef Adamovič   

 

Galantská knižnica  
 

PERIODICKÉ PUBLIKÁCIE 

Kalendár výročí osobností okresu Galanta : 2014. (Elektronická forma) / Zost. Judita 

Kontárová. – Galanta: Galantská knižnica, 2014. Dostupné na internete: 

http://www.galantskakniznica.sk/sk/regionalne-informacie/ 
 

Zoznam periodickej tlače v Galantskej knižnici : 2014 (elektronická forma) / Zost. Lenka 

Medovčíková. – Galanta, Galantská knižnica, 2014. Dostupné na internete: 

http://www.galantskakniznica.sk/files/files/2014/Zoznam%20periodickej%20tlace%202014.p

df 
 

Pod lupou : časopis literárnych prác žiakov ZŠ v okrese Galanta. – Roč. 6, č. 1, 2014. – 36 s. 

Formát A5. Dostupné na internete: http://www.galantskakniznica.sk/sk/pod-lupou/ 
 

Pod lupou : časopis literárnych prác žiakov ZŠ v okrese Galanta. – Roč. 6, č. 2, 2014. – 36 s. 

Formát A5. Dostupné na internete: http://www.galantskakniznica.sk/sk/pod-lupou/ 
 

http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/Publikacie/Harminc.pdf
http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/Publikacie/Harminc.pdf
http://www.kniznicatrnava.sk/
http://www.kniznicatrnava.sk/
http://www.galantskakniznica.sk/sk/regionalne-informacie/
http://www.galantskakniznica.sk/files/files/2014/Zoznam%20periodickej%20tlace%202014.pdf
http://www.galantskakniznica.sk/files/files/2014/Zoznam%20periodickej%20tlace%202014.pdf
http://www.galantskakniznica.sk/sk/pod-lupou/
http://www.galantskakniznica.sk/sk/pod-lupou/
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Knihovnícky obzor : metodicko-inštruktážny časopis pre knihovníkov verejných knižníc 

okresu Galanta.- Roč. 31, č.1, 2014. – 20 s. Formát A5. Dostupné na internete:  

http://www.galantskakniznica.sk/sk/knihovnicky-obzor/ 
 

Knihovnícky obzor : metodicko-inštruktážny časopis pre knihovníkov verejných knižníc 

okresu Galanta.- Roč. 31, č.2, 2014. – 16 s. Formát A5. Dostupné na internete:  

http://www.galantskakniznica.sk/sk/knihovnicky-obzor/ 

NEPERIODICKÉ PUBLIKÁCIE 

Alfonz Talamon (1966-1996) : personálna bibliografia / Zost. Judita Kontárová. – Galanta: 

Trnavský samosprávny kraj – Galantská knižnica, 2014. – 59 s.  ISBN 978-80-89097-27-2  
 

Talamon Alfonz (1966-1996) : életrajzi bibliográfia / összeáll. Kontár Judit. – Galanta: 

Trnavský samosprávny kraj – Galantská knižnica, 2014. – 49 s. – ISBN 978-80-89097-26-5  
 

Rudolf Čižmárik (1949-2008) : personálna bibliografia / Zost. Zuzana Fajnorová. – Galanta: 

Galantská knižnica a Trnavský samosprávny kraj, 2014. – 56 s. ISBN 978-80-89097-30-2 
 

Ján Lavotta, kráľ verbunku : bibliografický leták / Zost. Judita Kontárová. – Galanta: 

Trnavský samosprávny kraj – Galantská knižnica v Galante, 2014. – [12] s. ; 43 záznamov; 

Fotogr.  
 

Lavotta János, a verbunkoskirály / összeáll. Kontár Judit. – Galanta: Trnavský 

samosprávny kraj – Galantská knižnica, 2014. – [12] s. ; 43 záznamov ; Fotogr. 
 

Maciej Kamieński (Matej Kamenický, Kamiensky) : tvorca poľskej opery : 

bibliografický leták / Zost. Lenka Medovčíková. – Galanta: Galantská knižnica – Trnavský 

samosprávny kraj, 2014. – [8] s. ; 15 záznamov 
 

Jakubecz Márta – Márta Jakubecz : bibliografický leták / Zost. Judita Kontárová. – 

Galanta: Trnavský samosprávny kraj – Galantská knižnica v Galante, [2014]. – [6] s., 

skladačka 
 

PhDr. Marta Mešková, PhD. : bibliografický leták / Zost. Zuzana Fajnorová. – Galanta:  

Galantská knižnica, 2014. – [2] s.  

 

Záhorská knižnica  
 

PERIODICKÉ PUBLIKÁCIE: 

Súbežná regionálna článková bibliografia, 2014/ zost. Alena Švecová. Dostupné na 

internete: <www.zahorskakniznica.eu> 
 

Metodický list č. 1, 2014 /zost. Júlia Kubíková, Alena Švecová. - 47 s. - Formát A4. 

Dostupné na internete: <www.zahorskakniznica.eu> 
 

Metodický list č. 2, 2014 /zost. Júlia Kubíková, Alena Švecová. - 24 s. - Formát A4. 

Dostupné na internete: www.zahorskakniznica.eu  

NEPERIODICKÉ PUBLIKÁCIE:  

Martin Čulen. Bibliografický leták / zost. Alena Švecová. – Senica :  Záhorská knižnica, 

2014. – [8] s.  Dostupné na internete www.zahorskakniznica.eu     
 

Jozef Hollý. Bibliografický leták/ zost. Alena Švecová. – Senica :  Záhorská knižnica, 2014. 

– [10] s. Dostupné na  internete www.zahorskakniznica.eu   
 

Mirko Nešpor . Bibliografický leták/ zost. Alena Švecová. – Senica :  Záhorská knižnica, 

2014. – [5] s.  Dostupné na  internetewww.zahorskakniznica.eu   
 

Kalendárium regionálnych osobností. Jubilanti roku 2015/ zost. Alena Švecová. – Senica :  

Záhorská knižnica, 2014. Dostupné na internete www.zahorskakniznica.eu    
 

http://www.galantskakniznica.sk/sk/knihovnicky-obzor/
http://www.galantskakniznica.sk/sk/knihovnicky-obzor/
http://www.kniznicatrnava.sk/
http://www.kniznicatrnava.sk/
http://www.zahorskakniznica.eu/
http://www.zahorskakniznica.eu/
http://www.zahorskakniznica.eu/
http://www.zahorskakniznica.eu/
http://www.zahorskakniznica.eu/
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Významné regionálne osobnosti, udalosti a inštitúcie v roku 2015, 2014 / zost. Alena 

Švecová. Dostupné na internete: <www.zahorskakniznica.eu> 
 

Bulletin víťazných prác XXVIII. ročníka autorskej súťaže. Literárna Senica Ladislava 

Novomeského 2014/ Zost. Júlia Kubíková, Július Balco. - Senica: Záhorská knižnica, 2014. 

ISBN 978-80-85145-19-9. - 99 s.  

 

Žitnoostrovná knižnica  
 

PERIODICKÉ PUBLIKÁCIE:  

Okres Dunajská Streda v tlači 2014: / zost. Marta Vargová. – Dunajská Streda: Trnavský 

samosprávny kraj, Žitnoostrovná knižnica v Dunajskej Strede, 2014 

Kalendár výročí osobností Dunajskostredského okresu 2014 / zost. Marta Vargová. – 

Dunajská Streda: Trnavský samosprávny kraj, Žitnoostrovná knižnica v Dunajskej Strede, 

2014 

Kalendár výročí osobností Dunajskostredského okresu 2015 / zost. Marta Vargová. – 

Dunajská Streda: Trnavský samosprávny kraj, Žitnoostrovná knižnica v Dunajskej Strede, 

2014, 4 s. – Dostupné na internete: http://www.kniznicads.sk  

NEPERIODICKÉ PUBLIKÁCIE: 

Póda Erzsébet: výberová personálna bibliografia /zostavila Marta Vargová. –  Dunajská 

Streda: Žitnoostrovná knižnica v Dunajskej Strede, 2014 – 4 s. 
 

Marta Šurinová: výberová personálna bibliografia /zostavila Marta Vargová. –  Dunajská 

Streda: Žitnoostrovná knižnica v Dunajskej Strede, 2014 – 4 s. 

 

 

6. ZAMESTNANCI KNIŽNÍC 

V RK TTSK pracovalo v roku 2014 80,13 pracovníkov (prepočítaný stav), čo je o 0,07 

pracovníkov menej ako v roku 2013. Podiel zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním 

predstavuje 17 % z celkového počtu zamestnancov. Odborné knihovnícke vysokoškolské 

vzdelanie však majú len 3 zamestnanci (3,7%). Viacej ako polovicu (50,22%) sú zamestnanci 

so stredoškolským odborným (knihovníckym) vzdelaním, rekvalifikačný knihovnícky kurz 

absolvovalo 11,23 % zamestnancov a bez knihovníckeho vzdelania je 9,16 % zamestnancov 

Tabuľka č. 16: Prepočítaný stav zamestnancov v porovnaní s rokom 2013 

Knižnica 

Počet zamestnancov 

Z
V

K
Č

 z
 c

el
k

o
v

éh
o

 

p
o

čt
u

 

za
m

es
tn

a
n

co
v
 Z celkového počtu ZVKČ 

O
d

b
o

rn
á

 

V
Š

 

O
d

b
o

rn
á

 

S
O

Š
 

R
ek

v
a

li
fi

k

a
čn

ý
 k

u
rz

 

B
ez

 

k
n

ih
o

v
n

. 

v
zd

el
a

l.
 

2013 2014 Rozdiel Iná VŠ 

KJF v Trnave 36,08 37,10 + 1,02  8 30,10 3 19 3 5,10 

Galantská knižnica  14 13,10  -0,90  2 10,10 0 6,10 4 0 

Záhorská knižnica 17,12 16,83  - 0,29  1,91 11,38 0 8,14 1 2,24 

Žitnoostrovná knižnica  13 13,10  +0,10  0 8 0 7 1 0 

Spolu 80,20 80,13  - 0,07  11,91 59,58 3 40,24 9 7,34 
 

Priemerná mzda pracovníkov regionálnych knižníc TTSK v roku 2014 bola 694,18 €, čo 

je o 0,39 € menej ako v roku 2013.  

 

http://www.kniznicatrnava.sk/
http://www.kniznicads.sk/
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7. HOSPODÁRENIE 

RKK a RK TTSK sú samostatne hospodáriacimi príspevkovými organizáciami. Na 

zabezpečenie činnosti regionálnych knižníc v roku 2014 boli vynaložené celkové výdavky na 

hlavnú činnosť v sume 1 245 053 € (-5 335,51 €), z toho prevádzková dotácia od zriaďovateľa 

bola 1 134 583 € (+16 272 €). Kým vo všetkých v troch RK zostala výška prevádzkových 

dotácií od zriaďovateľa na približne rovnakej úrovni, KJF v Trnave získala o 17 109 € viacej. 

Toto navýšenie finančných prostriedkov súviselo so zabezpečovaním funkcie krajskej 

regionálnej knižnice napr. pri zabezpečovaní stánku na Bibliotéke 2014, kde sa prezentovali 

všetky RK TTSK, vydanie výberových personálnych bibliografií M. M. Harminc a J. Ch. 

kardinál Korec, oprava podlahovej krytiny a ďalšími  
 

Tabuľka č. 17: Porovnanie nákladov na činnosť regionálnych knižníc v rokoch 2013 - 2014 
 

Knižnica 
Výdavky na hlavnú činnosť  

Transfery na činnosť  

od zriaďovateľa 

2013 2014 Rozdiel 2013 2014 Rozdiel 
KJF v Trnave 538 418,60 552 556  + 14 137,40 471 371 488 480  + 17 109  
Galantská knižnica 219 314,35 205 478  - 13 836,35  186 040  185 070  - 970  
Záhorská knižnica 263 522,25 262 052  - 1 470,25  248 375  248 298  - 77 
Žitnoostrovná knižnica  229 133,31 224 967  - 4 166,31  212 525 212 735  + 210  

Spolu 1 250 388,51 1 245 053  - 5 335,51  1 118 311  1 134 583  + 16 272   

 

Mimorozpočtové zdroje: 

Žitnoostrovná knižnica v Dunajskej Strede získala z Dotačného programu MK SR  6 400 € 

na nákup knižničného fondu. Od mesta Dunajská Streda v rámci projektu „Podpora 

všeobecne prospešných služieb a aktivít v roku 2014“ získala knižnica 300 € na 

organizovanie kultúrno-spoločenských aktivít zacielených na podporu čítania. 

Galantská knižnica – v rámci mimorozpočtového financovania získala knižnica prostriedky 

z Dotačného systému Ministerstva kultúry SR (6 400 € na doplňovanie knižničného fondu 

a 1 900 € na obnovu a modernizáciu technického vybavenia knižnice). Pridelená bola aj 

dotácia z mesta Galanta na doplňovanie fondu vo výške 900 €. Okrem finančných 

prostriedkov sa jej podarilo získať aj knižný dar nadácie Nemzeti Kulturális Alap (Maďarsko) 

v počte 443 kníh a 1 CDE v celkovej hodnote 4 116 €. 

Záhorská knižnica v Senici získala z Dotačného systému MK SR spolu 7.300 €, ktoré boli 

určené na nákup knižničných fondov a 650 € na podujatie Pestrý svet detskej ilustrácie. 

Z fondu PRO SENICA bolo podporených 5 projektov v celkovej hodnote 1 600 €. Na 

podporu realizácie projektov boli získané ďalšie finančné prostriedky v celkovej hodnote 

2 280 € od rôznych subjektov (napr. COOP Jednota Senica, Spolok slovenských spisovateľov, 

Matica slovenská a ďalšie). 

KJF V Trnave získala z dotačného systému MK SR spolu 14 978 € (bežné výdavky). 11 500 

€ bolo určených na nákup knižničného fondu, 2 300  € na projekt digitálna študovňa, 1.000 € 

na Fórum humoristov a 178 € na kultúrne poukazy. V rámci kapitálových výdavkov sa 

podarilo získať z programu 1 Obnovme si svoj dom 10 000 € na stavebné úpravy na budove 

knižnice. Od mesta Trnava získala knižnica dotáciu 300 € a z grantového programu Združenia 

kníhkupcov a vydavateľov Slovenska 500 €. 
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Tabuľka č. 18: Prehľad hospodárenia regionálnych knižníc TTSK v roku 2014 

Knižnica 
Príjmy 

z hlavnej 

činnosti 

Celkové 

transfery 

na činnosť 

Tržby spolu 
Mzdové 

náklady 

Nákup knižnič. 

fondu 

a elektronických 

inform. zdrojov 

KJF v Trnave  563 510 489 280 33 929 321 879 30 242 

Galantská knižnica  204 824 185 070 6 438 113 254 14 285 

Záhorská knižnica  264 610 248 298 7 862 150 058 18 622 

Žitnoostrovná knižnica  226 069 212 735 6 634 106 981 18 664 

Spolu 1 259 013 1 135 383 54 863 692 172 81 813 

 

V roku 2014 regionálne knižnice TTSK vynaložili na nákup knižničných jednotiek spolu 

81 813 €, čo je o 7 663 € viacej ako v roku 2013. Nakúpili spolu 6 323 knižničných jednotiek, 

čo je o 460 knižničných jednotiek menej ako v roku 2013.  

Podľa odporúčaní IFLA by mali knižnice ročne na 1 obyvateľa nakúpiť dokumenty v hodnote 

1,16 €. Túto sumu ani v roku 2014 nedosiahla žiadna regionálna knižnica TTSK. Najviac sa 

k odporúčanej sume priblížila Galantská knižnica, ktorá vynaložila na nákup 0,95 € 

a Záhorská knižnica, ktorá dosiahla hodnotu 0,92 € na obyvateľa (tabuľka č. 19). Najmenej 

finančných prostriedkov na 1 obyvateľa vynaložila KJF v Trnave (0,46 €) a ako v jedinej 

regionálnej knižnici prišlo v roku 2014 k poklesu. Musíme však pripomenúť, že v porovnaní 

s ostatnými regionálnymi knižnicami TTSK má sídlo KJF v Trnave 2 až 4 krát viac 

obyvateľov ako sídla ostatných regionálnych knižníc v kraji. 
 

Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na nákup kníh na 1 obyvateľa sídla knižnice 

Knižnica 2012 2013 2014 Rozdiel 

KJF v Trnave  0,63 0,52 0,46 -0,06 

Galantská knižnica  0,60 0,83 0,95 +0,12 

Záhorská knižnica  0,76 0,73 0,92 +0,19 

Žitnoostrovná knižnica  0,71 0,56 0,83 +0,27 

Priemer 0,66 0,60 0,66 +0,06 

 

Regionálne knižnice vynaložili v roku 2014 na kapitálové výdavky sumu 16 389 € (-101 511 

€) na výstavbu a rekonštrukciu. Z uvedenej sumy vynaložila KJF v Trnave 13 628 € na 

stavebné úpravy budovy knižnice a Galantská knižnica 2 761 € na rekonštrukciu priestorov. 

Podrobnejšie je hospodárenie regionálnych knižníc v roku 2014 spracované vo výročných 

správach jednotlivých regionálnych knižníc za rok 2014. 
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MINISTERSTVO KULTÚRY            KULT (MKSR) 10 - 01 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY                 

                      

                      

                      

Registrované ŠÚ SR    ROČNÝ VÝKAZ          

č. Vk 398/2014 z 12. 12. 2013 O KNIŽNICI       

                      

         za rok 2014          

                      

Spravodajská jednotka vyplní    Ochrana dôverných údajov je zaručená zákonom č. 540/2001 Z. z. o štátnej 

štatistike v znení neskorších predpisov. 

 

Výkaz v elektronickom štatistickom   

systéme MK SR v termíne    

do 6. 3. 2015     

         

    

                 

     Rok Mesiac IČO 

   1 4 1 2          

                      

                      

          Kód štatistickej územnej jednotky  

          S K           

                      

                      

SK NACE Názov hlavnej činnosti 

     

                      

                      

Názov spravodajskej jednotky Krajská regionálna knižnica + regionálne knižnice  

                      

                      

P S Č Adresa sídla spravodajskej jednotky (obec, ulica a číslo) 

      

                      

                      

Činnosť v sledovanom roku  

                      

                      

Výkaz zostavil  

 
Titul Meno Priezvisko Titul 

    

                      

                      

Kontaktné údaje Telefón  E-mail  

                      

                      

                      

                      

 
 



 
KULT (MK SR) 10-01 

 

 Sieť knižníc 

 

 
I.r. 

Verejné a vedecké knižnice Špeciálne knižnice 

SNK, 
UKB, 

vedec-

ké 

regio-

nálne s 
kraj-

skou 

pôsob-
nosťou 

regioná

lne 
mestské 

obecné 

s 

profesi
onálny

mi 

zamest
nancam

i 

obecné 
s 

neprofe

sionáln
ymi 

zamesta

ncami 

Spolu 

(stĺpce 
1 až 6) 

lekárske 
technick

é 

pôdohos

podárske 

múzeí a 

galérií 

inštitúcií 

SAV 
vojenské 

Zboru 
väzen. a 

justič. 

stráže 

iné 

Spolu 

(stĺpce 8 
až 15) 

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Počet knižníc 1 0 1 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Počet pobočiek 2 0 4 3 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Počet knižníc s internetom pre verejnosť 3 0 1 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
1 

v zmysle medzinárodnej štatitiky počet obslužných miest  

 

1.  
MODUL 



 
KULT (MK SR) 10-01 

 Knižničný fond 

 

 
I.r. Spolu 

a 1 

Knižničné jednotky spolu 1 473 040 

z toho 

knihy a zviazané periodíká 2 454 678 

audiovizuálne dokumenty 3 14 378 

elektronické dokumenty (vrátane digitálnych) 4 164 

mikroformy 5 0 

rukopisy a staré vzácne tlače  6 0 

iné špeciálne dokumenty 7 3 820 

v tom z r. 1 

odborná literatúra pre dospelých 8 197 125 

krásna literatúra pre dospelých 9 170 037 

odborná literatúra pre deti 10 28 760 

krásna literatúra pre deti 11 77 118 

Počet titulov dochádzajúcich periodík 12 473 

       z toho zahraničné periodiká 13 65 

Počet exemplárov dochádzajúcich periodík 14 541 

Ročný prírastok knižničných jednotiek 15 10 857 

v tom 

kúpou 16 6 323 

povinným výtlačkom 17 0 

darom 18 4 241 

výmenou 19 0 

bezodplatným prevodom 20 0 

náhradou za stratený dokument 21 293 

z r. 15 
audiovizuálne dokumenty 22 28 

elektronické dokumenty 23 4 

Úbytky knižničných jednotiek 24 10 103 

Knižničné jednotky vo voľnom výbere 25 443 771 

Knižničné jednotky spracované automatizovane 26 472 961 

 

2.  
MODUL 



 
KULT (MK SR) 10-01 

 

 Výpožičky a služby 

 

 
I.r. Spolu 

a 1 

Výpožičky spolu 1 821 290 

v tom 

odborná literatúra pre dospelých 2 223 450 

krásna literatúra pre dospelých 3 268 800 

odborná literatúra pre deti 4 37 101 

krásna literatúra pre deti 5 114 602 

výpožičky periodík 6 177 337 

z r. 1 

špeciálne dokumenty 7 11 619 

v tom 

audiovizuálne 8 4 987 

elektronické (vrátane digitálnych) 9 72 

mikroformy 10 0 

rukopisy 11 0 

iné špeciálne dokumenty 12 6 560 

prezenčné výpožičky 13 306 933 

MVS iným knižniciam 14 836 

MVS z iných knižníc 15 1 832 

MMVS iným knižniciam 16 0 

MMVS z iných knižníc 17 38 

Počet vypracovaných bibliografií 18 17 

Počet vypracovaných rešerší 19 711 

Počet študovní a čitární 20 14 

Počet študijných a čitateľských miest 21 289 

Celková plocha knižnice v m
2
 22 4 628 

       z toho priestory pre používateľov v m
2
 23 3 742 

Počet prevádzkových hodín pre verejnosť za týždeň 24 204 

 

 

 

 

3.  
MODUL 



 
KULT (MK SR) 10-01 

 

 Používatelia 

 

 
I.r. Spolu 

a 1 

Aktívni používatelia 1 21 739 

       z toho používatelia do 15 rokov 2 5 610 

Počet obyvateľov v sídle verejnej knižnice 3 123 595 

Návštevníci knižnice spolu 4 293 297 

z toho počet návštevníkov podujatí 5 27 330 

Návštevníci internetu pre verejnosť 6 13 534 

 

 

 

 

 Ďalšie činnosti 

 

 
I.r. Spolu 

a 1 

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia pre verejnosť 1 1 197 

       z toho informačná výchova 2 371 

Metodické návštevy 3 108 

Odborné kurzy, porady, semináre 4 10 

Edičná činnosť 5 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  
MODUL 

5.  
MODUL 



 
KULT (MK SR) 10-01 

 Informačné technológie 

 

 
I.r. Spolu 

a 1 

Počet osobných PC 1 142 

      z toho PC s pripojením na internet pre verejnosť  2 39 

webové sídlo knižnice (kódy: 1 = áno, 0 = nie) 3 4 

Počet návštev webového sídla knižnice 4 158 075 

Informácie o službách knižnice na webe (kódy: 1 = áno, 0 = nie) 5 4 

Pripojenie WiFi v priestoroch knižnice pre používateľov (kódy: 1 = 

áno, 0 = nie) 
6 2 

Elektronický katalóg knižnice na internete (kódy: 1 = áno, 0 = nie) 7 4 

Vzdialený prístup k licencovaným EIZ
1 
(kódy: 1 = áno, 0 = nie) 8 3 

Počet vstupov do elektronického katalógu 9 103 208 

Počet databáz vytvorených knižnicou 10 3 

Počet sprístupňovaných licencovaných EIZ
1 
(báz dát) 11 3 

Počet vyhľadávaní v licencovaných EIZ
1
 spolu 12 6 824 

Počet zobrazených elektronických dokumentov 13 596 

Počet zodpovedaných dopytov v elektronických referenčných 

službách 
14 1 090 

 
1 ) EIZ = elektronický informačný zdroj

6.  
MODUL 



 
KULT (MK SR) 10-01 

 

 Zamestnanci a hospodárenie 

 

 

 
l.r Spolu z toho ženy 

a 1 2 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný) 1 80.130 72.880 

    z toho zamestnancov vykonávajúcich knihovnícke 

činnosti (prepočítaný počet) 
2 59.580 56.580 

v tom 

z r. 2 

zamestnancov s odborným knihovníckym 

vzdelaním (VŠ) 
3 3 3 

zamestnancov s odborným knihovníckym 

vzdelaním (SOŠ) 
4 40.240 40.240 

zamestnancov so zákl. knihovníckym vzdelaním 

(rekvalifikačný kurz) 
5 9 9 

zamestnancov bez knihovníckeho vzdelania 6 7.340 4.340 

Zamestnancov vykonávajúcich knihovnícke činnosti s iným 

VŠ vzdelaním 
7 11.910 10.910 

Pracovníkov vykonávajúcich knihovnícke. činnosti na 

dohodu (aktivační - prepočítaný počet) 
8 0 0 

Príjmy z hlavnej činnosti spolu (v eur) 9 1 259 013 X 

Transfery na činnosť 10 1 135 383 X 

v tom 

zo štátneho rozpočtu 11 0 X 

z rozpočtu samosprávneho kraja 12 1 134 583 X 

z rozpočtu obce 13 300 X 

od iných subjektov 14 500 X 

z r. 9 

tržby spolu 15 54 863 X 

    z toho poplatky za knižničné činnosti 16 52 017 X 

Iné výnosy, dary, granty 17 68 767 X 

z toho z prostriedkov štátneho rozpočtu 18 38 528 X 

Výdavky na hlavnú činnosť (v eur) 19 1 245 053 X 

z toho 

mzdové náklady (bez OON) 20 692 172 644 057 

náklady na pracovníkov na dohodu 21 0 0 

Na nákup knižničného fondu 22 77 623 X 

na nákup elektronických informačných zdrojov 23 4 190 X 

Kapitálové výdavky spolu (v eur) 24 16 389 X 

v tom 
výstavba a rekonštrukcia 25 14 975 X 

ostatné kapitálové výdavky 26 1 414 X 

 

 
 

Čas vyplnenia formulára 

 

 
I.r. Spolu 

a 1 

Odhadnite čas, ktorý ste potrebovali na vyplnenie tohto 

štatistického formulára z podkladov štatistickej evidencie. 

Hodiny 1 3 

Minúty 2 30 

 

 

7.  
MODUL 

8.  
MODUL 


