
 

 

KNIŽNICA JURAJA FÁNDLYHO 
  V TRNAVE 
 

 

 



Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 

 
adresa sídla: Rázusova 1, 918 20 Trnava 
telefónne číslo: +421 33/55 11 782 
e-mail: kniznica@kniznicatrnava.sk 
webové sídlo: www.kniznicatrnava.sk 
Facebook: https://www.facebook.com/kniznicatrnava/ 
Instagram: https://www.instagram.com/kniznicatrnava/ 
zriaďovacia listina č. 1351 zo dňa 01. 04. 2002 v znení 
neskorších dodatkov 
rok založenia organizácie: 1952 
riaditeľ: Ing. Pavol Tomašovič 
 
 

História Knižnice Juraja Fándlyho sa spája s prvou verejnou čitárňou Martina 
Branislava Tamaškoviča z roku 1838 a verejnou mestskou knižnicou v Trnave 
založenou v roku 1886. Prvá verejná knižnica v Trnave vznikla po prijatí zákona 
o verejných knižniciach v roku 1919 a po dlhotrvajúcich prípravách bola otvorená 
v roku 1927.  

V roku 1952 Rada Okresného národného výboru v Trnave rozhodnutím č. 
246/51 zriadila Okresnú ľudovú knižnicu, ktorá je priamou predchodkyňou súčasnej 
knižnice a od tohto roku sídli v budove bývalej Slovenskej poľnohospodárskej banky. 
1. januára 1997 zriaďovateľ Krajský úrad v Trnave poveril knižnicu vykonávaním 
krajskej funkcie a knižnica dostala názov Krajská štátna knižnica Juraja Fándlyho, od 
roku 2002 patrí knižnica pod Trnavský samosprávny kraj s názvom Knižnica Juraja 
Fándlyho v Trnave.  

 
Je najväčšou verejnou knižnicou v Trnavskom samosprávnom kraji, samostatným 
právnickým subjektom. Zabezpečuje knižnično-informačné služby, buduje 
a uchováva univerzálny knižničný fond. V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 
126/2015 Z. z. o knižniciach plní úlohy  regionálnej knižnice s krajskou pôsobnosťou, 
zabezpečuje koordinačné, metodické a bibliografické úlohy v okresoch Trnava, 
Hlohovec a Piešťany pre 79 obecných knižníc, 4 mestské knižnice a 4 regionálne 
knižnice. Utvára a  sprístupňuje regionálne bibliografické a faktografické databázy, 
spracúva súbežnú regionálnu bibliografiu dokumentov, zúčastňuje sa na tvorbe 
a sprístupňovaní súborných katalógov knižníc a je pracoviskom medziknižničnej 
výpožičnej služby.  
Okrem uvedených funkcií plní aj úlohy mestskej knižnice pre mesto Trnava.  

 
Činnosť Knižnice Juraja Fándlyho v roku 2020 bola limitovaná prebiehajúcou 

celosvetovou pandémiou ochorenia Covid-19. Prísne protiepidemiologické opatrenia 
nariadené v priebehu roka Vládou SR a Úradom verejného zdravotníctva SR priniesli 
zatvorenie kultúrnych inštitúcií, a teda aj knižníc, pre verejnosť (od 16.marca  - 10. 
mája, od 11. mája bola knižnica otvorená v obmedzenom režime, bez pobočiek, od 
1. júna sme otvorili aj pobočku na Prednádraží a hudobné oddelenie, od 13. júna 
bola sprístupnená čitáreň. Od 1. júla začala poskytovať služby pobočka na Tulipáne, 
na telefonickú objednávku. Od 24. októbra – do 18. novembra bola knižnica opäť 
zatvorená, od 17. decembra bola zatvorená hlavná budova a od 21. decembra aj 
pobočky).  

mailto:kniznica@kniznicatrnava.sk
http://www.kniznicatrnava.sk/
https://www.facebook.com/kniznicatrnava/
https://www.instagram.com/kniznicatrnava/


V dôsledku ochrany pred nákazou bolo potrebné minimalizovať počet 
zamestnancov v objekte knižnice, viacerí pracovníci pracovali z domu, niektorí 
zamestnanci však museli zabezpečovať základnú prevádzku zariadenia priamo na 
pracovisku.Veľa podujatí z nášho plánu sa nemohlo uskutočniť. Napriek zatvoreniu 
knižnice sme zrealizovali revíziu kníh v oddelení beletrie (koniec októbra – začiatok 
novembra), sústredili sme sa na práce súvisiace s ochranou knižničného fondu – 
lepenie, prebaľovanie, triedenie fondu podľa nového rozdeľovníka a prípravu 
projektov.  

Styk s verejnosťou prešiel do online priestoru. V roku 2020 sme sprístupnili 
novú webovú stránku, ktorá spĺňa požadované štandardy, funkcionality a má 
moderný dizajn. Pripravili sme množstvo online podujatí, aby sme našim 
používateľom nahradili stratu kontaktu s prostredím knižnice a literatúry. Propagáciu 
podujatí sme podporiliprostredníctvom nových reklamných panelov vo výkladoch 
knižnice.  

Vo februári bolo v čitárni vybudované pódium pre účinkujúcich. Oddelenie pre 
deti rozšírilo svoj mobiliár o dar jazykovej školy Harmony Academy – tri stoly na 
tvorivé dielne pre deti a závesnú magnetickú tabuľu.  

Pre podujatia v záhrade sme zakúpili nový záhradný nábytok a ozvučenie. 
 
Po otvorení knižnice sme prispôsobili interiér knižnice novým 

epidemiologickým podmienkam. Zakúpili sme plastové štíty na výpožičné pulty, na 
všetkých pracoviskách boli nainštalované zásobníky na bezdotykovú dezinfekciu rúk, 
do oddelenia beletrie sme zakúpili čističku vzduchu.  

Najvýznamnejším projektom, ktorý sa nám podaril napriek objektívnym 
obmedzeniam, bola rekonštrukcia herne v oddelení pre deti. S finančným 
príspevkom Fondu na podporu umenia sme zrealizovali nový interiér aj spolu 
s obnovou vstupu do oddelenia pre deti, čím sa zvýšila bezpečnosť detského 
používateľa. Dňa 24. júna sa uskutočnilo za účasti zástupcov TTSK a Fondu na 
podporu umenia slávnostné otvorenie tohto priestoru. V oddelení pre deti sme tiež 
zriadili kútik na prebaľovanie a dojčenie. V jesenných mesiacoch sme do tohto 
oddelenia zakúpili aj nový mobiliár – sedačku, kreslo, kocky na sedenie, stolíky a do 
oddelenia odbornej literatúry pre deti aj nové stoličky. Kompletne sa vymenil aj 
interiér služobného priestoru oddelenia pre deti. V hudobnom oddelení sme 
zabezpečili opravu pianína.  

Začali sme tiež s prípravou projektu Amazon Stem Kindlotéka, výsledkom 
ktorej má byť multifunkčná študovňa pre deti, mládež a aj dospelých používateľov. 
V priebehu roka sme zabezpečili audit počítačovej siete a nakúpili sme nové PC 
a techniku. 

Po polročnej administrácii sa na sklonku roka podarilo podpísať zmluvu na 
realizáciu projektovej dokumentácie k letnej čitárni knižnice. 

Počas roka sme pracovali na akvizícii kníh. Táto zložka našej činnosti bola 
najmenej poznačená pandémiou. Nakupovali sa knihy zo slovenských vydavateľstiev 
a aj žiadané tituly v českom jazyku, ktoré v slovenčine nevyšli. Pokles v objeme 
finančných prostriedkov určených na nákup kníh spôsobilo presunutie vyúčtovania 
grantu do roku 2021. 

V dôsledku protipandemických opatrení, najmä zatvorenia knižnice, sme 
zaznamenali pokles takmer vo všetkých merných ukazovateľoch. Znížil sa počet 
registrovaných používateľov, najviac v kategórii študentov, fyzická návštevnosť klesla 
o 32 086 používateľov oproti roku 2019, výrazne klesol počet výpožičiek - o 49 345. 
Početzorganizovaných podujatí klesol viac ako o polovicu, počet návštevníkov 



podujatí však zaznamenal pokles len o vyše 3 tisíc, čo spôsobilo množstvo online 
podujatí, ktorými knižnica chcela kompenzovať zatvorenie organizácie. 

 
 

 

 

PERSONÁLNA VYBAVENOSŤ 
 
 

 
K 31. 12. 2020 pracovalo v knižnici 37 fyzických osôb, prepočítane 36,8 osôb, z toho  
jeden pracovník pracoval na 6 hodinový úväzok.  
Na materskej, resp. rodičovskej dovolenke bola1 pracovníčka. 
S Úradom práce sociálnych vecí a rodiny mala v roku 2020 knižnica uzatvorené 3 
zmluvy na chránené pracoviská (registratúrne pracovisko, hudobné oddelenie 
a oddelenie pre nevidiacich). Funkčné boli iba dve chránené pracoviská 
(registratúrne pracovisko a oddelenie pre nevidiacich). Aj v roku 2020 na základe 
zmluvy s ÚPSVaR bola podpísaná zmluva pre asistenta nevidiaceho, na základe 
ktorej sa refunduje časť mzdy a odvodov. 
Počas roka 2020 v knižnici pracovali dvaja pracovníci (32 hod. mesačne) - dlhodobo 
nezamestnaní - v zmysle § 10 zákona č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi.  

 
 



Odborný rast a vzdelávanie 
 
08. 02. 2020 Bratislava: Bibiana pre detských knihovníkov 1. - Mgr. V. 
Chorvatovičová 
10. 02. 2020 Žilina: Seminár k projektom cezhraničnej spolupráce – PhDr. Ľ. Malá 
07. 03. 2020 Bratislava: Bibiana pre detských knihovníkov 2. – Mgr. V. 
Chorvatovičová 
14. 04. 2020: online školenie k osobným údajom - PhDr. Ľ. Malá 
12., 14., 27., 29. 05., 09., 18., 26. 06. 2020 KJF Trnava: Školenie k web. stránke 
KJF – Mgr. I. Šimčíková, Mgr. M. Danková, Mgr. E. Dolníková, Mgr. T. Kozmálová, 
PhDr. Ľ.Malá 
30. 07. 2020 Memory centrum Bratislava: Záverečné absolvovanie akreditovaného 
vzdelávacieho programu „Aktivizácia kognitívnych funkcií –  Mgr. I. Šimčíková, Z. 
Vozárová  
08., 09., 11., 17., 24. 09. 2020 KJF Trnava: Školenie KIS Virtua – Bc. Ľ. Svetlovský 
a pracovníci Záhorskej knižnice a Žitnoostrovskej knižnice 
10. – 11. 09. 2020 Zvolen: Príprava scenárov 1. – Mgr. V. Chorvatovičová 
24. – 25. 09. 2020: Príprava scenárov 2. – Mgr. V. Chorvatovičová, Mgr. T. 
Kozmálová 
08.10. 2020 Zvolen: Informačná výchova 1. – Mgr. V. Chorvatovičová 
09.10. 2020 Zvolen: Informačná výchova 2. – Mgr. V. Chorvatovičová 
11. 11. 2020: Projektový manažment – online tréning – Mgr. I.Šimčíková, Mgr. M. 
Danková 
25. 11. 2020: Biznis etiketa aj v knižnici – online tréning v rámci celoživotného 
vzdelávania – A. Beňová, Mgr. V. Zrníková, Mgr. V. Chorvatovičová, L.Karabová, 
Mgr. I. Šimčíková, Mgr. E. Dolníková 
26. 11. 2020: online webinár Ochrana osobných údajov – PhDr. Ľ. Malá 

 
 
 

HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 
 

 
Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky 

 
Čerpanie bežných výdavkov KJF za rok 2020 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 522 000 522 000 488 276 93,54 
620 Odvody 196 347 196 347 158 370 80,66 
630 Tovary a služby 120 668 124 283 184 719 148,63 
640 Bežný transfer     4 254      4 254     3 158 74,24 
SPOLU 843 269 846 884 834 523 98,54 



Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  
 

Čerpanie kapitálových výdavkov KJF za rok 2020 
 Kapitálové výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* 0 14 100 0 0 

HIM 0     4 200 4 124,40 98,27 
SPOLU 0    18 300 4 124,40 22,48 
* aj projektové dokumentácie 

 

Tržby a vlastné výnosy     24 948 € 
 

 

 

Grantové schémy 
 

Čerpanie finančných prostriedkov KJF z dotačných schém za rok 2020 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1. Fond na 
podporu 
umenia 

Doplňovanie KF 27 000 19 900* 0 
BV 

2. Fond na 
podporu 
umenia 

Knižnica pre 
každého 

10 750 9 000** 537,50 
BV 

 Fond na 
podporu 
umenia 

Redizajn herne 27 900 20 000, z 
toho 

16 800 KV 
3 200 BV 

4 124,40 KV 
5 579 BV BV 

KV 

3. MK SR Kultúrne poukazy - 374 - BV 

4. Mesto Trnava Prázdninový 
superklub 2020 

500 - - 
- 

5. Mesto Trnava Učenie bez 
školských lavíc 

300 - - 
 

SPOLU BV 48 374 10 240,40  

SPOLU KV    

*Vyúčtovanie posunuté do roku 2021 

** Vyúčtovanie posunuté do roku 2021 

 

 

 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe knižnice 
 

Objekty v správe KJF za rok 2020 

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

Počet Náklady v € Počet Náklady v € 

1     

 
 
 
 
 



Objekty v nájme KJF za rok 2020 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m
2 

Výška nájmu v € 

3 

Pobočka Tulipán 186,25 160,- EUR 
Pobočka Prednádražie 221,76 267,- EUR 
Pobočka Hudobné oddelenie 114 352,91 EUR 

Pozn.: Knižnica neplatí nájom, platia sa iba prevádzkové náklady 

 

                               Priestorové podmienky KJF za rok 2020 v m2 
Celková výmera 

objektov 
Nezastavané 

plochy (nádvoria, 
záhrady, 

trávniky,..) 

Priestory slúžiace 
verejnosti 

Kancelárie Ostatné priestory 
 

Garáže 

2.020 1.044,5 1752  35,4 

 
 

 

 

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ 
PODUJATIA 

 

 
Výstavy 
 

 
Názov: Výstava prác žiakov 
(02. – 09. 03. 2020) 
autor: Špeciálna základná škola,  
Beethovenova ul. v Trnave 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: čitáreň 
výstup: - 
počet návštevníkov: 44 
 
Výstava žiakov Špeciálnej základnej školy 
počas Týždňa slovenských knižníc. 
 
Názov: Fotografie Blažeja Vitteka 
(15. 05. – 29. 09. 2020) 
autor: KJF 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: schodisko 
výstup: - 
počet návštevníkov:  
 
 
 
 



Názov: Kniha verzus film 
(05. 06. – 22. 06. 2020) 
autor: oddelenie pre deti 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: oddelenie pre deti 
výstup: - 
počet návštevníkov: 78 
 
Výstava z fondu oddelenia pre deti. 
 
 
 
 
Názov: Kniha verzus film 
(11.06. – 30. 06. 2020) 
autor: A. Beňová 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: čitáreň 
výstup: - 
počet návštevníkov: 53 
 
Výstava z fondu oddelenia beletrie.  
 
 
Názov: Čítame z kníh Petra Holku 
(14. – 31. 08. 2020) 
autor: KJF 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: čitáreň 
výstup: - 
počet návštevníkov: 24 
 
Výstava kníh a fotografií z fondu knižnice pri 
príležitosti 70. narodenín autora. 
 
 

Názov: 100 rokov SND 
(september –  december 2020) 
autor: KJF 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: oddelenie odbornej literatúry 
výstup: - 
počet návštevníkov: - 
 
Výstava k storočnici SND v Bratislave. 
 

 

 

 
 



Názov: Pavol Bunčák 
(30. 09.– 31. 12. 2020) 
autor: Záhorské múzeum Skalica 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: schodisko 
výstup: - 
počet návštevníkov: - 
 

 

 
 
 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 

 
Knižnica Juraja Fándlyho usporiadala v roku 2020 343 podujatí, čo bolo o viac ako 
polovicu menej ako v roku 2019. Väčšinu podujatí pripravili pracovníci knižnice 
vzhľadom na pandémiu a prijaté opatrenia online. Uskutočnili sa besedy, 
prezentácie, informačné hodiny, exkurzie, súťaže, hudobno-slovné pásma a pod.  
 
Besedy a prednášky 
 

V roku 2020 knižnica pokračovala v realizácii podujatí v rámci tradičných cyklov. 
Napĺňa tým svoje komunitné poslanie, spája a koordinuje aktivity jednotlivých 
literárnych či záujmových spolkov.  
 
Trnavské kontexty - cyklus podujatí, ktorých zámerom je predstavovať osobnosti, 
ktoré sú späté s mestom Trnava, tu sa narodili, žijú, alebo je toto mesto zdrojom 
inšpirácie pre ich tvorbu. 
Súčasná slovenská literatúra - cyklus stretnutí so súčasnými slovenskými 
spisovateľmi. 
Trnavská poetika - je najvýraznejším komunitným projektom, ktorý knižnica 
pripravuje spoločne s Klubom priateľov Trnavy, Klubom nezávislých spisovateľov, 
Krajskou odbočkou Spolku slovenských spisovateľov a Slovenským centrom PEN 
klubu. Ide o cyklus stretnutí so súčasnými slovenskými básnikmi. 
Fórum humoristov - cyklus stretnutí priaznivcov humoru. 
Od roku 2020 aktuálne vznikol nový cyklus online podujatí pod názvom Slovo proti 
vírusom a Literárne inšpirácie na víkend. 
 
 
Názov: Zobúdzanie popola 
(16. 01. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: čitáreň 
počet návštevníkov: 50 
 
Večer poézie pri príležitosti narodenia básnika 
Jána Motulka. Recitovanie: Bohumil Chmelík,  
Hudba: Alžbeta Ševečková. 



Moderovanie: Alena Beňová.Podujatie v rámci cyklu Trnavské kontexty z verejných 
zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 
Názov: Smrť v prvý deň mieru 
(30. 01. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: čitáreň  
výstup: prezentácia knihy 
počet návštevníkov: 60 
 
Prezentácia knižnej novinky spisovateľky 
Margity Kánikovej. Umelecký prednes: 
Daniela Gudabová. Moderovanie: 
Pavol Tomašovič. Podujatie v rámci cyklu 
Trnavské kontexty zverejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia. 
 
Názov: Na dne duše 
(06. 02. 2020) 
prednášajúci: Juraj Ďúran 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: prezentácia knihy 
počet návštevníkov: 40 
 
Autor v rámci cyklu Byť sám sebou predstavil 
svoju knihu poviedok. 
Spoluúčinkovali: doc. PhDr. Ľuba Pavelová, 
PhD., prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.  
Moderovanie: Pavol Tomašovič. 
 
Názov: Návšteva Antona Baláža 
(13. 02. 2020) 
prednášajúci: Anton Baláž 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: čitáreň 
výstup: - 
počet návštevníkov: 35 
 
Stretnutie so spisovateľom moderoval 
Martin Jurčo. Podujatiev rámci cyklu Súčasná 
slovenská literatúra z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia. 
 
Názov: Erby brehov 
(20. 02. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: čitáreň 
výstup: prezentácia zbierky básní 
počet návštevníkov: 35 



 
Prezentácia básnickej zbierky Gabriely 
Spustovej Izakovičovej.  
Moderovanie: Pavol Tomašovič. 
Podujatie v rámci cyklu Trnavské kontexty 
z verejných zdrojov podporil Fond 
na podporu umenia. 
 
Názov: Od Proglasu k René mládencovi... 
(26. 02. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: učebňa 
počet návštevníkov: 9 
Vzdelávacia prednáška pre seniorov.  
 
 
 
Názov: Zima A.D. 1500 – 2010 
(27. 02. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: čitáreň 
počet návštevníkov: 26 
Prednáška klimatológa a literárneho 
vedca Pavla Matejoviča o klíme počas 
zím v Európe a na Slovensku.  
 
 
 
 
Názov: Týždeň slovenských knižníc  
(02. 03. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: DJP 
výstup:  
počet návštevníkov: 87 
 
Slávnostné otvorenie 21. ročníka Týždňa  
slovenských knižníc v Trnavskom kraji sa 
uskutočnilo v Zrkadlovej sieni Divadla Jána 
Palárika za prítomnosti riaditeľa odboru kultúry. K prítomným hosťom a študentom 
sa prihovoril riaditeľ knižnice Pavol Tomašovič. Vyhlásený bol aj 6. ročník 
celoslovenskej literárnej súťaže pre začínajúcich autorov zo Slovenska a pre 
Slovákov žijúcich v zahraničí Literárny salón Trnava 2020. Hudobný hosť: 
FamilyFriend.  
 
 
 
Názov: Literatúra o totalite a totalita proti 
literatúre 
(02. 03. 2020) 



organizátor: KJF 
miesto realizácie: DJP 
počet návštevníkov: 87 
Stretnutie so spisovateľom Pavlom Rankovom 
v rámci cyklu Knižnica mladým.  
Moderovanie: Jozef Dado Nagy.  
Podujatie z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia. 
 
 
Názov: O Štefánikovi a Jánošíkovi 
(05. 03. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: čitáreň 
počet návštevníkov: 37 
Stretnutie so scenáristkou, spisovateľkou 
a režisérkou Mariannou ČengelSolčanskou.  
Moderovanie: Jozef Dado Nagy.  
Podujatie v rámci cyklu Súčasná 
slovenská literatúra z verejných zdrojov podporil 
Fondna podporu umenia. 
 
Názov: Nad románom Mesto slepých 
(04. 04. 2020) 
Pavol Tomašovič v čase karantény uvažujenad posolstvom románu.  
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 421 zhliadnutí 
 
Názov: Sviatočné slovo proti vírusom 
(10. 04. 2020) 
Pavol Tomašovič v čase karantény uvažuje 
nad súčasnou situáciou. V rámci cyklu Slovo 
proti vírusom.  
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 307 zhliadnutí 
 
Názov: Slovo proti vírusom 
(17. 04. 2020) 
Alena Beňová číta z knihy Veverica Oľgy 
Feldekovej. V rámci cyklu Slovo proti 
vírusom. 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 73 zhliadnutí 
 



Názov: Slovo proti vírusom – Pavol Tomašovič na víkend 
(18. 04. 2020) 
Pavol Tomašovič v čase karantény uvažuje nad posolstvom románu. V rámci cyklu 
Slovo proti vírusom.  
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 267 zhliadnutí 
 
Názov: Slovo proti vírusom 
(24. 04. 2020) 
Alena Beňová číta Danu Hlavatú. V rámci cyklu Slovo proti vírusom.  
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 48 zhliadnutí 
 
Názov: Slovo proti vírusom  
(25. 04. 2020) 
Pavol Tomašovič nad knihami Michala Želiara Lošonského. V rámci cyklu Slovo 
proti vírusom.  
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 169 zhliadnutí 
 
Názov: Slovo proti vírusom 
(02. 05. 2020) 
Pavol Tomašovič v čase karantény. V rámci cyklu Slovo proti vírusom. 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 222 zhliadnutí 
 
Názov: Slovo proti vírusom – Druhý májový víkend s Pavlom Tomašovičom 
(08. 05. 2020) 
Pavol Tomašovič v čase karantény. V rámci cyklu Slovo proti vírusom.  
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 152 zhliadnutí 
 
Názov: Slovo proti vírusom – Tretí májový víkend s Pavlom Tomašovičom 
(16. 05. 2020) 
Pavol Tomašovič v čase karantény. V rámci cyklu Slovo proti vírusom.  
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 124 zhliadnutí 
 



Názov: Slovo proti vírusom – Štvrtý májový víkend s Pavlom Tomašovičom 
(23. 05. 2020) 
Pavol Tomašovič v čase karantény. V rámci cyklu Slovo proti vírusom.  
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 117 zhliadnutí 
 
Názov: Slovo proti vírusom 
(29. 05. 2020) 
Pavol Tomašovič uvažuje nad knihou StefanaZweiga Opojení. V rámci cyklu Slovo 
proti vírusom.  
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 144 zhliadnutí 
 
Názov: Slovo na víkend 
(05. 06. 2020) 
Pavol Tomašovič s knihou Etely Farkašovej S predtuchou svetliny. V rámci cyklu 
Literárne inšpirácie.  
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 158 zhliadnutí 
 
Názov: Trnavská poetika 
(25. 06. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: záhrada 
počet návštevníkov: 30 
Literárno-hudobné podujatie. 
Hosť: Milan Richter, hudba: Family Friend, moderovanie: Pavol Tomašovič a Štefan 
Kuzma. 
Podujatie v rámci cyklu Trnavská poetika z verejných zdrojov podporil Fond na 
podporu umenia. 
 
 
Názov: Letná trnavská poetika 
(02. 07. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: záhrada 
počet návštevníkov: 40 
Letné stretnutie. Hosť: Igor Válek, 
hudba: Pavol Opatovský a Jozef 
Laci Pagáč. Podujatie v rámci cyklu 
Trnavská poetika moderovali Štefan Kuzma 
a Pavol Tomašovič, zverejných zdrojov 
ho podporil Fond na podporu umenia.  
 



Názov:... a nezabudni na labute! 
(09. 07. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: záhrada 
počet návštevníkov: 16 
Hosť:Peter Juščák.  
Podujatie moderoval Jozef Dado Nagy. 
Podujatie v rámci cyklu Súčasná slovenská 
literatúra z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu 
umenia. 
 
Názov: Trnavská knižnica na Østrove 
(30. 07. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: záhrada 
počet návštevníkov: 15 
Beseda s Petrom Balkom.  
Podujatie moderoval Jozef Dado Nagy, v rámci 
cyklu Súčasnáslovenská literatúra 
z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia. 
 
Názov: Trnava 1238–2018 
(02. 09. 2020) 
organizátor: KJF, Štátny archív Trnava, Rehoľa menších bratov - františkánov  
miesto realizácie: Refektár Františkánskeho kláštora v Trnave 
počet návštevníkov: 55 
Podujatie moderoval Pavol Tomašovič. 
Podujatie venované predstaveniu zborníka z konferencie, ktorá sa konala na pôde 
Trnavskej univerzity k výročiu udelenia slobodných kráľovských výsad mestu 
Trnava  v roku 2018. 
 
Názov: Dúverná zmluva s Fándlym 
(03. 09. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: záhrada 
Počet účastníkov: 39 
„Vedecká konferencia“ na počesť velebného 
pána Juraja Fándlyho v rámci cyklu  
Fórum humoristov. Účinkovali: Benjamín 
Škreko, Eva Jarábková, Mikuláš Jarábek, 
Beáta Kuracinová-Vargová, Benjamína 
Jakubáčová, Pavol Tomašovič. Podujatie 
z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia. 
 
Názov: Literárny večer – Jarmočné chute  
(09. 09. 2020) 
prednášajúci: Marián Milčák 



organizátor: KJF, Štátny archív Trnava 
miesto realizácie: záhrada 
počet návštevníkov: 37 
 
Stretnutie s básnikom Mariánom Milčákom 
spojené s diskusiou a prednesom jeho tvorby. 
Hudba. Trnavské trio. Moderovanie: Ivan 
Matušek.  
 
Názov: Počúvala som intuíciu  
(10. 09. 2020) 
prednášajúci: Jana Chynoradská 
organizátor: KJF, Harmony Academy 
miesto realizácie: záhrada 
počet návštevníkov: 38 
 
Stretnutie s autorkou Janou Chynoradskou,  
zakladateľkou jazykovej školy Harmony 
Academy a jej publikáciou „9 princípov“.   
Hudba: Pavel Opatovský a Jozef Laci Pagáč. Moderovanie: Pavol Tomašovič.  
 
Názov: Trnavčania na návšteve v Trnave  
(17. 09. 2020) 
prednášajúci: Jana Pifflová Španková a  
Patrik Herman. 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: záhrada 
počet návštevníkov: 29 
 
Stretnutie s trnavskými rodákmi Janou 
Pifflovou Špankovou a Patrikom Hermanom 
o ich vzťahu k Trnave, knižnici a ich pomoci onkologickým pacientom. Moderovanie: 
Martin Jurčo. Podujatie v rámci cyklu Trnavské kontextyz verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia. 
 
Názov: Literárne inšpirácie na víkend 
(16. 10. 2020) 
V čase zatvorenia knižnice kvôli pandémii Pavol Tomašovič uvažuje v rámci cyklu 
Literárne inšpirácie nad knihou Louise Glückovej Vidiecky život. 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 290 zhliadnutí 
 
Názov: Literárny salón Trnava 
(28. 10. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 122 



 
Vyhodnotenie 6. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe pre 
začínajúcich autorov zo Slovenska a Slovákov žijúcich v zahraničí. Mimoriadna 
cena: Moje stretnutie s Fándlym pri príležitosti 270. výročia narodenia autora. 
Prihlásených bolo 220 prác, ktoré hodnotila odborná porota v zložení: Z. Matláková, 
A. Halvoník, R. Matejov. Vydaný zborník prác.  
Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Fondu na podporu umenia. 
Moderovanie: A. Beňová. 
 
Názov: Literárne inšpirácie na víkend II 
(30. 10. 2020) 
Zamyslenie Pavla Tomašoviča nad knihou Bruna Schultza Škoricové sklepy v rámci 
cyklu Literárne inšpirácie. 
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 307 zhliadnutí 
 
Názov: Literárne inšpirácie na víkend III 
(12. 11. 2020) 
Zamyslenie Pavla Tomašoviča nad knihou Milana Kunderu Sviatok bezvýznamnosti 
v rámci cyklu Literárne inšpirácie. 
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 232 zhliadnutí 
 
Názov: Literárne inšpirácie na víkend IV 
(26. 11. 2020) 
Zamyslenie Pavla Tomašoviča nad knihou Haruki Murakamiho Útok na pekáreň 
v rámci cyklu Literárne inšpirácie. 
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 195 zhliadnutí 
 
Názov: Literárne inšpirácie na víkend V 
(04. 12. 2020) 
Online stretnutie s Danielom Kollárom 
z vydavateľstva Dajama a knihou Rekordy 
Trnavy a okolia v rámci cyklu Literárne 
inšpirácie. 
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 108 zhliadnutí 
 
Názov: Literárne inšpirácie na víkend VI 
(11. 12. 2020) 
Zamyslenie Pavla Tomašoviča nad knihou Jeana-Paula Didierlaurenta Čitateľ 
z vlaku 6:27 v rámci cyklu Literárne inšpirácie. 
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 192 zhliadnutí 



 
Názov: Literárne inšpirácie na víkend VII 
(18. 12. 2020) 
Zamyslenie Pavla Tomašoviča nad knihou Gunnara Gunnarsona Advent v rámci 
cyklu Literárne inšpirácie. 
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 189 zhliadnutí 
 
Názov: Literárne inšpirácie na víkend VIII 
(22. 12. 2020) 
Stretnutie Pavla Tomašoviča s Erikom Ondrejičkom a jeho knihou Za jedinou vetou 
v rámci cyklu Literárne inšpirácie. 
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 61 zhliadnutí 
 
Názov: Literárne inšpirácie na víkend IX 
(29. 12. 2020) 
Stretnutie Pavla Tomašoviča s Erikom Ondrejičkom a jeho knihou Volanie v rámci 
cyklu Literárne inšpirácie. 
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 35 zhliadnutí 
 
 
Podujatia pre deti: 
Počas roka knižnica organizovala podujatia v rámci cyklov: Kniha a ešte trochu 
viac, Maličkí a mamičky, Klub „N“, Prázdninový superklub, Prečítané leto. Počas 
karantény vznikol nový cyklus online podujatí: Čítanie v čase karantény. 
 
Názov: Novoročné prázdniny 
(02. 01. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: oddelenie pre deti 
výstup: - 
počet návštevníkov: 12 
 
Zábavné predpoludnie. 
 
 
 
 
Názov: Komu patrí slniečko 
(29. 01. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: oddelenie pre deti 
výstup: - 
počet návštevníkov: 31 
 



Podujatie pre deti so spisovateľkou Danušou 
Dragulovou-Faktorovou. 
.  
Názov: Knižnica a Paulína Feriancová 
(07. 02. 2020) 
organizátor: Mesto Trnava, KJF 
miesto realizácie: Mestská športová hala 
výstup: - 
počet návštevníkov: 12 
 
Podujatie pre deti so spisovateľkou Paulínou 
Feriancovou na Festivale hier, hračiek a 
zábavy. 
.  
Názov: Aj kone sa hrajú 
(12. 02. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: oddelenie pre deti 
výstup: - 
počet návštevníkov: 43 
 
Podujatie pre deti so spisovateľom Romanom 
Bratom.  
 
Názov: Druhé podanie 
(12. 02. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: oddelenie pre deti 
výstup: - 
počet návštevníkov: 36 
 
Podujatie pre deti so spisovateľom Romanom 
Bratom v rámci cyklu Klub N.  
Podporil Fond na podporu umenia.  
 
Názov: To, čo nás spája 
(14. 02. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: oddelenie pre deti 
výstup: - 
počet návštevníkov: 19 
 
Podujatie pre deti so spisovateľkou Miroslavou 
Varáčkovou v rámci cyklu Klub N.  
Podporil Fond na podporu umenia.  
 
Názov: Princezné a princovia 
(02. 03. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: oddelenie pre deti 



výstup: - 
počet návštevníkov: 41 
 
Podujatie pre deti so spisovateľom Pavlom 
Rankovom. 
 
Názov: Fčely, fčely, fčeličky 
(06. 03. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: oddelenie pre deti 
výstup: - 
počet návštevníkov: 65 

Stretnutie so včelárom Martinom Michalíkom. 

 
Názov: Deň ľudovej rozprávky 
(16. 03. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: FB 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 97 
 
Názov: Zábavkoviny 
(23. 03. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: FB 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 31 
 
Názov: Zábavkoviny 
(27. 03. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: FB 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 11 
 
Názov: Slogan „tých“ dní 
(31. 03. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: FB 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 253 
 
Názov: Dedkove včielky 
(31. 03. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube a na FB 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 267 



Číta spisovateľka Gabriela Spustová Izakovičová. 

Názov: Lúčne veršovačky - O slimákovi Gustovi 
(31. 03. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube a na FB 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 421 

Číta spisovateľka Svetlana Majchráková. 

Názov: Môj macík 
(16. 04. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube a na FB 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 348 

Číta knihovníčka Terezka. 

Názov: Natálkine rozprávky 
(16. 04. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na FB 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 323 

Hudobný vstup so spisovateľom Stanislavom Repaským. 

Názov: Rozprávky o psíčkovi a mačičke 
(20. 04. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 82 

Číta knihovníčka Mirka. 

Názov: Deň Zeme 
(22. 04. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na FB 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 428 

Lesný pedagóg Michal Slávik a jeho 

aktivity. 

Názov: Kráľovná 
(25. 04. 2020) 
organizátor: KJF 



miesto realizácie: video na Youtube 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 239 

Číta spisovateľka Svetlana Majchráková. 

Názov: Čierno-biela rozprávka 
(29. 04. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 61 

Číta knihovníčka Ľubka. 

Názov: Kto by nemal rád komiksy 
(04. 05. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na FB  
výstup: - 
počet zhliadnutí: 15 
 
So spisovateľkou Danušou 

Dragulovou-Faktorovou.  

 

Názov: Zajačia rodinka 
(08. 05. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 48 

Číta knihovníčka Henrietka. 

Názov: Záhrada v oblakoch 
(14. 05. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 49 

Číta knihovníčka Lucka. 

 
 
 
Názov: Zlatý kľúčik 
(21. 05. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube 
výstup: - 



počet zhliadnutí: 161 

Číta knihovníčka Terezka. 

Názov: Lúčne veršovačky - Svrčok Filip 
(28. 05. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 162 

Číta spisovateľka Svetlana Majchráková. 

Názov: Päť pondelkov s Bobuľou 
(01., 08., 15., 22., 29. 06. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 163 

Číta spisovateľka Margit Garajszki. 

 
 
Názov: O rybke Beličke 
(03. 06. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 119 

Číta knihovníčka Terezka. 

Názov: Drevený zámoček 
(10. 06. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 71 

Číta knihovníčka Terezka. 

 
Názov: Lúčne veršovačky -Stonožka Eliška 
(12. 06. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 93 

Číta spisovateľka Svetlana Majchráková. 



Názov: Spolu to zvládneme 
(12. 06. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 30 

Číta spisovateľka Miroslava Varáčková. 

Názov: Divadlo 
(17. 06. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 39 

Číta knihovníčka Terezka. 

Názov: Kohútik Červený hrebienok 
(24. 06. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 32 

Číta knihovníčka Terezka. 

Názov: Snívadielko 
(24. 06. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: záhrada 
výstup: - 
počet návštevníkov: 100 
Stretnutie detí s divadlom ZáBaVKa. 
S podporou Fondu na podporu umenia v rámci cyklu Maličkí a mamičky. 
 

Názov: Prázdninový superklub – 28. ročník 

Téma: „..a bolo i slovo, kniha i knižnica...“ 
(každá streda počas letných prázdnin) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: záhrada 
výstup: 9 stretnutí 
počet návštevníkov: 902 
 
 
Názov: Prečítané leto 
(každý štvrtok počas letných prázdnin) 
organizátor: KJF, Martinus 
miesto realizácie: záhrada 
výstup: 9 stretnutí 
počet návštevníkov: 275 



Názov: Denný letný KNIHoKRAJ 
(03. – 07. 08. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: záhrada, tanečné štúdio 
Crazy Family, GJK, ZsM, kaštieľ Dolná Krupá,  
SSV, Kinder Club 
výstup:- 
počet návštevníkov: 15 
 
 
 
Názov: Havko a Mňauka 
(22. 07. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: záhrada 
výstup: - 
počet návštevníkov: 142 
Stretnutie detí s Divadlom pod balkónom. 
S podporou Fondu na podporu umenia v rámci 
cyklu Maličkí a mamičky.  
 
 
Názov: O ochrane prírody 
(23. 07. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: záhrada 
výstup: - 
počet návštevníkov: 46 
 
Podujatie pre deti s lesným pedagógom 
Michalom Slávikom. S podporou Fondu 
na podporu umenia v rámci cyklu Klub N. 
 
Názov: Fčely, fčely, fčeličky 
(30. 07. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: záhrada 
výstup: - 
počet návštevníkov: 45 
 
Stretnutie so včelárom Martinom Michalíkom.S podporou Fondu 
na podporu umenia v rámci cyklu Klub N.  
 
Názov: Trnavský piknik 
(02. 08. 2020) 
organizátor: Zaži v Trnave!, KJF 
miesto realizácie: Kalvária 
výstup: - 
počet návštevníkov: 200 
 



Popoludnie pre deti, knižnica poskytla pre čitateľský „brloh“ knihy, časopisy, 
sedenie. 
 
Názov: Tajomstvo oceánu 
(04. 08. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: čitáreň 
výstup: - 
počet návštevníkov: 111 
Stretnutie detí na rovnomennom divadelnom 
predstavení Divadla SpozaVoza. S podporou 
Fondu na podporu umenia v rámci cyklu Klub N. 
 
Názov: Kniha z neba nepadá, píše sa i  
prekladá 
(19. 08. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: záhrada 
výstup: - 
počet návštevníkov: 58 
 
Stretnutie detí so spisovateľkou Danušou  
Dragulovou-Faktorovou. S podporou Fondu 
na podporu umenia z cyklu Kniha a ešte trochu 
viac. 
 
Názov: Zrada, česť a tajomstvo 
(24. 08. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: záhrada 
výstup: - 
počet návštevníkov: 45 
Stretnutie detí so spisovateľkou Svetlanou 
Majchrákovou.S podporou Fondu na podporu 
umenia v rámci cyklu Klub N.  
 
Názov: Rozlet 
(22. 09. 2020) 
organizátor: Literárne umenie, o.z., KJF 
miesto realizácie: záhrada 
výstup: - 
počet návštevníkov: 50 
 
Slávnostné udeľovanie cien víťazom 2. roč. 
celoslovenskej literárnej súťaže Rozlet pre 
žiakov základných a stredných škôl.  
 
Názov: Bienále animácie Bratislava BIB 
(05. - 10. 10. 2020) 
organizátor: Bibiana, KJF 



miesto realizácie: oddelenie pre deti, hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 14 
 
Medzinárodný festival animovaných filmov. 
 
Názov: Koralový svet 
(05. 10. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: oddelenie pred deti 
výstup: - 
počet návštevníkov: 16 
Stretnutie detí s Divadlom Fí. S podporou 
Fondu na podporu umenia v rámci cyklu Maličkí a mamičky. 
 
Názov: Ako písmená zachránili Zuzanku 
(01. 12. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 91 
 
Číta spisovateľka Gabriela Spustová Izakovičová. 
 
Názov: Rozprávky o psíčkovi a mačičke 
(06. 12. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 65 
 
Čítajú knihovníci Terezka, Lucka, Henrietka 

a Ľubko. 

 

Názov: Veľká vianočná záhada 
(08. 12. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 266 

Číta spisovateľka Svetlana Majchráková. 

 
Názov: Nedokonalí 
(15. 12. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube 
výstup: - 



počet zhliadnutí: 19 

Číta spisovateľka Miroslava Varáčková. 

 
Názov: Moje najkrajšie Vianoce 
(23. 12. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 16 
Čítajú knihovníci Terezka, Lucka, Henrietka a 

Ľubko. 

 
 
 
 
Súťaže 
 

Názov: Čo všetko vieme o rozprávkach a rozprávkároch 
(apríl 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: webové sídlo 
výstup: - 
počet návštevníkov: 35 
 
Názov: Zábava na dlhé chvíle pre celú rodinu  
(marec – jún 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie:webové sídlo 
výstup: - 
počet návštevníkov: 2 008 
 
Pravidelné uverejňovanie vedomostných kvízov a osemsmeroviek. 
 
Názov: Poznáš dobre detské knihy? 
(apríl 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie:webové sídlo 
výstup: - 
počet návštevníkov: 22 
 
Názov: Deň detskej knihy 
(02. 04. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: FB 
výstup: - 
počet návštevníkov: 215 
 
 



Názov: Zvieratá Slovenska 
(13. 04. – 26. 05. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: webové sídlo 
výstup: - 
počet návštevníkov: 34 
 
Názov: Ako dobre poznáš knižné postavičky a ich príbehy? 
(máj 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: webové sídlo 
výstup: - 
počet návštevníkov: 18 
 
Názov: Útrapy ..násťročných 
(máj 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: webové sídlo 
výstup: - 
počet návštevníkov: 19 
 
Názov: Ja sa doma nenudím 
(15. 05. – 30. 06. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: webové sídlo  
výstup: - 
počet návštevníkov: 2 
 
Názov: O púšťach 
(jún 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: webové sídlo 
výstup: - 
počet návštevníkov: 23 
 
Názov: Nezabudli ste na nás? 
(jún 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: webové sídlo 
výstup: - 
počet návštevníkov: 3 
 
Názov: Hľadaj v texte názvy Dobšinského rozprávok 
(jún 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: webové sídlo 
výstup: - 
počet návštevníkov: 4 
 
Názov: Čarovný chlapec 



(september – december 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: oddelenie pre deti 
výstup: - 
počet návštevníkov: 43 
 
Písomná súťaž venovaná tvorbe Jána Uličianskeho. 
 
Názov: Poznáš prázdninové filmy a rozprávky? 
(december 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: webové sídlo 
výstup: - 
počet návštevníkov: 8 
 
Názov: Niečo pre chytré hlavičky 
(december 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: webové sídlo 
výstup: - 
počet návštevníkov: 4 
 

Hudobné podujatia 
 

Názov: Kandráčovci a ľudová hudba 
(14. 01. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 14 
 
Názov: Krajina Hudba 
(16., 17., 21., 23., 28. 01. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 93 
 
Hudobno-slovné pásmo o hudobnej náuke. 

 
Názov: Mikuláš Schneider Trnavský 
(21., 23. 01. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 13 
 
Hudobno-slovné pásmo o významnom skladateľovi. 

 
 



Názov: Jean-Michel Jarre a Vangelis 
(24. 01. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 15 
 
Hudobno-slovné pásmo o priekopníkoch elektronickej hudby. 

 
Názov: Novoročný koncert klavírnej triedy Františky Bašovskej 
(24. 01. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 76 
 
Názov: Ľudské telo a zdravie 
(29. 01. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 10 
 
Hudobno-slovné pásmo o zdraví. 

 
Názov: Krajina Hudba 
(02., 07., 24. 02. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 56 
Hudobno-slovné pásmo o hudobnej náuke. 

 
Názov: Mikuláš Schneider Trnavský 
(06., 13. 02. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 13 
 
Hudobno-slovné pásmo o významnom skladateľovi. 
 
Názov: Prieniky rôznych žánrov hudby 
(21., 24. 02. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 45 
 



Hudba k filmom, hudba na internete, vážna verzus populárna hudba, kabaret, 
muzikál. 
 
Názov: Fašiangy 
(25. 02. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 35 
 
Hudobno-slovné pásmo. 
 
Názov: Folk na Slovensku 
(28. 02. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 12 
 
Hudobno-slovné pásmo. 
 
Názov: Ľudské telo a zdravie  
(04. 03. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 22 
 
Hudobno-slovné pásmo pre deti z MŠ. 
 
Názov: Mikuláš Schneider Trnavský 
(05., 03. 02. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 10 
 
Hudobno-slovné pásmo o významnom skladateľovi. 
 
Názov: Mikuláš Schneider Trnavský 
(16. 06. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 6 
 
Hudobno-slovné pásmo o významnom skladateľovi. 
 
 
Názov: Fragile 



(25. 06. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 14 
 
Hudobno-slovné pásmo o slovenskej vokálnej skupine. 
 
Názov: David Garrett 
(10. 09. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 14 
 
Hudobno-slovné pásmo o nemeckom virtuózovi. 
 
Názov: O čistote 
(16. 10. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 16 
 
Hudobno-slovné pásmo pre deti z MŠ.  
 
 
Čítania 
 

Názov: Čítanie pre seniorov 
(20. 04. – 16. 06. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: Zariadenie pre seniorov na Vansovej ulici v Trnave 
výstup: 10 autorských textov 
počet návštevníkov: 45 
 
Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 

Názov: Nová maturita z angličtiny  
(13. 02. 2020) 
miesto realizácie: KJF 
počet návštevníkov: 89 
 
Prednášateľka doc. Jana Bérešová, ktorá pôsobí na Katedre anglického jazyka a 
literatúry na Pedagogickej fakulte TU v Trnave, študentom Strednej priemyselnej  
školy a Strednej športovej školy v Trnave v dvoch prednáškach poradila tipy 
a stratégie k vypracovávaniu písomných maturitných testov z anglického jazyka 
a ako sa pripraviť k písomnej i ústnej maturitnej odpovedi z anglického jazyka.  
 

 



Tvorivé dielne a animačné hodiny 
 

Názov: Novoročné prázdniny 
(03. 01. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: oddelenie pre deti 
výstup: - 
počet návštevníkov: 28 
 
Zimná tvorivá dielňa. 
 
 
 
 
Názov: Polročné prázdniny 
(03. 02. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: oddelenie pre deti 
výstup: - 
počet návštevníkov: 35 
 
Prázdninová dielnička. 
 
 
 
 
 
 
Názov: Jarné prázdniny v knižnici 
(17. 02. – 21. 02. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: oddelenie pre deti 
výstup: - 
počet návštevníkov: 133 
 
Tvorivé dielne a hry. 
 
Názov: Jesenné prázdniny v knižnici – 
Mravčekovia 
(30. 10. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube a na FB 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 237 
 
Názov: Jesenné prázdniny v knižnici – 
Dinosaurus 
(02. 11. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube a na FB 



výstup: - 
počet zhliadnutí: 297 
 
 
 
Názov: Tvorivá dielnička 3. Ľadový medveď 
(01. 12. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na FB 
výstup: - 
počet návštevníkov: 263 
 
Tvorivú dielňu pripravila Terezka. 
 
Názov: Tvorivá dielnička 4. Čo tento rok na stromček? 
(18. 12. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube 
výstup: - 
počet návštevníkov: 26 
 
Tvorivú o dielňu pripravila Henrietka. 
 
Názov: Vianočná pošta seniorom 
(07. – 10. 12. 2020) 
organizátor: KJF, o.z. Pohodovo 
miesto realizácie: oddelenie pre deti 
výstup: - 
počet návštevníkov: 15 
Tvorivé dielne pre deti i rodičov, výsledkom ktorých sú vianočné pohľadnice. 
 
Odborné 
 

Porada riaditeľov regionálnych knižníc TTSK 
(15. 01. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF  
výstup: - 
počet návštevníkov: 4 
 
Porady regionálnych metodikov TTSK  
(15. 01., 01. 12. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF  
výstup: - 
počet návštevníkov: 8 
 
Názov: Školenie členov redakčnej rady 
(máj – jún 2020) 
organizátor: KJF 



miesto realizácie: KJF 
výstup: - 
počet účastníkov: 12 
 
Školenie pre knihovníkov. 
 
Názov: Školenie KIS Virtua  
(08., 09., 11., 17., 24. 09. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF  
výstup: - 
počet návštevníkov: 9 
 
Porady knihovníkov obecných knižníc v rámci regiónu pôsobnosti 
(03. 12. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF - online 
výstup: - 
počet návštevníkov: 8 
 
Semináre 
 

- 
 
 

Ostatné 
 

Názov: Kino pre nevidiacich a slabozrakých: Pomsta 
(20. 02. 2020) 
organizátor: KJF, Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči 
miesto realizácie: učebňa 
výstup: - 
počet návštevníkov: 2 
 
Premietanie filmu pre hendikepovaných návštevníkov. 
 
Názov: Ako na  tablet a mobilné telefóny 
(február – marec 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: študovňa 
výstup: - 
počet návštevníkov: 40 

 
Názov: Mozgový jogging 
(február – jún 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: učebňa 
výstup: - 
počet návštevníkov: 79 
Názov: Prezentácia 3D tlačiarne  



(03. 03. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: študovňa 
výstup: - 
počet návštevníkov: 8 
 
V rámci Týždňa slovenských knižníc. 
 
Názov: Trénujme si pamäť  
(marec – december 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: webové sídlo 
výstup: 12 cvičení 
počet návštevníkov: 150 
 
Pravidelne v stredu sme na webovom sídle knižnice 
uverejňovali pracovné listy pre seniorov. 
 
Názov: Rozhovory z knižnice 
(jún – december 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: webové sídlo 
výstup:  
počet návštevníkov:  

 
Uverejňovanie textov regionálnych a slovenských autorov.  
 
Názov: Žijú medzi nami 
(január – marec 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: oddelenie pre deti, pobočka Tulipán, ZŠ Špačince 
výstup: - 
počet návštevníkov: 276 
 
Cieľom podujatí v tomto cykle je oboznamovať deti so životom postihnutých ľudí, 
učiť ich empatii. 
 
Názov: Letnáburza kníh 
(29. 06. – 02.07.2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: - 
počet návštevníkov: 350 
 
Tradičná burza kníh v spolupráci so SSKK. 
 
 
 
 



METODICKÁ ČINNOSŤ 
 
 
Metodická a poradenská činnosť verejným knižniciam 
 

Metodicko-inštruktážne návštevy- 20 
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave plní úlohy regionálnej knižnice a knižnice 
s krajskou pôsobnosťou v súlade so zákonom NR SR č. 126/2015 Z. z. 
o knižniciach. Úsek metodiky a koordinácie knižničných činností KJF preto 
poskytuje metodické, poradenské a konzultačné služby trom regionálnym 
knižniciam na území Trnavského samosprávneho kraja a zastrešuje všetkých 224 
verejných knižníc (mestské a obecné a knižnice iných typov na území TTSK).   
V rámci svojej regionálnej územnej pôsobnosti vykonávala knižnica metodickú 
a poradenskú činnosť pre79 obecných a 4 mestské knižnice v okresoch Trnava, 
Hlohovec a Piešťany. Metodicko-inštruktážne návštevy zväčša prebiehali priamo vo 
verejných mestských a obecných knižniciach Trnavského samosprávneho kraja. Ich 
cieľom bolo napomôcť verejným knižniciam, zefektívniť a zoptimalizovať ich činnosť 
a knižnično-informačné služby. Počet metodicko-inštruktážnych návštev bol 
ovplyvnený epidemiologickou situáciou v kraji. 
 
 
 Obecná knižnica Chtelnica - 16. 01. 2020: optimalizovanie knižnično-

informačných služieb a činností, pomoc pri vypracovaní ročného výkazu za rok 
2019. 

 Obecná knižnica Bašovce - 22. 01. 2020: optimalizovanie knižnično-
informačných služieb a činností. 

 Obecná knižnica Krakovany - 22. 01. 2020: optimalizovanie knižnično-
informačných služieb a činností. 

 Obecná knižnica Veľké Orvište - 22. 01. 2020: optimalizovanie knižnično-
informačných služieb a činností. 

 Obecná knižnica Križovany nad Dudváhom - 05. 02. 2020: optimalizovanie 
knižnično-informačných služieb a činností. 

 Obecná knižnica Majcichov - 05. 02. 2020: optimalizovanie knižnično-
informačných služieb a činností. 

 Obecná knižnica Šúrovce - 05. 02. 2020: optimalizovanie knižnično-
informačných služieb a činností. 

 Obecná knižnica  Zavar - 05. 02. 2020: optimalizovanie knižnično-informačných 
služieb a činností. 

 Obecná knižnica Zeleneč - 05. 02. 2020: konzultovanie možností obnovy 
knižnice. 

 Obecná knižnica Hrnčiarovce nad Parnou - 12. 02. 2020: optimalizovanie 
knižnično-informačných služieb a činností. 

 Obecná knižnica Pavlice - 12. 02. 2020: konzultovanie možností obnovy 
knižnice. 

 Obecná knižnica Slovenská Nová Ves - 12. 02. 2020: konzultovanie možností 
obnovy knižnice. 

 Obecná knižnica Cífer -12. 02. 2020: optimalizovanie knižnično-informačných 
služieb a činností. 



 Obecná knižnica Zvončín - 21. 07. 2020: optimalizovanie knižnično-
informačných služieb a činností. 

 Obecná knižnica Šelpice - 21. 07. 2020: optimalizovanie knižnično-
informačných služieb a činností. 

 Obecná knižnica Dlhá - 21. 07. 2020: optimalizovanie knižnično-informačných 
služieb a činností.  

 Obecná knižnica Borová - 21. 07. 2020: optimalizovanie knižnično-
informačných služieb a činností. 

 Obecná knižnica Bohdanovce nad Trnavou - 21. 07. 2020: optimalizovanie 
knižnično-informačných služieb a činností.  

 Obecná knižnica Cífer - 22. 09. 2020: optimalizovanie knižnično-informačných 
služieb a činností po výmene knihovníka.  

 Mestská knižnica Hlohovec - 10. 11. 2020: návšteva vykonaná na základe 
žiadosti so strany MsK Hlohovec. Preberali sa možnosti mimorozpočtového 
získavania financií, efektivita služieb a možnosti pomoci zo strany KJF v TT.  

 
Metodické konzultácie a poradenská činnosť – 225 (219 telefonických alebo 

emailových konzultácií + 6 osobných konzultácií). 

Metodické konzultácie prebiehali najmä prostredníctvom emailovej a  telefonickej   

komunikácie. Veľká časť konzultácií bola venovaná protipandemickým opatreniam 

knižníc v súvislosti s možnosťou nákazy ochorením COVID 19. Okrem toho sa 

samozrejme v prvej polovici roka uskutočnilo množstvo konzultácií venovaných 

najmä štatistickému zisťovaniu, kedy knižnice konzultovali údaje k vyplneniu 

štatistiky a knižničnú legislatívu. 4 konzultácie boli venované poradenstvu pri 

vypracovávaní žiadostí do Fondu na podporu umenia. 6 konzultácií sa uskutočnilo 

osobne v priestoroch Knižnice Juraja Fándlyho. Tieto boli venované zefektívneniu 

činnosti knižnično-informačných služieb jednotlivých knižníc. 

 

 
 

Evidencia verejných knižníc v okresoch Trnava, Piešťany a Hlohovec za 
roky 2018 - 2020 

 2018 2019 2020 
Regionálne 1 1 1 

Mestské  4 4 4 

Obecné  78 79 78 

Špeciálne  0 0 0 

Iné  0 0 0 

Spolu 83 84 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prieskumná a rozborová činnosť 
 

Štatistika 
 Zber údajov a vyhodnotenie činnosti verejných knižníc okresov Hlohovec, 

Piešťany a Trnava 
 Spracovanie Ročného výkazu o knižnici za rok 2019 KULT MK SR (10 - 01) 

za KJF v Trnave  
 Vyhodnotenie činnosti regionálnych knižníc (ďalej len „RK“) a regionálnej 

knižnice s krajskou pôsobnosťou (ďalej len RKK) pre zriaďovateľa  
 Spracovanie prehľadu činnosti RKK a RK v TTSK „Regionálne knižnice 

TTSK v roku 2019“ 
 Vyhodnotenie činnosti verejných knižníc TTSK podľa okresov v spolupráci 

s metodickými oddeleniami regionálnych knižníc  
 Spracovanie prehľadu činnosti verejných knižníc TTSK podľa okresov 

„Verejné knižnice TTSK v roku 2019“ 
 Aktualizácia zoznamu verejných knižníc v TTSK v roku 2019 
 Spracovanie prehľadu činnosti verejných knižníc TTSK podľa okresov 

„Verejné knižnice TTSK v roku 2019“ 
 Spracovanie štandardov RKK a RK pre TTSK 
 

Benchmarking knižníc, plnenie štandardov, odpočty, hodnotenia 
 Spracovanie formulára a výkazu Benchmarking knižníc SR za KJF v r. 2019 
 Spracovanie Rozboru činnosti knižnice za rok 2019 
 Vypracovanie Plánu činnosti knižnice na rok 2021 

 
 

Napĺňanie štandardov KJF v rokoch 2018 - 2020 

Štandardy 60.001 – 100.000 
obyv. 

ukazovateľ 2018 2019 2020 

Počet prírastkov KJ kúpou na 1 
obyvateľa 

0,13 0,07 0,08 0,06 

Počet titulov periodík 200 – 300 215 225 213 

Priemerná suma na 1 KJ 10 10,9 11,34 12,26 

Počet PC s internetom pre 
verejnosť 

12 – 20 12 15 15 

Počet študijných miest  80 – 120 149 155 155 

Počet prevádzkových hodín 54 – 58 54 54 54 

Počet výpožičiek na 1 ZVKČ 15.000 9840,7 9847,1 7104 

Počet 
výpožičiek na 
1 obyvateľa 

Základná 
úroveň 

5 4,1 4,2 3,1 

Vyššia úroveň 8 

%používateľov 
z počtu 
obyvateľov 

Základná 
úroveň 

13 16,3 16,49 14,71 

Vyššia úroveň 18 

Obrat 
knižničných 
fondov 

Základná 
úroveň 

1,5 0,94 1 0,80 

Vyššia úroveň 2 

* ZVKČ – zamestnanec vykonávajúci knihovnícke činnosti (prepočítané na pracovný úväzok 
knihovníka) 



Práca v odborných komisiách a redakčných radách 
 

 Celoslovenský a krajský výbor Spolku slovenských knihovníkov a knižníc – Mgr. 

M. Danková 

 Národná komisia pre služby pri SNK v Martine – Mgr. E. Dolníková 

 Koordinačná rada pre bibliografickú činnosť v SR – Mgr. I. Gálusová 

 Pracovná skupina pre metodiku v SR – Ing. P. Tomašovič, Mgr. M. Danková 

 Pracovná skupina pre informačné technológie pri SNK – Bc. J. Brliťová 

 Pracovná skupina pre prácu v KIS VIRTUA – Mgr. I. Gálusová, Bc. J. Brliťová, 

Mgr. Dolníková 

 Redakčná rada Knižničného spravodajcu – Mgr. E. Dolníková, Mgr. M. 

Danková, Ing. P. Tomašovič 

 Redakčná rada Čarušky – Mgr. E. Dolníková, Mgr. V. Chorvatovičová, Mgr. T. 

Kozmálová, L. Karabová  

 Redakčná rada webovej stránky – Mgr. E. Dolníková, PhDr. Ľ. Malá, Bc. J. 

Brliťová, Mgr. M. Danková, Mgr. T. Kozmálová, Mgr. I. Šimčíková 

 

 
 
Ostatné metodicko-poradenské služby 

 
Zaškoľovanie knihovníkov: 

 

 Záhorská knižnica v Senici: 22. 01. 2020 – zaškolenie regionálnej metodičky, 
počas ktorého sme sa venovali metodickým návštevám v praxi. 

 
 

AKVIZIČNÁ, BIBLIOGRAFICKÁ, 
DOKUMENTAČNÁ A INFORMAČNÁ 

ČINNOSŤ 
 
 

Knižničný fond  
 

Doplňovanie knižničného fondu v sledovanom období bolo ovplyvnené 
obmedzeniami z dôvodu mimoriadnej epidemiologickej situácie. Nákup nových 
titulov sa v mesiacoch marec a apríl neuskutočňoval. Počas tohto obdobia sa  
zabezpečovali len úlohy súvisiace s evidenciou periodík a priebežným spracovaním 
regionálnej článkovej databázy z týchto periodík a vykonávalo ďalšie odborné 
činnosti súvisiace s odbornou evidenciou. Spracované boli tiež staršie regionálne 
materiály (letáky, brožúry, skladačky, monografie). 
Nákup nových titulov predstavoval v priemere 3 200 € (-1 294 €) v počte 310 (-143) 
knižničných jednotiek mesačne. Výber bol realizovaný na základe podkladov od 
členov akvizičnej komisie, z požiadaviek návštevníkov a aktuálnej ponuky 



vydavateľstiev prostredníctvom internetových predajcov a priamym odberom od 
dodávateľov (Ikar, Albatros, Slovart, Sprinton, Pemic, Martinus, Ivan Lazík, 
Marenčinai.).  
Celkový prírastok v roku 2020 predstavoval 5 309 knižničných jednotiek (-1 419 
knižničných jednotiek) v hodnote 50 282,50 € (-14 285,13 €). Nákupom z vlastných 
zdrojov bolo zakúpených 2 901 knižničných jednotiek (-346 knižničných jednotiek) 
v hodnote 30 270,18 € (-2 568,99 €). Nové prírastky boli zakúpené aj z dotácie a to 
814 knižničných jednotiek (-1 380 knižničných jednotiek) v hodnote 8 139,59 € (-
12 946,16 €) z druhej časti dotácie z Fondu na podporu umenia za rok 2019. V roku 
2020 získala knižnica dotáciu z FPU na nákup kníh vo výške 19 900 €. Získaná 
dotácia bola pripísaná na účet knižnice až v druhej polovici decembra 2020, preto 
nákup knižničného fondu z tejto dotácie bude realizovaný až v roku 2021. Táto 
skutočnosť zásadne ovplyvnila dosiahnuté výsledky v základných ukazovateľoch 
týkajúcich sa celkového prírastku knižničných jednotiek (88,5% z plánovaného 
počtu), počet knižničných jednotiek na obyvateľa (92,3% z plánovaného počtu) ako 
aj celkový stav knižničného fondu (99,4% z plánovaného počtu). 
V druhom polroku 2020 bol teda nákup knižničného fondu realizovaný len 
z vlastných zdrojov. Darmi od fyzických a právnických osôb bolo získaných 1 470 
knižničných jednotiek (+337 knižničných jednotiek) v hodnote 10 938,27 € (1 357,43 
€). Zvyšné prírastky tvorili náhrady za stratené alebo poškodené knihy v počte 124 
knižničných jednotiek (-30 knižničných jednotiek) v hodnote 934,46 € (127,41 €). 
 
Prírastok knižničného fondu podľa spôsobu nadobudnutia: 
Kúpa spolu: 3 715 knižničných jednotiek  38 409,77 € 
Z toho:  

vlastné zdroje: 2 901  knižničných jednotiek  30 270,18 € 

dotácia FPU:   814 knižničných jednotiek  8 139,59 € 

Dary: 1 470 knižničných jednotiek   10 938,27 € 
Náhrady:   124 knižničných jednotiek        934,46 € 
SPOLU: 5 309 knižničných jednotiek   50 282,50 € 
 
 
Z knižničného fondu KJF v Trnave bolo v minulom roku vyradených 9 914 (-141) 
knižničných jednotiek. Ukončené bolo vyraďovanie knižničných jednotiek z pobočky 
Vodáreň, ktorá má od roku 2015 pozastavenú činnosť. Knižničný fond z tejto 
pobočky bol nevyužívaný, uložený v provizórnych priestoroch a každým rokom sa 
znižovala jeho fyzická aj morálna hodnota. Vyradená bola aj časť fondu pobočky 
Tulipán, kde bolo potrebné zredukovať veľkosť knižničného fondu z dôvodu 
zníženia rozlohy pobočky. V prvej fáze boli vyradené len poškodené a zastarané 
knižničné jednotky.  
Celkovo bolo z dôvodu duplicity alebo multiplicity vyradených 2 510 knižničných 
jednotiek, tieto boli v súlade so zákonom NR SR č. 126/2015 Z. z. o knižniciach 
ponúknuté iným knižniciam.  
Z dôvodu vysokej miery opotrebovania bolo vyradených 5 321 knižničných 
jednotiek. Vyradených bolo aj 1 938 stratených knižničných jednotiek. Táto skupina 
obsahuje knižničné jednotky, ktoré boli zistené ako stratené pri revízii knižničného 
fondu a tiež zostatkový knižničný fond na základe vygenerovaného zoznamu v SNK 
v Martine s lokáciou pobočka Vodáreň. 145 knižničných jednotiek bolo vyradených 
ako stratených alebo poškodených nahradených používateľom.  
 



Stav knižničného fondu k 31. 12. 2020 podľa druhov literatúry: 
 Rok 2019 prírastok úbytok rok 2020 
Náučná pre dospelých 90 782  1 717  2 191  90 308  
Beletria pre dospelých 63 015  1 993 2 473  62 535  
Náučná pre deti 12 550 344 1 526 11 368  
Beletria pre deti 32 828 1 188 3 606 30 410  
Hudobniny  2 121 59 1 2 179  
AVD* + ED* 13 108 8 117 12 999  
SPOLU 214 404 5 309 9 914 209 799  
* AVD = audiovizuálne dokumenty 
  ED  = elektronické dokumenty 
 
CELKOVÝ STAV KNIŽNIČNÉHO FONDU: 

Počet knižničných jednotiek k 31. 12. 2019                214 404933 232,05 € 

Prírastok v roku 2020                                                    5 309*                50 282,50 €* 

Úbytok v roku 2020                                                        9 914           22 537,17 € 

Stav KF k 31. 12. 2020                                                 209 799               960 977,38 € 

* zahrnutý je prírastok získaný kúpou, darom a náhradou za stratený/poškodený 
dokument 
 
Zabezpečený bol aj nákup a spracovanie periodickej tlače, návštevníci knižnice mali 
k dispozícii 213 titulov periodík (-13 titulov oproti roku 2019), z toho bolo 23 titulov 
zahraničných periodík (-2 tituly oproti roku 2019). Zoznam archivovaných periodík je 
zahrnutý do celoštátneho súborného katalógu periodík, ktorý je pravidelne 
aktualizovaný. Používatelia majú naďalej online prístup k periodikám 
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia a do Zbierky zákonov a medzinárodných 
zmlúv, Judikatúry Najvyššieho súdu a Ústavného súdu SR, Finančného 
spravodajcu a do Vzorov zmlúv a komentárov zákonov a ich archívov. Zoznam 
aktuálnych a archivovaných periodík je sprístupnený na webovej stránke KJF 
v Trnave.  
V rámci ďalších odborných činností boli vykonávané úlohy v oblasti akvizície 
zamerané na budovanie fondu regionálnej literatúry. 

V roku 2020 boli uskutočnené 2 čiastkové revízie knižničného fondu. V súlade 
s Plánom revízií KJF v Trnave sa uskutočnila čiastková revízia knižničného fondu 
v sklade povinných výtlačkov (ďalej len „SPV“). Rozsah KF s lokáciou SPV bol 
16 608 knižničných jednotiek. Zrevidovaných bolo 16 584 knižničných jednotiek. 
Z dôvodu mimoriadnych opatrení súvisiacich s pandémiou Covid-19 bola KJF 
v Trnave od 26. 10. 2020 pre verejnosť zatvorená, čo bolo využité na vykonanie 
čiastkovej revízie aj v oddelení beletrie pre dospelých. Rozsah knižničného fondu 
predstavoval 41 314 knižničných jednotiek, zrevidovaných bolo 40 995 knižničných 
jednotiek. 
Sklad povinného výtlačku bol spravovaný v súlade s platnou internou smernicou 
upravujúcou postup pri požičiavaní kníh a periodík zo skladu povinného výtlačku. 
Zrealizovaných bolo 161 výpožičiek, z toho 47 výpožičiek kníh a 114 výpožičiek 
periodík.  
Vykonávané boli aj činnosti súvisiace s prevádzkou biblioboxu. Prostredníctvom 
biblioboxu čitatelia vrátili 22 672 kníh, z toho v biblioboxe pri hlavnej budove KJF 
21 810 knižničných jednotiek a v biblioboxe OC MAX 862 knižničných jednotiek.  



Vypracovaná bola smernica určujúca výšku finančnej náhrady za stratené 
a poškodené knihy pre rok 2020. Upravená bola smernica na vypožičiavanie kníh 
zo skladu povinného výtlačku. Spracované bolo vyúčtovanie dotácie z FPU na rok 
2019 vo výške 19 500 € a vypracovanie žiadosti o dotáciu z FPU na rok 2020 vo 
výške 19 900 €. V rámci oddelenia boli uskutočňované aj činnosti súvisiace 
s prípravou súborov na burzu kníh a príprava priestorov.  
 
 

Ukazovatele stavu knižného fondu za rok 2020 

Názov 
organizácie 

Počet knižničných 
jedn. vo fondoch 

Prírastky  Úbytky Finančné 
prostriedky na 
nákup knižničných 
fondov 

KJF v Trnave 209 799  5 309  9 914  45 541,59 € * 

 
* knihy 38 409,77 € 
* periodiká 7 131,82 € 
 

Akvizícia knižných jednotiek KJF za rok 2020 
Náklady na 
nákup kníh 

Náklady na 
nákup periodickej 

tlače 

Dary Celkový prírastok 
v € 

Celkový prírastok 
v kusoch 

38 409,50€ 7 131,59 € 1 470/10 938 € 50 282,50 €      5 309 

 

Prírastky knižných jednotiek vo fonde KJF z hľadiska zamerania za rok 2020 
Náučná literatúra pre 

dospelých 
Beletria pre dospelých Beletria pre deti 

Náučná literatúra pre 
deti 

1 717 1 993 1 188 344 

 

Prírastky knižných jednotiek vo fonde KJF z hľadiska jazyka za rok 2020 
Slovenský Maďarský Český Nemecký Anglický Iný 

4 215 - 986 29 57 22 

 

Vyraďovanie knižných jednotiek z fondu KJF za rok 2020 
Počet vyradených jednotiek Hodnota vyradených jednotiek 

9 914 22 537,17 € 

 

 

 

Používatelia, návštevníci a výpožičky  
  

Používatelia 
     V roku 2020 registruje Knižnica Juraja Fándlyho  spolu 9 540 používateľov, 

v porovnaní s minulým obdobím 2019 (10 744) je to o 1 204 menej. Najväčší úbytok 

je v kategórii Ostatní (študenti) 716. 

Počet návštevníkov knižnice možno rozdeliť na návštevníkov: 

 analógových služieb, teda tých, ktorí fyzicky navštívili knižnicu a uskutočnili 

aspoň jednu transakciu – absenčnú, prezenčnú alebo využili inú službu,  



 kultúrnych a vzdelávacích podujatí,  

 virtuálnych, t. j. návštevníci webovej stránky a návštevníci FB a Instagramu. 

Celkový počet návštevníkov (fyzických a virtuálnych) v roku 2020 je 397 858, čo je 

o 29 154menej ako v predchádzajúcom období. 

Fyzicky knižnicu navštívilo 107 711používateľov (oproti rovnakému obdobiu 

o 25 086 menej). Virtuálnych používateľov bolo 290 147, z toho používateľov 

webovej stránky bolo 69 614 a používateľov na sociálnych sieťach bolo 220 533. 

Celkovo bolo virtuálnych používateľov o 4 068 menej ako v roku 2019. Online 

katalóg navštívilo 139 826 používateľov. 

Registrujeme 1812 lajkov na  FB stránke knižnice, čo je o 326 viac ako v minulom 

období. Na Instagrame má knižnica 388 sledovateľov, čo je o 192 viac. 

 

V roku 2020 využilo v knižnici prístup na internet iba 758 používateľov, a to najmä 

prostredníctvom prístupu na verejný internet v útvare referenčných služieb (741). 

Sledujeme výrazný pokles používateľov, dôvodom je široká možnosť prístupu na 

internet.   

 

Výpožičky 

V roku 2020 používatelia knižnice realizovali 198 913 výpožičiek (absenčných 

a prezenčných), čo znamená pokles oproti roku 2019 o 76 803 výpožičiek. Kvôli 

pandémii bola knižnica v niekoľkých fázach pre verejnosť zatvorená a výpožičný 

proces v knižnici obmedzený aj v obdobiach, keď knižnica bola otvorená pre 

verejnosť. Používatelia si objednávali knihy telefonicky alebo emailom, prístup do 

fondu nebol umožnený. Knihy po vrátení používateľmi putovali do karantény. Vo 

všetkých oddeleniach sa dodržiavali sprísnené hygienické opatrenia. Fond bol 

sprístupnený pre používateľov až 20. mája 2020, čitáreň bola sprístupnená 13. júna 

2020. Hudobné oddelenie a pobočka Prednádražie boli otvorené od 1. júna 2020, 

pobočka Tulipán od 1. júla 2020. Na tomto pracovisku sa knihy požičiavali iba na 

telefonické objednanie. Od 1. septembra sa knihy požičiavali žiakom školy.  

Druhá vlna pandémie na jeseň priniesla opätovné zatvorenie knižnice, knihy sa 

vracali iba cez biblioboxy. Od 17. decembra bola knižnica v karanténe a uzavreli 

sme aj biblioboxy.  

Výrazný pokles čitateľov zaznamenala knižnica v čitárni, v porovnaní s 

predchádzajúcim rokom o 4 701. Tu sa najviac prejavili dôsledky obmedzení 

v prevádzke knižnice a pokles zaznamenali prezenčné výpožičky – o 15 633.  

 

Registrovaní čitatelia KJF za roky 2018 – 2020 
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2018 10 399 2 689 3 655 3 915 60 35 40 - 3 

2019 10 744 2 957 3 546 4 097 63 35 43 - 3 

2020 9 540 2 676 2 849 3 890 54 27 42 - 2 



Vývoj nárastu, resp. úbytku registrovaných čitateľov KJF za roky 2018 – 
2020 

 

Prírastok Úbytok 

Do 15 
rokov 

Dospelí Ostatní Spolu Do 15 
rokov 

Dospelí Ostatní Spolu 

2018 207 321 - 528 - - 174 174 

2019 268 182 - 450 - - 105 105 

2020     281 207 716 1 204 

 

Vývoj návštevnosti KJF za roky 2018 – 2020 
 Fyzická Virtuálna* 

2018 125 018 51 875 

2019 132 797 87 324 

2020 107 711 139 826 

*len návštevník online katalógov 

Výpožičky KJF za roky 2018 – 2020 
 2018 2019 2020 

Absenčné 208 449 222 372 173 027 

Prezenčné  55 568 53 344 25 886 

Medziknižničná výpožičná služba iným 
knižniciam 

174 418 140 

Medziknižničná výpožičná služba z iných knižníc 395 186 291 

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba 
iným knižniciam 

- - - 

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba 
z iných knižníc 

45 19 17 

 

Tabuľka výkonov v hlavných ukazovateľoch činnosti KJF za rok 2020 

Ukazovateľ Mer. jedn. 
Plán na rok 

2020 
Skutočnosť  

2020 
% plnenia 

KNIŽNIČNÝ FOND 

Celkový stav knižničného fondu kn. j. 211 000 209 799 99,4 

Počet kn. j. na 1 obyvateľa kn. j. 3,50 3,23 92,3 

Počet titulov odoberaných 
periodík 

titul 210 213 101,4 

Prírastok kn. j. 6000 5 309 88,5 

Úbytok kn. j. 5 500 9 914 99,1 

VÝPOŽIČKY 

Celkový počet výpožičiek kn. j. 260 000 198 913 76,5 

- z toho Špeciálne 
dokumenty 

kn. j.  2 581  

Z celkového počtu výpožičiek 
prezenčné 

kn. j.  25 886  

POUŽÍVATELIA  

Počet registrovaných 
používateľov 

osoba 10 000 9 540 95,4 

z toho do 15 rokov osoba 2 500 2 676 107,04 

Návštevníci návšteva 200 000 397 858 198,92 

- z toho fyzickí návšteva  107 711  

- z toho virtuálni návšteva  290 147  

ĎALŠIE ČINNOSTI 

Kolektívne podujatia podujatie 600 343 57,6 

v tom:  informačná príprava hodina 150 23 15,3 
Odborné podujatia, porady podujatie 5 15  

Metodické návštevy návšteva 35 20 54,2 

Edičná činnosť titul 12 9 75 

Rešerše titul 190 158 79 



Referenčné služby  
 

Referenčné služby KJF za roky 2018 – 2020 
 2018 2019 2020 

Počet zodpovedaných dopytov v elektronických 
referenčných službách 

166 131 145 

Bibliografické informácie 10 429 9 242 9 388 

Faktografické údaje 209 236 151 

Rešerše 246 192 158 

Celkový počet záznamov v rámci rešerší  10 697 10 845 8 009 

 

 

Regionálne služby  
 

Regionálne služby KJF za roky 2018 – 2020 
Počet spracovaných článkov s regionálnou tematikou 6 259 6 615 5 868 

Počet výpožičiek rôznych druhov s regionálnou 
tematikou 

3 075 3 074 1 352 

Regionálne informácie - - - 

Periodické edičné tituly späté s regiónom 4 4 4 

Neperiodické edičné tituly späté s regiónom 13 11 1 

Bibliografické letáky - - - 

Regionálne prírastky do fondu  37 titulov 37 titulov 32 

 76 120 183 

 

 

Referenčné služby  
 

Tieto služby poskytuje knižnica predovšetkým prostredníctvom útvaru 

referenčných služieb, ktorý zodpovedá za prevádzku študovní a učebne, vrátane 

budovania a ochrany ich fondov, propaguje a sprístupňuje regionálny knižničný 

fond.  

Štúdium dokumentov v priestoroch študovní kníh a periodík využilo 924 (-548) 

používateľov, ktorí si prezenčne vypožičali spolu 3 131 dokumentov (-5 240), z toho 

1 120 kníh (- 1 513) a 2 011 periodík (-3 727). 

Pracovníci útvaru poskytujú konzultačné a rešeršné služby a podávajú 

faktografické a bibliografické informácie. Útvar organizuje informačnú výchovu 

používateľov zameranú na informácie o fondoch, o regionálnych informáciách, o 

informačných zdrojoch a možnostiach našej knižnice a knižníc všeobecne. Na 

tomto pracovisku sa prevádzkuje bezplatný internet pre používateľov knižnice. V 

uplynulom roku sa prostredníctvom tohto pracoviska návštevníkom a používateľom 

poskytlo celkovo 9 388 bibliografických informácií (+146) a151 faktografických 

informácií (-85). V službeSpýtajte sa knižnice bolo zodpovedaných 145 otázok 

(+14). V roku 2020 bolo vypracovaných 158 rešerší (- 34) s počtom bibliografických 

záznamov 8 009 (-2 836). V národnej multiodborovej databáze InfoTrac od 

vydavateľstva GALE bolo zaznamenaných 94 (-288) prístupov. 

V hlavných ukazovateľov konštatujeme mierny pokles súvisiaci s pomerne 

vysokou informačnou gramotnosťou mladých ľudí, ktorí si informácie a elektronickú 

rešerš vyhľadávajú a vypracúvajú samostatne.  



Počas roka sme doplňovali knižničný fond pravidelným nákupom. Výber 

knižničných dokumentov bol realizovaný v súlade s podkladmi akvizičnej komisie 

a na základe požiadavky používateľov. Celkový prírastok vo fonde bol 380 

knižničných jednotiek, z toho 190 knižničných jednotiek v študovni odbornej 

literatúry, 88 knižničných jednotiek v drobných tlačiach, 7 knižničných jednotiek 

pribudlo do bibliografickej príručky a 95 knižničných jednotiek do fondu regionálnej 

literatúry. 

 

V rámci služby ARI pre Divadlo Jána Palárika v Trnave a Západoslovenské 

múzeum bolo spracovaných 67 záznamov (-231) a 284 kópií (-270). Pokles 

záznamov i kópií ARI spôsobil fakt, že organizácie, ktorým túto službu knižnica 

poskytuje, si už niektoré tlačené a internetové médiá sledujú a spracovávajú vo 

svojej réžii. 

Za účelom budovania archívu článkov o KJF v Trnave sme pravidelne 

monitorovali celoslovenskú i regionálnu tlač, publikácie regionálneho charakteru i 

webové stránky s dôrazom na články týkajúce sa činnosti a aktivít knižnice. 

Spracovaných bolo 269 záznamov (-103) a 415 kópií (-142) o KJF Trnava. 

 

Prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) zabezpečovala 

knižnica v priebehu roka pre svojich používateľov literatúru, ktorú nevlastní vo 

svojich fondoch. V rámci služby sme pre našich čitateľov zabezpečili 308 (-110) 

kníh a fotokópií, z toho bolo 17 výpožičiek MMVS. Zároveň z našej knižnice bolo 

objednaných prostredníctvom MVS 140 (-46) dokumentov pre čitateľov iných 

knižníc na Slovensku. V tejto službe zaznamenávame pokles. Dôvodom sú aj 

možnosti internetu, zverejnené dokumenty, digitalizácia, ktoré v poklese hrajú svoju 

rolu. 

 

Konzultačné služby (53) boli poskytované čitateľom a používateľom osobne, 

elektronicky aj telefonicky a to predovšetkým pri orientácii v knižnično-informačných 

fondoch, vo vyhľadávaní dokumentov kníh a článkov, pri zostavovaní citácií a 

súpisoch literatúry seminárnych, bakalárskych a diplomových prácach, ako aj pri 

zostavovaní samotných rešerší. Tieto informácie boli čitateľom poskytnuté 

jednorázovo na požiadanie k špeciálnym problémom. 

Do regionálnej databázy MASK sa vložilo 6 nových záznamov a opravilo sa 

26 záznamov.  

 

 

Regionálne služby  

 

Z fondu regionálnej literatúry v roku 2020 sa prezenčne vypožičalo 1 352 

dokumentov (-1 722), z toho 771 (-961) výpožičiek regionálnych kníh a 581 (-761) 

periodík. Pokles výpožičiek regionálnych periodík je pravdepodobne spôsobený ich 

zviazaním do pevnej väzby, čo sa vykazuje ako výpožička kníh. 

 



Knižnica zabezpečuje prevádzku verejného internetu na 6 počítačových 

staniciach, kde počet návštevníkov (741) má klesajúcu tendenciu. Vplýva na to i 

fakt, že stále viac slovenských užívateľov má internet v mobiloch, v domácnostiach, 

na školách a pracoviskách.  

Samoobslužné skenovanie využilo 79 (-48) používateľov. 

 

Celkový počet návštevníkov bol 2 265, čo je oproti roku 2019 pokles o 3 091. 

V tomto údaji sú zahrnutí čitatelia s platným čitateľským preukazom, ktorí navštívili 

študovňu kníh a periodík (-548), používatelia regionalík (-404), jednorazoví čitatelia 

(-27), tzv. neregistrovaní (-51), používatelia verejného internetu (-1 009), účastníci  

podujatí (-1 004) i čitatelia, ktorí využili skener (-48) .  

Kopírovacie služby využilo 200používateľov. 

 

Odborné činnosti v oblasti regionálnej bibliografickej činnosti: 

V roku 2020 sa realizovali úlohy  v oblasti  akvizície zamerané na  budovanie 

fondu  regionálnej literatúry a  budovanie  regionálnej  článkovej databázy v súlade 

s platnou  legislatívou metodickými usmerneniami SNK v Martine.  

Do databázy regionálnych článkov pribudlo  5 868 (-747) záznamov. 

Excerpovaných bolo 213 titulov a  1 542  (-156) exemplárov  periodickej tlače. 

Spracovaných bolo 10 (+2) titulov monografií a zborníkov s regionálnou 

tematikou, vypracovaných z nich bolo 33 (+6) záznamov. Priebežne sa 

pokračovalo v aktualizácii autorít, vymazávaní duplicít a dopĺňaní údajov. 

Opravených bolo 865 záznamov.  

Z celkového počtu prírastkov knižnice, do fondu regionálnej literatúry pribudlo 

95 titulov. 

 

Koordinácia krajskej bibliografickej činnosti  

 Situácia týkajúca sa ochorenia COVID-19 a s tým spojené bezpečnostné 

opatrenia proti šíreniu nákazy a následné opatrenia neumožnili zorganizovať 

Krajskú poradu bibliografických pracovníkov Trnavského samosprávneho kraja a 

Bratislavského samosprávneho kraja. Spracované bolo Vyhodnotenie činnosti 

bibliografických oddelení regionálnych knižníc TTSK a BSK (ďalej len „gesčný 

obvod“) za rok 2020 a zabezpečená bola koordinácia pri zostavovaní plánu činnosti 

na rok 2021 za gesčný obvod a koordinácia riešení problémov pri tvorbe článkovej 

databázy podľa pravidiel RDA, ako aj koordinácia signalizácie plánovanej alebo 

predpokladanej bibliografickej činnosti v gesčnom obvode.  

 

 
     

     

 

    

    

 



SPOLUPRÁCA S ORGANIZÁCIAMI 
 
 
Partnerstvá 

Partnerstvá 
 Počet 

partnerstiev 

Menný zoznam 

partnerov 

Forma spolupráce* 

Počet aktívnych 

národných 

partnerstiev mimo 

TTSK (spoločná 

aktivita min. raz za 3 

roky) 

20 Slovenská knižnica pre 

nevidiacich Mateja 

Hrebendu v Levoči  

požičiavanie zvukových kníh, 

filmov s audiokomentárom 

Parlamentná knižnica 

Národnej rady SR 

informačné materiály 

Úrad priemyselného 

vlastníctva SR 

informačné materiály  

Český spolok 

v trnavskom regióne 

organizovanie besied s českými 

autormi 

Spolok slovenských 

knihovníkov a knižníc a 

krajská pobočka SSKK 

Noc s Andersenom, Týždeň 

slovenských knižníc, prezentácie 

našich zamestnancov 

Slovenská asociácia 

knižníc  

Noc s Andersenom, Týždeň 

slovenských knižníc,  prezentácie  

zamestnancov  

Univerzitná knižnica 

Trnavskej univerzity 

organizácia odborných seminárov 

a workshopov 

České centrum Noc literatúry 

Kultúrne centrum Malý 

Berlín 

Medzinárodný literárny festival 

Jána Smreka 

Mesto Trnava Noc literatúry 

Historický ústav SAV spoluorganizovanie prednášok 

Mesto Trnava spolupráca na podujatí Májový 

kvet 

Trnavská univerzita spolupráca na príprave 

prednášok 

Univerzita sv. Cyrila a 

Metoda  

spolupráca na príprave 

prednášok 

Divadlo Jána Palárika v 

Trnave 

spolupráca na podujatiach 

Západoslovenské 

múzeum v Trnave 

spolupráca na podujatiach 

Bibiana Spolupráca na podujatí Bienale 

animácie Bratislava 

Klub priateľov Trnavy 

a Krajská odbočka SSS 

spolupráca na podujatiach 

Materské centrum Trnava čítačky pre maličkých a mamičky 

Slovenský rozhlas 

Bratislava 

propagovanie podujatí 

MTT propagovanie podujatí 

Lesnícke centrum Zvolen Les ukrytý v knihe 

Linka detskej istoty Čítajme si... Celoslovenský 

maratón v čítaní 



Celé Slovensko číta 

deťom, o.z. 

podujatia na podporu čítania 

Osmijankon.o. Bratislava celoslovenská súťaž literárnych 

diel pre deti 

Krajské stredisko Únie 

nevidiacich a 

slabozrakých Slovenska 

v Trnave 

Biela pastelka, Deň bielej palice 

Počet aktívnych 

nadnárodných 

partnerstiev (spoločná 

aktivita min. raz za 2 

roky) 

2 Městská knihovna 

Břeclav 

spolupráca na podujatí 

Svazknihovniků 

a informačníchpracovníků 

ČR 

 Noc s Andersenom 

Počet partnerstiev so 

školskými 

zariadeniami 

3 Gymnázium Jána Hollého 

v Trnave 

výtvarná súťaž na určitú hudobnú 

tému – Kreslíme hudobné 

obrázky 

ZUŠ M. Sch.-Trnavského koncerty žiakov  

Špeciálna ZŠ 

Beethovenova ul.  

spolupráca na organizovaní 

podujatí 

Špeciálna škola 

internátna Trnava, 

Lomonosovova ul.  

 školské kolo Hollého pamätník, 

 súťaž v speve – Spevom k srdcu 

 
 

Spolupráca s partnermi knižnice je založená na spolupráci pri organizovaní 
podujatí knižnice a s organizáciami, ktoré poskytujú pre knižnicu návštevníkov.   
 

 
 

 
Členstvo v odborných organizáciách  

 
 Slovenská asociácia knižníc – členský príspevok 120 € ročne, organizácia 

združuje knižnice na Slovensku. Jej cieľom je podporovať rozvoj knižníc a ich 
odbornú spoluprácu, obhajovať knižnice a nastoľovať a presadzovať 
program technického a technologického rozvoja knižníc.  

 
 Spolok slovenských knihovníkov a knižníc – členský príspevok 83 € ročne,  

je občianske združenie združujúce knihovníkov, bibliografov a informačných 
pracovníkov, knižničné, bibliografické a informačné pracoviská v Slovenskej 
republike a iných záujemcov. Jeho poslaním je vytvárať platformu na 
všestranný odborný, kultúrny a spoločenský rozvoj členstva a zastupovať 
jeho záujmy pred štátnymi, samosprávnymi a inými orgánmi a organizáciami 
bez ohľadu na profesijnú, politickú, generačnú a národnostnú príslušnosť a v 
súčinnosti so štátnymi, samosprávnymi a inými orgánmi a občianskymi 
štruktúrami vytvárať priaznivé podmienky na činnosť knižničných a 
informačných pracovísk a na odbornú prípravu knihovníkov, bibliografov a 
informačných pracovníkov. 

 

 
 



PROPAGÁCIA 
 

 
Webové sídlo organizácie 

 
 Adresa webového sídla organizácie –  https://www.kniznicatrnava.sk/ 
 Rok vznik webového sídla / rok poslednej aktualizácie: 2004, nová webová 

stránka: 2019 
 Súlad s pravidlami Ministerstva financií SR – štandardy pre informačné systémy 

verejnej správy (Metodický pokyn č. MF/23579/2011-165, Výnos č. 312/2010-
132 Z. z. a Zákona č. 275/2006 Z. z.) – je v súlade s pravidlami 

 

Návštevnosť webovej stránky KJF za rok 2020 
Jedineční 

návštevníci 
Celková 

návštevnosť 
Miera okamžitých 

odchodov v % 
Počet stránok za 

reláciu 
Priemerné trvanie 

relácie 

26 335 64 614 52,63 2,48  00:02:04 

 
 

     
     

 
Sociálne siete  
 
Facebook 
 https://www.facebook.com/kniznicatrnava/ 

Instagram 
 https://www.instagram.com/kniznicatrnava/ 

Iné 
- 
Využívanie médií  

 
 Svoju činnosť knižnica propagovala v celoštátnych a regionálnych printových 
a elektronických médiách – RTVS, MTT, VEGA, SME Trnava, Trnavský hlas, 
Trnava live, Trnava dnes, Trnava24, Novinky z radnice, Bulletin SAK, 
www.infolib.sk, www.trnava.sk, www.kamdomesta.sk. 
Informácie o činnosti knižnice sa objavujú na webových stránkach partnerov 
knižnice. 
Na webovej stránke sa pravidelne uverejňujú informácie o pripravovaných 
podujatiach, fotogaléria z podujatí, výročia regionálnych osobností. Rovnako i na FB 
a Instagrame knižnice. 

 
 

Výročné správy organizácie  

https://www.kniznicatrnava.sk/ 
 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/kniznicatrnava/
http://www.infolib.sk/
http://www.trnava.sk/
http://www.kamdomesta.sk/
https://www.kniznicatrnava.sk/


Aktívna komunikácia so školami 
 
 Počet oslovených MŠ/28 

 Počet oslovených ZŠ/28 

 Počet oslovených SŠ/17 

 Počet oslovených ZUŠ/1 

Zo strany knižnice je ponuka podujatí najčastejšie formou telefonickou, 

elektronickou, osobnej návštevy, prostredníctvom webovej stránky, facebooku, 

plagátmi a ponukové listy podujatí sú zasielané do škôl aj poštou.  

Spätná väzba zo strany škôl je na dobrej úrovni. Uskutočňuje sa zväčša telefonicky, 

prípadne osobne návštevou v knižnici a následne dohodnutie termínu 

a konkrétneho podujatia, o ktoré má škola záujem. Vzhľadom na epidemickú 

situáciu v roku 2020 však spolupráca so školami /forma dištančného vyučovania/ 

bola značne obmedzená.  

 

 

Tlačová propagácia výstav, expozícií, podujatí a ostatných aktivít 
 

Názov propagovanej výstavy, aktivity atď. jazyk pozvánky plagáty banner tlačová 
správa 

Týždeň slovenských knižníc 2020  250 30 - E 

Trnavské kontexty  80/E 16 1 - 

Trnavská poetika  40/E 40 1 - 

Fórum humoristov  40/E 48 1 - 

Súčasná slovenská literatúra  120/E 32 1 - 

Ako na tablet a mobilné telefóny   1   

Mozgový jogging  - 3 1 - 

Kniha a ešte trochu viac  - 4 1 - 

Prázdninový superklub 2020  200 10 1 - 

Kino pre nevidiacich a slabozrakých  - 4 - - 

Všetky ostatné podujatia  - 450 - - 

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

 

Iné formy propagácie  
- 
 

 

 

 

 

 

 

 



EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
 

 
Edičná činnosť (monografie, katalógy, zborníky, brožúry, príručky, informačné 
a propagačné materiály /bulletiny, skladačky a pod./, periodické publikácie 
/časopisy/ atď.) 
 

Názov 
 
Knižničný spravodajca č. 1/2020 
autor/zostavovateľ: Miriam Danková 
vydavateľ: KJF 
tlač: KJF 
ISSN:1339-4991 
dátum/rok vydania: 2020 
jazyk: slovenský 
náklad: 15 
formát: A5 
väzba: mäkká 
rozsah: 28 strán 
reprodukcie:- 
online dostupnosť: www.kniznicatrnava.sk 
 
Odborná publikácia pre verejné knižnice v Trnavskom samosprávnom kraji, ktorá 

prináša analýzy činnosti verejných knižníc, informácie o podujatiach verejných 

knižníc v kraji, správy o odbornom vzdelávaní knihovníkov a novinky z oblasti 

knižničnej činnosti. 

 

Knižničný spravodajca č. 2/2020 
autor/zostavovateľ: Miriam Danková 
vydavateľ: KJF 
tlač: KJF 
ISSN:1339-4991 
dátum/rok vydania: 2020 
jazyk: slovenský 
náklad: 15 
formát: A5 
väzba: mäkká 
rozsah: 24 strán 
reprodukcie:- 
online dostupnosť: www.kniznicatrnava.sk 
 
Odborná publikácia pre verejné knižnice v Trnavskom samosprávnom kraji, ktorá 
prináša analýzy činnosti verejných knižníc, informácie o podujatiach verejných 
knižníc v kraji, správy o odbornom vzdelávaní knihovníkov a novinky z oblasti 
knižničnej činnosti. 
 
 
 

http://www.kniznicatrnava.sk/
http://www.kniznicatrnava.sk/


Čaruška: časopis mladých čitateľov, č. 1/2020 
autor/zostavovateľ: Mgr. E. Dolníková 
vydavateľ: KJF 
tlač: KJF 
ISSN: 1339-5041 
dátum/rok vydania: 2020 
jazyk: slovenský 
náklad: 20 
formát: A5 
väzba: mäkká 
rozsah: 26 strán 
reprodukcie:- 
online dostupnosť: www.kniznicatrnava.sk 
 

Časopis pre deti a detských návštevníkov knižnice.  
 
Čaruška: časopis mladých čitateľov, č. 2/2020 
autor/zostavovateľ: Mgr. E. Dolníková 
vydavateľ: KJF 
tlač: KJF 
ISSN:1339-5041 
dátum/rok vydania:  2020 
jazyk: slovenský 
náklad: 20 
formát: A5 
väzba: mäkká 
rozsah: 24 strán 
reprodukcie: - 
online dostupnosť: www.kniznicatrnava.sk 
 

Časopis pre deti a detských návštevníkov knižnice.  
 

 
Literárny salón Trnava 2020. Zborník ocenených prác. 
Autor/zostavovateľ: Mgr. E. Dolníková  
vydavateľ: KJF 
tlač: Váry 
ISBN: 978-80-88695-68-4 
dátum/rok vydania:2020 
jazyk: slovenský 
náklad: 100 
formát: A5 
väzba: brožovaná 
rozsah: 49 strán 
reprodukcie: - 
 
Verejné knižnice TTSK 2019 
autor: Mgr. M. Danková 
vydavateľ: KJF 
tlač: KJF 

http://www.kniznicatrnava.sk/
http://www.kniznicatrnava.sk/


ISBN / ISSN: - 
dátum/rok vydania: 2020 
jazyk: slovenský 
náklad: 10 
formát: A4 
väzba: mäkká 
rozsah: 15 strán 
reprodukcie:  
 
Zborník s vyhodnotením základných ukazovateľov činnosti knižníc verejných knižníc 
TTSK.  
 
Regionálne knižnice TTSK 2019 
autor: Mgr. M. Danková 
vydavateľ: KJF 
tlač: KJF 
ISBN / ISSN: - 
dátum/rok vydania: 2020 
jazyk: slovenský 
náklad: 10 
formát: A4 
väzba: mäkká 
rozsah: 24 strán 
reprodukcie: - 
 
Zborníks vyhodnotením základných ukazovateľov činnosti regionálnych knižníc 
TTSK.  
 
 
Juraj Fándly. Výberová personálna bibliografia. 
autor: Mgr. I. Šimčíková 
vydavateľ: KJF 
tlač: KJF 
ISBN:978-80-88695-70-7 
dátum/rok vydania: 2020 
jazyk: slovenský 
náklad: 100 
formát: A5 
väzba:  
rozsah: 92 strán 
reprodukcie:  
 
 
Kalendár výročí osobností trnavského regiónu 2020 
autor: Z. Vozárová 
vydavateľ: KJF 
tlač: KJF 
ISBN:978-80-88695-67-7 
dátum/rok vydania: 2020 
jazyk: slovenský 



náklad: 15 
formát: A5 
väzba:  
rozsah: 148 strán 
reprodukcie:  
 
 
Publikačná činnosť (kapitoly, články a state v knihách; články v časopisoch 
a multimediálnych dokumentoch; príspevky v zborníkoch; elektronické práce 
sprístupnené verejnosti spôsobom umožňujúcim hromadný prístup; ostatné 
dokumenty) 
Na Slovensku  
 
 TOMAŠOVIČ, Pavol 

Drahí naši čitatelia / Pavol Tomašovič. 
In: Čaruška. – Roč. 24, č. 2 (2019), s. [1] 
Dostupné na internete:http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/caruska%202-
2019-new.pdf 

 
 VOZÁROVÁ, Alena 

Svet mladej bubeníčky / Alena Vozárová. 
In: Čaruška. – Roč. 24, č. 2 (2019), s. 2 – 7. 
Dostupné na internete:http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/caruska%202-
2019-new.pdf 

 
 CHORVATOVIČOVÁ, Veronika 

Prázdninový Superklub / Veronika Chorvatovičová. 
In: Čaruška. – Roč. 24, č. 2 (2019), s. 8 – 9. 
Dostupné na internete:http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/caruska%202-
2019-new.pdf 

 
 CHORVATOVIČOVÁ, Veronika 

Abecedári / Veronika Chorvatovičová 
In: Čaruška. – Roč. 24, č. 2 (2019), s. 10. 
Dostupné na internete:http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/caruska%202-
2019-new.pdf 
 

 Ja som Inna. 
In: Čaruška. – Roč. 24, č. 2 (2019), s. 10. 
Dostupné na internete:http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/caruska%202-
2019-new.pdf 

 
 CHORVATOVIČOVÁ, Veronika 

Židovské príbehy / Veronika Chorvatovičová. 
 In: Čaruška. – Roč. 24, č. 2 (2019), s. 11. 
Dostupné na internete:http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/caruska%202-
2019-new.pdf 
 

 VOZÁROVÁ, Alena 
Detská vianočná melódia / Alena Vozárová. 
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In: Čaruška. – Roč. 24, č. 2 (2019), s. 11. 
Dostupné na internete:http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/caruska%202-
2019-new.pdf 
 

 KARABOVÁ, Lucia 
Stretnutie s vedeckým publicistom / Lucia Karabová. 
In: Čaruška. – Roč. 24, č. 2 (2019), s. 12. 
Dostupné na internete:http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/caruska%202-
2019-new.pdf 

 
 VOZÁROVÁ, Alena 

Krajina Hudba / Alena Vozárová. 
In: Čaruška. – Roč. 24, č. 2 (2019), s. 13. 
Dostupné na internete:http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/caruska%202-
2019-new.pdf 

 
 Kniha a ešte trochu viac. 

In: Čaruška. – Roč. 24, č. 2 (2019), s. 14 - 15. 
Dostupné na internete:http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/caruska%202-
2019-new.pdf 

 
 VOZÁROVÁ, Alena  

Môj život s hudbou – Magdaléna Remenárová / Alena Vozárová. 
In: Čaruška. – Roč. 24, č. 2 (2019), s. 16. 
Dostupné na internete:http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/caruska%202-
2019-new.pdf 

 
 Výpožičný čas počas vianočných sviatkov. 

In: Čaruška. – Roč. 24, č. 2 (2019), s. 22. 
Dostupné na internete:http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/caruska%202-
2019-new.pdf 

 
 Pripravujeme pre Vás. 

In: Čaruška. – Roč. 24, č. 2 (2019), s. 23. 
Dostupné na internete:http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/caruska%202-
2019-new.pdf 

 
 Dve besedy v Knižnici Juraja Fándlyho.  

In: Zvonček. – Roč. XV., č. 6 (február 2020), s. 22. 
 

 DANKOVÁ, Miriam  
Rok zmien v knižniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK / Lenka 
Medovčíková, Zuzana Fajnorová, Zita Perleczká, Helena Laczová, Andrea 
Sadloňová, Lenka Medovčíková. 
In: Knižničný spravodajca. – Roč. 46, č. 2 (2019), s. 2 – 11. 
Dostupné na internete:http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/KS_2_2019.pdf 

 
 GÁLUSOVÁ, Ivana 

Vzdelávanie knihovníkov. GDPR a verejné knižnice / Ivana Gálusová. 
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In: Knižničný spravodajca. – Roč. 46, č. 2 (2019), s. 14 – 15. 
Dostupné na internete:http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/KS_2_2019.pdf 

 
 VOZÁROVÁ, Alena 

Môj život s hudbou / Alena Vozárová. 
In: Knižničný spravodajca. – Roč. 46, č. 2 (2019), s. 21 – 24. 
Dostupné na internete:http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/KS_2_2019.pdf 

 
 DOLNÍKOVÁ, Emília 

Knižnica mladým / Emília Dolníková. 
In: Knižničný spravodajca. – Roč. 46, č. 2 (2019), s. 28 – 29. 
Dostupné na internete:http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/KS_2_2019.pdf 

 
 BEŇOVÁ, Alena 

Poézia je slobodná i vo väzení... / Alena Beňová. 
In: Literárny týždenník. – Roč. XXXIII, č. 3 – 4 (29. januára 2020), s. 11. 

 
 MALÁ, Ľubica 

Smrť v prvý deň mieru: Spomienky Trnavčanov na vojnu votkané do príbehu / 
Ľubica Malá. 
In: Novinky z radnice. – Roč. XXXI, č. 2 (marec 2020), s. 26. 

 
 TOMAŠOVIČ, Pavol 

Milé naše deti, milé kamarátky a kamaráti, / Pavol Tomašovič. 
In: Čaruška. – Roč. 25, č. 1 (2020), s. 1. 
Dostupné na internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie 

 
 VOZÁROVÁ, Alena 

Novoročný koncert / Alena Vozárová. 
In: Čaruška. – Roč. 25, č. 1 (2020), s. 2. 
Dostupné na internete:https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie 

 
 CHORVATOVIČOVÁ, Veronika 

Komu patrí slniečko? / Veronika Chorvatovičová. 
In: Čaruška. – Roč. 25, č. 1 (2020), s. 3. 
Dostupné na internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie 

 
 CHORVATOVIČOVÁ, Veronika 

To, čo nás spája / Veronika Chorvatovičová. 
In: Čaruška. – Roč. 25, č. 1 (2020), s. 4. 
Dostupné na internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie 

 
 CHORVATOVIČOVÁ, Veronika 

Aj kone sa hrajú / Veronika Chorvatovičová. 
In: Čaruška. – Roč. 25, č. 1 (2020), s. 5. 
Dostupné na internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie 
 

 CHORVATOVIČOVÁ, Veronika 
Princezné a princovia / Veronika Chorvatovičová. 
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In: Čaruška. – Roč. 25, č. 1 (2020), s. 6. 
Dostupné na internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie 

 
 CHORVATOVIČOVÁ, Veronika 

Fčely, fčelky, fčeličky... / Veronika Chorvatovičová. 
In: Čaruška. – Roč. 25, č. 1 (2020), s. 7. 
Dostupné na internete:https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie 

 
 CHORVATOVIČOVÁ, Veronika 

Deň ľudovej rozprávky / Veronika Chorvatovičová. 
In: Čaruška. – Roč. 25, č. 1 (2020), s. 7. 
Dostupné na internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie 
 

 KARABOVÁ, Lucia  
Stretnutia teenagerov v knižnici / Lucia Karabová. 
In: Čaruška. – Roč. 25, č. 1 (2020), s. 8. 
Dostupné na internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie 
 

 KUTÁLEKOVÁ, Henrieta 
Príbehy bez slov / Henrieta Kutáleková. 
In: Čaruška. – Roč. 25, č. 1 (2020), s. 9. 
Dostupné na internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie 

 
 KOZMÁLOVÁ, Terézia 

Aktivity počas karantény / Terézia Kozmálová. 
In: Čaruška. – Roč. 25, č. 1 (2020), s. 11. 
Dostupné na internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie 

 
 Snívadielko – interaktívne divadielko pre deti. 

In: Čaruška. – Roč. 25, č. 1 (2020), s. 18. 
Dostupné na internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie 

 
 Slávnostné otvorenie zmodernizovanej herne. 

In: Čaruška. – Roč. 25, č. 1 (2020), s. 18. 
Dostupné na internete: file:///C:/Users/regio/Downloads/caruska_120.pdf 

 
 Výpožičný čas – leto 2020. 

In: Čaruška. – Roč. 25, č. 1 (2020), s. 24. 
Dostupné na internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie 

 
 Prázdninový superklub. 

In: Čaruška. – Roč. 25, č. 1 (2020), s. 25. 
Dostupné na internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie 

 
 CHORVATOVIČOVÁ, Veronika 

Slogan ˶tých" dní / Veronika Chorvatovičová. 
Dostupné na internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie 

 
 DOLNÍKOVÁ, Emília 

Týždeň Slovenských knižníc 2020 v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave / Emília 
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Dolníková. 
In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. – Roč. 28, č. 2 (2020), s. 16 – 17. 
Dostupné na internete:http://www.sakba.sk/bulletin/2020/SAK_2020_2.pdf 

 
 DOLNÍKOVÁ, Emília 

Týždeň slovenských knižníc 2020 v TTSK v číslach / Emília Dolníková, Miriam 
Danková. 
In: Knižničný spravodajca. – Roč. 47, č. 1 (2020), s. 14 – 15. 
Dostupné: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie#spravodajca 

 
 DOLNÍKOVÁ, Emília 

Program Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave počas pandémie / Emília Dolníková. 
In: Knižničný spravodajca. – Roč. 47, č. 1 (2020), s. 21 - 23. 
Dostupné: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie#spravodajca 

 
 MALÁ, Ľubica 

Nová herňa pre najmenších čitateľov v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave / 
Ľubica Malá. 
In: Knižničný spravodajca. – Roč. 47, č. 1 (2020), s. 24 - 25. 
Dostupné: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie#spravodajca 

 
 BRLIŤOVÁ, Jana 

Rozlúčili sme sa s PhDr. Jankou Ághovou (29. 3. 1945 – 16. 7. 2020) / Jana 
Brliťová. 
In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. – Roč. 28, č. 3 (2020), s. 67 – 68. 
Dostupné: http://www.sakba.sk/bulletin/2020/SAK_2020_3.pdf 
 

 CHORVATOVIČOVÁ, Veronika 
Prázdninový superklub v trnavskej knižnici avizuje bohatý program / Veronika 
Chorvatovičová. 
[online]. [citované 2020-06-29]. Dostupné na internete: 
https://www.trnavskyhlas.sk/c/28711-prazdninovy-superklub-v-trnavskej-kniznici-
avizuje-bohaty-program.htm 
 

 DANKOVÁ, Miriam 
Verejné knižnice Trnavského samosprávneho kraja v roku 2019 / Miriam 
Danková. 
In: Knižničný spravodajca. – Roč. 47, č. 1 (2020), s. 2 – 5. 
Dostupné: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie#spravodajca 

 
 MALÁ, Ľubica 

Juraj Fándly / Ľubica Malá. 
In: Juraj Fándly. Výberová personálna bibliografia / Iveta Šimčíková. – Trnava : 
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2020. - ISBN 9788088695707. - S. 5-9.  
 

 Rudolf Dilong / [ĽubicaMALÁ] 
[online]. [citované 2020-08-02]. Dostupné na internete: 
https://www.kniznicatrnava.sk/sk/rudolf-dilong 
 

 MALÁ, Ľubica 
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História knižnice / Spracovala: Ľubica Malá. 
[online]. [citované 2020-02-10]. Dostupné na 
internete:https://www.kniznicatrnava.sk/sk/historia 
 

 MALÁ, Ľubica 
Trnavská poetika s Milanom Richterom / Ľubica Malá. 
[online]. [citované 2020-06-26]. Dostupné na 
internete:https://www.kniznicatrnava.sk/sk/aktuality/trnavska-poetika-s-milanom-
richterom 
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Malá. 
[online]. [citované 2020-07-02]. Dostupné na 
internete:https://www.kniznicatrnava.sk/sk/aktuality/julova-trnavska-poetika 
 

 MALÁ, Ľubica 
... a nezabudni na labute! / Ľubica Malá. 
[online]. [citované 2020-07-13]. Dostupné na 
internete:https://www.kniznicatrnava.sk/sk/aktuality/a-nezabudni-na-labute 
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https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/zobudzanie-popola-
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 Šípková, Ružena 
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 Knižnica si v piatok pripomenie deportovaných židov, vedľa budú mať míting 
Kotlebovci / [autor] SITA. 
[online]. [citované 2020-01-30]. Dostupné na internete: 
https://www.trnavskyhlas.sk/c/27877-kniznica-si-v-piatok-pripomenie-
deportovanych-zidov-vedla-budu-mat-miting-kotlebovci.htm 
 

 Matula, Peter 
Trnavu čaká zajtra míting ĽSNS a tiež protiakcia / Peter Matula. 
[online]. [citované 2020-01-30]. Dostupné na internete: 
https://mytrnava.sme.sk/c/22314642/trnavu-caka-zajtra-miting-lsns-a-tiez-
protiakcia.html 

 
 Trnava sa chystá na míting kotlebovcov, nesúhlas s extrémizmom chcú vyjadriť 

stovky ľudí / [autor] 
SITA.  
[online]. [citované 2020-01-30]. Dostupné na internete: 
https://www.webnoviny.sk/trnava-sa-chysta-na-miting-kotlebovcov-nesuhlas-s-
extremizmom-chcu-vyjadrit-stovky-ludi/ 

 
 Na dne duše. 

[online]. [citované 2020-01-31]. Dostupné na internete: 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/na-dne-duse 
 

 Prázdninové tvorivé dielne. 
[online]. [citované 2020-01-31]. Dostupné na internete: 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/prazdninove-tvorive-dielne1 
 

 Stretnutie so spisovateľkou Paulínou Feriancovou. 
[online]. [citované 2020-01-31]. Dostupné na internete: 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/stretnutie-so-spisovatelkou-paulinou-
feriancovou 

 
 Matula, Peter 

V Trnave sa začali mítingy ĽSNS a iniciatívy proti fašizmu / Peter Matula. 
[online]. [citované 2020-01-31]. Dostupné na internete: 
https://mytrnava.sme.sk/c/22315455/v-trnave-sa-zacali-mitingy-lsns-a-iniciativy-
proti-fasizmu.html 

 
 Minúta po minúte. 
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 Palkovič, Martin 

Proti extrémizmu sa postavia ľudia v Trnave aj v Piešťanoch / Martin Palkovič. 
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 Trnava sa chystá na míting kotlebovcov, nesúhlas s extrémizmom chcú vyjadriť 
stovky ľudí / [autor] 
SITA. 
[online]. [citované 2020-01-31]. Dostupné na internete: 
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 Trnava sa spojila proti ĽSNS: Polícia riešila konflikt na zhromaždení, VIDEO. 

[online]. [citované 2020-01-31]. Dostupné na internete: 
https://trnava.dnes24.sk/trnava-sa-spojila-proti-lsns-policia-riesila-konflikt-na-
zhromazdeni-video-352530 

 
 FOTO: V Trnave vreli emócie, míting Kotlebovcov sprevádzal protest odporcov 

fašizmu / [autor] (sita, krj). 
[online]. [citované 2020-01-31]. Dostupné na internete: 
https://www.trnavskyhlas.sk/c/27883-foto-v-trnave-vreli-emocie-miting-
kotlebovcov-sprevadzal-protest-odporcov-fasizmu.htm 

 
 Kotlebovci na mítingu v Trnave hádžu po demonštrantoch hlinu či plechovky. 

Niektorých polícia spacifikovala obuškami. 
[online]. [citované 2020-01-31]. Dostupné na internete: 
https://refresher.sk/80093-Kotlebovci-na-mitingu-v-Trnave-hadzu-po-
demonstrantoch-hlinu-ci-plechovky-Niektorych-policia-spacifikovala-obuskami 

 
 Agresívny protest v Trnave: Prívrženci strany ĽSNS mali zbiť ľudí z PS/Spolu, 

VIDEO. 
[online]. [citované 2020-01-31]. Dostupné na internete: 
https://trnava.dnes24.sk/trnava-sa-spojila-proti-lsns-policia-riesila-konflikt-na-
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stovky ľudí. 
[online]. [citované 2020-02-01]. Dostupné na internete:  
https://www.finreport.sk/agenturne-spravy/trnava-sa-chysta-na-miting-
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 V centre na seba narazili dva rozdielne tábory. Prívržencov Kotlebu a odporcov 

fašizmu oddeľovali policajné hliadky. 
[online]. [citované 2020-01-31]. Dostupné na internete: 
https://www.trnava-live.sk/2020/01/31/v-centre-na-seba-narazili-dva-rozdielne-
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 Šípková, Ružena  
Prezentácia knihy Smrť v prvý deň mieru (Trnava si zaslúži byť zvečnená) / 
Ružena Šípková. 
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 Prezentácia knihy poviedok Juraja Ďúrana. 
[online]. [citované 2020-02-04]. Dostupné na internete: 
https://www.litcentrum.sk/podujatie/prezentacia-knihy-poviedok-juraja-durana 
 

 Beseda so spisovateľkou Paulínou Feriancovou. 
[online]. [citované 2020-02-04]. Dostupné na internete: 
https://www.litcentrum.sk/podujatie/beseda-so-spisovatelkou-paulinou-
feriancovou 

 
 Stretnutie s prozaikom Antonom Balážom. 

[online]. [citované 2020-02-04]. Dostupné na internete: 
https://www.litcentrum.sk/podujatie/strenutie-s-prozaikom-antonom-balazom 

 
 Trnavský kraj a Trnava sú proti extrémizmu / [autor] (JV). 

In: MY Trnavské noviny. – Roč. 30, č. 5 (2020), s. 10. 
 

 Aj kone sa hrajú. 
[online]. [citované 2020-02-06]. Dostupné na internete: 
https://www.litcentrum.sk/podujatie/aj-kone-sa-hraju 

 
 Druhé podanie. 

[online]. [citované 2020-02-06]. Dostupné na internete: 
https://www.litcentrum.sk/podujatie/druhe-podanie 

 
 Stretnutie s prozaikom, scenáristom, dramatikom a publicistom Antonom 

Balážom. 13. 2. 2020 o 17:00 v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave. 
[online]. [citované 2020-02-11]. Dostupné na internete: 
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/stretnutie-s-prozaikom-
scenaristom-dramatikom-a-publicistom-antonom-balazom-13-2-2020-o-17-00-v-
kniznici-juraja-fandlyho-v-trnave/ 

 
 Šípková, Ružena 

Na dne duše – prezentácia knihy Juraja Ďúrana / Ružena Šípková.  
[online]. [citované 2020-02-12]. Dostupné na internete: 
https://www.dusevnezdravie.sk/na-dne-duse-prezentacia-knihy-juraja-durana/ 
 

 Matláková, Zlata 
Trnavské literárne súvislosti / Zlata Matláková. 
In: Literárny týždenník. – Roč. XXXIII, č. 5 – 6 (12. februára 2020), s. 2. 
 

 Erby brehov. Prezentácia knihy Gabriely Spustovej Izakovičovej v Knižnici Juraja 
Fándlyho v Trnave 20. 2. 2020 o 17:00. 
[online]. [citované 2020-02-13]. Dostupné na internete: 
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/erby-brehov-prezentacia-knihy-
gabriely-spustovej-izakovicovej-v-kniznici-juraja-fandlyho-v-trnave-20-2-2020-o-
17-00/ 
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 Návšteva Antona Baláža. 
[online]. [citované 2020-02-13]. Dostupné na internete: 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/navsteva-antona-balaza 
 

 Erby brehov. 
[online]. [citované 2020-02-13]. Dostupné na internete: 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/erby-brehov 

 
 Jarné prázdniny v knižnici. 

[online]. [citované 2020-02-13]. Dostupné na internete: 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/jarne-prazdniny-v-kniznici 
 

 Anton Baláž v trnavskej knižnici / [autor] (kjf). 
[online]. [citované 2020-02-18]. Dostupné na internete: 
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 V Knižnici Juraja Fándlyho so žiakmi z Ružindola. 

In: Zvonček. – Roč. XV, č. 7 (marec 2020), s. 20. 
 
 ZIMA A. D. 1500 – 2010. HISTÓRIA A PODOBY ZÍM V EURÓPE A NA 

SLOVENSKU. 
[online]. [citované 2020-02-24]. Dostupné na internete: 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/zima-a.-d.-1500---2010.-historia-a-podoby-
zim-v-europe-a-na-slovensku 

 
 Stretnutie s literárnym vedcom a klimatológom Pavlom Matejovičom v Knižnici 

Juraja Fándlyho 27. 2. 2020. 
[online]. [citované 2020-02-24]. Dostupne ne internete: 
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/stretnutie-s-literarnym-vedcom-
a-klimatologom-pavlom-matejovicom-v-kniznici-juraja-fandlyho-27-2-2020/ 
 

 Počas Týždňa slovenských knižníc príde do Trnavy režisérka filmov Sviňa či 
Únos / [autor] TASR. 
[online]. [citované 2020-02-25]. Dostupné na internete: 
https://mytrnava.sme.sk/c/22333277/pocas-tyzdna-slovenskych-kniznic-pride-do-
trnavy-reziserka-filmov-svina-ci-unos.html 
 

 Knižnica J. Fándlyho sa zapojí do tradičného podujatia, celý týždeň venuje 
stretnutiam s hosťami, exkurziám a podujatiam pre verejnosť. 
[online]. [citované 2020-02-25]. Dostupné na internete: 
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 Beseda s Miroslavou Varáčkovou. 
[online]. [citované 2020-02-25]. Dostupné na internete: 
https://zssucha.edupage.org/news/#336 
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 Beseda so spisovateľom Romanom Bratom. 
[online]. [citované 2020-02-25]. Dostupné na internete: 
https://zssucha.edupage.org/news/#336 
 

 Uvedenie básnickej zbierky Gabriely Izakovičovej Spustovej. 
[online]. [citované 2020-02-26]. Dostupné na internete: 
https://www.litcentrum.sk/podujatie/uvedenie-basnickej-zbierky-gabriely-
izakovicovej-spustovej 

 
 Prezentácia 3D tlačiarne. 

[online]. [citované 2020-02-29]. Dostupné na internete: 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/prezentacia-3d-tlaciarne 

 
 O Štefánikovi a Jánošíkovi. 

[online]. [citované 2020-02-29]. Dostupné na internete: 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/o-stefanikovi-a-janosikovi 
 

 Princezné a princovia. 
[online]. [citované 2020-02-29]. Dostupné na internete: 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/princezne-a-princovia 
 

 Týždeň slovenských knižníc – 2. – 7. marca 2020. 
[online]. [citované 2020-02-29]. Dostupné na internete: 
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/tyzden-slovenskych-kniznic-2-
7-marca-2020/  
 

 Stretnutie so spisovateľkou, scenáristkou a režisérkou Marianou Čengel 
Solčanskou. 5. 3. o 17:00 v Knižnici Juraja Fándlyho. 
[online]. [citované 2020-02-29]. Dostupné na internete: 
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/stretnutie-so-spisovatelkou-
scenaristkou-a-reziserkou-marianou-cengel-solcanskou-5-3-o-17-00-v-kniznici-
juraja-fandlyho/ 

 
 Motulko. 

In: Literárny týždenník. – Roč. XXXIII, č. 7 – 8 (26. februára 2020), s. 13. 
 

 V rámci Týždňa slovenských knižníc príde do trnavskej Sviňa / [autor] (ts-pm). 
[online]. [citované 2020-03-03]. Dostupné na internete: 
https://www.trnavskyhlas.sk/c/28070-v-ramci-tyzdna-slovenskych-kniznic-pride-
do-trnavskej-svina.htm 
 

 TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC – plagát. 
[online]. [citované 2020-03-03]. Dostupné na internete: 
http://www.infolib.sk/files/tsk_2020/plagat-tsk-2020-trnava.pdf 
 

 TSK 2020. 
[online]. [citované 2020-03-03]. Dostupné na internete: 
http://www.infolib.sk/sk/informacie/tsk-tyzden-slovenskych-kniznic/tsk-2020/ 
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 Stretnutie s Marianou Čengel Solčanskou. 
[online]. [citované 2020-03-03]. Dostupné na internete: 
https://www.litcentrum.sk/podujatie/stretnutie-s-marianou-cengel-solcanskou 

 
 TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC – program. 

In: MY Trnavské noviny. – Roč. 30, č. 9 (2020), s. 8. 
 
 Súťaž Literárny salón Trnava 2020. 

[online]. [citované 2020-03-06]. Dostupné na internete: 
https://www.litcentrum.sk/clanok/sutaz-literarny-salon-trnava-2020 

 
 Bežný chod a fungovanie knižnice pre individuálnych návštevníkov zostáva 

zachovaný. 
[online]. [citované 2020-03-09]. Dostupné na internete: 
https://www.trnava-live.sk/2020/03/09/bezny-chod-a-fungovanie-kniznice-pre-
individualnych-navstevnikov-zostava-zachovany/ 

 
 Oznam o zrušení kultúrnych podujatí. 

[online]. [citované 2020-03-11]. Dostupné na internete: 
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/oznam-o-zruseni-vsetkych-
kulturnych-podujati/ 
 

 Baláž, Anton 
Trnavská poetika, poézia knižnice / Anton Baláž. 
[online]. [citované 2020-03-11]. Dostupné na internete: 
http://www.kns.sk/ttpoetika.html 

 
 Literárny salón Trnava 2020. 

In: Literárny týždenník. – Roč. XXXIII, č. 9 – 10 (11. marec 2020), s. 17. 
 

 Hlinčíková, Miroslava 
Krajská Knižnica Juraja Fándlyho / Miroslava Hlinčíková. 
In: MAGAZÍN NÁDVORIE. – Roč. 2, č. 1 (jar 2020), s. 60 – 65. 

 
 Briška, Peter 

Nerezignovali na slovo, na webe knižnice spustili projekt / Peter Briška. 
[online]. [citované 2020-04-16]. Dostupné na internete: 
https://mytrnava.sme.sk/c/22367631/nerezignovali-na-slovo-na-webe-kniznice-
spustili-projekt.html 

 
 Briška, Peter 

Stredoškoláci sú od zajtra doma, trnavské divadlo ruší predstavenia / Peter 
Briška. 
[online]. [citované 2020-04-16]. Dostupné na internete: 
https://mytrnava.sme.sk/c/22353368/stredoskolaci-su-od-zajtra-doma-trnavske-
divadlo-rusi-predstavenia.html 

 
 Slovom proti vírusom. V čase uzatvorenej knižnice sa verejnosti prihovárajú 
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https://www.trnava-live.sk/2020/03/26/slovom-proti-virusom-v-case-uzatvorenej-
kniznice-sa-verejnosti-prihovaraju-autori-cez-internet/ 

 
 Knižnica spustila na webe projekt Slovom proti vírusom / [autor] (pm). 

[online]. [citované 2020-04-16]. Dostupné na internete: 
https://www.trnavskyhlas.sk/c/28227-kniznica-spustila-na-webe-projekt-slovom-
proti-virusom.htm 

 
 Trnavská knižnica spí počas koronakrízy len čiastočne, žije v online. 

[online]. [citované 2020-04-17]. Dostupné na internete: 
https://trnava.dnes24.sk/trnava-kniznica-ide-humornym-i-vaznym-slovom-proti-
virusom-
359418?fbclid=IwAR2rpSmbzOWDai5cmlyb3l4Mi5dWXsuqJFjilHpHlorXioW6QT
Z8cvYPFFk 

 
 Dom sociálnych služieb – Most n.o. 

[online]. [citované 2020-04-12]. Dostupné na internete: 
https://www.facebook.com/DssMost/ 

 
 „Slovom proti vírusom“ bojuje aj knižnica v Trnave. 

[online]. [citované 2020-04-10]. Dostupné na internete: 
https://www.facebook.com/DssMost/ 

 
 Trnava: Knižnica ide humorným i vážnym slovom proti vírusom 

[online]. [citované 2020-04-20]. Dostupné na internete: 
https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20200416TBB00089 

 
 Mestská televízia Trnava. Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave. 

[online]. [citované 2020-04-20]. Dostupné na internete: 
https://cutt.ly/jyA0QdW 

 
 Na webe spustili projekt. 

In: MY Trnavské noviny. – Roč. 30, č. 13 (2020), s. 6. 
 

 Včelár z Trnavy / [autor] (tasr). 
In: Roľnícke noviny. – Roč. 90, č. 16 (15. apríla 2020), s. 2. 

 
 Príhovory riaditeľa Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave, Ing. Pavla Tomašoviča 

klientom zariadenia. 
[online]. [citované 2020-05-06]. Dostupné na internete: 
http://zps.trnava.sk/wp/ 

 
 Zariadenie pre seniorov v Trnave. 

[online]. [citované 2020-05-06]. Dostupné na internete:  
https://www.facebook.com/ZariadeniepreseniorovvTrnave/ 
 

 Divadlá, galérie a múzeá prišli o tržby, župy čakajú pomoc od štátu / [autor] SITA. 
[online]. [citované 2020-05-07]. Dostupné na internete: 
https://mytrnava.sme.sk/c/22399726/divadla-galerie-a-muzea-prisli-o-trzby-zupy-
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 Knižnica otvorená v obmedzenom režime – fb. 
[online]. [citované 2020-05-11]. Dostupné na internete: 
https://www.facebook.com/groups/1006158296250077/?multi_permalinks=13504
29661822937&notif_id=1589174897702343&notif_t=group_activity 

 
 Talajková, Karin 

Západoslovenské múzeum v Trnave otvára svoje brány / Karin Talajková.  
[online]. [citované 2020-05-11]. Dostupné na internete: 
https://mytrnava.sme.sk/c/22400929/zapadoslovenske-muzeum-v-trnave-otvara-
svoje-brany.html 

 
 Múzeum, galériu a knižnicu otvoria ako prvé. Divadlo musí počkať. 

[online]. [citované 2020-05-11]. Dostupné na internete: 
https://trnava.dnes24.sk/muzeum-galeriu-a-kniznicu-otvoria-ako-prve-divadlo-
musi-pockat-360883 
 

 Od dnes vás privíta aj krajská knižnica. 
[online]. [citované 2020-05-13]. Dostupné na internete: 
https://www.facebook.com/TrnavskyKraj/ 
 

 Príhovor riaditeľa Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave, Ing. Pavla Tomašoviča 
klientom zariadenia. 
[online]. [citované 2020-05-14]. Dostupné na internete: 
http://zps.trnava.sk/wp/ 

 
 Zariadenie pre seniorov v Trnave. 

[online]. [citované 2020-05-14]. Dostupné na internete: 
https://www.facebook.com/1219262678182805/posts/2819445228164534/?sfnsn
=mo 
 

 Idú slovom proti vírusom / [autor] (TASR). 
In: MY Trnavské noviny. – Roč. 30, č. 16 (2020), s. 5. 
 

 Západoslovenské múzeum v Trnave. 
[online]. [citované 2020-05-25]. Dostupné na internete: 
https://cutt.ly/CyA0b6o 

 
 Dúverná zmlúva s Fándlym, alebo zemiakové placky z ktorých nepriberiete. 

[online]. [citované 2020-05-25]. Dostupné na internete: 
https://jarabkova.blog.sme.sk/c/536701/duverna-zmluva-s-fandlym-alebo-
zemiakove-placky-z-ktorych-nepriberiete.html?ref=oblubeny 

 
 Umenie a kultúra online. 

[online]. [citované 2020-05-26]. Dostupné na internete: 
https://www.aktuality.sk/clanok/793707/umenie-a-kultura-online/ 

 
 Oznam – Príhovory riaditeľa Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave, Ing. Pavla 

Tomašoviča klientom zariadenia, 26. 5. 2020. 
[online]. [citované 2020-06-09]. Dostupné na internete: 
http://zps.trnava.sk/wp/ 
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 Knižnica v Trnave je konečne v plnej prevádzke a otvorená verejnosti. 

[online]. [citované 2020-06-17]. Dostupné na internete: 
https://trnava.dnes24.sk/kniznica-v-trnave-je-konecne-v-plnej-prevadzke-a-
otvorena-verejnosti-364089 

 
 Slávnostné otvorenie herne v detskom oddelení knižnice. 

[online]. [citované 2020-06-17]. Dostupné na internete: 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/slavnostne-otvorenie-herne-v-detskom-
oddeleni-kniznice 

 
 Oznam – Príhovory riaditeľa Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave, Ing. Pavla 

Tomašoviča klientom zariadenia, 10. 06. 2020. 
[online]. [citované 2020-06-18]. Dostupné na internete: 
http://zps.trnava.sk/wp/ 
 

 Otvorenie zmodernizovaného interiéru herne pre deti Knižnice Juraja Fándlyho 
24. 6. 2020 o 10:30. 
[online]. [citované 2020-06-19]. Dostupné na internete: 
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/otvorenie-zmodernizovaneho-
interieru-herne-pre-deti-kniznice-juraja-fandlyho-24-6-2020-o-10-30/ 
 

 Letná trnavská poetika s Milanom Richterom, Štefanom Kuzmom, Pavlom 
Tomašovičom. 
[online]. [citované 2020-06-19]. Dostupné na internete: 
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/letna-trnavska-poetika-s-
milanom-richterom-stefanom-kuzmom-pavlom-tomasovicom/ 

 
 Knižnica pokračuje v modernizácii interiérov. Po takmer troch desaťročiach 

dostala novú tvár herňa v detskom oddelení. 
[online]. [citované 2020-06-25]. Dostupné na internete: 
https://www.trnava-live.sk/2020/06/24/kniznica-pokracuje-v-modernizacii-
interierov-po-takmer-troch-desatrociach-dostala-novu-tvar-herna-v-detskom-
oddeleni/ 
 

 Detská herňa v trnavskej krajskej knižnici má novú podobu / [autor] TASR. 
[online]. [citované 2020-06-25]. Dostupné na internete: 
https://www.teraz.sk/spravy/trnava-detska-herna-v-krajskej-knizn/476114-
clanok.html 
 

 Claudinka 
Snívadielko / Claudinka. 
[online]. [citované 2020-06-25]. Dostupné na internete: 
https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/64161/snivadielko/ 
 

 Snívadielko. 
[online]. [citované 2020-06-25]. Dostupné na internete: 
https://allevents.in/trnava/sn%C3%ADvadielko/200019789934124 
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 Trnavská poetika. 
[online]. [citované 2020-06-25]. Dostupné na internete: 
https://allevents.in/trnava/trnavsk%C3%A1-poetika/200019789934023 

 
 Trnava: Detská herňa v krajskej knižnici má novú podobu / [autor] don lem. 

[online]. [citované 2020-06-25]. Dostupné na internete: 
https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20200624TBB00102 

 
 Knižnica Juraja Fándlyho má po troch desaťročiach vynovenú detskú herňu / 

[autor] (ts/pm). 
[online]. [citované 2020-06-25]. Dostupné na internete: 
https://www.trnavskyhlas.sk/c/28702-kniznica-juraja-fandlyho-ma-po-troch-
desatrociach-vynovenu-detsku-hernu.htm 

 
 Trnavská poetika. 

[online]. [citované 2020-06-25]. Dostupné na internete: 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/trnavska-poetika12 

 
 LETNÁ TRNAVSKÁ POETIKA. 

[online]. [citované 2020-06-25]. Dostupné na internete: 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/letna-trnavska-poetika1 

 
 ... a nezabudni na labute! 

[online]. [citované 2020-06-25]. Dostupné na internete: 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/...-a-nezabudni-na-labute 

 
 Trnavská poetika. 

[online]. [citované 2020-06-26]. Dostupné na internete: 
http://kamsdetmi.sk/podujatia/zabava/trnavska-poetika/ 

 
 Šípková, Ružena 

Prvá letná Trnavská poetika (Dobrá poézia nás robí ľudskejšími) / Ružena 
Šípková. 
[online]. [citované 2020-06-29]. Dostupné na internete: 
https://www.seredonline.sk/2020/06/27/prva-letna-trnavska-poetika-dobra-
poezia-nas-robi-ludskejsimi/ 
 

 Prázdninový superklub. 
[online]. [citované 2020-06-29]. Dostupné na internete: 
https://www.trnava.sk/sk/podujatie/prazdninovy-superklub 
 

 Prázdninový superklub. 
[online]. [citované 2020-06-29]. Dostupné na internete: 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/prazdninovy-superklub 

 
 Už v stredu 1. júla otvára knižnica vo svojej záhrade Prázdninový superklub / 

[autor] (ts). 
[online]. [citované 2020-06-29]. Dostupné na internete: 
https://www.trnava-live.sk/2020/06/28/uz-v-stredu-1-jula-otvara-kniznica-vo-
svojej-zahrade-prazdninovy-superklub/ 
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 Obnovili herňu v trnavskej knižnici / [autor] ren. 

In: TRNAVSKO. – Roč. 26, č. 26 (26. jún 2020), s. 2. 
 

 Obnovili herňu v trnavskej knižnici / [autor] ren. 
[online]. [citované 2020-07-02]. Dostupné na internete: 
https://www.regionpress.sk/storage/app/uploads/public/5ef/59d/9f5/5ef59d9f5c04
f143046626.pdf 

 
 Trnavská poetika pokračuje. 

In: Literárny týždenník. – Roč. XXXIII, č. 25 – 26 (1. júla 2020), s. 19. 
 

 V knižnici majú novú herňu. 
In: MY Trnavské noviny. – Roč. 30, č. 26 (2020), s. 4. 
 

 Malá, Ľubica 
Nová herňa pre najmenších čitateľov v Knižnici Juraja Fándlyho / Ľubica Malá. 
In: Novinky z radnice. – Roč. XXXI, č. 6 (júl 2020), s. 2. 
 

 Kovář, Peter 
P. Kovář reaguje na nápisy na budove kina / Peter Kovář. 
In: Život v Hlohovci. – Roč. 54, č. 6 (jún 2020), s. 3. 
 

 Kopáčová, Renáta 
Prázdninový superklub začína / renátakopáčová. 
In: TRNAVSKO. – Roč. 24, č. 27 (3. júl 2020), s. 2. 

  
 Trnavská knižnica na Ostrove. 

[online]. [citované 2020-07-09]. Dostupné na internete: 
https://www.litcentrum.sk/podujatie/trnavska-kniznica-na-ostrove 
 

 A nezabudni na labute! 
[online]. [citované 2020-07-09]. Dostupné na internete: 
https://www.litcentrum.sk/podujatie/nezabudni-na-labute 
 

 Letná Trnavská poetika. 
[online]. [citované 2020-07-09]. Dostupné na internete: 
https://www.litcentrum.sk/podujatie/letna-trnavska-poetika-0 

 
 Prázdninový superklub: S Nikou a Leom nikdy nie je nuda. 

[online]. [citované 2020-07-09]. Dostupné na internete: 
https://www.litcentrum.sk/podujatie/prazdninovy-superklub-s-nikou-leom-nikdy-
nie-je-nuda 
 

 Prázdninový superklub. 
[online]. [citované 2020-07-09]. Dostupné na internete: 
https://www.vitajtevtrnave.sk/sk/podujatie/prazdninovy-superklub 

  
 Knižnica v Trnave pripravila program pre deti / [autor] TASR. 

[online]. [citované 2020-07-09]. Dostupné na internete: 

https://www.regionpress.sk/storage/app/uploads/public/5ef/59d/9f5/5ef59d9f5c04f143046626.pdf
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https://mytrnava.sme.sk/c/22443011/kniznica-v-trnave-pripravila-program-pre-
deti.html 
 

 Literárny salón Trnava 2020 (uzávierka: 21. 8. 2020). 
[online]. [citované 2020-07-09]. Dostupné na internete: 
https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/products/literarny-salon-trnava/ 

 
 Bašovská, Františka 

Miesto, kam sa vždy ˶moje " deti tešia / Františka Bašovská. 
In: Čaruška. – Roč.25, č. 1 (2020), s. 10. 
[online]. [citované 2020-07-15]. Dostupné na internete: 
https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie 

 
 Druhá letná Trnavská poetika (Literatúra je ako olympiáda) / Ružena Šípková. 

[online]. [citované 2020-07-20]. Dostupné na internete: 
https://www.seredonline.sk/2020/07/15/druha-letna-trnavska-poetika-literatura-je-
ako-olympiada/ 

 
 Literárny večer. Autorské čítanie poézie. 

[online]. [citované 2020-08-03]. Dostupné na internete: 
https://www.dekd.sk/aktivita/4382-literarny-vecer-autorske-citanie-poezie 
 

 Súťaž Literárny salón Trnava 2020. 
[online]. [citované 2020-08-04]. Dostupné na internete: 
https://www.litcentrum.sk/podujatie/sutaz-literarny-salon-trnava-2020 

 
 Prázdninový superklub: Kto má históriu rád, môže s nami spoznávať podhradie 

i hrad. 
[online]. [citované 2020-08-04]. Dostupné na internete: 
https://www.litcentrum.sk/podujatie/prazdninovy-superklub-kto-ma-historiu-rad-
moze-s-nami-spoznavat-podhradie-i-hrad 

 
 Prázdninový superklub: Kniha z neba nepadá, píše sa a prekladá. 

[online]. [citované 2020-08-04]. Dostupné na internete: 
https://www.litcentrum.sk/podujatie/prazdninovy-superklub-kniha-z-neba-nepada-
pise-sa-preklada 

 
 Jurčo, Martin 

Odišla dlhoročná riaditeľka knižnice Janka Ághová / Martin Jurčo. 
In: Novinky z radnice. – Roč. XXXI, č. 7/8 (august/september 2020), s. 35. 

 
 Letná burza kníh. 

In: Knižničný spravodajca. – Roč. 47, č. 1 (2020), s. 28. 
Dostupné: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie#spravodajca 

 
 Dúverná zmluva s Fándlym. 

[online]. [citované 2020-08-17]. Dostupné na internete: 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/duverna-zmluva-s-fandlym 
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 Zomrel fotograf Blažej Vittek / [autor] (pt). 
[online]. [citované 2020-08-24]. Dostupné na internete: 
https://www.trnava-live.sk/2020/08/23/zomrel-fotograf-blazej-vittek/ 

 
 Zomrel Blažej Vittek, fotograf Trnavy / [autor] pt, pm. 

[online]. [citované 2020-08-24]. Dostupné na internete: 
https://www.trnavskyhlas.sk/c/29047-zomrel-blazej-vittek-fotograf-trnavy.htm 

 
 Diskusia o knihe...úspešný európsky príbeh ...2. 9. 2020 o 16:30 

v refraktárifrantiškánského kláštora v Trnave. 
[online]. [citované 2020-09-02]. Dostupné na internete: 
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/diskusia-o-knihe-uspesny-
europsky-pribeh-2-9-2020-o-16-30-v-refraktari-frantiskanskeho-klastora-v-trnave/ 
 

 Dúverná zmluva s Fándlym. Podvečer s členmi Fóra humoristov. 3. 9. 2020 
o 17:00 v Knižnici Juraja Fándlyho. 
[online]. [citované 2020-09-03]. Dostupné na internete: 
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/duverna-zmluva-s-fandlym-
podvecer-s-clenmi-fora-humoristov-3-9-o-17-00-v-kniznici-juraja-fandlyho/ 
 

 Dúverná zmluva s Fándlym. 
In: Slovenské národné noviny. – Roč. 35, č. 36 (5. september 2020), s. 11. 
 

 Hosťom diskusie v Špitáliku bude riaditeľ trnavskej knižnice Pavol Tomašovič / 
[autor] (dk,pm). 
[online]. [citované 2020-09-09]. Dostupné na internete: 
https://www.trnavskyhlas.sk/c/29163-hostom-diskusie-v-spitaliku-bude-riaditel-
trnavskej-kniznice- 
pavol-tomasovic.htm 
 

 Literárny večer – Jarmočné chute. 
[online]. [citované 2020-09-09]. Dostupné na internete: 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/literarny-vecer---jarmocne-chute 
 

 Trnavčania na návšteve v Trnave. 
[online]. [citované 2020-09-09]. Dostupné na internete: 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/trnavcania-na-navsteve-v-trnave 

 
 Počúvala som intuíciu – 9 princípov moderného človeka. 

[online]. [citované 2020-09-09]. Dostupné na internete: 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/pocuvala-som-intuiciu---9-principov-
moderneho-cloveka 

 
 Šípková, Ružena  

Dúvernázmlúva s Fándlym (Trnavské Fórum humoristov na ceste časom) / 
Ružena Šípková. 
[online]. [citované 2020-09-16]. Dostupné na internete: 
https://www.seredonline.sk/2020/09/13/duverna-zmluva-s-fandlym-trnavske-
forum-humoristov-na-ceste-casom/ 
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https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/diskusia-o-knihe-uspesny-europsky-pribeh-2-9-2020-o-16-30-v-refraktari-frantiskanskeho-klastora-v-trnave/
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http://www.kamdomesta.sk/trnava/pocuvala-som-intuiciu---9-principov-moderneho-cloveka
http://www.kamdomesta.sk/trnava/pocuvala-som-intuiciu---9-principov-moderneho-cloveka
https://www.seredonline.sk/2020/09/13/duverna-zmluva-s-fandlym-trnavske-forum-humoristov-na-ceste-casom/
https://www.seredonline.sk/2020/09/13/duverna-zmluva-s-fandlym-trnavske-forum-humoristov-na-ceste-casom/


 Trnavský archív pripravil podujatia v duchu myšlienky Minulosť vzdeláva / [autor] 
(mvsr). 
In: Obecné noviny. – Roč. XXX, č. 37 – 38 (15. september 2020), s. 26. 

 
 Matláková, Zlata 

Nová publikácia o dejinách Trnavy / Zlata Matláková. 
In: Literárny týždenník. – Roč. XXXIII, č. 31 – 32 (16. september 2020), s. 22. 
 

 Baláž, Anton 
Trnavská poetika, poézia knižnice / Anton Baláž. 
[online]. [citované 2020-09-18]. Dostupné na internete: 
http://www.kns.sk/ttpoetika.html 
 

 Vyhodnotenie XXII. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže O CENU SUT 
2019/2020. 
[online]. [citované 2020-09-21]. Dostupné na internete: 
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/vyhodnotenie-xxii-rocnika-
celoslovenskej-literarnej-sutaze-o-cenu-sut-2019-2020/ 

 
 Matláková, Zlata 

Nová publikácia – Trnava 1238 – 2018... úspešný európsky príbeh... – o dejinách 
Trnavy / Zlata Matláková. 
[online]. [citované 2020-10-09]. Dostupné na internete: 
https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/news/nova-publikacia-o-
dejinach-trnavy/ 

 
 Jurčo, Martin 

Fotografie boli zrkadlom jeho vnútorného života. Baďo, nelúčime sa, cez ne si 
stále s nami / Martin Jurčo. 
In: Novinky z radnice. – Roč. XXXI, č. 9 (október 2020), s. 28 – 29. 

 
 VIDEO: Spúšťame novú literárnu rubriku Slovom proti vírusom. 

[online]. [citované 2020-10-16]. Dostupné na internete: 
https://www.trnavskyhlas.sk/c/29419-video-spustame-novu-literarnu-rubriku-
slovom-proti-virusom.htm 
 

 Literárny večer s Pavlom Tomašovičom. 
[online]. [citované 2020-10-19]. Dostupné na internete: 
https://www.litcentrum.sk/podujatie/literarny-vecer-s-pavlom-tomasovicom 
 

 VIDEO: Literárne inšpirácie na víkend. 
[online]. [citované 2020-10-19]. Dostupné na internete: 
https://www.trnava-live.sk/2020/10/16/literarne-inspiracie-na-vikend/ 

 
 Projekcie festivalu animovaných filmov Bienále animácie Bratislava 2020 sa 

podarilo uskutočniť aj v trnavskom regióne. 
[online]. [citované 2020-10-21]. Dostupné na internete: 
https://www.trnava-live.sk/2020/10/17/projekcie-festivalu-animovanch-filmov-
bienale-animacie-bratislava-2020-sa-podarilo-uskutocnit-aj-v-trnavskom-regione/ 
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 Online z Malého Berlína: Knižné tipy na dlhé večery ponúkne Pavol Tomašovič / 
[autor] (TS). 
[online]. [citované 2020-10-26]. Dostupné na internete: 
https://www.trnavskyhlas.sk/c/29464-online-z-maleho-berlina-knizne-tipy-na-dlhe-
vecery-ponukne-pavol-tomasovic.htm 

 
 Kultúrne inštitúcie v kraji presúvajú časť svojich aktivít do online priestoru. 

[online]. [citované 2020-10-26]. Dostupné na internete: 
https://myzahorie.sme.sk/c/22518398/kulturne-institucie-v-kraji-presuvaju-cast-
svojich-aktivit-do-online-priestoru.html 
 

 TTSK: Kultúra sa presúva do online priestoru. 
[online]. [citované 2020-10-26]. Dostupné na internete: 
https://www.trnava-live.sk/2020/10/26/ttsk-kultura-sa-presuva-do-online-priestoru/ 
 

 Kultúra ide na internet: Krajské inštitúcie budú fungovať online / [autor] SITA. 
[online]. [citované 2020-10-26]. Dostupné na internete: 
https://www.trnavskyhlas.sk/c/29473-kultura-ide-na-internet-krajske-institucie-
budu-fungovat-online.htm 

 
 Knižné tipy na dlhé večery ponúkne riaditeľ knižnice Pavol Tomašovič. 

[online]. [citované 2020-10-27]. Dostupné na internete: 
https://www.trnava-live.sk/2020/10/26/knizne-tipy-na-dlhe-vecery-ponukne-
riaditel-kniznice-pavol-tomasovic/ 

 
 Kultúra sa presúva do online priestoru. 

[online]. [citované 2020-10-27]. Dostupné na internete: 
https://www.seredonline.sk/2020/10/26/kultura-sa-presuva-do-online-priestoru/ 

 
 Kultúrne inštitúcie presúvajú aktivity do online priestoru / [autor] TASR. 

[online]. [citované 2020-10-29]. Dostupné na internete: 
https://mytrnava.sme.sk/c/22518859/kulturne-institucie-presuvaju-aktivity-do-
online-priestoru.html 

 
 Literárny salón 2020 vyhodnotili online, ceny prídu víťazom poštou / [autor] 

TASR. 
[online]. [citované 2020-10-29]. Dostupné na internete: 
https://mytrnava.sme.sk/c/22520018/literarny-salon-2020-vyhodnotili-online-ceny-
pridu-vitazom-postou.html 

 
 Slovom proti vírusom: Poviedky Škoricové sklepy sú dobrý tip na dlhé večery. 

[online]. [citované 2020-10-30]. Dostupné na internete: 
https://www.trnavskyhlas.sk/c/29505-slovom-proti-virusom-poviedky-skoricove-
sklepy-su-dobry-tip-na-dlhe-vecery.htm 
 

 Bienále animácie Bratislava 2020 v Trnavskom kraji. 
[online]. [citované 2020-10-20]. Dostupné na internete: 
https://www.osvetatt.sk/trnavsky-samospravny-kraj-a-trnavske-osvetove-
stredisko-su-partnermi-medzinarodneho-festivalu-bienale-animacie-bratislava-
2020/ 
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 Milan Michal Harminc a Trnava. 
[online]. [citované 2020-11-06]. Dostupné na internete: 
https://facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/ 

 
 Slovom proti vírusom: Pavol Tomašovič o inšpiráciách Sviatka bezvýznamnosti. 

[online].[citované 2020-11-13]. Dostupné na internete: 
https://www.trnavskyhlas.sk/c/29579-slovom-proti-virusom-pavol-tomasovic-o-
inspiraciach-sviatka-bezvyznamnosti.htm 

 
 Zomrel archivár Jozef Šimončič, najlepší znalec dejín Trnavy / [autor] SITA. 

[online]. [citované 2020-11-23]. Dostupné na internete: 
https://www.trnavskyhlas.sk/c/29631-zomrel-archivar-jozef-simoncic-najlepsi-
znalec-dejin-trnavy.htm 

 
 Zomrel dlhoročný archivár a znalec dejín Trnavy Jozef Šimončič / [autor] SITA. 

[online]. [citované 2020-11-23]. Dostupné na internete: 
https://mytrnava.sme.sk/c/22539614/zomrel-dlhorocny-archivar-a-znalec-dejin-
trnavy-jozef-simoncic.html 

 
 Opustila nás veľká osobnosť. Vo veku 92 rokov zomrel čestný občan Trnavy, 

historik a archivár Jozef Šimončič. 
[online]. [citované 2020-11-23]. Dostupné na internete: 
https://www.trnava-live.sk/2020/11/22/opustila-nas-velka-osobnost-vo-veku-92-
rokov-zomrel-cestny-obcan-trnavy-historik-a-archivar-jozef-simoncic/ 

 
 Slovom proti vírusom: Útok na pekáreň ako tip na víkendové čítanie. 

[online]. [citované 2020-11-30]. Dostupné na internete: 
https://www.trnavskyhlas.sk/c/29670-slovom-proti-virusom-utok-na-pekaren-ako-
tip-na-vikendove-citanie.htm 

 
 Kultúra sa presúva do online priestoru / [autor] (Red). 

In: My Trnavské noviny. – Roč. 30, č. 44 (2020), s. 9. 
 

 Z dotácie podporili kultúru, ušetrené peniaze pôjdu aj seniorom / [autor] (PB). 
In: MY Trnavské noviny. – Roč. 30, č. 44 (2020), s. 24. 
 

 Zomrel dlhoročný znalec dejín Trnavy a archivár / [autor] (SITA). 
In: MY Trnavské noviny. – Roč. 30, č. 48 (2020), s. 6. 
 

 Knižnica sa dočká Letnej čitárne a revitalizácie záhrady, v divadle zrekonštruujú 
zrkadlovú sálu. 
[online]. [citované 2020-12-15]. Dostupné na internete: 
https://www.trnava-live.sk/2020/12/15/kniznica-sa-docka-letnej-citarne-a-
revitalizacie-zahrady-v-divadle-zrekonstruuju-zrkadlovu-salu/ 
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ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 

 

 

Využiteľnosť elektronických služieb v KJF v roku 2020 

 Áno Nie 

Možnosť elektronickej 

rezervácie služby*  

prostredníctvom online 

formulára 

Vstup do konta áno  

Rezervovanie dokumentov áno  

Predĺženie výpožičnej doby áno  

Objednávka rešerše áno  

Objednávka MVS áno  

Napíšte nám áno  

Návrh na nákup kníh áno  

Iné* -   

   

   

Možnosť elektronickej platby za objednané služby  Nie 
 

   

Možnosť elektronickej platby za objednané služby   
* špecifikovať elektronickú službu 

 
 
 

ZAHRANIČNÉ SLUŽOBNÉ CESTY 
 

 

Zahraničnécesty zamestnancov KJF za rok 2020 
P. č. Miesto 

rokovania 
Štát* Dátum Účel zahraničnej cesty** 

1. Břeclav Česko 04.02.2020 Rokovanie o spolupráci s riaditeľom 
Mestskej knižnice Břeclav 

2.  České 
Budějovice 

Česko 14. – 15.02. 
2020 

Rokovanie o spolupráci s riaditeľom knižnice 
v Českých Budějoviciach  

     

     

* podľa ISO 3166-1 
** stručný popis na max. 20 znakov s medzerami 

 
 

 
 
 
 

     
     



ŠTATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2020 
 

 

Personálna vybavenosť 
 

Personálna štruktúra zamestnancov za rok 2020 
Názov 
organizácie 

Počet 
pracovníkov 

Prepočítaný  
počet 
pracovníkov 

Schválený 
počet 
pracovníkov 

Počet 
odborných 
pracovníkov 

Počet 
riadiacich 
pracovníkov 

Počet admin. 
pracovníkov 

Počet 
obslužných 
pracovníkov 

Priemerná 
mzda 

Priemerný 
vek 

KJF 37 36,8 38,5 26 5 4 2 1 099,72 51 

 
 
 

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov podľa pohlavia za rok 2020 
Názov 
organizácie 

 

VŠ II. stupňa VŠ I. stupňa 
SŠ 

s maturitou 
SŠ bez 
maturity Základné Spolu 

Muž Žena Muž Žena Muž Žena Muž Žena Muž Žena Muž Žena 

KJF 

Štatutár 1          1  

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

 5    2      7 

Odborní pracovníci 2 4 1 1 1 15      24 

Administratívni 
pracovníci 

     3      3 

Obslužní pracovníci     1   1    2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veková štruktúra zamestnancov za rok 2020 
Názov 
organizácie 

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

KJF 

Štatutár - - - - 1 - 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

- - - - 3 1 

Odborní pracovníci - 3 2 6 14 2 

Administratívni 
pracovníci 

- - 1 - 2 - 

Obslužní pracovníci - - - -  2 

 

 

Počet zamestnancov na základe špecifických kritérií za rok 2020 
Názov organizácie Celkový počet zamestnancov Pracujúci dôchodcovia ZŤP Pracovník na 

materskej/rodičovskej dovolenke 

KJF 37 2 2 1 

 

 

 

Odborný rast a vzdelávanie  
 

 KJF 

 2018 2019 2020 

Počet zamestnancov, ktorí v roku 2020 absolvovali, 
resp. ukončili vzdelávanie (dištančné štúdium, kurzy 
atď.) 

4 0 2 

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

4 0 0 

 

Pohyb pracovných síl 
 

Pohyb pracovných síl v za roky 2018 – 2020 
 2018 2019 2020 

Org. prírastok úbytok spolu prírastok úbytok spolu prírastok úbytok spolu 

KJF 0 0 35 2 0 37 1 1 37 



Hlavné ukazovatele činnosti 
 

 KJF 

 2018 2019 2020 

Kultúrno-spoločenské 
podujatia  

656 755 328 

Odborné podujatia 8 15 15 

SPOLU 664 770 343 

 

 

 

Základné ukazovatele činnosti za roky 2018 – 2020 
 Počet výpožičiek Registrovaní používatelia Fyzická návštevnosť 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

KJF 264.017 275 716 198 913 10.399 10 744 9 540 125.018 132 797 107 711* 

          

 Virtuálni návštevníci 290 147 

 

 

 

Ukazovatele stavu knižničného fondu za roky 2018 – 2020 
 Počet knižničných jednotiek vo fondoch Prírastky Finančné prostriedky na nákup 

knižničných fondov a periodík v € 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

KJF 217.731 214 404 209 799 6.046 6 046 5 309 51.286,98 61 674,71 45 541,36 

 
 KJF 

 2018 2019 2020 

Metodické návštevy 35 46 20 

Metodické konzultácie 102 164 225 

Bibliografické a faktografické 
informácie 

10.638 9 242 9 388 

Vypracované rešerše 227 192 158 

Edičná činnosť 17 15 9 

 


