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1. Základné údaje 
 

Názov organizácie: Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 

 
 Adresa sídla : Rázusova 1, 918 20 Trnava 

 Telefónne číslo: 033/5511782 
 E-mail: kniznica@kniznicatrnava.sk 
 Webové sídlo: www.kniznicatrnava.sk 
 Facebook: @kniznicatrnava 
 Instagram: kniznicatrnava 
 Zriaďovacia listina č. 1351 zo dňa 1. 4. 2002 
 Rok založenia organizácie:1952 
 Riaditeľ: do 30. 4. 2019 Mgr. Lívia Koleková 

od 1. 5. 2019 Mgr. Emília Dolníková, poverená riadením 
od 1. 8. 2019 Ing. Pavol Tomašovič 

 
Základná charakteristika organizácie 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave je najväčšou verejnou knižnicou v Trnavskom 

kraji. Za prvú historickú predchodkyňu Knižnice Juraja Fándlyho môžeme považovať 

prvú verejnú čitáreň, ktorú zriadil vo svojom hostinci na Františkánskej ulici v Trnave 

národný buditeľ Martin Branislav Tamaškovič v roku 1838. Neskôr, v roku 1886 bola v 

Trnave otvorená Verejná mestská knižnica, ktorú založil Bratislavský maďarský 

vzdelávací spolok. Po vzniku Československej republiky v roku 1919 bol  prijatý zákon 

o verejných knižniciach, no prvá verejná knižnica mesta Trnava vznikla až po dlhých 

prípravách. Slávnostne bola otvorená 14. februára 1927, umiestnená bola v 

Adalbertíne, v budove meštianskej školy na Hollého ulici. 

 
30. apríla 1952 Rada Okresného národného výboru v Trnave zriadila Okresnú 

ľudovú knižnicu v Trnave. Zároveň sa knižnica presťahovala do budovy bývalej 

Hospodárskej banky, kde dostala tri miestnosti. Krásna secesná budova je odvtedy 

sídlom našej knižnice. Budovu projektoval významný architekt Milan Michal Harminc 

pre potreby banky, od roku 2013 je objekt zapísaný v Zozname kultúrnych pamiatok 

SR. Krajskou knižnicou sa stala v roku 1997. 

 
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave je samostatným právnickým subjektom, 

zabezpečuje knižnično-informačné služby, buduje a uchováva univerzálny knižničný 

fond. V súlade s ustanoveniami zákona 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 3 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. Je 

najväčšou verejnou knižnicou v celom Trnavskom samosprávnom kraji. 

mailto:kniznica@kniznicatrnava.sk
http://www.kniznicatrnava.sk/
http://www.kniznicatrnava.sk/sk/juraj-fandly/


Svoje služby poskytuje knižnica jednak v hlavnej budove na Rázusovej ulici č. 

1 v Trnave a taktiež na detašovaných pracoviskách, ktorými sú: hudobné oddelenie 

knižnice – v Dome hudby na ulici Mikuláša Schneidra–Trnavského, v pobočke na ZŠ 

Gorkého ulica 21 a v pobočke na Mozartovej ulici 10 v Trnave. 



2. Personálna vybavenosť 

K 31.12. 2019 pracovalo v knižnici 37 fyzických osôb, prepočítane 35,9 osôb, z toho 
jeden pracovník pracoval na 5 hodinový úväzok, jedna pracovníčka na 6 hodinový 
úväzok a jedna pracovníčka na 4 hodinový úväzok. 

Na materskej, resp. rodičovskej dovolenke boli 2 pracovníčky, z toho jedna nastúpila 
do pracovného pomeru k 16. 4. 2019. 
S Úradom práce sociálnych vecí a rodiny mala v roku 2019 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 2019 na základe zmluvy s ÚPSVaR 
bola podpísaná zmluva pre asistenta nevidiaceho, na základe ktorej sa refunduje časť 
mzdy a odvodov. 
Počas roka 2019 v knižnici pracovali dvaja pracovníci (32 hod. mesačne) – dlhodobo 
nezamestnaní – v zmysle § 10 zákona č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. 

 

Počet zamestnancov organizácie na základe špecifických kritérií za rok 

2019 
Celkový počet 
zamestnancov 

Pracujúci 
dôchodcovia 

ZŤP Pracovník na 
materskej dovolenke 

37 2 2 1 
 
 

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov podľa pohlavia za rok 2019 
 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 

Štatutár 1          1  

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

  
3 

    
1 

      
4 

Odborní 
pracovníci 

 
2 

 
4 

 
1 

 
1 

 
1 

 
18 

      
27 

Administratívni 
pracovníci 

      
3 

      
3 

Obslužní 
pracovníci 

     
1 

   
1 

    
2 

 
 

Štruktúra zamestnanosti podľa dĺžky trvania pracovného pomeru 
 Muži % Ženy % Spolu % 

do 5 rokov 3 8,10 6 16,21 9 24,36 

do 10 rokov   3 8,10 3 8,10 

do 15 rokov   3 8,10 3 8,10 

do 20 rokov   12 5,40 2 5,40 

nad 20 rokov 2 5,40 18 48,64 20 54,04 

Spolu 5 13,50 32 86,45 37 100 



Personálna štatistika 
 

Personálna štruktúra zamestnancov v organizácii za rok 2019 
Počet 

pracovníkov 

Prepočítaný 

počet 
pracovníkov 

Schválený 

počet 
pracovníkov 

Počet 

odborných 
pracovníkov 

Počet 

riadiacich 
pracovníkov 

Počet 

admin. 
pracovníkov 

Počet 

obslužných 
pracovníkov 

Priemerná 

mzda 

Priemerný 

vek 

37 35,90 38,5 26 5 4 2 1064,70 50,3 
         

         



Odborný rast a vzdelávanie 

- Komunikačné techniky a zručnosti. 13. 2. 2019. Trnava, učebňa KJF. PhDr. J. 
Bartek, H. Horváthová, Mgr. V. Chorvatovičová, L. Karabová, H. Kutáleková, PhDr. 
A. Vozárová. 

- Online katalóg, referenčné služby a súborné katalógy. Odborný seminár.13. 3. 
2019. Martin. Z. Vozárová, Mgr. A. Navrátil. 

- Detský svet hudby s klavírnou vílou. 14. 3. 2019. Žilina, Krajská knižnica. PhDr. 
A. Vozárová. 

- Hollého pamätník – okresné kolo 1. a 2. stupeň. 19. – 20. 3. 2019. Galanta, 
GOS. H. Kutáleková, Mgr. V. Chorvatovičová. 

- Školenie k GDPR. 25. 3., 27. 3. 2019. KJF Trnava, všetci pracovníci. 

- Knihovnícke odborné minimum. 1. 4. – 12. 4. 2019. Bratislava, CVTI. J. 
Krajčirovičová. 

- Československé stretnutie knihovníkov v Třinci a odborný seminár Dílna 
knihovníků – trenérů paměti, 28. – 30. 4. 2019. Třinec, ČR. Bc. J. Brliťová. 

- Súťažná prehliadka knižničných podujatí. 12. – 14. 5. 2019. Prešov. Mgr. V. 
Chorvatovičová. 

- Bratislavský bibliografický deň. Seminár. 16. 5. 2019 Univerzitná knižnica v 
Bratislave. Mgr. I. Gálusová, H. Stolariková. 

- Seminár Inteligentné technológie a vzdelávanie v knižničnej praxi. 20. – 21. 5. 
2019. Banská Bystrica. D. Brilský. 

- Aby deti rady čítali 5. Lektorovanie workshopu Myšlienkové mapy pre účastníkov 
odborného seminára. 23. 5. 2019. Bratislava. Bc. J. Brliťová. 

- Aby deti čítali. 5. odborný seminár s worshopmi pre prácu s deťmi. 23. 5. 2019. 
Bratislava, Univerzitná knižnica. L. Karabová, Mgr. T. Kozmálová. 

- Celoslovenský snem kráľov detských čitateľov. 23. – 24. 5. 2019. Banská 
Štiavnica. M. Valentová, Mgr. V. Chorvatovičová. 

- Seminár k povinnostiam poverených osôb a ich spolupráci so zodpovednou 
osobou. 28. 5. 2019. Somi Systems a.s. Banská Bystrica. Mgr. I. Gálusová. 

- Katalogizačné pravidlá RDA – metodika popisu monografie a článkov vo formáte 
MARC21 s interpretáciou RDA a zápis autorít. Školenie. 10. – 11. 6. 2019 KJF v 
Trnave. Odborní pracovníci KJF a regionálnych knižníc TTSK v počte 16. 

- Školenie k online katalógu Virtua. 17. 9., 20. 9., 7. 10. 2019. Študovňa KJF. Všetci 
pracovníci výpožičných služieb. 

- Odborná exkurzia do knižníc v Bratislave. 25. 9. 2019. V spolupráci s Krajskou 
pobočkou SSKK Trnava. Členovia SSKK 

- Stretnutie používateľov KIS3G. 26. 9. 2019. SNK Martin. Mgr. E. Dolníková, Bc. 
J. Brliťová, Ing. P. Tomašovič. 

- Seminár Komunikačné stratégie knižnice 21. storočia. 2. 10. 2019. Mestská 
knižnica Bratislava. Mgr. E. Dolníková, Mgr. M. Danková, Ing. P. Tomašovič. 

- Knihovnícky barcamp 6. 10. 2019. Bratislava. Mgr. V. Chorvatovičová, Mgr. T. 
Kozmálová. 

- Aktivizácia kognitívnych funkcií seniorov. Certifikovaný vzdelávací kurz. 21. 10. – 
25. 10. 2019. Bratislava. Mgr. I. Šimčíková, Z. Vozárová. 



- III. Medzinárodná konferencia Inštitútu IBBY – Čo vidíme a čo nevidíme v 
obrázkovej knižke. 22. 10. 2019. Bratislava. Mgr. T. Kozmálová, H. Kutáleková. 

- Bibliotéka. 7. – 8. 11. 2019. Bratislava. Mgr. V. Chorvatovičová, Mgr. T. 
Kozmálová. Mgr. V. Zrníková. 

- Motivačné aktivity s detským čitateľom. Odborný seminár. 20. – 22. 11. 2019. 
Košice. Mgr. V. Chorvatovičová, Mgr. T. Kozmálová. 

- Elektronické informačné zdroje – Autorský zákon. Odborný seminár. 27. 11. 2019. 
Krajská knižnica Žilina. Mgr. E. Dolníková, Mgr. I. Šimčíková, Mgr. I. Gálusová. 

- Pramene slovenskej hudby IX. 9. Konferencia hudobných knihovníkov, archivárov 
a múzejníkov. 27. – 28. 11. 2019. Knižnica P. O. Hviezdoslava, Prešov. PhDr. A. 
Vozárová. 

- Zázračné kľúče od hravého čítania. Celoslovenský seminár. 28. 11. 2019. 
Piešťany. H. Kutáleková, L. Karabová, Mgr. T. Kozmálová. 

- Koordinačná rada pre bibliografickú činnosť SR. 5. 12. 2019. SNK v Martine. H. 
Stoláriková. 

 
 

Ďalšie vzdelávanie zamestnancov 
Počet zamestnancov, ktorí v roku 2019 absolvovali, resp. ukončili 
vzdelávanie (dištančné štúdium, kurzy atď.) 

1 

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

2 

 
 
 
 

Pohyb pracovných síl za posledné tri roky 
Celkový počet zamestnancov Prírastok Úbytok 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

35 35 37 0 0 2 0 0 0 
 
 

 

Práca v odborných komisiách a redakčných radách 

 Celoslovenský 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 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, 

 Redakčná rada Čarušky – Mgr. E. Dolníková, V. Chorvatovičová, A. Beňová, L. 

Karabová 

 Redakčná rada webovej stránky – Mgr. E. Dolníková, PhDr. A. Vozárová, Bc. J. 

Brliťová, Mgr. I. Gálusová, Mgr. V. Chorvatovičová, Mgr. I. Šimčíková 



 Odborná hodnotiaca komisia FPU pre podprogramy 5.1.1 a 5.1.2 Infraštruktúra 

knižníc a 5.1.4 Akvizícia knižníc – Mgr. I. Gálusová 

 
Agenda ochrany osobných údajov: 

V roku 2019 boli vypracované: 4 interné smernice 

Návrhy na úpravu tlačív pre oblasť služieb 

Prevádzkové knihy a knihy vstupov pre oblasť IT 

Uskutočnilo sa poučenie všetkých zamestnancov KJF v Trnave a boli vypracované 

zmluvy s externými spolupracovníkmi. 

Na požiadanie pracovníkov jednotlivých oddelení služieb boli vypracované súhlasy 

dotknutých osôb. 



3. Hospodárska činnosť 

3.1 Príspevok zriaďovateľa – bežné výdavky: 777 456,00 € 

 

Čerpanie bežných výdavkov za rok 2019 
Ekonomická klasifikácia 

bežných výdavkov 

Bežné výdavky v EUR 

Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

úpravách 

Skutočné 

čerpanie 

čerpanie z 

upraveného 

rozpočtu v % 

610 Mzdy 484 000 484 000 458 675 94,77 % 

620 Odvody 169 000 169 000 134 210 91,25 % 

630 Tovary a služby 113 612 121 456 162 232 133,58 % 

640 Bežný transfer 3 000 3 000 2 339 77,97 % 

Spolu 769 612 777 456 777 456 100% 

 
 

3.2 Príspevok zriaďovateľa – kapitálové výdavky: 5 772,00 € 
 

Čerpanie kapitálových výdavkov za rok 2019 
 Kapitálové výdavky v EUR 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet 
po 

úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z 
upraveného 

rozpočtu v % 

Investičné akcie*     

HIM 5 800  5 772 99,52% 

Spolu 5 800  5 772 99,52 % 

* aj projektové dokumentácie 

 

 

3.3 Tržby a vlastné výnosy: 32 192,59 € 
 

3.4 Finančné prostriedky z grantových schém 40 347,00 € 

 

Čerpanie finančných prostriedkov z dotačných schém (MK SR, ÚV SR, 

Fond na podporu umenia, mestá, nadácie, iné) za rok 2019 
P. 

č. 
Vyhlasovateľ 

výzvy 

Názov 

projektu 

Požadovaná 

výška 
dotácie 

Schválená 

výška 
dotácie 

Kofinancovanie BV/KV 

1. Fond na podporu 
umenia 

Doplňovanie KF 20 000 18 000 1 850 BV 

2. Fond na podporu 
umenia 

Knižnica je In 18 693 17 000 915 BV 

3. MK SR Kultúrne poukazy  347  BV 

4. MK SR Rekonštrukcia 
zábradlia 

11 600 5 000 580 BV 

SPOLU BV 40 347 3 345  

SPOLU KV    



Nehnuteľný majetok TTSK v správe organizácie 

Objekty v správe organizácie za rok 2019 

 
Celkový počet objektov 

Zrekonštruované objekty Nové objekty (postavené, 
zakúpené) 

Počet Náklady v 
EUR 

Počet Náklady v EUR 

1     

 

Objekty v nájme organizácie za rok 2019 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2
 Výška nájmu 

3 Pobočka Tulipán 186,25 160,- EUR 

Pobočka Prednádražie 221,76 267,- EUR 

Pobočka Hudobné oddelenie 114 237,36 EUR 

Pozn.: Knižnica neplatí za nájom, platí sa iba prevádzkové náklady 

Celková 

výmera 

objektov 

Nezastavané 

plochy 

(nádvoria, 

záhrady, 

trávniky,..) 

Priestory 

slúžiace 

verejnosti 

Depozity Kancelárie Ostatné 

priestory 
 

Garáže 

2020m2 1044,5 m2 1752m2 -  35,4 m2 
 

 

Oprava a údržba za rok 2019 
Názov akcie Popis** Náklady v EUR 

Nátery Nátery dverí a zárubní 4 655 € 

Opravy Oprava osvetlenia 3 181,44 € 

Rekonštrukcia Rekonštrukcia zábradlia 5 709,60 € 

Elektroinštalácia Elektroinštalačné práce 2 221,20 € 

Opravy Oplechovanie ríms na budove 602,76 € 

Maľovanie Oprava maľovky v ODL 2 190 € 

Opravy Oprava vodovodného potrubia 259,50 € 

Opravy Montáž kľučiek 216 € 

Údržba Lepenie koberca 168 € 

Údržba Čistenie koberca 570 € 

Údržba Lepenie podlahovej krytiny 1 957,68 € 

SPOLU 21 731,18 € 



4. Metodická činnosť 
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 pre 79 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. 

 
4.1 Metodicko-inštruktážne návštevy a konzultácie 
 Obecná knižnica Prašník – 19. 1. 2019: optimalizovanie knižnično-informačných 

služieb a činností 
 Obecná knižnica Dolný Lopašov – 19. 1. 2019: optimalizovanie knižnično- 

informačných služieb a činností 
 Obecná knižnica Ostrov – 19. 1. 2019: knižnično-informačných služieb a činností 
 Obecná knižnica Kočín – Lančár – 19. 1. 2019: konzultovanie možností obnovy 

knižnice 
 Mestská knižnica Vrbové – 19. 1. 2019: optimalizovanie knižnično-informačných 

služieb a činností 
 Obecná knižnica Boleráz – 27. 3. 2019: optimalizovanie knižnično-informačných 

služieb a činností 
 Obecná knižnica Bíňovce – 27. 3. 2019: optimalizovanie knižnično-informačných 

služieb a činností 
 Obecná knižnica Horné Orešany – 27. 3. 2019: optimalizovanie knižnično- 

informačných služieb a činností 
 Obecná knižnica Dolné Orešany – 27. 3. 2019: optimalizovanie knižnično- 

informačných služieb a činností 
 Obecná knižnica Smolenice – 27. 3. 2019: konzultovanie možností obnovy 

knižnice 
 Záhorská knižnica v Senici – 12. 4. 2019: optimalizovanie knižnično- 

informačných služieb a činností 
 Obecná knižnica Dolné Otrokovce – 20. 5. 2019: optimalizovanie knižnično- 

informačných služieb a činností 
 Obecná knižnica Pastuchov – 20. 5. 2019: optimalizovanie knižnično- 

informačných služieb a činností 
 Obecná knižnica Dolné Trhovište – 20. 5. 2019: optimalizovanie knižnično- 

informačných služieb a činností 
 Mestská knižnica Hlohovec – 20. 5. 2019: optimalizovanie knižnično- 

informačných služieb a činností 
 Obecná knižnica Hubina – 29. 5. 2019: optimalizovanie knižnično-informačných 

služieb a činností 



 Obecná knižnica Moravany nad Váhom – 29. 5. 2019: optimalizovanie knižnično- 
informačných služieb a činností 

 Obecná knižnica Ratnovce – 29. 5. 2019 optimalizovanie knižnično- 
informačných služieb a činností 

 Obecná knižnica Sokolovce – 29. 5. 2019: optimalizovanie knižnično- 
informačných služieb a činností 

 Obecná knižnica Horné Trhovište – 29. 5. 2019: optimalizovanie knižnično- 
informačných služieb a činností 

 Galantská knižnica – 26. 6. 2019: optimalizovanie knižnično-informačných 
služieb a činností 

 Záhorská knižnica – 03. 7. 2019: optimalizovanie knižnično-informačných služieb 
a činností 

 Obecná knižnica Pečeňady – 27. 8. 2019: optimalizovanie knižnično- 
informačných služieb a činností 

 Obecná knižnica Borovce – 11. 9. 2019: optimalizovanie knižnično-informačných 
služieb a činností 

 Obecná knižnica Trebatice – 11. 9. 2019: optimalizovanie knižnično- 
informačných služieb a činností 

 Obecná knižnica Šterusy – 11. 9. 2019: konzultovanie možností obnovy knižnice 
 Obecná knižnica Kočín – Lančár – 11. 9. 2019: optimalizovanie knižnično- 

informačných služieb a činností 
 Obecná knižnica Nižná 11. 9. 2019 optimalizovanie knižnično-informačných 

služieb a činností 
 Obecná knižnica Siladice – 13. 9. 2019: optimalizovanie knižnično-informačných 

služieb a činností 
 Obecná knižnica Chtelnica – 17. 9. 2019: optimalizovanie knižnično- 

informačných služieb a činností 
 Obecná knižnica Veselé – 24. 9. 2019: optimalizovanie knižnično-informačných 

služieb a činností 
 Obecná knižnica Dubovany – 24. 9. 2019: konzultovanie možností obnovy 

knižnice 
 Obecná knižnica Veľké Kostoľany – 24.09.2019: optimalizovanie knižnično- 

informačných služieb a činností 
 Obecná knižnica Sasinkovo – 24. 9. 2019: konzultovanie možností obnovy 

knižnice 
 Obecná knižnica Dolná Krupá – 9. 10. 2019: optimalizovanie knižnično- 

informačných služieb a činností 
 Obecná knižnica Trstín – 9. 10. 2019: optimalizovanie knižnično-informačných 

služieb a činností 
 Obecná knižnica Naháč – 9. 10. 2019: konzultovanie možností obnovy knižnice 
 Obecná knižnica Dobrá Voda – 9. 10. 2019: optimalizovanie knižnično- 

informačných služieb a činností 
 Obecná knižnica Dolná Krupá – 23. 10. 2019: optimalizovanie knižnično- 

informačných služieb a činností 
 Obecná knižnica Buková – 23. 10. 2019: konzultovanie možností obnovy 

knižnice 
 Obecná knižnica Lošonec – 23. 10. 2019: optimalizovanie knižnično- 

informačných služieb a činností 
 Obecná knižnica Košolná – 23. 10. 2019: optimalizovanie knižnično- 

informačných služieb a činností 



 Obecná knižnica  Brestovany – 11. 11.  2019: optimalizovanie knižnično- 
informačných služieb a činností 

 Obecná knižnica Vlčkovce – 11. 11. 2019: optimalizovanie knižnično- 
informačných služieb a činností 

 Obecná knižnica Opoj – 11. 11. 2019: optimalizovanie knižnično-informačných 
služieb a činností 

 Obecná knižnica Voderady – 11. 11. 2019: optimalizovanie knižnično- 
informačných služieb a činností 

 

Metodické konzultácie a poradenská činnosť – 169 

Metodické konzultácie prebiehali najmä prostredníctvom emailovej a telefonickej 

komunikácie. Väčšia časť sa uskutočnila v prvej polovici roka, najmä pri štatistickom 

zisťovaní, keď knižnice konzultovali údaje k vyplneniu štatistiky a knižničnú legislatívu, 

5 konzultácií bolo venovaných poradenstvu pri vypracovávaní žiadostí do Fondu na 

podporu umenia. 10 konzultácií sa uskutočnilo v priestoroch Knižnice Juraja Fándlyho. 

Tieto boli venované zefektívneniu činnosti knižnično- informačných služieb. 

 
 

Počet verejných knižníc v okresoch Trnava, Piešťany a Hlohovec v rokoch 
2017 – 2019 

 2017 2018 2019 
Regionálne 1 1 1 

Mestské 4 4 4 

Obecné 79 78 79 

Špeciálne 0 0 0 

Iné 0 0 0 

Spolu 84 83 84 

 
 

4.2 Štatistika 

 Zber údajov a vyhodnotenie činnosti verejných knižníc okresov Hlohovec, 
Piešťany a Trnava 

 Spracovanie Ročného výkazu o knižnici za rok 2018 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 2018“ 

 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 2018“ 

 Aktualizácia zoznamu verejných knižníc v TTSK v roku 2018 
 Spracovanie Ročného výkazu o neperiodických publikáciách MK SR(KULT) 4- 

01 za KJF v Trnave za rok 2018 
 Spracovanie prehľadu činnosti verejných knižníc TTSK podľa okresov 

„Verejné knižnice TTSK v roku 2018“ 
 Spracovanie štandardov RKK a RK pre TTSK 



Benchmarking knižníc, plnenie štandardov, odpočty, hodnotenia 

 Spracovanie formulára a výkazu Benchmarking knižníc SR za KJF v r. 2018 
 Spracovanie Rozboru činnosti knižnice za rok 2018 
 Vypracovanie Plánu činnosti knižnice na rok 2019 

 
Porovnanie výkonov KJF so štandardmi 

Štandardy 60.001 – 100.000 obyv. ukazovateľ 2017 2018 2019 

Počet prírastkov KJ kúpou na 1 
obyvateľa 

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

Počet titulov periodík 200 – 300 227 215 225 

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

Počet PC s internetom pre verejnosť 12 – 20 12 12 15 

Počet študijných miest 80 – 120 145 149 155 

Počet prevádzkových hodín 54 – 58 54 54 54 

Počet výpožičiek na 1 ZVKČ 15.000 10 652,0 9 840,7 9 847,1 

Počet 
výpožičiek 
na 1 obyvateľa 

Základná úroveň 5 4,1 4,1 4,2 

Vyššia úroveň 8 

%používateľov 
z počtu 
obyvateľov 

Základná úroveň 13 15,4 16,3 16,49 

Vyššia úroveň 18 

Obrat 
knižničných 
fondov 

Základná úroveň 1,5 0,94 0,94 1 

Vyššia úroveň 2 

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

 
4.3 Ostatné metodicko–poradenské služby 

Zaškoľovanie obecných knihovníkov priamo v obecných knižniciach: 

 Obecná knižnica Pečeňady: 27. 8. 2019 

 Obecná knižnica Kočín – Lančár: 11. 9. 2019 

 Obecná knižnica Siladice: 13. 9. 2019 

 Obecná knižnica Chtelnica: 17. 9. 2019 

 
Prieskum spokojnosti KJF 

V roku 2018 sa knižnici uskutočnil prieskum spokojnosti formou dotazníkového 

prieskumu, ktorý bol v roku 2019 vyhodnotený s edičným výstupom: 

Prieskum spokojnosti používateľov KJF v Trnave (interpretácia 

výsledkov) / Miriam Danková. – Trnava : KJF v Trnave, 2019. - 43 s. 



5. Akvizičná, bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť 

 
Knižničný fond 

Doplňovanie knižničného fondu sa uskutočňovalo pravidelným nákupom nových 

titulov, mesačne v priemere za 4 494 € (+ 859 €). Výber bol realizovaný na základe 

podkladov od členov akvizičnej komisie, ktorých návrhy vychádzali z požiadaviek 

návštevníkov a aktuálnej ponuky vydavateľstiev. 

Nákup knižničného fondu tvorili vlastné zdroje vo výške 32 839,92 € a finančná 

dotácia z Fondu na podporu umenia vo výške 21 085,75 €. Finančné prostriedky z 

dotácie FPU boli v prvom polroku čerpané z dotácie na rok 2018 (celková dotácia 20 

000 €, v prvom polroku 2019 boli dočerpané finančné prostriedky vo výške 11 225,34 

€), v druhom polroku sa začala čerpať dotácia pridelená na rok 2019 v celkovej výške 

18 000 €, vyčerpaných bolo 9 860,41 €. 

Celkový prírastok knižničných jednotiek predstavoval 6 728 knižničných  jednotiek, 

čo je nárast oproti roku 2018 o 682 knižničných jednotiek. Kúpou bolo získaných 

5 441 knižničných jednotiek, čo je o 726 knižničných jednotiek viacej ako v roku 2018. 

Dary predstavovali prírastok 1 133 knižničných jednotiek, čo je o 68 knižničných 

jednotiek menej ako v roku 2018. Zvyšné prírastky tvorili náhrady stratených alebo 

poškodených kníh v počte 154 knižničných jednotiek (nárast o 24 knižničných jednotiek 

oproti roku 2018). 

Z knižničného fondu KJF v Trnave bolo v minulom roku vyradených 10 055 

knižničných jednotiek, čo je o 5 006 knižničných jednotiek viacej ako v roku 2018 a 

prekročenie plánovaného počtu o 45 %. Dôvodom bol knižničný fond 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. Pred samotným vyradením týchto kníh bol vykonaný 

výber vhodnej literatúry do jednotlivých oddelení KJF v Trnave, preradených bolo spolu 

588 knižničných jednotiek. Knižničné jednotky vyradené ako duplicitné a multiplicitné 

boli v súlade so zákonom NR SR č. 126/2015 Z. z. o knižniciach ponúknuté iným 

knižniciam, na základe čoho bolo iným subjektom odovzdaných spolu 1 074 

knižničných jednotiek. Z pobočky Vodáreň bolo spolu vyradených 9 723 knižničných 

jednotiek, 148 knižničných jednotiek bolo vyradených na návrh revíznej komisie z 

príručky knihovníckej literatúry a 184 knižničných jednotiek predstavovali stratené 

knihy, ktoré používatelia nahradili iným titulom alebo finančne. 

Zabezpečený bol aj nákup a spracovanie periodickej tlače, návštevníci knižnice mali 

k dispozícii 225 titulov periodík (+ 10 titulov oproti roku 2018), z toho bolo 25 titulov 

zahraničných periodík (+ 2 tituly oproti roku 2018). Zoznam archivovaných periodík je 

zahrnutý do celoštátneho súborného katalógu periodík, ktorý je pravidelne 

aktualizovaný. Používatelia majú naďalej on-line 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 súlade s Plánom revízií KJF v Trnave sa uskutočnila čiastková revízia knižničného 

fondu v oddelení odbornej literatúry pre dospelých. Zrevidovaných bolo 46 121 

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 693 výpožičiek, z toho 258 výpožičiek kníh a 435 výpožičiek 

periodík. Preradených do oddelení služieb bolo 64 titulov kníh. 

Realizovali sa činnosti súvisiace s prevádzkou biblioboxu. Prostredníctvom  biblioboxu 

čitatelia vrátili 15 688 kníh (+ 1 380 kn.j.), z toho v biblioboxe pri hlavnej budove KJF 

14 437 knižničných jednotiek (+ 1 242 kn.j.) a v biblioboxe OC MAX 1 

251 kn.j. (+138 kn.j.) 

 
Prírastok knižničného fondu podľa spôsobu nadobudnutia: 
Kúpa spolu: 
Z toho: 

5 441 knižničných jednotiek 53 924,92 € 

- vlastné zdroje: 
- dotácia FPU: 

3 247 knižničných jednotiek 32 839,17 € 

2 194 knižničných jednotiek 21 085,75 € 
 

Dary: 1 133 knižničných jednotiek 9 580,84 € 
Náhrady: 154 knižničných jednotiek 1 061,87 € 
SPOLU: 6 728 knižničných jednotiek 64 567,63 € 

 

 
Úbytok knižničného fondu v roku 2019:  

Príručka knihovníckej literatúry stratené, zistené pri RKF 66 kn.j. 204,70 € 
Príručka knihovníckej literatúry opotrebované 82 kn.j. 190,03 € 
Pobočka Vodáreň: opotrebované 1 157 kn.j. 1 078,94 € 
Pobočka Vodáreň: duplicitné, multiplicitné 8 566 kn.j. 23 101,44 € 
KJF v Trnave: stratené – nahradené iným titulom 154 kn.j. 330,32 € 
KJF v Trnave: stratené – zaplatené 30 kn.j. 208,05 € 
SPOLU 10 055 kn.j. 25 113,48 € 

 
 

Stav knižničného fondu k 31. 12. 2019 podľa druhov literatúry: 
 Rok 2018 prírastok úbytok rok 2019 
Náučná pre dospelých 90 569 2 193 1 980 90 782 
Beletria pre dospelých 65 690 2 556 5 231 63 015 
Náučná pre deti 12 920 424 794 12 550 
Beletria pre deti 33 353 1 525 2 050 32 828 
Hudobniny 2 102 19 0 2 121 
AVD* + ED* 13 097 11 0 13 108 
SPOLU 217 731 6 728 10 055 214 404 
* AVD = audiovizuálne dokumenty 

ED = elektronické dokumenty 



CELKOVÝ STAV KNIŽNIČNÉHO FONDU: 

Počet knižničných jednotiek k 31.12.2018 217 731 893 777,90 € 

Prírastok v roku 2019 6 728*(+682) 64 567,63 €*(+11224,65 €) 

Úbytok v roku 2019 10 055 (+5 006) 25 113,48 €(+15 818,51 €) 

Stav KF k 31.12.2019 214 404 (- 3 327) 933 232,05 €(+39 454,15 €) 

* zahrnutý je prírastok získaný kúpou, darom a náhradou za stratený dokument 
 

 
Ukazovatele stavu knižného fondu za rok 2019 

Názov organizácie Počet knižničných jedn. 

vo fondoch 

Prírastky Úbytky Finančné prostriedky na 

nákup knižničných fondov 

KJF v Trnave 214 404 6 728 10 055 61 674,71 € 



6. Používatelia, výpožičky a služby 
 
 

Hlavné ukazovatele činnosti za rok 2019 
Názov organizácie Počet výpožičiek Registrovaní 

používatelia 

Prehľad 

návštevnosti 

Tržby 

KJF v Trnave 275 716 10 744 427 012* 32 192,59 € 

 
* z toho 132 797 fyzických, 294 215 virtuálnych 

 

 
6.1 Používatelia 

V roku 2019 registruje Knižnica Juraja Fándlyho spolu 10 744 používateľov, v 

porovnaní s minulým obdobím 2018 (10 399) je to o 345 viac. Detí je 2 957, čo je o 

268 viac ako v predchádzajúcom období. 

 
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. 

Celkový počet návštevníkov (fyzických a virtuálnych) v roku 2019 je 427 012, čo je o 

80 641 viac ako v predchádzajúcom období. 

Novinku v spôsobe zápisného v podobe rodinného preukazu zavedenú v roku 2018 

využilo v roku 2019 40 rodín, počet členov rodín 137. 

Fyzicky knižnicu navštívilo 132 797 návštevníkov (oproti rovnakému obdobiu o 7 779 

viac), z toho bolo 23 404 návštevníkov podujatí (viac o 5 646). Musíme však prihliadnuť 

na fakt, že knižnica organizovala trojdňové celoslovenské podujatie DNI DETSKEJ 

KNIHY, čo sa prejavilo na zvýšenom počte návštevníkov podujatí pre deti. Pribúda 

virtuálnych návštevníkov: spolu 294 215, z toho návštevníkov webovej stránky bolo 

115 629 a návštevníkov na sociálnej sieti (FB) bolo 178 586. Celkovo virtuálnych bolo 

o 72 862 viac ako v minulom sledovanom období. 

 
V roku 2019 využilo v knižnici prístup na internet iba 1 809 používateľov, a to najmä 

prostredníctvom prístupu na verejný internet v útvare referenčných služieb (1 750). 

Sledujeme výrazný pokles o 521 používateľov. Dôvodom je široká možnosť prístupu 

na internet. 

FB profil knižnice registruje 1486 sledovateľov, Instagram knižnice má 196 

sledovateľov. 

 

 
6.2 Výpožičky 

V roku 2019 používatelia knižnice realizovali 275 716 výpožičiek (absenčných a 

prezenčných), čo znamená nárast oproti roku 2018 o 11 699 výpožičiek. 



Pokles čitateľov zaznamenala knižnica v čitárni, v porovnaní s predchádzajúcim rokom 

o 548. Vzhľadom k tomu, že čitáreň navštevujú hlavne starší čitatelia, tento pokles 

mohol byť spôsobený tým, že v roku 2019 ju prestalo navštevovať niekoľko 

pravidelných návštevníkov a zo strany niektorých ďalších, ktorí zvykli pravidelne čítať 

dennú tlač, boli pripomienky na rušenie priestorového komfortu počas podujatí, ktoré 

sa organizovali v čitárni. Títo návštevníci odmietali čítať tlač v náhradných priestoroch, 

ktoré boli pripravené počas realizácie podujatí a odchádzali nespokojní z priestorov. 

 
Tabuľka výkonov v hlavných ukazovateľoch činnosti knižnice za rok 2019 je 

uvedená v Prílohe č. 1. 

 

 
6.3 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 1 472 

používateľov, ktorí si prezenčne vypožičali spolu 8 371 dokumentov (+1 540, z toho 2 

633 kníh (+159) a 5 738 periodík (+1 381). 

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 

242 bibliografických informácií (-1 187), 236 faktografických informá- cií (+27). V 

službe Spýtajte sa knižnice bolo zodpovedaných 80 otázok. V roku 2019 bolo 

vypracovaných 192 rešerší (- 29) s počtom bibliografických záznamov 10 845 (+148). 

V národnej multiodborovej databáze InfoTrac od vydavateľstva GALE bolo 

zaznamenaných 382 prístupov. 

V hlavných ukazovateľoch konštatujeme mierny pokles súvisiaci s pomerne 

vysokou informačnou gramotnosťou mladých ľudí, ktorí si informácie a 

elektronickú rešerš vyhľadávajú a vypracúvajú samostatne. 

V rámci služby ARI pre DJP v Trnave a Západoslovenské múzeum bolo 

spracovaných 186 záznamov (-180) a 270 kópií (-350). 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 372 

záznamov (+120) a 557 kópií (+193) 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 418 (+22) kníh a fotokópií, z toho 

bolo 19 výpožičiek MMVS. Zároveň z našej knižnice bolo objednaných prostredníctvom 

MVS 186 (+12) dokumentov pre čitateľov iných knižníc na Slovensku. 

Konzultačné služby (64) 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 9 nových záznamov a opravilo sa 43 

záznamov. 

 
Podujatia pre verejnosť: 

Počas roka 2019 sa uskutočnilo 94 (+11) akcií, na ktorých sa zúčastnilo 1 209 (-96) 

poslucháčov. 

- Počítačový kurz pre seniorov 16 / 60 (+2 / -12) 

- Tréning pamäti 23 / 188 (+3 / -19) 

- Ako na mobil 7 / 46 

- Iné / prednášky, exkurzie 9 / 117 ( -12 / -271) 

- HIP 30 / 762 (+4 / +128) 

- Pre knihovníkov 9 / 36 (+7 / +32) 

 

 
6. 4 Regionálne služby 

Z fondu regionálnej literatúry v roku 2019 sa prezenčne vypožičalo 3 074 

dokumentov (-1), z toho 1 732 (+287) výpožičiek regionálnych kníh a 1 342 (-288) 

periodík. 

V porovnaní s rokom 2018 sledujeme mierny nárast výpožičiek regionálnych kníh 

(+287) i vo výpožičkách kníh odbornej literatúry (+159). 

Vo výpožičkách periodík sme zaznamenali nárast výpožičiek odborných periodík (+1 

381) a pokles regionálnych periodík (-288). Pokles výpožičiek regionálnych periodík je 

pravdepodobne spôsobený ich zviazaním do pevnej väzby, čo sa vykazuje ako 

výpožička kníh, kde je zaznamenaný mierny nárast. 

Knižnica zabezpečuje prevádzku verejného internetu na 6 počítačových staniciach, 

kde počet návštevníkov (1 750) 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 127 používateľov. 

Celkový počet návštevníkov bol 5 356, čo je oproti roku 2018 pokles o 481. V tomto 

údaji sú zahrnutí čitatelia s platným čitateľským preukazom, ktorí navštívili študovňu 

kníh a periodík (-71), používatelia regionalík (+147), jednorazoví čitatelia (-10), tzv. 



neregistrovaní,  používatelia  verejného internetu (-460), účastníci podujatí 1 209 (- 

92) i čitatelia, ktorí využili skener (+5) . 

Kopírovacie služby využilo 377 používateľov. 

 
Odborné činnosti v oblasti regionálnej bibliografickej činnosti: 

V roku 2019 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 6 615 záznamov (+ 356 záznamov oproti 

roku 2018). Excerpovaných bolo 131 titulov a 1 698 exemplárov periodickej tlače. 

Spracovaných bolo 8 titulov monografií a zborníkov s regionálnou tematikou, 

vypracovaných z nich bolo 27 záznamov. 

Priebežne sa pokračovalo v aktualizácii autorít, vymazávaní duplicít a dopĺňaní 

údajov. 

 
Na webovej stránke knižnice v sekcii Regionálne osobnosti knižnica aktualizuje raz 

mesačne vybranú regionálnu osobnosť. Medailón osobnosti je aj na nástenke v 

priestoroch úseku. 

Pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika bola na webovej 

stránke uverejnená vedomostná súťaž. 

 
Koordinácia krajskej bibliografickej činnosti 

20. marca 2019 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave zorganizovala Krajskú poradu 

bibliografických pracovníkov Trnavského samosprávneho kraja a Bratislavského 

samosprávneho kraja, ktorá sa uskutočnila v Malokarpatskej knižnici v Pezinku za 

účasti pracovníkov SNK v Martine Mgr. I. Glončákovej a Mgr. D. Kapustovej. 

Spracované bolo Vyhodnotenie činnosti bibliografických oddelení regionálnych knižníc 

TTSK a BSK (ďalej len „gesčný obvod“) za rok 2018 a zabezpečená bola koordinácia 

pri zostavovaní plánu činnosti na rok 2020 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. 



7. Edičná a publikačná činnosť 
 

7.1 Periodické publikácie 
 

Čaruška : časopis mladých čitateľov. – Roč. 24, č. 1 (2019). – 20 s. 

ISSN 1339-5041 

Dostupné na: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie#caruska 
 

Čaruška : časopis mladých čitateľov. – Roč. 24, č. 2 (2019). – 24 s. 

ISSN 1339-5041 

Dostupné na: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie#caruska 
 

Knižničný spravodajca. – Roč. 46, č. 1 (2019). – 28 s. Formát A5. - ISSN 

1339-4991 
Dostupné na: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie#spravodajca 

 

Knižničný spravodajca. – Roč. 46, č. 2 (2019). – 32 s. Formát A5. - ISSN 

1339-4991 
Dostupné na: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie#spravodajca 

 
 

7.2 Neperiodické publikácie 
 

Kalendár výročí osobností trnavského regiónu 2020 / zostavila Zuzana 

Vozárová. – Trnava  : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2019. – 148 s. – ISBN 
978-80-88695-67-7 [elektronický zdroj] 
Dostupné na https://www.kniznicatrnava.sk/sk/neperiodicke-publikacie#kalendar 
 
Obežník pre zamestnancov č. 1/2019 /Zost. a graficky upravila Miriam 

Danková. – Trnava : KJF v Trnave, 2019. 4 s. 
 

Verejné knižnice TTSK 2018 / Zost. Miriam Danková. – Trnava : KJF v 

Trnave, 2019. 14 s. 
 

Regionálne knižnice TTSK 2018 / Zost. Miriam Danková – Trnava: KJF v 

Trnave, 2019. 22 s. 
 

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC. 20. ROČNÍK. 4. – 9. MAREC 2019. – 

Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2019. – [6] s. – 1 programová 
skladačka 

 
PRÁZDNINOVÝ SUPERKLUB 2019. 27. ročník. – 2 s. – 1 záložka 

 
KEĎ JE SLOVO ZLATOM. 30 rokov Literárneho klubu Bernolák / Marián 

Babirát, Adriena Horváthová, Iveta Šimčíková. – Trnava : Knižnica Juraja 
Fándlyho v Trnave, 2019. – 121 s. – ISBN 978-80-88695-65-3 

 
HUMOR_ZASINÁČ.SK 2019 : Zborník Fóra humoristov pri Knižnici Juraja 

Fándlyho v Trnave / zostavila Benjamína Jakubáčová. – Trnava : Knižnica 
Juraja Fándlyho v Trnave, 2019. – 59 s. – ISBN 978-80-88695-66-0 
[elektronický zdroj] 
Dostupné na https://www.kniznicatrnava.sk/sk/neperiodicke-publikacie#humor (vo 
formáte PDF, 1862 KB) 

https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie#caruska
https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie#caruska
https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie#spravodajca
https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie#spravodajca
https://www.kniznicatrnava.sk/sk/neperiodicke-publikacie#kalendar
https://www.kniznicatrnava.sk/sk/neperiodicke-publikacie#humor


Prieskum spokojnosti používateľov KJF v Trnave (interpretácia 
výsledkov) / Miriam Danková, Trnava : KJF v Trnave, 2019. 43 s. 

 
ERIK ONDREJIČKA. ABECEDÁRI. Bibliografická záložka. 2 s. 

 
JOZEF ŽARNAY. TAJOMSTVO DRAČEJ STENY. Bibliografická záložka. 2 s. 

 
DANA PODRACKÁ. NEDOČKAVÝ PRVÁK. Bibliografická záložka. 2 s. 

 
 

8. Podujatia 

Najvýznamnejšie kultúrno-výchovné podujatia 

Knižnica pripravila v roku 2019 pre svojich používateľov 755 podujatí, ktoré 

navštívilo 23 404 účastníkov. V porovnaní s minulým rokom stúpol počet 

podujatí o 100 a počet účastníkov narástol o 5 646. Pracovníci knižnice pripravovali 

besedy so spisovateľmi, prezentácie nových kníh, literárne a informačné hodiny, 

výstavy a prezentácie. Knižnica pripravila aj exkurzie pre študentov, počas ktorých je 

zápis do knižnice zdarma. Túto ponuku využilo 346 študentov, čo je o 53 študentov 

viac, ako v predchádzajúcom roku. 

 
TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 

4. marec 2019 

Slávnostné otvorenie TSK 2019 

Slávnostné otvorenie 20. ročníka Týždňa slovenských knižníc v Trnavskom kraji sa 

uskutočnilo v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave za prítomnosti župana 

Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča, riaditeľa Odboru kultúry a športu 

TTSK Petra Kadlica a hovorcu mesta Trnava Pavla Tomašoviča. Pozvanie prijali 

riaditelia kultúrnych inštitúcií v TTSK, riaditelia akademických knižníc a profesori a 

študenti Gymnázia Jána Hollého v Trnave a Gymnázia Angely Merici v Trnave. 

K prítomným prehovoril a 20. ročník Týždňa slovenských knižníc v TTSK slávnostne 

otvoril župan TTSK Jozef Viskupič, za mesto Trnava Pavol Tomašovič a riaditeľka KJF 

v Trnave Lívia Koleková. Vyhlásená bola aj vedomostná a výtvarná súťaž určená 

deťom do 15 rokov s názvom Milan Rastislav Štefánik a my po jeho stopách, ktorú 

vyhlásila knižnica pri príležitosti 100. výročia úmrtia tejto osobnosti. 

Slávnostnú chvíľu umocnilo vystúpenie skvelého mladého huslistu, laureáta mnohých 

ocenení, Imricha Farkaša, ktorý hral s klavírnym sprievodom Štefana Ternoczkého. 

Počet účastníkov: 120 

 
4. marec 2019 

Žiť svoju báseň 

Prvý program v rámci Týždňa slovenských knižníc pripravila knižnica v spolupráci s 

Literárnym informačným centrom v Bratislave pod názvom Žiť svoju báseň. Pod týmto 

názvom vyšla v minulom roku aj kniha rozhovorov autora Jána Štrassera, ktorá 



vypovedá o živote a diele básnika Ivana Štrpku od jeho detstva, literárnych začiatkov 

v časopise Mladá tvorba a vzniku dnes už legendárnej básnickej skupiny Osamelí 

bežci, až dodnes. Hosťom programu bol básnik Ivan Štrpka, moderátorom redaktor 

Oliver Rehák. 

Podujatie sa uskutočnilo v rámci cyklu Knižnica mladým a z verejných zdrojov ho 

podporil Fond na podporu umenia. 

Počet účastníkov: 120 

 
29. marec – 30. marec 2019 

Noc s Andersenom 

V roku 2019 sa konala Noc s Andersenom iba v oddelení pre deti. Nocovalo sa už 

19. raz. V programe boli tvorivá dielňa, nočné dobrodružstvo v knižničnej záhrade, 

súťaže a rozhovory, chatovanie. Nechýbala ani torta, pizza a ráno spoločné raňajky. 

Účastníci dostali pamätné listy. 

Hostia: župan TTSK Jozef Viskupič, riaditeľ Odboru kultúry a športu TTSK Peter 

Kadlic, Divadlo SpozaVoza (činoherno-bábkové predstavenie Tesla a priatelia),  herec 

Tomáš Mosný ako H. Ch. Andersen. 

Miesto: oddelenie pre deti, čitáreň. 

Počet účastníkov: 48 

 
9. apríl – 11. apríl 2019 

Dni detskej knihy 

Festival kníh pre deti a mládež DNI DETSKEJ KNIHY sa každoročne uskutočňuje v 

inom meste Slovenskej republiky, vždy v inej knižnici. Táto dlhoročná tradícia je 

spojená s oslavami Medzinárodného dňa detskej knihy, ktorým je 2. apríl – deň 

narodenia dánskeho rozprávkára Hansa Christiana Andersena. 

36. ročník tohto celoslovenského podujatia organizovala v roku 2019 Knižnica Juraja 

Fándlyho – v spolupráci s Divadlom Jána Palárika v Trnave, Západoslovenským 

múzeom v Trnave, Trnavskou univerzitou v Trnave a základnými školami v Trnave a 

blízkom okolí. Gestorom podujatia bola BIBIANA – Medzinárodný dom umenia pre deti 

a Slovenská sekcia IBBY – Medzinárodná únia pre detskú knihu. Slávnostné otvorenie 

sa konalo v Divadle Jána Palárika v Trnave, ktoré pre pozvaných hostí a pre deti 

uviedlo divadelné predstavenie Malý princ, najznámejšie literárne dielo francúzskeho 

spisovateľa Antoina de Saint-Exupéryho. Pre detských čitateľov a priaznivcov detskej 

literatúry boli pripravené stretnutia s významnými slovenskými spisovateľmi a 

ilustrátormi, ktorí sa venujú tvorbe pre deti. Hlavným cieľom tohto podujatia bolo 

motivovať deti k čítaniu a k pravidelnej návšteve knižnice a umožniť im osobne sa 

stretnúť s tvorcami kníh. Podujatie sa konalo na rôznych miestach, priamo v knižnici, 

jej pobočkách, v múzeu, základných školách v meste, ale aj v jeho okolí. Počas troch 

dní sa uskutočnilo 30 podujatí, na ktorých sa zúčastnili známe osobnosti detskej 

literatúry a ilustrátori, akými sú: Hana Košková, Petra Nagyová-Džerengová, Ľubica 

Kepštová, Margit Garajszki, Marta Hlušíková, Toňa Revajová, Kristína Baluchová, 

Simona Čechová, Roman Brat, Miroslav Regitko, Martin Kellenberger, Juraj Martiška, 

Branislav Jobus, Danuša Dragulová-Faktorová, Xénia Faktorová, 



Svetlana Majchráková, Andrea Gregušová, Miroslava Varáčková, Zuzana 

Kubašáková, Stanislav Repaský, Peter Bolaček, Marja Holecyová, Danica Pauličková, 

Mária Vrkoslavová, Gabriela Spustová, Beáta Kuracinová Vargová, Oksana Lukomska 

a i. Súčasťou bol aj celoslovenský seminár pod názvom FANTÁZIA ČÍTANIA určený 

pre pedagógov materských a základných škôl a knihovníkov. Seminár sa konal v Aule 

Trnavskej univerzity Pazmaneum a v poobedňajších hodinách sa konali dva 

workshopy. Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave pre svojich hostí zabezpečila 

prehliadku mesta, vystúpenie trnavskej hudobnej skupiny GEMINI – IRISH MUSIC a 

Aprílové čítanie členov Fóra  humoristov. Pre širokú verejnosť bola sprístupnená 

výstava ILUSTRÁTORI OCENENÍ NA BIENÁLE ILUSTRÁCIÍ 2017, ktorá sa 

nachádzala v hlavnej budove knižnice do konca apríla. 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner 

projektu. Finančne ho podporil aj Trnavský samosprávny kraj, zriaďovateľ knižnice a 

Slovenská asociácia knižníc. 

Spolu: 30 podujatí. 

Účastníkov: 1500 

 
22. máj 2019 

Noc literatúry 

Organizáciu 6. ročníka celoslovenského podujatia Noc literatúry, ktorý sa konal v 

meste Trnava, si tento krát zobralo pod patronát Divadlo Jána Palárika v Trnave. 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave bola jedným z miest čítania. Okrem knižnice sa 

čítalo i v sobášnej sieni radnice, v Synagóge – Centre súčasného umenia, v Malom 

Berlíne, v Rotunde Spiegelsaal a v Divadle Jána Palárika v Trnave. 

Podujatie sa začínalo slávnostným otvorením o 17.30 hod. v čitárni Knižnice Juraja 

Fándlyho v Trnave. Prvým čítajúcim po úvodných slovách bol Bohumil Chmelík, ktorý 

už tradične číta práve v knižnici. 

Hlavným organizátorom na Slovensku je České centrum v Bratislave. 

Spolu počet účastníkov: 45 

 
10. – 12. jún 2019 

Festival rozhlasovej hry 

Hlavnými organizátormi festivalu boli RTVS a Trnavský samosprávny kraj, hlavným 

partnerom bolo Rádio Devín. Podujatie sa uskutočnilo v rámci plánu práce Knižnice 

Juraja Fándlyho v Trnave, išlo o verejné počúvanie nominovaných rozhlasových hier 

vytvorených v RTVS v uplynulých dvoch rokoch. Cieľom bolo stretnutie tvorcov s 

poslucháčmi, ohodnotenie najlepších tvorcov a posilnenie záujmu o rozhlasovú hru 

ako kráľovnú rozhlasových žánrov. 

Počet účastníkov: 20 

 
11. jún 2019 

Festival rozhlasovej hry. Stretnutie s Pavlom Rankovom 

Podujatie v rámci Festivalu rozhlasových hier. Moderovanie: Jarmila Vitovičová. 



Stretnutie so spisovateľom sa uskutočnilo v rámci plánu práce Knižnice JF v Trnave. 

Počet účastníkov: 20 

 
12. november 2019 

Festival Jána Smreka 

Hostia: Ana Bladiana, Erik Ondrejička, Horst Samson, Andrea Tavernati, Milan 

Richter. Moderovanie: Pavol Tomašovič, Milan Richter. Hudba: Jana Andevská. 

Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch Kultúrneho centra Malý Berlín mimo plánu 

práce Knižnice JF v Trnave, v spolupráci so Slovenským centrom PEN. 

Počet účastníkov: 50 

 
13. november 2019 

Festival Jána Smreka 

Hostia: Annabel Villar, Julio Pavanetti, Renáta Bojničanová, Miroslav Demák. 

Moderovanie: Štefan Kuzma. 

Podujatie sa uskutočnilo mimo plánu práce Knižnice JF v Trnave, v spolupráci so 

Slovenským centrom PEN. 

Počet účastníkov: 40 

 
8. november 2019 

Dve zo sedem s.r.o. 

Stretnutie so známymi osobnosťami – humoristkami Oľgou Feldekovou a Elenou 

Vacvalovou. Hudba: Katarína Feldeková. Moderovanie: Alena Beňová. 

Počet účastníkov: 110 

 
18. december 2019 

Optimistka z presvedčenia 

Stretnutie čitateľskej verejnosti so známou a obľúbenou filmovou a divadelnou 

herečkou Zuzanou Kronerovou. Predstavenie knihy rozhovorov Jána Štrassera 

Optimistka z presvedčenia. Moderoval Pavol Tomašovič. 

Podujatie sa uskutočnilo mimo plánu práce Knižnice JF v Trnave. 

Počet účastníkov: 80 

 

 
Knižnica si plní svoje komunitné poslanie tým, že spája a koordinuje aktivity 

jednotlivých literárnych či záujmových spolkov. 

V roku 2019 knižnica pripravila podujatia v rámci niekoľkých cyklov: 

- Trnavské kontexty - cyklus podujatí, ktorých zámerom je predstavovať 

osobnosti, ktoré sú späté s naším mestom, v Trnave sa narodili, žijú v nej, alebo 

je Trnava zdrojom inšpirácie pre ich tvorbu 

- Súčasná slovenská literatúra - cyklus stretnutí so súčasnými slovenskými 

spisovateľmi 

- Cyklus 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 

- Knižnica mladým - cyklus podujatí zameraných na propagáciu pôvodnej 

slovenskej literatúry hlavne pre študentov stredných škôl. 

- Zaujímavosti Slovenska - cyklus podujatí zameraných na propagáciu 

prírodných krás a zaujímavostí Slovenska. 

- Dobrodružstvá cestovania - cyklus podujatí venovaných cestovateľským 

zážitkom. 

 

 
CYKLUS TRNAVSKÉ KONTEXTY 

24. január 2019 

Kam z kanapy. Pätnásť chrámov a jedna veža 

Prezentácia kníh Benjamína Škreka, Jozefa Šelestiaka a Ladislava Šebáka. Hudba 

Peter Bonzo Radványi a Miroslav Macko. Recitovanie: Pavol Tomašovič, 

moderovanie: Alena Beňová. 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Počet účastníkov: 56 

 
21. február 2019 

Trnavské železnice 

Prezentácia knihy Trnavské železnice, ktorá na krásnych retrospektívnych fotografiách 

poodhaľuje históriu trnavských železníc. O vznik tejto zaujímavej publikácie sa zaslúžil 

autor knihy a neúnavný zberateľ všetkých informácii o železniciach v trnavskom 

regióne Bohuslav Kráľovič, ktorý sa však vydania knihy nedočkal (zomrel krátko pred 

dokončením knihy v lete roku 2018). Vďaka rodine a priateľom kniha nezostala 

zabudnutá, ale dostala sa medzi ľudí. Moderátor: Martin Jurčo. Podujatie z verejných 

zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Počet účastníkov: 65 

 
28. február 2019 

Polychromatické jablko 

Prezentácia básnickej zbierky Simony Dolníkovej. Mladá talentovaná poetka prišla 

trnavskej verejnosti predstaviť svoj básnický debut Polychromatické jablko. Hudba: 

Family Friend, prednes: Tomáš Mosný, moderovanie: Pavol Tomašovič. 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Počet účastníkov: 95 

 
21. marec 2019 

Mám doma všetkých okrem seba 

Prezentácia básnickej zbierky Ruženy Šípkovej pripravená knižnicou na podnet 

autorky. Ružena Šípková vydala už štyri básnické zbierky: Popoluška (2007), Nič 



proti realite (2009), V pôvodnom znení s pilulkami (2012) a Periem sa na tridsiatke 

(2016). Posledná prezentovaná zbierka vyšla v závere minulého roka s finančnou 

podporou Literárneho fondu v Bratislave a finančnou podporou mesta Sereď. 

Recitovanie: Margaréta Partelová, hudba: Peter Bonzo Radványi a Ľuboš Beňa, 

moderovanie: Alena Beňová. 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Počet účastníkov: 46 

 
Cyklus SÚČASNÁ SLOVENSKÁ LITERATÚRA 

7. marec 2019 

Sviňa 

Podujatie v rámci 20. ročníka Týždňa slovenských knižníc. Stretnutie so spisovateľom 

Arpádom Soltészom, autorom kníh Mäso – vtedy na východe a Sviňa a jedným z 

najznámejších novinárov, ktorí písali v 90. rokoch 20. storočia o mafii, politike a 

privatizácii na východe Slovenska. Ako novinár pôsobil vo viacerých regionálnych aj 

celoslovenských denníkoch i týždenníkoch a v televízii JOJ. Pôvodne sa špecializoval 

na investigatívnu žurnalistiku, v súčasnosti pôsobí ako politický komentátor v televízii 

JOJ a okrem toho aktívne pôsobí v Investigatívnom centre Jána Kuciaka, ktoré bolo 

založené začiatkom tohto roku a má pomôcť novinárom zdieľať informácie. 

Moderovanie: Jozef Dado Nagy. 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Počet účastníkov: 30 

 
2. máj 2019 

Mengeleho dievča 

Stretnutie so spisovateľkou Veronikou Tóthovou Homolovou a jej knihou Mengeleho 

dievča. 

Autorka Veronika Tóthová Homolová pracuje ako televízna a rozhlasová reportérka. 

Už dávnejšie sa začala venovať spracúvaniu spomienok ľudí, ktorí prežili nacistické 

peklo alebo komunistické väzenie a prenasledovanie. Natočila viac ako 70 reportáží  s 

touto tematikou a 15-dielny cyklus dokumentárnych filmov s názvom Neumlčaní. Za 

sériu reportáží získala v rokoch 2008 – 2012 niekoľko novinárskych ocenení. V knihe 

Mengeleho dievča zachytáva spomienky Violy Stern Fischerovej, ženy, ktorá prežila 

pobyt v koncentračnom tábore. Spomínaná bolo i ďalšia kniha – Mama milovala 

Gabčíka, príbeh Jozefa Gabčíka, účastníka atentátu na Ríšskeho protektora 

Reinharda Heydricha, ale i Anny Malinovej, dôležitej, i keď málo spomínanej osobnosti 

tejto historickej udalosti a jej dcéry Alenky. Moderoval Jozef Dado Nagy. 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Počet účastníkov: 50 

 
9. máj 2019 

História v slovenských románoch 

Stretnutie so spisovateľkou Janou Pronskou, autorkou historických románov 

určených prevažne ženám. Jana Pronská sa intenzívne venuje histórii. 

http://www.pantarhei.sk/autori/fischerova-stern-viola.html


Vo fonde KJF v Trnave sa nachádza všetkých 17 kníh, všetky vyšli vo vydavateľstve 

Slovenský spisovateľ, niektoré už vychádzajú v reedícii a niektoré sú už preložené do 

českého jazyka. Stretnutie moderovala Alena Beňová. 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Počet účastníkov: 30 

 
20. november 2019 

Rudo a Ruzká klazika 

Stretnutie so spisovateľom Danielom Majlingom. Moderovanie: Jozef Dado Nagy. 

Podujatie sa uskutočnilo v rámci plánu práce knižnice a z verejných zdrojov ho 

podporil Fond na podporu umenia. 

Počet účastníkov: 28 

 
Cyklus TRNAVSKÁ POETIKA 

28. marec 2019 

Poézia v próze a próza v poézii 

Literárne stretnutie. 

Hostia: Mária Bátorová a Renáta Bojničanová, hudba: Jana Andevská, moderovanie: 

Pavol Tomašovič a Štefan Kuzma. 

Podujatie sa uskutočnilo v rámci plánu práce knižnice a z verejných zdrojov ho 

podporil Fond na podporu umenia. 

Počet účastníkov: 45 

 
13. jún 2019 

Odchody a návraty 

Letné stretnutie v rámci cyklu Trnavská poetika. Hostia: Miroslav Demák. 

Spev: Mária Valentová. Podujatie moderovali Štefan Kuzma a Pavol Tomašovič. 

Podujatie sa uskutočnilo v rámci plánu práce Knižnice JF v Trnave a z verejných 

zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia. Spolupracovali: Mesto Trnava, Klub 

priateľov Trnava, Slovenské centrum PEN, Klub nezávislých spisovateľov a Odbočka 

spolku slovenských spisovateľov v Trnave. 

Počet účastníkov: 37 

 
3. júl 2019 

Letná trnavská poetika 

Pokračovanie cyklu milovníkov poézie. Hostia: Zlata Matláková, Etela Farkašová. 

Hudba: Jana Andevská. Podujatie moderovali Štefan Kuzma a Pavol Tomašovič. 

Podujatie sa uskutočnilo v rámci plánu práce Knižnice JF v Trnave a z verejných 

zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia. Spolupracovali: Mesto Trnava, Klub 

priateľov Trnava, Slovenské centrum PEN, Klub nezávislých spisovateľov a Odbočka 

spolku slovenských spisovateľov v Trnave. 

Počet účastníkov: 50 



23. október 2019 

Trnavská poetika 

Pokračovanie cyklu milovníkov poézie. Hostia: Erik Ondrejička, Štefan Kuzma. 

Hudba: Ildikó Kraicová. Moderovanie: Pavol Tomašovič. 

Podujatie sa uskutočnilo v rámci plánu práce Knižnice JF v Trnave a z verejných 

zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia. V spolupráci so Slovenským centrom 

PEN, Klubom nezávislých spisovateľov a Odbočky spolku slovenských spisovateľov v 

Trnave. 

Počet účastníkov: 30 

 
12. december 2019 

Vianočná poetika 

Vianočné obdarovanie poéziou. Prezentácia novej básnickej zbierky Štefana Kuzmu 

atlas bielej. Scenár a moderovanie: Pavol Tomašovič, Štefan Kuzma. Hudba: Jana 

Andevská 

Podujatie sa uskutočnilo v rámci plánu práce Knižnice JF v Trnave Trnave a z 

verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia. 

Počet účastníkov: 57 

 
Cyklus FÓRUM HUMORISTOV 

10. apríl 2019 

Aprílové čítanie 

Komentované čítanie členov klubu Fórum humoristov. Komentovala: Eva Jarábková. 

Účinkovali: Janka Blašková, Ruženka Šípková, Benjamín Škreko, Peter Roháč a Eva 

Jarábková. Hudba: Pavol Opatovský a Jozef Laci Pagáč. 

Podujatie sa uskutočnilo v rámci plánu práce Knižnice JF v Trnave a v rámci 

celoslovenského podujatia 36. ročníka Dní detskej knihy ako sprievodný program a 

mimo plánu práce Knižnice JF. 

Počet účastníkov: 50 

 
26. jún 2019 

Humor nemá prázdniny 

Komentované čítanie členov klubu Fórum Há. Komentovala: Eva Jarábková. 

Účinkovali: Janka Blašková, Benjamín Škreko, Peter Roháč, Emil Piešťanský, Beata 

Kuracinová Vargová. Hudba: Jana Andevská. 

Počet účastníkov: 35 

 
17. október 2019 

Veľká októbrová... Iba tak revolučne 

Októbrové komentované čítanie s humoristami. Hostia: Janka Blašková, Benjamín 

Škreko, Peter Roháč, Ruženka Šípková, Pavol Tomašovič, Eva Jarábková. Scenár a 

moderovanie: Eva Jarábková. Hudba: Standard & Komrades. 

Podujatie sa uskutočnilo v rámci plánu práce Knižnice JF v Trnave. 

Počet účastníkov: 35 



5. december 2019 

Možno príde aj Mikuláš... 

Program členov Fóra humoristov. Účinkovali: Eva Jarábková Chabadová, Viera 

Mikušová Roderová, Ladislav Szalay, Mikuláš Jarábek, Juraj Ďúran. Moderovanie: 

Mikuláš Jarábek. 

Hudba: Pavol Opatovský a Jozef Laci Pagáč 

Podujatie sa uskutočnilo v rámci plánu práce knižnice. 

Počet účastníkov: 43 

 
Cyklus: KNIŽNICA MLADÝM 

15. máj 2019 

Za tajomstvami názvov a pomenovaní 

Prednášal Juraj Hladký, vedúci Katedry slovenského jazyka a literatúry na 

Pedagogickej fakulte TU v Trnave, ktorý sa venuje dejinám slovenského jazyka a je 

známy aj ako autor kníh súvisiacich s trnavským regiónom. Študenti sa dozvedeli aj o 

tvorbe a význame svojich priezvisk, čo vyvolalo medzi mládežou nadšenú diskusiu. 

Moderátor: Martin Jurčo. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu 

umenia. 

Počet návštevníkov: 63 

 
4. jún 2019 

Život a dielo Milana Rastislava Štefánika 

Prezentácia dokumentárneho filmu o živote a diele Milana Rastislava Štefánika, ktorý 

si pozreli študenti Strednej priemyselnej školy dopravnej a študenti Strednej 

zdravotníckej školy v Trnave. Nový pohľad na tohto velikána doby sa usiloval  zachytiť 

v dokumente historik, samostatný vedecký pracovník Historického ústavu Slovenskej 

akadémie vied Michal Kšiňan, ktorý predstavil i svoju knihu o M. R. Štefánikovi a 

porozprával študentom málo známe informácie o tomto slovenskom politikovi. 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Počet návštevníkov: 56 

 
12. september 2019 

Legenda o jazyku 

Prednášajúci: Pavol Rankov 

Stretnutie študentov so známym spisovateľom moderoval Jozef Dado Nagy. 

Počet návštevníkov: 90 

 
18. september 2019 

Význam Slovenského národného povstania 

Prednášku o priebehu SNP pri príležitosti 75. výročia SNP si študenti Strednej 

športovej školy J. Herdu v Trnave a študenti Strednej priemyselnej školy v Trnave 

vypočuli v čitárni Knižnice JF v Trnave v podaní historika a samostatného vedeckého 



pracovníka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied Martina Poscha. Podujatie 

z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Počet návštevníkov: 57 

 
20. november 2019 

Ako prebiehal November 

Podujatie pre študentov venované 30. výročiu Nežnej revolúcie. Ako hosť vystúpil 

účastník a jeden z hlavných aktérov Novembra 89 v Trnave Vlado Oktavec. Druhým 

hosťom bol Jozef Lenč, slovenský politológ, ktorý v súčasnosti vyučuje na Univerzite 

sv. Cyrila a Metoda v Trnave a pravidelne komentuje politické dianie na Slovensku. 

Moderoval: Pavol Tomašovič. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu 

umenia. 

Počet návštevníkov: 28 

 
Cyklus: ZAUJÍMAVOSTI SLOVENSKA 

30. máj 2019 

Putovanie po Slovensku 

Rozprávanie Daniela Kollára o krásach Slovenska a prezentácia nových publikácií. 

O veselé historky z putovania po Slovensku sa podelili hostia – Marián Šajnoha, 

horolezec, publicista a dlhoročný predseda Spolku JAMES a Ivan Bajo – Trnavčan, 

spisovateľ, horolezec a ilustrátor. Hudba: Kliment Ondrejka. 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Počet návštevníkov: 43 

 
12. september 2019 

Egon z Trolaskov 

Beseda s jubilujúcim prozaikom a autorom literatúry faktu Ivanom Szabóm, 

štvornásobným laureátom medzinárodnej ceny Egona Erwina Kischa a laureátom 

národnej Ceny Vojtecha Zamarovského udeľovanej za trvalý prínos do slovenskej 

literatúry faktu. Autor porozprával prítomným o svojich 27 vydaných knihách a dvoch 

pripravovaných. Moderoval: Martin Jurčo. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond 

na podporu umenia. 

Počet návštevníkov: 21 

 
14. november 2019 

Retro Trnava 

Prezentácia novej publikácie Simony Jurčovej je pohľadnicovou prechádzkou po 

Trnave v rokoch 1948 až 1989. Pod taktovkou Daniela Kollára si prítomní vypočuli 

nielen rozprávanie o retro Trnave, ale sa podelili i o svoje spomienky. Celé podujatie 

spestril hudobnou produkciou Kliment Ondrejka zo skupiny Prešporok. Podujatie z 

verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Počet návštevníkov: 98 



11. december 2019 

Kto je to? 

Prezentácia novej náučno-vedomostnej spoločenskej hry Kto je to? z vydavateľstva 

DAJAMA. Cieľom hry je nielen zabaviť sa, ale aj spoznať osobnosti Slovenska a 

zahraničia. Celé podujatie spestrili hudobnou produkciou Kliment Ondrejka a František 

Petriška zo skupiny Prešporok. 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Počet návštevníkov: 30 

 
Cyklus DOBRODRUŽSTVÁ CESTOVANIA 

18. január 2019 

Červená 

Patrik Slanina je autorom knihy popisujúcej Cestu hrdinov SNP – turistickú trasu z 

Dukly na Devín, ktorá je veľkou výzvou pre mnohých milovníkov turistických 

dobrodružstiev. Spev a moderovanie: Ľubomíra Dušaničová. 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Počet návštevníkov: 122 

 
13. marec 2019 

Cestou necestou za polárnym slnkom 

Rozprávanie priekopníka slovenskej expedičnej a diaľkovej turistiky prof. Svetozára 

Krna, ktorý je spisovateľom literatúry faktu a vydavateľom cestopisnej  literatúry. Svoje 

zážitky a postrehy z expedícií zachytil v štrnástich esejistických cestopisných knihách. 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Počet návštevníkov: 30 

 
3. október 2019 

Hľadanie perspektívy 

Rozprávanie s Ladislavom Struhárom, známym fotografom, cestovateľom a autorom 

viacerých ocenených kníh. Moderoval: Martin Jurčo. Podujatie z verejných zdrojov 

podporil Fond na podporu umenia. 

Počet návštevníkov: 18 

 

 
Ďalšie významné podujatia 

7. február 2019 

Démon chlast 

Drsná výpoveď závislého človeka. Prednášajúci: Johny Peťko. 

Počet návštevníkov: 23 

 
16. máj 2019 

Ani Schindler ani Winton 

Prednáška známeho českého reportéra a dokumentaristu Stanislava Motla o 

Antonínovi Kalinovi, záchrancovi tisícok ľudí počas 2. sv. vojny, o ktorom vydal knihu. 



Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry 

národnostných menšín a Ministerstva zahraničných vecí ČR. 

Počet návštevníkov: 47 

 
26. september 2019 

Alžbeta Báthoryová a nové objavy v čachtickom podzemí 

Prednáška o dejinách Čachtického hradu spojená s videoprojekciou. Kreatívny riaditeľ 

Československej filmovej spoločnosti a spisovateľ literatúry faktu Milan Zacha Kučera, 

ktorý sa osobne zúčastnil čistenia a odkrývania nových častí doposiaľ neobjaveného 

čachtického hradu, pútavo rozprával o nových objavoch v čachtickom podzemí aj o 

samotnej grófke Báthoryovej. 

Počet návštevníkov: 50 

 
10. október 2019 

Čechoslováci v španielskej občianskej vojne 

Rozprávanie Stanislava Motla o španielskej občianskej vojne (1936 – 1939), kde i 

občania Československa obetovali svoje životy za slobodu a demokraciu. Hrôzy 

španielskej vojny zaznamenal aj film pod názvom Čechoslováci v španielskej 

občianskej vojne, ktorý si prítomní mohli pozrieť. 

Počet návštevníkov: 41 

 
18. október 2019 

Jantárové oči 

Rozprávanie Jaroslava Monte Kvasnicu, publicistu, spisovateľa, cestovateľa a 

popularizátora prírody a vlkov. Hudobný sprievod: Allan Mikušek a Henrich Novák. 

Moderoval: Ivan Matušek. 

Počet návštevníkov: 75 

 
27. november 2019 

Trnava a Trnavčania 

Rozprávanie autorky Simony Jurčovej o knihe Trnava a Trnavčania spojené s 

autogramiádou, ktorá je pokračovaním úspešnej knihy Trnava – prechádzka v čase. 

Moderoval: Pavol Tomašovič. 

Počet návštevníkov: 91 

 
28. november 2019 

Sama 

Dokument o známej českej herečke a spisovateľke Lube Skořepovej spojený s 

besedou pripravila knižnica už tradične s Českým spolkom v trnavskom regióne. 

Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí ČR. 

O tvorbe filmu, priateľstve a živote českej herečky rozprával režisér a scenárista filmu 

Otakar Faifr a producent a strihač filmu Michal Novák. 

Počet návštevníkov: 30 



marec – december 2019 

Mozgový jogging 

Stretnutia určené seniorom, ktorí si osvojovali techniky trénovania pamäti a ich využitie 

v každodennom živote. Účastníci absolvovali cyklus stretnutí, na ktorých sa naučili 

zvládať viaceré techniky aktivizácie pamäti. 

Počet návštevníkov: 188 

 
marec – december 2019 

Spolu to zvládneme 

Vzdelávací počítačový kurz pre začiatočníkov v oblasti práce s počítačom, s 

internetom a e-mailom. Kurzy boli určené pre seniorov, ktorí ešte neprišli do kontaktu 

s počítačom, prípadne s ním pracovali veľmi málo (písanie a úprava textov, vloženie a 

úprava obrázku, práca s webom a elektronickou poštou). 

Počet návštevníkov: 60 

 
Podujatia pre deti: 

25. február – 1. marec 2019 

Jarné prázdniny v knižnici 

Podujatie počas jarných prázdnin s mottom Zažeň nudu spolu s nami. 

Spolu 5 podujatí. 

Počet návštevníkov: 119 

 
8. marec 2019 

Poštár slimák Oliver 

Stretnutie detí so spisovateľom Ľubošom Bohunickým. 

Počet návštevníkov: 40 

 
29. – 30. marec 2019 

Noc s Andersenom 

Nočný pobyt v knižnici pre deti na počesť narodenia dánskeho rozprávkára H. CH. 

Andersena spojený s tvorivou dielňou, nočným dobrodružstvom v knižničnej záhrade, 

súťažami a rozhovormi a chatovaním. Hostia: župan TTSK Jozef Viskupič, riaditeľ 

Odboru kultúry a športu TTSK Peter Kadlic, Divadlo SpozaVoza (činoherno-bábkové 

predstavenie Tesla a priatelia), herec Tomáš Mosný ako H. Ch. Andersen. 

Počet návštevníkov: 48 

 
9. – 11. apríl 2019 

Dni detskej knihy 

Celoslovenské podujatie pre deti – na podporu čítania. 36. ročník organizovala 

KJF spolu s Bibianou, Slovenskou sekciou IBBY – Medzinárodnou úniou pre  detskú 

knihu, Divadlom Jána Palárika v Trnave, Západoslovenským múzeom v Trnave, 

Trnavskou univerzitou v Trnave a základnými školami. Slávnostné otvorenie sa konalo 

v Divadle Jána Palárika, ktoré pre pozvaných hostí a pre deti uviedlo divadelné 

predstavenie Malý princ. Pre detských čitateľov a priaznivcov detskej 



literatúry boli pripravené stretnutia s významnými slovenskými spisovateľmi a 

ilustrátormi, ktorí sa venujú tvorbe pre deti. Hlavným cieľom tohto podujatia je 

motivovať deti k čítaniu a k pravidelnej návšteve knižnice a umožniť im osobne sa 

stretnúť s tvorcami kníh. Prednášajúci: Hana Košková, Petra Nagyová-Džerengová, 

Ľubica Kepštová, Margit Garajszki, Marta Hlušíková, Toňa Revajová, Kristína 

Baluchová,Simona Čechová, Roman Brat, Miroslav Regitko, Martin Kellenberger, Juraj 

Martiška, Branislav Jobus, Danuša Dragulová-Faktorová, Xénia Faktorová, Svetlana 

Majchráková, Andrea Gregušová, Miroslava Varáčková, Zuzana Kubašáková, 

Stanislav Repaský, Peter Bolaček, Marja Holecyová, Danica Pauličková, Mária 

Vrkoslavová, Gabriela Spustová, Beáta Kuracinová Vargová, Oksana Lukomska a i. 

Miesto realizácie: KJF, DJP, ZsM, ZŠ Špačince, ZŠ Atómová TT, ZŠ Suchá nad 

Parnou, ZŠ SUT TT, ZŠ Zeleneč, ŠSI Lomonosovova TT. 

Spolu sa uskutočnilo 30 podujatí. 

Počet návštevníkov: 1500 

 
Názov: Prázdninový superklub – 27. ročník 

Téma: „Kultúrne dedičstvo nielen mať, ale i do budúcnosti zachovať...“ 

(každá streda počas letných prázdnin) 

Miesto realizácie: KJF, Spolok sv. Vojtecha v Trnave, Hrad Červený Kameň, Detská 

farma Humanita Králová pri Senci 

Počet návštevníkov: 809 

 
1. apríl – 15. máj 2019 

Les ukrytý v knihe 

9. ročník celoslovenskej kampane pri príležitosti Mesiaca lesov, ktorej cieľom bolo 

prostredníctvom kníh poukázať na význam lesa a lesníctva pre spoločnosť a zároveň 

na ochranu prírody. Hlavný organizátor: Národné lesnícke centrum vo Zvolene. 

Stretnutie s lesným pedagógom Michalom Slávikom. Spolu 70 podujatí. 

Počet návštevníkov: 2 426 

 
3. – 7. jún 2019 

Celé Slovensko číta deťom 

5. týždeň celoslovenskej kampane. Na čítanie boli pozvaní hostia, ktorí zaujali deti aj 

svojím rozprávaním. Každé stretnutie sa končilo autogramiádou a spoločným 

fotením. Hostia: Ján Čápka, Oľga Kohútiková, Oksana Lukomska, Gabriela 

Spustová, Danuša Dragulová-Faktorová, Svetlana Majchráková. Spolu: 9 podujatí. 

Počet návštevníkov: 421 

 
10. september 2019 

Zázračné kľúče Márie Ďuríčkovej 

Činoherno-bábkové predstavenie k 100. výročiu narodenia spisovateľky Márie 

Ďuríčkovej. 

Počet návštevníkov: 35 



24. september 2019 

Ja som Inna 

Divadlo a diskusia s Theatro Neline – Petronelu Dušovou. 

Počet návštevníkov: 73 

 
26. september 2019 

M. R. Štefánik a my po jeho stopách 

Záverečné podujatie k 100. výr. narodenia osobnosti – výlet do Košarísk. 

Počet návštevníkov: 42 

 
7. október 2019 

Kto bol Michal Milan Harminc? 

Spomienkové podujatie k 150. výročiu narodenia architekta. 

Počet návštevníkov: 20 

 

10. október 2019 

Židovské príbehy 

Činoherno-bábkové predstavenie Divadla SpozaVoza. 

Počet návštevníkov: 67 

 
10. december 2019 

Fčely, fčely, fčeličky 

Stretnutie so včelárom Martinom Michalíkom. 

Počet návštevníkov: 44 

 
16. december 2019 

Adventné čítanie 

Stretnutie so spisovateľkou Toňou Révajovou. 

Počet návštevníkov: 42 

 
17. december 2019 

Chyťme šťastie za gombík 

Stretnutie so spisovateľkou detskej literatúry Svetlanou Majchrákovou a ilustrátorkou 

Oksanou Lukomskou. 

Počet návštevníkov: 41 

 
17. december 2019 

Jašenie s Jašom 

Stretnutie so spisovateľkou Hanou Koškovou a ilustrátorkou Jitkou Součkovou. 

Počet návštevníkov: 26 



Podujatia pre deti v rámci cyklov: 

 
Cyklus: KNIHA A EŠTE TROCHU VIAC 

18. marec 2019 

Rozprávky zo šípového kra 

Stretnutie detí so spisovateľom Danielom Pastirčákom. Moderovanie: 

Veronika Chorvatovičová, Helena Horváthová. 

Počet návštevníkov: 40 

 
23. september 2019 

Abecedári 

Stretnutie detí s jubilujúcim spisovateľom Erikom Ondrejičkom. Moderovanie: 

Veronika Chorvatovičová, Dana Vaculíková. 

Počet návštevníkov: 106 

 
30. september 2019 

Tajomstvo Dračej steny 

Stretnutie detí s jubilujúcim spisovateľom Jozefom Žarnayom. Moderovanie: 

Veronika Chorvatovičová, Helena Horváthová. 

Počet návštevníkov: 73 

 
19. november 2019 

Nedočkavý prvák 

Stretnutie detí s jubilujúcou spisovateľkou Danou Podrackou. Moderovanie: 

Veronika Chorvatovičová, Helena Horváthová. 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Počet návštevníkov: 60 

 
Cyklus: UČENIE BEZ ŠKOLSKÝCH LAVÍC 

11. marec 2019 

Svet zvierat: Krása a kamufláž 

počet návštevníkov: 65 

 
15. máj 2019 

Názov: Veľké záhady histórie. Sochy na Veľkonočnom ostrove 

Počet návštevníkov: 128 

 
17. máj 2019 

Pradejiny. Prekvapenia a omyly o dinosauroch 

Počet návštevníkov: 185 

 
21. október 2019 

Minulosť ľudstva 

Počet návštevníkov: 100 



18. november 2019 

Zem. Trhanie kontinentov 

Odborné prednášky vedeckého publicistu Dušana Valenta pre deti. Podujatia 

z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Počet návštevníkov: 134 

 
Cyklus: ŽIJÚ MEDZI NAMI 

20. február – 29. november 2019 

Cieľom podujatí bolo oboznamovať deti so životom postihnutých ľudí, učiť ich 

empatii. Spolu: 16 podujatí. 

Počet návštevníkov: 342 

 
Cyklus: MALIČKÍ A MAMIČKY 

6. marec 2019 

Ceruzko a farbička 

Počet návštevníkov: 21 

 
16. – 18. máj 2019 

Májový kvet 

Počet návštevníkov: 151 

 
6. december 2019 

Mikulášske čítanie 

Počet návštevníkov: 229 

Spolupráca s materskými centrami. 

 
Tvorivé dielne a animačné hodiny 

4. január 2019 

Zimná tvorivá dielňa 

Výroba vianočných ozdôb. 

Počet návštevníkov: 20 

 
14. február 2019 

Knižničné srdiečko 

Výroba valentíniek. 

Počet návštevníkov: 7 

 
18. apríl 2019 

Veľká noc prichádza 

Výroba veľkonočných ozdôb. 

Počet návštevníkov: 7 

 
31. október 2019 

Jeseň pani bohatá 



Výroba artefaktov spojených s jeseňou. 

Počet návštevníkov: 26 

 
19. december 2019 

Medovníčky 

Výroba medovníkov. 

Počet návštevníkov: 15 

 
Podujatia Oddelenia zvukových kníh 

29. január 2019 

Kino pre nevidiacich a slabozrakých: Učiteľka 

organizátor: KJF, Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči 

Premietanie filmu pre hendikepovaných návštevníkov. 

Počet návštevníkov: 5 

 
27. február 2019 

Kino pre nevidiacich a slabozrakých: Vojtech 

organizátor: KJF, Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči 

Premietanie filmu pre hendikepovaných návštevníkov. 

Počet návštevníkov: 16 

 
marec – jún 2019 

Prednášky Oddelenia pre nevidiacich 

organizátor: KJF, KSÚNSS 

Počet návštevníkov: 50 

 
4. apríl 2019 

Kino pre nevidiacich a slabozrakých: ŠTBák 

organizátor: KJF, Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči 

Počet návštevníkov: 10 

 
9. – 11. máj 2019 a 21. september 2019 

Prezentácia oddelenia pre nevidiacich a slabozrakých 

Prezentácia oddelenia na podujatiach Májový kvet a Biela pastelka. 

Počet návštevníkov: - 

 
19. september 2019 

Kino pre nevidiacich a slabozrakých: Domáca opatera 

organizátor: KJF, Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči 

Počet návštevníkov: 10 

 
24. október 2019 

Kino pre nevidiacich a slabozrakých: Wilsonov 

organizátor: KJF, Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči 
Počet návštevníkov: 9 



Výstavy 

2. – 9. marec 2019 

Výstava prác žiakov 

autor: Špeciálna základná škola, Beethovenova ul. v Trnave 

Výstava žiakov Špeciálnej základnej školy Pri príležitosti Týždňa slovenských 

knižníc. 

Počet návštevníkov: 62 

 
4. marec – 8. apríl 2019 

Ján Mihalkovič 

autor: Múzeum Ľ. Štúra v Modre 

Výstava o slovenskom básnikovi. 

 
3. – 24. apríl 2019 

Slovensko – krajina plná tajomstiev 

autor: Class, s.r.o. Košice 

Výstava o krásach Slovenska určená najmenším návštevníkom knižnice. 

Počet návštevníkov: 333 

 
9. – 30. apríl 2019 

Ilustrátori ocenení na Bienále Ilustrácií 2017 

Výstava ocenených prác ilustrátorov na Bienále ilustrácií 2017. 

Počet návštevníkov: - 

 
17. – 28. jún 2019 

Kreslíme si hudobné obrázky 

autor: Gymnázium J. Hollého v Trnave 

Výstava najkrajších prác študentov Gymnázia Jána Hollého v Trnave na tému 

Slovenská a česká populárna hudba. 

Počet návštevníkov: - 

 
15. jún 2019 – 2. január 2020 

M. R. Štefánik a my po jeho stopách 

Vystavené výtvarné práce v rámci výtvarnej súťaže pre deti spojenej aj s 

vedomostnou súťažou. 

Počet návštevníkov: - 

 
9. júl – 30. september 2019 

Osmijankova literárna záhrada 

Výstava pre deti z rozprávkového sveta. 

Počet návštevníkov: 1 234 

 
1. – 18. október 2019 

Život a dielo Vojtecha Zamarovského 



Výstava kníh a fotografií pri príležitosti 100. výročia narodenia. 

Počet návštevníkov: 60 

 
31. október – 30. december 2019 

Tajný život kníh Daniela Heviera 

Výstava propagujúca dielo spisovateľa Daniela Heviera. 

 

 
Súťaže 

26. marec 2019 

Hollého pamätník 

Školské kolo Spojenej školy na Spojnej ulici v Trnave. 

Počet návštevníkov: 30 

 
22. máj 2019 

Súťaž v speve 

Súťažili deti zo Špeciálnej školy na Lomonosovovej ulici. 

Počet návštevníkov: 45 

 
september – december 2019 

M. R. Štefánik a my po jeho stopách 

Výtvarná súťaž pre deti spojená s vedomostnou súťažou. 

Počet návštevníkov: 201 

 
Hudobné podujatia 

25. január 2019 

Novoročný koncert 

Koncert klavírnej triedy Mgr. Františky Bašovskej zo ZUŠ M. Sch.-Trnavského. 

Počet návštevníkov: 60 

 
5., 6., 21. február 2019 

Félix Mendelson Bartholdy 

Hudobno-slovné pásmo pri príležitosti 210. výročia narodenia skladateľa. 

Počet návštevníkov: 43 

 
marec – máj 2019 

Mikuláš Schneider-Trnavský 

Hudobno-slovné pásmo. 

Počet návštevníkov: 345 

 
8. marec 2019 

Môj život s hudbou 

Stretnutie s mladou bubeníčkou Nikoletou Šurinovou. 

Počet návštevníkov: 70 



19., 22. marec, 4., 7. apríl 2019 

Vítanie jari 

Hudobno-slovné pásmo o jarných zvykoch. 

Počet návštevníkov: 98 

 
9. apríl 2019 

Koncert skupiny Gemini – Irish music 

V rámci 36. ročníka Dní detskej knihy. 

Počet návštevníkov: 50 

 
7. február, 14. marec, 14. máj 2019 

Ľudské telo a zdravie 

Hudobno-slovné pásmo pre deti z MŠ. 

Počet návštevníkov: 94 

 
26. august 2019 

Elán 

Hudobno-slovné pásmo o slovenskej hudobnej skupine. 

Počet návštevníkov: 19 

 
16.,17., 26. september 2019 

Odkiaľ prišiel jazz? 

Hudobno-slovné pásmo o vzniku hudobného žánru. 

Počet návštevníkov: 52 

 
18., 29., 31. október, 13., 20., 21., 29. november 2019 

Prišla jeseň 

Hudobno-slovné pásmo o jesenných zvykoch. 

Počet návštevníkov: 158 

 
13. december 2019 

Vianočný koncert 

Venovaný mentálne postihnutým ľuďom. 

Počet návštevníkov: 72 

 
18. december 2019 

Koledy, vinše, obyčaje 

Hudobno-slovné pásmo o vianočnom období. 

Počet návštevníkov: 10 



Odborné vzdelávacie podujatia pre pracovníkov 

 
13. február 2019 

Komunikačné zručnosti a asertivita v podnikaní 

Seminár v priestoroch knižnice pre 18 pracovníkov. Lektora zabezpečovalo Národné 

podnikateľské centrum. 

 
20. marec 2019 

Krajská porada bibliografických pracovníkov Trnavského samosprávneho  

kraja a Bratislavského samosprávneho kraja 

Organizátor: KJF v Trnave v spolupráci so SNK v Martine. Stretnutie sa uskutočnilo v 

Malokarpatskej knižnici v Pezinku. 

 
10. apríl 2019 

Odborný seminár Fantázia čítania 

Seminár Fantázia čítania sa uskutočnil v rámci Dní detskej knihy v spolupráci s 

Trnavskou univerzitou a Krajskou pobočkou Spolku slovenských knihovníkov a knižníc 

v priestoroch Trnavskej univerzity. Zároveň sa tu uskutočnili dva workshopy pre 

knihovníkov. Počet účastníkov: 71 

 
25., 27. marec 2019 

Školenie GDPR pre pracovníkov KJF. Počet účastníkov 37. 

 
10. – 11. jún 2019 

Katalogizačné pravidlá RDA – metodika popisu monografie a článkov vo formáte 

MARC21 s interpretáciou RDA a zápis autorít, KJF v Trnave. Odborní pracovníci KJF 

v počte 16. 

 
10. september 2019 

Porada k prieskumu spokojnosti používateľov KJF po vyhodnotení prieskumu 

spokojnosti a po interpretácií výsledkov z neho. Počet účastníkov: 13 

 
17. september 2019 

Školenie k online katalógu Virtua. Študovňa KJF. Všetci pracovníci výpožičných 

služieb. 

 
20. september 2019 

Školenie k online katalógu Virtua. Študovňa KJF. Všetci pracovníci výpožičných 

služieb. 

 
7. október 2019 

Školenie k online katalógu Virtua. Študovňa KJF. Všetci pracovníci výpožičných 

služieb. 



25. september 2019 

Exkurzia do knižníc v Bratislave. Počet účastníkov: 13 

 
30. september 2019 

Porada riaditeľov a metodikov TTSK a BSK za účasti riaditeľky  Knižničného ištitútu 

Mgr. Zuzany Prachárovej a prezentácie PhDr. Ivety Killárovej, CSc. Počet účastníkov: 

12 

 
19. november 2019 

Porada knihovníkov verejných knižníc okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany 

venovaná problémom, ktoré trápia obecných knihovníkov. Počas porady odznela 

prednáška Ochrana osobných údajov v mestských a obecných knižniciach. Počet 

účastníkov: 21 

 

 
9. Členstvo v odborných organizáciách 

 
Slovenská asociácia knižníc – členský príspevok 120 € ročne 

Spolok slovenských knihovníkov a knižníc – členský príspevok 83 € ročne 

 

 
10. Propagácia 

 
Webové sídlo organizácie 

www.kniznicatrnava.sk 

Rok vzniku webového sídla: r. 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.), – Áno 

Sociálne siete 

Facebook: @kniznicatrnava 

Instagram: kniznicatrnava 

Iné -Youtube 

 
Využívanie médií 

Svoju činnosť knižnica spropagovala 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. 

http://www.kniznicatrnava.sk/
http://www.infolib.sk/
http://www.trnava.sk/
http://www.kamdomesta.sk/


Na webovej stránke sa pravidelne uverejňujú informácie o pripravovaných podujatiach, 

fotogaléria z podujatí, výročia regionálnych osobností. Rovnako i na FB a Instagrame 

knižnice. 

 
Zo strany knižnice je ponuka podujatí najčastejšie formou telefonickou, elektronickou, 

osobnej návštevy, prostredníctvom webovej stránky, facebooku, plagátmi. Ponukové 

listy podujatí zasielajú pracovníci knižnice do škôl aj poštou. 

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

prípadne osobne návštevou v knižnici a následne dohodnutím termínu a konkrétneho 

podujatia, o ktoré má škola záujem. 

 
 

 
11. Výročné správy organizácie 
https://www.kniznicatrnava.sk/sk/zakladne-dokumenty 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhotovili: Lýdia Pauerová, Mgr. Emília Dolníková, Mgr. Ivana Gálusová, Mgr. Miriam 

Danková, PhDr. Ľubica Malá 

 
Schválil: Ing. Pavol Tomašovič, riaditeľ KJF v Trnave 

Dňa: 7. apríla 2020 

https://www.kniznicatrnava.sk/sk/zakladne-dokumenty


Príloha č. 1 

 Tabuľka výkonov v hlavných ukazovateľoch činnosti knižnice za rok 2019 

 

Ukazovateľ 
Mer. 

jednotka 
Plán na rok 

2019 

Skutočnosť 

2019 

 

Výsledky za 

rok 2018 

% v 

porovn. s 

plánom 

KNIŽNIČNÝ FOND      

Celkový stav knižničného fondu kn. j. 
220 000 214 404 

217 731 
97,5 

Počet kn. j. na 1 obyvateľa kn. j. 3,50 3,30 
3,33 94,3 

Počet titulov odoberaných 
periodík 

titul 
210 225 

215 
107,1 

Prírastok knižničných jednotiek kn. j. 
5500 6 728 

6046 
122,3 

Úbytok knižničných jednotiek kn. j. 5500 10 055 5049 182,8 

VÝPOŽIČKY      

Celkový počet výpožičiek kn. j. 260 000 275 716 264 017 106 % 

- z toho Špeciálne 
dokumenty 

kn. j.  4 269 3 886  

Z celkového počtu výpožičiek 
prezenčné 

kn. j.  53 347 55 568  

POUŽÍVATELIA      

Počet registrovaných 
používateľov 

osoba 10 000 10 744 10 399 107,4 % 

z toho do 15 rokov osoba 2 500 2 957 2 689 118,3 % 

Návštevníci návšteva 200 000 427 012 346 371 213,5 % 

- z toho fyzickí návšteva   125 018  

- z toho virtuálni návšteva   221 353  

-      

ĎALŠIE ČINNOSTI      

Kolektívne podujatia podujatie 600 755 655 109,2 % 

v tom: informačná príprava hodina 150 156 153 102 % 

Odborné podujatia, porady podujatie 5 15 12 240 % 

Metodické návštevy návšteva 35 46 35 131 % 

Edičná činnosť titul 12  14  

Rešerše titul  192 246  
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