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ŠTATISTICKÝ PREHĽAD O ČINNOSTI REGIONÁLNYCH KNIŽNÍC 

TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA V ROKU 2015 
 

Údaje do štatistického prehľadu sú čerpané z Ročného výkazu o knižnici za rok 2015 KULT 

(MK SR) 10-01 a z výročných správ regionálnych knižníc za rok 2015. 

 

 

ZÁKLADNÉ UKAZOVATELE ČINNOSTI 

1. SIEŤ KNIŽNÍC A PRIESTOROVÉ PODMIENKY  

Regionálna krajská knižnica  Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave  

 Metodická pôsobnosť: okresy Hlohovec, Piešťany, Trnava  

 V rámci TTSK: regionálne knižnice 

Regionálne knižnice: Galantská knižnica v Galante  

 Metodická pôsobnosť: okres Galanta  

 Záhorská knižnica v Senici  

 Metodická pôsobnosť: okresy Senica a Skalica  

 Žitnoostrovná knižnica v Dunajskej Strede  

 Metodická pôsobnosť: okres Dunajská Streda  

 

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.  

V roku 2015 sa uskutočnili 2 rekonštrukcie: 

Rozsiahla rekonštrukcia budovy Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave.  
Financie TTSK získal z Regionálneho operačného programu. Opatrenie 3.1. Posilnenie 

kultúrneho potenciálu regiónov.  

Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia budovy Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. 

Rekonštrukcia, ktorej celková hodnota bola 448 469,65 €, pozostávala z: 

Oprava obvodového plášťa (fasády)  164 566,20 € 

Oprava a výmena okien a dverí  205 978,45 € 

Technický dozor  9 370,00 € 

Zavedenie RFID (rádiofrekvenčný systém ochrany fondu) 64 380,00 € 

Zakúpenie schodolezu 4 200,00 € 

 

Kompletná rekonštrukcia priestorov detského oddelenia Galantskej knižnice. Finančné 

prostriedky získala knižnica z Dotačného systému MK SR vo výške 7 826 € na zakúpenie 

nových regálov. Zároveň boli realizované aj ďalšie práce – elektroinštalačné práce, brúsenie 

parkiet, maľovanie.  

 

Základné ukazovatele činnosti jednotlivých knižníc boli ovplyvnené zatvorením knižníc 

z dôvodu uvedených rekonštrukčných prác a uskutočnenia revízie knižničného fondu. Vo 

všetkých štyroch knižniciach pretrváva nepriaznivý stav vo výške finančných prostriedkov 

určených na nákup knižničných fondov. 
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 KJF v Trnave – v mesiacoch október – december 2015 bola priebežne prerušená činnosť 

jednotlivých oddelení z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie. 

 Galantská knižnica v Galante – z dôvodu rekonštrukcie priestorov oddelenia pre deti 

a mládež prerušilo toto oddelenie činnosť v mesiacoch júl a august 2015. V roku 2015 

bola zrušená pobočka v Domove dôchodcov Patria.  

 Záhorská knižnica v Senici – dlhodobá práceneschopnosť vedúcej oddelenia pre deti bola 

príčinou nižšieho počtu uskutočnených podujatí pre deti a mládež.  

 Žitnoostrovná knižnica v Dunajskej Strede – prerušenie činnosti na 3 mesiace z dôvodu 

uskutočnenia revízie knižničného fondu.  

 

Tabuľka č. 1: Počet prevádzkových hodín pre verejnosť a priestory regionálnych knižníc v m
2 

 

Knižnica 

Počet prevádzkových 

hodín pre verejnosť 

za týždeň 

Celková 

plocha v m
2 

Priestory pre 

používateľov v m2 

KJF v Trnave 54 2 020 1 752 

Galantská knižnica  50 820 625 

Záhorská knižnica 50 891 772 

Žitnoostrovná knižnica  50 897 593 

Spolu   4 628 3 742 

 
2. KNIŽNIČNÝ FOND 

Všetky knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja používajú 

knižnično-informačný systém Virtua.  

Knižničné fondy RKK a RK tvorilo v roku 2015 spolu 471 314 knižničných jednotiek (ďalej 

„kj“), čo je o 1 726 kj menej ako v roku 2014. V počte kj na obyvateľa dosiahla nárast len 

Záhorská knižnica v Senici. Zvyšné regionálne knižnice vykázali pokles, rovnako ako 

ukazovateľ za celý Trnavský kraj. (tabuľka č. 2 a 3)  
 

Tabuľka č. 2: Prehľad počtu knižničných jednotiek na 1 obyvateľa v roku 2015  

(počet obyvateľov k 30.09.2015 v sídlach RKK a RK) 

Názov sídla 
Počet obyvateľov 

sídla 

Počet knižničných jednotiek 

na 1 obyvateľa 

2014 2015 +/- 

Trnava  65 667  3,33  3,31 - 0,02  

Galanta 15 031  4,68  4,63 - 0,05  

Senica 20 111  4,07  4,12 + 0,05  

Dunajská Streda 22 652  4,51  4,50 - 0,01  

Počet/priemer 123 461  3,83  3,81 - 0,01  

 

V prepočte na celkový počet obyvateľov v sídlach RKK a RK v TTSK pripadalo v roku 

2015 v priemere 3,81 (-0,01) knižničných jednotiek. 
 

 

Tabuľka č. 3: Porovnanie počtu knižničných jednotiek v rokoch 2013 – 2015  
 

Knižnica 2013 2014 2015 Rozdiel 

KJF v Trnave 221 472  218 512  217 017  - 1 495  

Galantská knižnica  67 716  70 117   69 652  - 465  

Záhorská knižnica  82 836  82 765  82 806  + 41  

Žitnoostrovná knižnica  100 262  101 646  101 839  + 193  

Spolu 472 286  473 040  471 314  - 1 726  
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Percentuálne zastúpenie jednotlivých skupín literatúry z celkového počtu knižničných 

jednotiek sa udržiava dlhodobo na rovnakej úrovni:  

Náučná literatúra pre dospelých  42 % 

Beletria pre dospelých  36 % 

Náučná literatúra pre deti  6 % 

Beletria pre deti 16 %  

 

Tabuľka č. 4: Prehľad zloženia knižničného fondu v roku 2015 

 

RKK a RK uskutočňovali doplňovanie knižničných fondov formou kúpy a formou knižných 

darov. Počet knižničných jednotiek získaných kúpou zostal na približne rovnakej úrovni ako 

v roku 2014.  
 

Tabuľka č.5: Prírastky knižničných jednotiek v rokoch. 2014 – 2015  
 

Knižnica 
Ročný prírastok spolu Z toho kúpou  

2014 2015 Rozdiel  2014 2015 Rozdiel 

KJF v Trnave 4 490  4 160  -330  2 633 2 514  - 119 

Galantská knižnica  2 401  1 755  -646 1 121 1 044  - 77 

Záhorská knižnica  2 006  2 115  +109 1 764 1 828  + 64 

Žitnoostrovná knižnica  1 960  1 826  -134 805 804  - 1 

Spolu 10 857  9 856  -1 001  6 323 6 190  - 133 
 

V roku 2015 bolo na 1 obyvateľa v sídlach RKK a RK priemerne zakúpené 0,050 (-

0,001) knižničného dokumentu a na kúpu knižničných dokumentov bola v prepočte na 1 

obyvateľa vynaložená suma 0,64 € (-0,02 €).  
 

Priemerná cena jedného knižničného dokumentu získaného kúpou v roku 2015 bola 

12,83 € (-0,11). 
 

Tabuľka č. 6: Finančné prostriedky na nákup knižničného fondu v rokoch 2013 - 2015 
 

Knižnica 2013 2014 2015 Rozdiel 

KJF v Trnave 34 381 30 242 27 680  - 2 562  

Galantská knižnica  12 497 14 285 12 514  - 1 771  

Záhorská knižnica  14 712 18 622 20 411  + 1 789  

Žitnoostrovná knižnica  12 560 18 664 18 785  + 121  

Spolu 74 150 81 813 79 390  - 2 423  
 

V roku 2015 použili RKK a RK na nákup knižničných fondov spolu 79 390 € (-2 423 €). 

Nárast v tomto ukazovateli vykázali len dve knižnice – Záhorská knižnica v Senici (+1 789 €) 

a Žitnoostrovná knižnica v Dunajskej Strede (+121 €).  

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 32 500 € (+900 €).  

Knižnica 
Odborná 

pre dospelých 

Krásna 

pre dospelých 

Odborná 

do 15 r. 

Krásna 

do 15 r. 

KJF v Trnave 106 445  63 750  12 868  33 954  

Galantská knižnica   20 011  28 591  3 656  17 394  

Záhorská knižnica  26 789  40 784  3 929  11 304  

Žitnoostrovná knižnica  44 060  35 533 7 747  14 499  

Spolu 197 305  168 658  28 200  77 151  
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Galantská knižnica v Galante a Žitnoostrovná knižnica v Dunajskej Strede pôsobia na 

národnostne zmiešanom území, vďaka čomu majú možnosť každoročne získať knižné dary 

v maďarskom jazyku aj od nadácií z Maďarska. Táto podpora bola v roku 2015 nižšia ako 

v predchádzajúcich rokoch. Kým v Žitnoostrovnej knižnici získali knižné dary od dvoch 

nadácií v počte 146 kj (-62 kj) v celkovej hodnote 1 096 € (-624 €), v Galantskej knižnici 

v Galante bola táto podpora výrazne nižšia. Do svojich fondov získali od jednej nadácie 30 kj 

(-295 kj) v celkovej hodnote 325 € (-3 673 € oproti roku 2014). 

RKK a RK odoberali spolu 469 titulov periodík, čo je pokles o 4 tituly. Z celkového počtu 

periodík bolo 58 titulov zahraničných periodík (-7). 

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

a revízii knižničných fondov vyradených 11 582 kj, čo je o 1 479 kj viacej ako v r. 2014.  
 

 

3. VÝPOŽIČKY A SLUŽBY 

V roku 2015 bolo v RKK a RK zrealizovaných spolu 749 099 (-72 191) výpožičiek 

knižničných dokumentov. V porovnaní s rokom 2014 prišlo k opätovnému výraznému 

poklesu, pričom pokles vykázali všetky štyri knižnice. Tento výrazný pokles súvisí s už 

v úvode spomínaným prerušením činnosti či už z dôvodu rekonštrukcie priestorov v Trnave 

a Galante, personálnymi dôvodmi v Senici alebo prerušením činnosti z dôvodu revízie 

knižničného fondu. Tieto skutočnosti najvýraznejšie ovplyvnili dosiahnuté výsledky v KJF 

v Trnave, v ktorej sa prerušenie činnosti dotklo všetkých oddelení v hlavnej budove, 

v regionálnych knižniciach sa prerušenie činnosti dotklo vždy len jedného oddelenia. Najvyšší 

pokles vykázala KJF v Trnave (-58 899), najnižší pokles zaznamenala Záhorská knižnica 

v Senici (-799). (tabuľka č. 7) 
 

Tabuľka č. 7: Porovnanie výpožičiek v rokoch 2013 – 2015 

 

Percento výpožičiek jednotlivých druhov literatúry z celkového počtu výpožičiek:  

Odborná literatúra pre dospelých:  25 % - 2 % 

Krásna literatúra pre dospelých:  34 % + 1 % 

Odborná literatúra pre deti a mládež:  5 % + 1 % 

Krásna literatúra pre deti a mládež:  15 %  - 1 % 

Periodiká:  21 % - 1 % 

Kým percentuálny podiel výpožičiek pre deti a mládež (náučnej aj beletrie) z celkového počtu 

výpožičiek osciluje približne na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcich rokoch, percentuálny 

podiel výpožičiek odbornej literatúry pre dospelých a výpožičiek periodík si udržiava 

dlhodobo klesajúcu tendenciu. Naopak, dlhodobo stúpajúci trend si udržiavajú výpožičky 

krásnej literatúry pre dospelých. (tabuľka č. 8) 

 

Priemerný počet výpožičiek na 1 obyvateľa v roku 2015 dosiahol 6,07 výpožičky (-0,58). 

Priemerný počet výpožičiek na 1 používateľa dosiahol 36,02 výpožičky (-1,76). 
 

Knižnica 
Výpožičky spolu 

Rozdiel 
2013 2014 2015 

KJF v Trnave  386 516 364 215 305 316  - 58 899  

Galantská knižnica  152 361 148 842 145 937  - 2 905  

Záhorská knižnica  180 046 180 014 179 215  - 799  

Žitnoostrovná knižnica  129 233 128 219 118 631  - 9 588  

Spolu 848 156 821 290 749 099  - 72 191  



Regionálne knižnice Trnavského samosprávneho kraja v roku 2015 

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

 5 

Tabuľka č. 8: Prehľad výpožičiek podľa druhov literatúry v rokoch 2014 a 2015 

 

Vzhľadom na dosiahnuté hodnoty zrealizovaného počtu výpožičiek dosiahol aj obrat 

knižničného fondu v roku 2015 pokles, pričom pokles zaznamenali všetky porovnávané 

knižnice. Najvýraznejší pokles zaznamenala KJF v Trnave (-0,19). Súhrnný výsledok za RKK 

a RK v TTSK je pokles obratovosti knižničného fondu o 0,10. (tabuľka č. 9) 
 

Tabuľka č. 9: Porovnanie obratu knižničného fondu v rokoch 2013 - 2015 
 

Knižnica 2013 2014 2015 Rozdiel 

KJF v Trnave  1,29 1,26 1,07 -0,19 

Galantská knižnica   1,63 1,59 1,57 -0,02 

Záhorská knižnica 1,83 1,82 1,81 -0,01 

Žitnoostrovná knižnica  1,02 1,05 1,00 -0,05 

Priemer na 1 knižnicu 1,37 1,36 1,26 -0,10 

 

 

3. 1 Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť 

Regionálne knižnice TTSK v roku 2015 na požiadanie používateľov spracovali spolu 683 

rešerší, čo je o 28 rešerší menej ako v predchádzajúcom roku a vypracovali 9 bibliografií (-8). 

Najviac rešerší spracovali KJF v Trnave (287) a Záhorská knižnica v Senici (250). 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 2015 vypracovali 

RKK a RK spolu 9 bibliografií (82), konkrétne tituly za jednotlivé regionálne knižnice sú 

uvedené v časti „edičná činnosť“. (tabuľka č. 10) 

KJF v Trnave, ako jediná regionálna knižnica nevydala žiadnu bibliografiu. Dôvodom bolo, 

že v priebehu roka 2015 sa pracovalo na zostavovaní publikáciách „Kto je kto v TTSK“ 

a „Kultúrno-historický kalendár TTSK 2015“. Na získavaní materiálov a údajov 

o osobnostiach, inštitúciách a udalostiach v TTSK sa v rámci svojho regiónu zúčastňovali 

všetky RK. KJF v Trnave zodpovedala za komplexné zostavenie publikácií, tj. spracovanie, 

komunikáciu s regionálnymi knižnicami, obecnými úradmi, inštitúciami a spolkami ako aj 

priebežné a záverečné korektúry textu. KJF v Trnave zabezpečovala taktiež kompletnú 

bibliografickú činnosť na 3. vydaní bibliografie p. kardinála Korca, zabezpečovala získanie 

niektorých príhovorov a po smrti p. kardinála bibliografiu znovu menila a dopĺňala podľa 

usmernení zriaďovateľa, ktorý spracovanie bibliografie zadal. 
 

 

Knižnica 

Odborná 

pre dospelých 

Krásna 

pre dospelých 

Odborná 

do 15 r. 

Krásna 

do 15 r. 
Periodiká 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

KJF v Trnave 106 540  81 005  106 157  96 745  13 565  14 338  48 465  39 131  89 488  74 097  

Galantská knižnica   34 041  29 329  48 212  51 171  11 936  8 381  17 420  20 250  37 233  36 806  

Záhorská knižnica  59 089  59 008  64 420  64 020  7 110  6 978  20 152  20 026  29 243  29 183  

Žitnoostrovná knižnica  23 780  20 468  50 011  42 550  4 490  6 284  28 565  32 237  21 373  17 092  

Spolu 223 450  189 810  268 800  254 486  37 101  35 981  114 602  111 644  177 337  157 178  
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Tabuľka č. 10: Prehľad bibliografickej činnosti v rokoch 2013 až 2015 
 

Knižnica  
Počet rešerší Počet bibliografií 

2013 2014 2015 +/- 2013 2014 2015 +/- 

KJF v Trnave  395 292 287 -5 2 2 0 -2 

GK v Galante  137 115 112 -3 6 9 3 -6 

ZK v Senici  330 280 250 -30 3 4 4 -- 

ŽK v Dunajskej Strede  22 24 34 +10 4 2 2 -- 

Spolu 884 711 683 -28 15 17 9 -8 
 

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 2015 zaregistrovali regionálne knižnice TTSK 20 796 aktívnych používateľov (-943). 

Mierny nárast v tomto ukazovateli vykázala len Galantská knižnica (+10) všetky ostatné RK 

vykázali pokles aktívnych používateľov. Z celkového počtu registrovaných používateľov bolo 

5 487 detí do 15 rokov (-123). Pokiaľ ide o používateľov do 15 rokov, nárast počtu detí do 15 

rokov vykázala Galantská a Žitnoostrovná knižnica. (tabuľka č. 11) 

Tabuľka č. 11: Aktívni používatelia v rokoch 2014 a 2015 

Knižnica 

Aktívni používatelia  

spolu 

z toho do 15 rokov 

2014 2015 Rozdiel 2014 2015 Rozdiel 

KJF v Trnave 12 701  11 805  - 896  3 059  2 739  - 320 

Galantská knižnica  2 875  2 885  + 10 959  1 077  + 118  

Záhorská knižnica  3 264  3 245  - 19 713 706 -7 

Žitnoostrovná knižnica  2 899  2 861  - 38 879  965 +86 

Spolu 21 739  20 796  - 943  5 610  5 487  -123 

 

Percento aktívnych používateľov z počtu obyvateľov dosiahol v roku 2015 hodnotu 

16,84 % (-0,75). Počet aktívnych používateľov do 15 rokov z celkového počtu aktívnych 

používateľov dosiahol hodnotu 26,38 % (+0,57). 

RKK a RK navštívilo v roku 2015 spolu 236 828 používateľov, čo je o 56 469 návštevníkov 

menej ako v roku 2014. Najvýraznejší pokles zaznamenala Žitnoostrovná knižnica 

v Dunajskej Strede (-33 795 návštevníkov). Tento výrazný pokles pravdepodobne súvisí 

s prechodom knižnice na KIS Virtua, čo v praxi znamená zmenu metodiky vykazovania 

jednotlivých ukazovateľov. Kým v roku 2014 prišlo k výraznému nárastu návštevníkov, 

pokles v roku 2015 znamená pravdepodobne návrat k reálnym hodnotám. KJF v Trnave (-

21 661 návštevníkov). Podobné rozdiely zaznamenali v minulosti všetky RK pri prechode na 

spomínaný KIS Virtua. Výrazný pokles v danom ukazovateli zaznamenala aj KJF v Trnave, 

čo súvisí s už v úvode spomínaným prerušením činnosti jednotlivých oddelení v hlavnej 
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budove. Zodpovedá to však aj celosvetovému trendu poklesu fyzických návštevníkov, ktorý 

je sprevádzaný stúpajúcim počtom virtuálnych návštevníkov. (tabuľka č. 12) Počet 

virtuálnych návštevníkov KJF v Trnave dosiahol v uplynulom roku 133 973 (+18 106 

virtuálnych návštevníkov), pričom v danom ukazovateli pretrváva dlhodobo stúpajúca 

tendencia.  

Tabuľka č. 12: Prehľad celkovej návštevnosti v rokoch 2013 – 2015  

Knižnica 2013 2014 2015 Rozdiel 

KJF v Trnave 147 882  135 250  113 589  - 21 661  

Galantská knižnica  45 263  43 778  42 315  - 1 463  

Záhorská knižnica  49 961  50 844  51 294  + 450 

Žitnoostrovná knižnica  35 412  63 425  29 630  - 33 795  

Spolu 278 518  293 297  236 828  - 56 469  

 

 

5. ĎALŠIE ČINNOSTI 

5.1 Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia 

Regionálne knižnice pripravili a uskutočnili spolu 1 167 kultúrno-spoločenských podujatí, čo 

je o 30 menej ako v roku 2014, z toho bolo 285 hodín informačnej prípravy (ďalej HIP) (-48).  

Najvyšší počet podujatí pripravuje každý rok KJF v Trnave, v roku 2015 zorganizovala 640 

podujatí (-120). Nárast v tomto ukazovateli zaznamenala len Žitnoostrovná knižnica 

v Dunajskej Strede, ktorá zorganizovala spolu 187 vzdelávacích a kultúrno-spoločenských 

podujatí (+104). Zvýšením počtu podujatím sa dostala na úroveň spred roka 2014.   

Rovnako poklesol aj počet hodín informačnej prípravy (ďalej len „HIP“) na 285 (-48). 

Najvyšší pokles zaznamenala KJF v Trnave, ktorá zorganizovala 136 hodín HIP (-38). Tento 

stav považujeme za prechodný, nakoľko prevádzka v oddeleniach v hlavnej budove 

v jesenných mesiacoch, kedy návštevy škôl bývajú najintenzívnejšie, bola výrazne 

obmedzená. Nárast v počte HIP vykázala len Žitnoostrovná knižnica (+18). 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).  

Štruktúra výkazu o knižnici za rok 2015 umožňuje sledovať aj ďalšie údaje o organizovaných 

podujatiach. Z celkového počtu zorganizovaných podujatí bolo 97 podujatí určených pre 

znevýhodnené skupiny obyvateľov. Najviac podujatí zameraných na tieto skupiny uskutočnila 

KJF v Trnave (84 podujatí), Galantská knižnica v Galante 6 podujatí, Záhorská knižnica 

v Senici 4 podujatia a Žitnoostrovná knižnica v Dunajskej Strede 3 podujatia.  

Z celkového počtu návštevníkov knižníc bolo 34 340 návštevníkov podujatí, z toho 18 853 

detí a mládeže do 15 rokov. 

 

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

 

 

Knižnica 
2014 

Z toho 

HIP 
2015 

Z toho 

HIP 
Rozdiel 

Rozdiel 

HIP 

KJF v Trnave 760  174 640 136 - 120  - 38 

Galantská knižnica  172 61 165 46 - 7  -15 

Záhorská knižnica  182 85 175 72 - 7  -13 

Žitnoostrovná knižnica  83 13 187 31 + 104  +18 

Spolu 1 197  333 1 167  285 - 30 -48 



Regionálne knižnice Trnavského samosprávneho kraja v roku 2015 

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

 8 

NAJZAUJÍMAVEJŠIE PODUJATIA V ROKU 2015 

(prevzaté z vyhodnotenia jednotlivých RK za rok 2015) 

RKK a RK v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK zorganizovali v roku 2015 spolu 1 167 

podujatí, ktoré boli zamerané na podporu čítania a propagáciu činnosti knižníc. Snahou 

všetkých štyroch knižníc je pripraviť zaujímavé aktivity pre všetky skupiny používateľov, 

najväčšia pozornosť je však tradične venovaná deťom a mládeži. Najčastejšími sú besedy so 

spisovateľmi a informačná príprava žiakov materských, základných a stredných škôl. 

Knižnice vyberajú podujatia na základe aktuálnej ponuky a požiadaviek čitateľov, svoje 

miesto však už majú aj podujatia s niekoľkoročnou tradíciou, ktoré knižnice organizujú už 

niekoľko rokov a ktoré sa medzi používateľmi tešia mimoriadnej obľube. Ponúkame prehľad 

toho najzaujímavejšieho, čo knižnice v uplynulom roku zorganizovali. Podrobnejšie 

informácie sú zverejnené na webových stránkach RKK a RK, kde sú zverejnené aj ďalšie 

podujatia a aktivity jednotlivých knižníc. 
 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave  

 

ODBORNÉ KNIHOVNÍCKE SEMINÁRE A WORKSHOPY: 

Krajská porada bibliografických pracovníkov TTSK a BSK. 3. marec 2015 

Miesto:  Záhorská knižnica, Senica  

Porada metodikov BSK a TTSK za účasti zástupcov SNK v Martine. 20. máj 2015 

Miesto:  Staromestská knižnica v Bratislave   

Seminár Rozvoj čitateľskej gramotnosti z pohľadu detského knihovníka. 27. máj 2015 

Miesto:  KJF v Trnave 

Odborná exkurzia v Knižnici Katolíckej Univerzity v Ružomberku. 9. september 2015  

Výročná porada knihovníkov mestských a obecných knižníc okresov Trnava, Hlohovec 

a Piešťany. 10. 12. 2015 

Miesto:  KJF v Trnave, Trnava  

 

PODUJATIA PRE VEREJNOSŤ: 

Týždeň slovenských knižníc - 16. ročník bol slávnostne otvorený 23. marca 2015 o 13.00 

hod. v Trnave v Divadle Jána Palárika. Zúčastnilo sa ho viac ako sto knihovníkov z celého 

Slovenska, sympatizantov a partnerov knižníc a významných hostí. Príhovory predniesli Mgr. 

J. Behúl za TTSK, ktorého predseda prevzal nad podujatím záštitu, za mesto Trnava vedúci 

kancelár primátora Ing. P. Tomašovič. Svoju podporu vyjadrila za MK SR Mgr. M. 

Lopušanová. Viac o cieľoch a podujatiach knižníc v rámci TSK 2015 porozprávali Mgr. A. 

Doktorová, podpredsedníčka SAK a Ing. S. Stasselová, predsedníčka SSKK. Po slávnostnej 

časti, v ktorej vystúpil aj spevácky zbor UNITTY z UCM v Trnave, sa uskutočnila krátka 

tlačová konferencia, v ktorej sa novinári dozvedeli viac o jednotlivých aktivitách 

a podujatiach. Slávnostné otvorenie TSK ukončilo divadelné predstavenie Trnavská skupina 

alebo Viseli sme za nohu z kolotoča, v naštudovaní umeleckého kolektívu Divadla Jána 

Palárika v Trnave. Motto „Knižnice pre všetkých“ 16. ročníka TSK knižnica naplnila tým, že 

pripravila pestrý program pre svojich čitateľov i pre verejnosť. S detskými čitateľmi 

besedoval ilustrátor M. Regitko, mládež a dospelí sa stretli s R. Dobiášom, A. Balážom, D. 

Kollárom, K. Slobodovou Novákovou. TSK vyvrcholil dobrodružnou Nocou s Andersenom 

so sedmičkou zaujímavých hostí: Ľ. Bohunický, D. Dragulová Faktorová, O. Kohútiková, J. 

Mička, O. Lukomska, J. Čápka, T. Vrtochová. V KJF v Trnave sme nocovali už po 14-krát. 

Besedovali sme aj s odsúdenými v nápravno-výchovnom zariadení v Hrnčiarovciach nad 
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Parnou, premietali sme kino pre nevidiacich a slabozrakých, seniorom boli venované dva 

kurzy: počítačový a tréning pamäti. Mládeži sme priblížili históriu vzniku skupiny Beatles 

a tiež mali možnosť konverzovať v anglickom jazyku. Knižnica pripravila v rámci TSK spolu 

31 podujatí, s počtom účastníkov 973. 

Rok Ľudovíta Štúra 

Pri príležitosti 200. výročia narodenia významného národného buditeľa Ľudovíta Štúra 

pripravila knižnica niekoľko zaujímavých podujatí pre dospelých aj pre deti. V apríli sa 

v priestoroch knižnice uskutočnila vernisáž výstavy: Slávme to spoločne.  

V rámci letných aktivít Prázdninového superklubu 2015 podnikli účastníci superkubu výlet 

na Devín. Získané vedomosti si následne na druhý deň overili vo vedomostnej súťaži.   

V cykle Kniha a ešte trochu viac sa realizovalo 8 podujatí. Navštívilo nás 6 umelcov, 

besedovalo sa v hlavnej budove – v oddelení pre deti, v pobočke Prednádražie a dokonca 

v Mestskej športovej hale. 

Les ukrytý v knihe – projekt vyhlásený Národným lesníckym centrom. V knižnici sa do 

projektu zapojili 4 pracoviská v termíne: 20. – 24. apríla 2015. Spolu sa uskutočnilo 13 

podujatí s počtom účastníkov: 317.  

Celé Slovensko číta deťom (1. - 7. 6. 2015). Knižnica sa zapojila do celoslovenského 1. 

Týždňa čítania deťom v SR, ktoré pripravilo občianske združenie Celé Slovensko číta deťom. 

Uskutočnilo sa 12 podujatí, 32 dospelých čítalo 425 deťom.    

Čítajme si .... projekt na podporu Linky detskej istoty Slovenského výboru UNICEF – 

pokus o prekonanie rekordu v čítaní detí. Knižnica sa zapojila už ôsmykrát. 16. júna 2015 

sa čítalo na piatich miestach. Spolu čítalo 632 detí. Rekord bol prekonaný aj v našej knižnici 

aj na celoslovenskej úrovni.  

Knižnica pokračovala v programe pre deti špeciálnych škôl a ústavov. V roku 2015 začali 

navštevovať našu pobočku na Prednádraží klienti Spojených škôl na Prednádraží a OZ 

Iskierka. Pre týchto klientov sa realizovalo spolu 20 programov. Programy pre žiakov 

a klientov týchto inštitúcií pripravuje aj hudobné oddelenie, pozvania na podujatia s radosťou 

prijímajú aj členovia Klubu vozičkárov, OZ KRUH a OZ Iskierka.  

Pracovníčky oddelenia pre deti sa deťom venovali aj počas prázdnin – jarných, 

veľkonočných. Pripravovali pre nich súťaže a zábavné predpoludnia. Zažeň nudu spolu 

s nami – zábavnými súťažami! – počas jarných prázdnin detí Trnavského kraja sa 

uskutočnilo 5 podujatí pre deti, počet účastníkov: 97. 

Noc literatúry (13. mája 2015) Celoeurópske podujatie, do ktorého bola knižnica zapojená 

druhýkrát. Účastníci podujatia sa zúčastnili na čítaní na piatich miestach v Trnave. Spolu sa 

zúčastnilo 195 literárnych pútnikov.  

Kino pre nevidiacich. V spolupráci so SKN M. Hrebendu v Levoči. Spolu 5 podujatí, 23 

účastníkov. V spolupráci s Krajskou radou Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska 

a Krajským strediskom ÚNSS Trnava sa v máji uskutočnilo Krajské kolo v celoslovenskej 

súťaži v čítaní a písaní v Braillovom písme. 11 súťažiacich. Veľký záujem bol aj o predajnú 

výstavu kompenzačných pomôcok, ktorá sa uskutočnila v čitárni knižnice v októbri. 

 

 

Galantská knižnica 

 

Beseda so spisovateľom Romanom Bratom – 20. marec 2015. Roman Brat patrí medzi 

najčítanejších slovenských spisovateľov píšucich pre deti. Beseda bola v Základnej škole SNP 

Galanta. Spisovateľ sa stretol so žiakmi I. aj II. stupňa. Porozprával im o svojich knihách, 

o písaní, o svojej práci. Keďže prekladá knihy zo španielčiny, deťom sa prihovoril i v tomto 
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jazyku, čo sa im veľmi páčilo. Deti boli veľmi aktívne a dobre pripravené, čím potvrdili, že 

tohto známeho spisovateľa veľmi dobre poznajú a jeho knižky čítajú. Záver patril 

autogramiáde a podpisovaniu kníh. 

Beseda s autorkou Annou Jónásovou – 5. máj 2015 – Galantská knižnica pripravila besedu 

pre klientov Domova dôchodcov – Patria v Galante. Klientom domova porozprávala o svojej 

práci, tvorbe a aj o najnovšej knihe, ktorú napísala – Ženy z rodu Eszterházyovcov. Pre 

poslucháčov bola beseda o to zaujímavejšia, že autorku mnohí osobne poznajú. 

Poetické pásmo pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra – 21. máj 2015 – 

Podujatia sa zúčastnili študenti Gymnázia Janka Matúšku v Galante. Prednášateľka a herečka 

v jednej osobe Barbora Bazsová, pripravila pre študentov prierez dejinami a vývojom 

slovenského jazyka, v ktorom zdôraznila rolu Ľ. Štúra ako významného predstaviteľa 

a vedúcej osobnosti slovenského národného života a jeho postavenie pri formovaní 

slovenských dejín. Prednášku dopĺňala recitáciou básní v pôvodnom znení a vyjadreniami 

jazykovedcov z archívu Slovenského rozhlasu.  

Beseda so spisovateľkou Mártou Jakubecz – 2. október 2015 – Keďže tvorba M. Jakubecz 

má aj náboženský podtón, beseda svojím obsahom zapadla do osadenstva seniorov domova 

dôchodcov. Zo svojej najnovšej knihy im prečítala úryvok a porozprávala aj o svojej ďalšej 

tvorbe. Svojim prejavom vniesla do besedy príjemnú a harmonickú atmosféru, ktorú klienti 

Patrie vrelo ocenili.   

Beseda so spisovateľom a historikom Pavlom Dvořákom – 21. október 2015. Prednáška 

obsiahla široké dejiny Slovenska počnúc tureckými vpádmi a končiac Štúrom. Pavol Dvořák 

svojim rozprávačským talentom dokáže zaujať nielen dospelé publikum ale aj mládež, ktorá 

bola na podujatí tiež prítomná. Besedu doplnil i autogramiádou a predajom svojich publikácií, 

o ktoré bol v tomto predvianočnom čase veľký záujem. Nakoľko účasť na tejto prednáške 

bola viac než priaznivá, dúfame, že sa s historikom stretneme aj v budúcich rokoch. 

7. ročník slávnostného vyhodnotenia časopisu Pod lupou – 19. jún a 16. december 2015. 

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. Aj v tomto roku boli vydané dve čísla. Decembrové podujatie sa 

už nieslo v duchu prichádzajúcich Vianoc. 

Záhorská knižnica  

Vzlietli orli vysoko – 15. mája 2015 sa pod týmto názvom uskutočnilo spomienkové 

podujatie k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra. Pripravili ho spoločne inštitúcie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK – Záhorská galéria Jána Mudrocha a Záhorská knižnica 

v Senici v spolupráci s Mestom Senica. Senica podujatím dôstojne oslávila najvýznamnejšiu 

osobnosť slovenských dejín 19. storočia s presahom významu jeho diela do súčasnosti. 

Poznaj svoj región – 23. júna 2015 sa uskutočnila vlastivedná súťaž zameraná na rozšírenie 

vedomostí žiakov o svojom meste, regióne v oblasti histórie, kultúrnych pamiatok, prírody, 

športu, EÚ, priemyselného a poľnohospodárskeho rozvoja. V tomto roku zápolilo 9 tímov 

základných škôl okresu Senica a osemročného gymnázia zo Senice. V oboch kolách sa 

zúčastnilo spolu 975 detí. 

Po stranách Moravy – IV. letný medzinárodný poetický festival Po stranách Moravy sa 

uskutočnil 25. a 26. júla 2015. Cieľom festivalu je okrem iného prinášať poetické slovo 

recitované i zhudobnené do letného dovolenkového prostredia vhodného na oddych. 

Ambíciou organizátorov je obohacovať aktérov festivalu, umožniť im spoznať iný kraj, iný 

http://www.zahorskakniznica.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=727:vzlietli-orli-vysoko-podujatie-k-200-vyroiu-narodenia-udovita-tura&catid=35:kniznica
http://www.zahorskakniznica.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=727:vzlietli-orli-vysoko-podujatie-k-200-vyroiu-narodenia-udovita-tura&catid=35:kniznica
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mrav, spoločnú minulosť… Zmysluplne, empaticky, ústretovo, napriek jazykovým rozdielom 

s porozumením susedov a ľudí s podobnými literárnymi záujmami. Všetko za asistencie 

knihovníkov, autorov, kníh a čitateľov.  

Kniha Záhoria 2014 – 16. októbra 2015. Hlavným zámerom ankety je popularizácia knihy, 

propagácia čítania a šírenie informácií o knihách medzi širokou verejnosťou. Meradlom 

úspechu kníh sú názory samotných čitateľov. Anketu organizujú inštitúcie v zriaďovateľskej 

pôsobnosti TTSK – Záhorská knižnica a Záhorská galéria v Senici, Záhorské múzeum 

v Skalici a z Bratislavského kraja Mestské centrum kultúry v Malackách. V siedmich 

ročníkoch už súťažilo 281 kníh. 

XXIX. ročník Literárnej Senice Ladislava Novomeského – 3. decembra 2015. Patrí 

k renomovaným 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 

Ľudovít Štúr a štúrovci v súradniciach dejín Záhoria – podujatie zorganizovali 29. 

októbra 2015 Záhorské múzeum v Skalici, Záhorská knižnica a Záhorská galéria Jána 

Mudrocha v Senici pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. Seminár mal veľmi 

dobrú odozvu v odbornej verejnosti a bol dôstojným zavŕšením Roka Ľudovíta Štúra na 

Záhorí. 
 

Žitnoostrovná knižnica  
 

Pri organizovaní podujatí venovala zvýšenú pozornosť dôstojnému osláveniu 200. výročia 

narodenia Ľudovíta Štúra. Uskutočnili sa podujatia rôzneho typu: výstavy, súťaž v kreslení, 

prednášky, literárne besedy, kvízy o jeho živote a diele. Najvýznamnejšia z nich bola 

prednáška: Ľudovít Štúr a jeho odkaz v prítomnosti v podaní doc. PaeDr. Júliusa 

Lomenčíka pre 3. ročník študentov Gymnázia L. Dúbravu, organizovaná v spolupráci 

s miestnou organizáciou Matice slovenskej v Dunajskej Strede. Podujatia sa zúčastnilo 40 

študentov. Oslavných akcií venovaných výročiu Ľudovíta Štúra, počtom 14 sa spolu 

zúčastnilo 237 účastníkov.  

Významné boli i stretnutia s autormi detských kníh – so spisovateľkou Martou Hlušíkovou, 

M. Kácsor Zoltánom z Maďarskej republiky  a Lászlóom Barakom, maďarským spisovateľom 

žijúcim na Slovensku.  

Ako v predchádzajúcich rokoch, tak aj vlani, bol zorganizovaný Deň ľudovej rozprávky 

formou kvízu z knihy P. Dobšinského Trojruža. 

Veľkej obľube sa teší tradičné interaktívne podujatie Noc s Andersenom. Pestrý program bol 

pripravený pre deti 3. a 4. ročníkov ZŠ. Skupinu pozvaných tvorili deti zo škôl s maďarským 

i slovenským vyučovacím jazykom v počte po 15 detí. Súčasťou programu bolo okrem čítania 

a dramatizácie rozprávok i maľovanie tváre, tvorivá dielňa, beseda s Martou Šurinovou 

a malá divadelná hra v prednese miestnych skautov. 

Školské a mestské kolo Kráľa čitateľov. Osvedčenou formou komunitných aktivít sa stali 

i rôzne výstavy usporiadané z diel amatérskych tvorcov. Najvýznamnejšie boli: Ako si 

predstavujem Ľ. Štúra – výstava kresieb žiakov ZUŠ, výstava malieb mladého nadaného 

amatérskeho maliara Nagy Dániela, drevorezby Csabu Mórocza, fotovýstava Evy Kantner, 

ručné práce Heleny Rásóovej a pod.  

Cykly prednášok: Egyptské večery. V roku 2015 sa uskutočnili dva. V roku 2016 sa bude 

pokračovať v ich organizovaní, nakoľko si tieto prednášky o Egypte našli svojich nadšencov.  
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5. 2 Metodická činnosť 

Metodická a poradenská činnosť v RKK a RK TTSK je 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.  

Tabuľka č. 14: Počet metodicko-inštruktážnych návštev a odborných podujatí 

Knižnica 
Počet MIN Odborné podujatia  

2014 2015 Rozdiel 2014 2015 Rozdiel 

KJF v Trnave 45 39 - 6 5 5 0 

Galantská knižnica 17 10 - 7 1 1 0 

Záhorská knižnica  11 9 - 2 2 2 0 

Žitnoostrovná knižnica  35 33 - 2 1 1 0 

Spolu 108  91 - 17 10 9 0 
 

V roku 2015 bolo zrealizovaných spolu 91 (-17) metodicko-inštruktážnych návštev. Pokles 

metodicko-inštruktážnych návštev vykázali všetky knižnice. V rámci odborného vzdelávania 

bolo zorganizovaných 9 (-1) odborných seminárov a workshopov pre pracovníkov knižníc so 

zameraním na rôzne odborné knihovnícke činnosti. (Tabuľka č. 14) 

 

 

5. 3 Edičná činnosť 

Tabuľka č. 15: Porovnanie edičnej činnosti regionálnych knižníc v rokoch 2013 až 2015 
 

Knižnica 
Počet titulov 

2013 2014 2015 Rozdiel 

KJF v Trnave 16 13 14 + 1 

Galantská knižnica  12 14 9 - 5 

Záhorská knižnica  12  9 5 - 4 

Žitnoostrovná knižnica  4 3 3  0 

Spolu 44 39 31  - 8 
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Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave  
 

PERIODICKÉ PUBLIKÁCIE:  

Čaruška : časopis mladých čitateľov. - Roč. 20, č. 1, 2015. - 20 s. - Formát A5. ISSN 1339-

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

Čaruška : časopis mladých čitateľov. - Roč. 20, č. 2, 2015. – 20 s. - Formát A5. ISSN 1339-

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

Kalendár výročí osobností trnavského regiónu 2015 / zost. Emília Dolníková. – Trnava : 

Trnavský samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2015. – Dostupné na 

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

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

Roč. 42, č. 1, 2015. – 24 s. - Formát A5. ISSN 1339-4991. Dostupné na internete: 

http://www.kniznicatrnava.sk  

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

Roč. 42, č. 2, 2015. – 20 s., ISSN 1339-4991. Dostupné na internete: 

http://www.kniznicatrnava.sk  

 

NEPERIODICKÉ PUBLIKÁCIE:  

Humor_zasináč.sk. : zborník Fóra humoristov 2015  / zost. Benjamína Jakubáčová. –Trnava 

:  Trnavský samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2015. – 48 s. – ISBN: 978-

80-88695-50-9.  Dostupné na internete: http://www.kniznicatrnava.sk 

Literárny salón Trnava 2015 / zostavila Benjamína Jakubáčová. - Trnava : Knižnica Juraja 

Fándlyho v Trnave, 2014.- 84 s. - ISBN 978-80-88695-49-3.  

Týždeň slovenských knižníc :  16. ročník. 23. 3.– 28. marca 2015. – Trnava : Knižnica 

Juraja Fándlyho v Trnave, 2015. – [2] s. - 1 programový leták 

METODICKÉ, PROPAGAČNÉ A INŠTRUKTÁŽNE PUBLIKÁCIE:  

Regionálne knižnice Trnavského samosprávneho kraja v roku 2014 /zost. Ivana 

Gálusová. - Trnava: Trnavský samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2015. - 

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

Verejné knižnice Trnavského samosprávneho kraja v roku 2014 / zost. Ivana Gálusová. -

Trnava: Trnavský samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2015. - 20 s. – 

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

Obežník pre zamestnancov č. 1/2015. / Zost. Ivana Gálusová. – Trnava: KJF v Trnave, 

2015. 2 s, 20 kusov. Formát A5. 

Prázdninový superklub 2015- propagačná záložka 

Výpožičný čas počas letných mesiacov júl – august 2015 – propagačná záložka 

MIMO EDIČNÉHO PLÁNU:  

Vodník Venček. Bibliografický leták / zost. Veronika Chorvatovičová. – Trnava : Knižnica 

Juraja Fándlyho v Trnave, 2015. – [2] s.   

Minimum knižničnej techniky. Pracovný manuuál pre malé obecné knižnice / zost. Ivana 

Gálusová. – Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2015. – [2] s.   

 

PREZENTÁCIE 

Knižná COOLtúra. Komunitné aktivity KJF v Trnave. Prezentácia na INFOS 2015. 

Vypracovala: Benjamína Jakubáčová 

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/
http://www.kniznicatrnava.sk/
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14 rokov s Andersenom. Prezentácia na Dni verejných knižníc 2015. Vypracovala: 

Benjamína Jakubáčová 

Trnavský Pantheon.  Prezentácia k podujatiu. Vypracovala Benjamína Jakubáčová 

Žijú medzi nami. Prezentácia na Pramene slovenskej hudby. Vypracovala: Benjamína 

Jakubáčová 

Lienka Snehulienka. Prezentácia k podujatiu. Vypracovala: Benjamína Jakubáčová 

Naj... Trnavského kraja. Prezentácia k informačnej hodine. Vypracovala: Jana Brliťová  

Otestujme si krátkodobú pamäť. Prezentácia ku Dňu mozgu. 25. 3. 2015. Vypracovala: 

Jana Brliťová 

Využitie prvkov biblioterapie v knižnici. Prezentácia na Seminár Komunitná knižnica 16. 6. 

2015. Vypracovala:  Lívia Koleková 

 

Galantská knižnica  
 

PERIODICKÉ PUBLIKÁCIE 

Kalendár výročí osobností okresu Galanta : 2015. (Elektronická forma) / Zost. Judita 

Kontárová. – Galanta: Galantská knižnica, 2015. Dostupné na internete: 

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

Zoznam periodickej tlače v Galantskej knižnici : 2015 (elektronická forma) / Zost. Lenka 

Medovčíková. – Galanta, Galantská knižnica, 2015. Dostupné na internete:  

www.galantskakniznica.sk/files/files/2014/Zoznam%20periodickej%20tlace%202014.pdf    

Pod lupou : časopis literárnych prác žiakov ZŠ v okrese Galanta. – Roč. 7, č. 2, 2015. – 32 s. 

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

Pod lupou : časopis literárnych prác žiakov ZŠ v okrese Galanta. – Roč. 7, č. 2, 2015. – 24 s. 

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

Knihovnícky obzor : metodicko-inštruktážny časopis pre knihovníkov verejných knižníc 

okresu Galanta.- Roč. 32, č.2, 2015. – 20 s. Formát A5. Dostupné na internete:  

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:  

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

NEPERIODICKÉ PUBLIKÁCIE 

Anna Jónásová : personálna bibliografia / Zost. Judita Kontárová. – Galanta: Trnavský 

samosprávny kraj – Galantská knižnica, 2015. – 100 s.  ISBN 978-80-89097-31-9  

40. výročie Fotoklubu pri MsKS v Galante : regionálna bibliografia / Zost. Judita 

Kontárová. – Galanta: Trnavský samosprávny kraj – Galantská knižnica, 2015. – 20 s. ISBN 

978-80-89097-32-6  

Deň Trnavského samosprávneho kraja : bibliografický leták / Zost. Judita Kontárová.  

– Galanta:  Trnavský samosprávny kraj – Galantská knižnica, 2015. – [2] s.  

 

 

http://www.galantskakniznica.sk/sk/regionalne-informacie/
http://www.galantskakniznica.sk/sk/pod-lupou/
http://www.galantskakniznica.sk/sk/pod-lupou/
http://www.galantskakniznica.sk/sk/knihovnicky-obzor/
http://www.galantskakniznica.sk/sk/knihovnicky-obzor/
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Záhorská knižnica  
 

PERIODICKÉ PUBLIKÁCIE: 

Súbežná regionálna článková bibliografia, 2015/ zost. Alena Švecová. Dostupné na 

internete: <www.zahorskakniznica.eu> 

Metodický list č. 1, 2015 /zost. Júlia Kubíková, Alena Švecová. –- 37 s. - Formát A4. 

Dostupné na internete: <www.zahorskakniznica.eu> 

Metodický list č. 2, 2015 /zost. Júlia Kubíková, Alena Švecová. - 32 s. - Formát A4. 

Dostupné na internete: <www.zahorskakniznica.eu> 

NEPERIODICKÉ PUBLIKÁCIE:  

Ferdinand Juriga. Bibliografický leták / zost. Alena Švecová. – Senica :  Záhorská 

knižnica, 2015. – [8] s.  Dostupné na internete < www.zahorskakniznica.eu > 

Marián Velba. Bibliografický leták / zost. Alena Švecová. – Senica :  Záhorská knižnica, 

2015. – [6] s.  Dostupné na internete < www.zahorskakniznica.eu > 

Kalendárium regionálnych osobností. Jubilanti roku 2016/ zost. Alena Švecová. – Senica :  

Záhorská knižnica, 2015. Dostupné na internete <www.zahorskakniznica.eu>   

Významné regionálne osobnosti, udalosti a inštitúcie v roku 2016 / zost. Alena Švecová. 

Dostupné na internete: <www.zahorskakniznica.eu> 

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

Novomeského 2015/ Zost. Júlia Kubíková, Milan Soukup. - Senica: Záhorská knižnica, 2015. 

ISBN 978-80-85145-20-5. - 143 s.  

 

Žitnoostrovná knižnica  
 

PERIODICKÉ PUBLIKÁCIE:  

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

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

2015 

NEPERIODICKÉ PUBLIKÁCIE: 

Szalay Zoltána: personálna bibliografia /zostavila Varga Márta. –  Dunajská Streda: 

Žitnoostrovná knižnica v Dunajskej Strede, 2015 – 4 s. : fotogr.; 21 cm. 
 

Bödők Zsigmond: personálna bibliografia /zostavila Varga Márta. –  Dunajská Streda: 

Žitnoostrovná knižnica v Dunajskej Strede, 2015 – 8 s., fotogr.; 21 cm.  

 

 

6. ZAMESTNANCI KNIŽNÍC 

V RKK a RK TTSK v roku 2015 zabezpečovalo činnosť knižnice spolu 114 osôb. 

Z uvedeného počtu bolo 86 zamestnancov knižnice, z toho 69 zamestnancov knižnice na plný 

pracovný úväzok. Knižnice uzatvorili spolu 26 dohôd o vykonaní práce a 2 osoby vykonávali 

činnosť v inom ako pracovno-právnom vzťahu (zmluva o dielo, zmluva o vytvorení diela 

a pod.). Zmluvy o vykonaní práce sa uzatvárali najmä pri autoroch pozvaných na besedu či 

prednášku, prípadne na  Priemerná hrubá mesačná mzda zamestnanca knižnice bola 689 €, 

priemerná hrubá mesačná mzda odborného zamestnanca bola 676 €.  

V rámci členenia podľa stupňa dosiahnutého vzdelania pracovalo v sledovaných knižniciach 

v roku 2015 spolu 23 vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov, 5 z nich dosiahlo odborné 

knihovnícke vzdelanie. 

http://www.kniznicatrnava.sk/
http://www.kniznicatrnava.sk/
http://www.kniznicatrnava.sk/
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Najväčší podiel zamestnancov dosiahlo stredoškolské vzdelanie – spolu 60 zamestnancov, 

z toho 38 zamestnancov má stredoškolské knihovnícke vzdelanie. (tabuľka č. 16) 

Nová metodika vykazovania za rok 2015 umožnila sledovať aj členenie podľa typu 

vykonávaných činností. Z celkového počtu 86 zamestnancov, vykonávalo knihovnícke 

činnosti 65 zamestnancov. 11 zamestnancov zabezpečovalo rôzne administratívne činnosti 

a 10 zamestnancov ostatné obslužné činnosti. (tabuľka č. 17) 

 

Tabuľka č. 16: Zamestnanci knižnice  

Knižnica 

Osoby zabezpečujúce 

činnosť knižnice 

Priemerná 

hrubá mesačná 

mzda v €  

Dosiahnuté vzdelanie  
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Z
á
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KJF v Trnave 38 37 23 2 730 709 14 4 24 16 0 

Galantská knižnica  14 12 0 0 697 627 3 0 11 6 0 

Záhorská knižnica 20 13 3 0 637 638 4 0 16 9 0 

Žitnoostrovná knižnica  14 12 0 0 691 730 2 1 9 7 3 

Spolu 86 74 26 2 689 676 23 5 60 38 3 
 

 

 

 

 

Tabuľka č. 17: Zamestnanci knižnice v členení podľa typu vykonávaných činností  

Knižnica 

Z celkového počtu zamestnancov  

Vykonávajúci 

knihovnícke činnosti 

Administratívni 

zamestnanci 

Ostatní  

(napr. obslužní 

zamestnanci) 

KJF v Trnave 32 4 2 

Galantská knižnica  11 2 1 

Záhorská knižnica  13 3 4 

Žitnoostrovná knižnica  9 2 3 

Spolu 65 11 10 

 

 

7. HOSPODÁRENIE 

RKK a RK TTSK sú samostatne hospodáriacimi príspevkovými organizáciami. V roku 2015 

dosiahli príjmy (výnosy) spolu vo všetkých štyroch knižniciach 1 275 814 € (+16 801 €), 

transfery, granty, dary a príspevky predstavovali sumu 1 220 191 € (+84 808 €), pričom 

transfery od zriaďovateľa predstavovali výšku 1 169 945 € (+35 362 €).   

Jedným z dôležitých zdrojov príjmov bol aj v roku 2015 dotačný systém Ministerstva kultúry 

SR, z ktorého knižnice získali spolu 48 846 €, čo je nárast oproti roku 2014 o 10 318 €. 

Rovnako dôležitým zdrojom príjmov sú aj poplatky za knižničné činnosti, v tomto 

ukazovateli bol vykázaný pokles. Kým v roku 2014 regionálne knižnice získali 52 017 €, 

v roku 2015 to bolo 49 491 € (-2 526 €). (tabuľka č. 18) 
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Tabuľka č. 18: Príjmy (výnosy) regionálnych knižníc v roku 2015 
 

Knižnica 
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KJF v Trnave 559 317  525 221  506 441  400 18 380  18 380  30 798  

Galantská knižnica 203 917  198 210  183 384  500 14 826  14 326  5 707  

Záhorská knižnica 277 439  267 060  257 620  - 9 440  9 140  7 545  

Žitnoostrovná knižnica  235 141  229 700  222 500  - 7 000  7 000  5 441  

Spolu 1 275 814  1 220 191  1 169  945  900 49 646  48 846  49 491  
 

 

Výdavky na bežnú činnosť v roku 2015 dosiahli hodnotu 1 298 130 € (+53 077 €), náklady na 

činnosť bez mzdových a prevádzkových nákladov predstavovali sumu 132 180 €. Na nákup 

knižničného fondu bolo vynaložených 79 390 € (+1 767 €), mzdové náklady bez OON 

691 435 € (-737 €). Zmenená štruktúra ročného výkazu o knižnici za rok 2015 umožňuje 

sledovať aj údaj o vynaložených finančných prostriedkoch na služby, spotrebu materiálu, 

energií a prevádzkové náklady. Na uvedené položky vynaložili regionálne knižnice spolu 

167 883 €. Kapitálové výdavky vykázala len Galantská knižnice v Galante vo výške 8 238 €. 

Tieto finančné prostriedky získala z Dotačného systému MK SR na rekonštrukciu priestorov 

oddelenia pre deti a mládež. (tabuľka č. 19) 
 

Tabuľka č. 19: Výdavky na činnosť regionálnych knižníc v roku 2015 
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KJF v Trnave 573 869  61 798  27 680  305 379  43 556  -- 
Galantská knižnica 213 532   15 951  12 514  117 176  32 318  8 238  
Záhorská knižnica 275 588  21 962  20 411  152 668  40 730  -- 
Žitnoostrovná knižnica  235 141  32 469  18 785  116 212  51 279  --  

Spolu 1 298 130   132 180  79 390  691 435  167 883  8 238  

 

Mimorozpočtové zdroje: 
KJF V Trnave získala z dotačného systému MK SR spolu 18 380 € (+ 3 402 €). Z toho na 

nákup knižničného fondu bolo určených 12 000 € (+500 €), na modernizáciu technického 

vybavenia 4 200 €; na Fórum humoristov 1 000 €, na odborný seminár 1 050 € a na kultúrne 

poukazy 130 €. KJF v Trnave získala v sledovanom období aj ďalšie mimorozpočtové zdroje 

v celkovej hodnote 1 260 € od mesta Trnava, Združenia kníhkupcov a vydavateľov 

Slovenska, Klubu priateľov Trnavy a od Spolku slovenských knihovníkov a knižníc.  

 

Galantská knižnica – v rámci mimorozpočtového financovania získala knižnica prostriedky 

z Dotačného systému Ministerstva kultúry SR v celkovej hodnote 14 326 € (+6 026 €). Na 

doplňovanie knižničného fondu 6 500 € a 7 825 € na výmenu regálov a rekonštrukciu 
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priestorov oddelenia pre deti a mládež, ktoré boli účtované ako kapitálové výdavky. Pridelená 

bola aj dotácia z mesta Galanta vo výške 500 € (-400 €). Okrem finančných prostriedkov sa 

jej podarilo získať aj knižný dar nadácie Nemzeti Kulturális Alap (Maďarsko) v hodnote 325 

€, za ktoré si vybrali z ponúknutých titulov v počte 30 kníh a 1 CD. Ako je už spomínané 

v časti „knižničný fond“, táto podpora bola v minulých rokoch poskytovaná oveľa výraznejšie 

(v roku 2014 predstavovala takto získaná podpora sumu 4 116 €, knižnica tak získala do 

svojich fondov 443 knižničných jednotiek v maďarskom jazyku). 

 

Záhorská knižnica v Senici získala z Dotačného systému MK SR spolu 9 140 € (+1 840 €), 

z ktorých bolo 7 000 € určených na nákup knižničných fondov a 2 140 € na realizáciu 

informačnej prípravy žiakov stredných škôl. Z fondu PRO Senica získala knižnica 1 300 €, 

a COOP Jednota Senica 80 €.  

 

Žitnoostrovná knižnica v Dunajskej Strede získala z Dotačného programu MK SR  7 000 € 

(+ 600 €) na nákup knižničného fondu. Od mesta Dunajská Streda v rámci projektu „Podpora 

všeobecne prospešných služieb a aktivít v roku 2015“ získala knižnica 200 € (-100 €) na 

organizovanie kultúrno-spoločenských aktivít zacielených na podporu čítania. Z nadácií 

z Maďarska získala knižnica 146 zväzkov kníh a 2 CD v celkovej hodnote 1 105 €. Rovnako, 

ako v prípade Galantskej knižnice, bola v roku 2015 hodnota daru nižšia o 624 €, knižnica 

získala do svojich fondov o 62 knižničných jednotiek menej.  

 

 

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

79 390 €, čo je o 1 767 € viacej ako v roku 2014. Nakúpili spolu 6 190 (-133) knižničných 

jednotiek.  

Podľa Metodického pokynu Ministerstva kultúry SR č. MK-1669/2010-10/7472 k určeniu 

štandardov pre verejné knižnice by priemerná suma na 1 knižničnú jednotku získanú kúpou 

v regionálnych knižniciach mala dosiahnuť hodnotu 10 €. Odporúčaný štandard splnili všetky 

regionálne knižnice v Trnavskom kraji.  

Základnou úlohou verejných knižníc je uspokojovanie potrieb a záujmov svojich 

používateľov, preto knižničné fondy musia mať primeraný rozsah, skladbu a kvalitu, čo sa dá 

dosiahnuť len systematickou aktualizáciou novými dokumentami. Jedným z parametrov 

vyššie spomínananého metodického pokynu je preto aj počet prírastkov knižničných jednotiek 

nadobudnutých kúpou na jedného obyvateľa v sídle regionálnej knižnice. I napriek 

maximálnej snahe verejných knižníc sa uvedený odporúčaný štandard dlhodobo nedarí 

dosiahnuť. (tabuľka č. 20)  

 

Tabuľka č. 20: Prírastky získané kúpou – priemerná suma na 1 knižničnú jednotku a počet 

prírastkov kúpou na 1 obyvateľa v sídle knižnice 

Knižnica 

Finančné 

prostriedky 

na nákup 

knižničného 

fondu  

Počet 

knižničných 

jednotiek 

získaných 

kúpou  

Priemerná 

suma na 1 

knižničnú 

jednotku 

získanú 

kúpou 

Počet 

prírastkov 

na 

obyvateľa 

získaných 

kúpou 

Odporúčaný 

štandard 

počtu 

prírastkov 

kúpou na 1 

obyvateľa  

KJF v Trnave  27 680 € 2 514 kj 11,01 € 0,04 kj 0,13 kj 

Galantská knižnica  12 514 € 1 044 kj 11,99 € 0,07 kj 0,15 kj 

Záhorská knižnica  20 411 € 1 828 kj 11,17 € 0,09 kj  0,15 kj 

Žitnoostrovná knižnica  18 785 € 804 kj 23,36 € 0,04 kj 0,15 kj 

Priemer 79 390 € 6 190 kj 12,83 €   
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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. 21). 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. 21: Finančné prostriedky na nákup kníh na 1 obyvateľa sídla knižnice 

Knižnica 2013 2014 2015 Rozdiel 

KJF v Trnave  0,52 0,46 0,42 -0,04 

Galantská knižnica  0,83 0,95 0,83 -0,12 

Záhorská knižnica  0,73 0,92 1,02 +0,10 

Žitnoostrovná knižnica  0,56 0,83 0,83 -- 

Priemer 0,60 0,66 0,64 -0,02 

 

Podrobnejšie je hospodárenie regionálnych knižníc v roku 2015 spracované vo výročných 

správach jednotlivých regionálnych knižníc za rok 2015. 
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