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ÚVOD 
 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave (ďalej „knižnica“) je príspevkovou 

organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Jej 

činnosť aj v roku 2009 vychádzala z úloh stanovených plánom knižnice na príslušný rok. 

Z dlhodobejšieho hľadiska sú úlohy plánované a plnené v zmysle  Koncepcie rozvoja 

Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave 2007 –2013. Hlavné úlohy a smerovanie knižnice sú 

rozpracované aj v koncepčom materáli zriaďovateľa s názvom Stratégia rozvoja kultúry 

a kultúrnych zariadení v pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja v rokoch 2008 – 

2013.  

Uplynulý rok bol pre knižnicu náročný z viacerých dôvodov : 

Nová mena. Od 1. januára 2009 platí na Slovensku nová mena - Euro. V knižnici 

sa pracovníci riadili opatreniami, prijatými v súvislosti s touto zmenou. Prechodné 

obdobie – prvých 16 dní v januári, keď sme v knižnici podľa zákona boli povinní 

prijímať platby nielen v eurách ale aj slovenských korunách, bolo zvládnuté bez väčších 

problémov. Výšku poplatkov sme v knižnici v súvislosti s prechodom na novú menu 

nemenili. Všetky oznamy vrátane cenníka knižnice obsahovali aj povinnú informatívnu 

cenu v SK. 

Nový knižničný softvér. Prechod zo systému Rapid Library na systém Virtua.  

Knižnica sa ešte v roku 2006 prihlásila do projektu KIS3G, ktorý iniciovala Slovenská 

národná knižnica. Hlavným dôvodom bolo posunúť knižnično-informačný systém 

knižnice na vyššiu úroveň, či už z hľadiska užívateľských výhod a možností pre 

používateľov, jeho variability a tiež možnosti kooperácie z ostatnými zúčastnenými 

knižnicami. 

Pôvodný termín prechodu na systém Virtua – rok 2007 sa pre problémy s konverziou 

nepodarilo uskutočniť. V našej knižnici sme systém Virtua nakoniec implementovali  od 

1 .júla 2009. Jeho zvládnutie bolo pre knižnicu pomerne zložité.  Hlavný problém vidíme 

v tom, že tento rozsiahly softvér s mnohými možnosťami, neobsahoval nastavenia 

potrebné pre náš typ knižnice. Podrobnosti o implementácii Virtua sú uvedené bode 7.  

Z hľadiska permanentného vylepšovania a skvalitňovania našich služieb je 

zaujímavé otvorenie WiFi zóny v knižnici.  Túto novú službu sme zaviedli 

a spropagovali v rámci Týždňa slovenských knižníc. V čitárni sme zriadili tzv. Hot-spot, 

voľný bezdrôtový prístup k internetu pre čitateľov s notebookom. Takto ponúka naša 

knižnica okrem bezplatného prístupu prostredníctvom ôsmych počítačov v študovni  aj 

túto novú možnosť pripojenia.  

Redizajn a optimalizácia webovej stránky. Nová stránka pracuje pod  

redakčným systémom Webmin. Návštevnosť našej stránky výrazne vzrástla s ohľadom 

na možné aktivity v novom systéme – z 27 570 v roku 2008 na 43 991 návštevníkov. 

Elektronickou formou realizujeme i  informačnú a rešeršnú službu, zároveň čitatelia 

využívajú možnosť prolongácie e-mailom. Knižnica požiadala otestovanie svojho 

webového sídla. Vykonala ho expertná pracovná skupina MF SR na monitorovanie 

prístupnosti webových stránok PS3, ktorá posudzovala dodržiavanie povinných 
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štandardov  (§ 14) Výnosu MF SR č. MF/013261/2008-132 o štandardoch pre 

informačné systémy verejnej správy. Podľa výsledkov testovania naša stránka dosiahla 

rating prístupnosti 95,7% (maximum je 100) a najvyššiu úroveň prístupnosti.  

Aj tento rok sme uskutočnili množstvo propagačných, kultúrno-vzdelávacích 

podujatí zameraných na podporu čítania. Medzi najvýznamnejšie patrí úspešné 

zorganizovanie Týždňa slovenských knižníc. Boli sme tiež hostiteľskou 

knižnicou Celoslovenského snemu Kráľov detských čitateľov. Knižnicu sme úspešne 

propagovali podujatiami počas Týždna Trnavského samosprávneho kraja., V rámci tohto 

týždňa sme slávnostne vyhodnotili 1. ročník literárnej súťaže LITERÁRNY  SALÓN 

TRNAVA.   

Ďalším výborným výsledkom je i 1. miesto Veroniky Chorvatovičovej 

v celoslovenskej súťažnej prehliadke podujatí pre deti v Prešove. Súťažila s programom 

pre piatakov Básnička ti pomôže – literárnou hodinou o D. Hevierovi. 

Napriek mnohým zmenám a ťažkostiam môžeme rok 2009 pre knižnicu hodnotiť 

pozitívne. Uskutočnilo sa 775 atraktívnych podujatí  pre odbornú aj laickú verejnosť, 

uskutočnili sme literárnu súťaž a aj plánovaný objem financií na nákup literatúry bol 

splnený (33609,-€). Svoje úlohy, ktoré knižnici vyplývajú zo zákona, zriaďovacej listiny, 

koncepčných dokumentov sme si aj v uplynulom roku splnili, ba v niektorých smeroch 

prekročili (edičná činnosť, podujatia, literárna súťaž). 
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1. RIADENIE A ORGANIZÁCIA 

1.1. Personálna vybavenosť 

V knižnici k 31. 12. 2009 pracovalo 38 fyzických osôb, prepočítaný stav činil 37  

pracovníkov. 

1 pracovníčka je na rodičovskej dovolenke. Pracovný pomer v roku 2009 rozviazali 2 

pracovníčky – odchod do starobného dôchodku. 

Knižnica zamestnáva dvoch pracovníkov so zníženou pracovnou schopnosťou, pre 

ktorých sú vytvorené chránené pracoviská. Máme uzatvorenú zmluvu s Úradom práce, 

sociálnych vecí a rodiny a vďaka dobre spracovaným žiadostiam sa nám podarilo získať 

príspevok na pokračovanie projektov chránených dielní vo výške 7 005,60 EUR.  

Dobrú spoluprácu máme s ÚPSVaR aj s realizáciou polročnej absolventskej praxe v 

knižnici. V roku 2009 pracovalo v knižnici 2 krát po 5 absolventov, 3 absolventi 

pracovali na pobočkách a dvaja v budove knižnice. 

 

1.2 Koncepčná, plánovacia a organizačná činnosť 

Činnosť knižnice sa riadila plánom na rok 2009. Činnosť jednotlivých útvarov 

a oddelení riadili príslušní vedúci pracovníci. Kontrola úloh a aktuálne pracovné  

problémy sa riešili na operatívnych poradách útvarov. Vedúca útvaru výpožičných 

služieb zvolala počas rok 14 pracovných porád, ostatné vedúce podľa aktuálnej potreby. 

Porady vedenia, gremiálne porady sa konali spravidla každý druhý mesiac, celkom 6- 

krát. 

 
1.2.2 Poradné orgány riaditeľky  

V zmysle organizačného poriadku aj v tomto roku pracovali poradné orgány 

riaditeľky, 

t.j. redakčné  rady a komisie: 

Redakčná rada pre detský časopis Čaruška.  Členovia redakčnej rady sa zišli dňa 18. 

mája 2009, aby pripravili prvé tohtoročné číslo, ktoré vyšlo už k Celoslovenskému 

snemu Kráľov detských čitateľov. Čarušku dostal každý reprezentant knižnice na 

Slovensku a slúžila tiež na propagáciu v kine Hviezda pri programe na predstavovaní 

Kráľov. Druhé zasadanie k vydaniu druhého čísla sa uskutočnilo 24. 11. 2009. Toto číslo 

vyšlo z úsporných dôvodov len v elektronickej forme. 

Redakčná rada webovskej stránky knižnice. Členovia komunikovali e-mailom 

i osobne. riadne zasadnutia sa uskutočnili tri (29. 1., 23. 4., 27. 11.) 

Redakčná rada pre časopis Knižničný spravodajca. Zasadala 2x 

Komisie: akvizičná a vyraďovacia, likvidačná, škodová 
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1.2.3  Interné smernice, príkazy riaditeľky, koncepčné analytické a informačné 

materiály 

 Interná smernica  

č. 1  Výška finančnej náhrady za knižničné dokumenty 

č. 2   Tvorba, implementácia a monitorovanie projektov v KJF v Trnave 

č. 3  Knižničný a výpožičný poriadok KJF v Trnave 

č. 4  Ochrana majetku v KJF v Trnave  

 

 Príkaz riaditeľky  

č. 1  Obmedzenie služieb pre verejnosť z dôvodu prechodu KIS Rapid Library a KIS 

Virtua  

č. 2  Vykonanie čiastkovej revízie knižničného fondu KJF v Trnave pobočka Modranka                   

č. 3  Vykonanie čiastkovej revízie knižničného fondu KJF v Trnave oddelenie beletrie  

č. 4  Likvidačná komisia na zabezpečenie likvidácie vyradeného majetku 

č. 5  Dokladová a fyzická inventarizácia majetku  

 

 Správa o činnosti KJF v Trnave za rok 2008.     Vypr. Mgr. L. Koleková a kol. 

 Plán práce na rok 2009 .                                       Vypr. Mgr. L. Koleková a kol.  

 Analýza činnosti pobočky Modranka. 2 s.           Vypr. B. Jakubáčová 

 Evidencia čitateľov a výpožičiek v systéme Virtua.  Metodické pokyny / J. Brliťová  

 

1.2.4 Organizačné zmeny 

Od 7. mája 2009 pracuje hudobné oddelenie podľa nového výpožičného času. 

K úprave sa pristúpilo po prehodnotení efektivity a možností zabezpečenia kvalitných 

výpožičných služieb pri dlhodobej PN jedného z pracovníkov oddelenia. Výpožičný čas 

sa uplatňuje i naďalej. Zároveň vedenie rozhodlo, že počas prázdnin bolo v mesiaci 

august hudobné oddelenie zatvorené, rovnako aj počas vianočných sviatkov. 

Po analýze činnosti a efektivity práce na pobočke Modranka knižnica pristúpila 

k zrušeniu pobočky. Preto činnosť pobočky bola od 26. mája 2009 obmedzená len na 

preberanie vypožičaných kníh .  Činnosť pobočky bola ukončená v septembri 2009. 

 

1.3  Zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov 
Organizácia umožňuje zamestnancom účasť na vzdelávacích podujatiach, niektorí 

pôsobia v odborných komisiách a pracovných skupinách. 

 

Členstvo v odborných a pracovných komisiách: 

- Národná komisia pre služby pri SNK v Martine, B. Jakubáčová 
- Členka redakčnej rady Bulletinu SAK. B. Jakubáčová 
- Edičná komisia Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebedu v Levoči, 

PhDr. J. Bartek 
- Koordinačná rada pre bibliografickú činnosť v SR, Mgr. Z. Mesárošová 
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- Metodická rada pri OKS SNK, Bc. J. Brliťová 
- Pracovná skupina pre informačné techcnológie pri SNK, Bc. J. Brliťová 
- Pracovná skupina pre prácu v KIS VIRTUA, B. Jakubáčová, Mgr. Z. Mesárošová, Bc. 

J. Brliťová 
- Pracovná skupina pre prácu s deťmi pri SNK, V. Chorvatovičová 

 

Účasť na vzdelávacích a odborných podujatiach: 

- Školenie  KIS VIRTUA v KJF v Trnave, 13. – 14. 1. 2009    Vyškolených 20 
pracovníkov, ktorí absolvovali akceptačné testy a získali a oprávnenie pracovať v  
KIS Virtua. 13. – 14. Január 2009 

- Rozprávkové dedičstvo. Celoslovenská konferencia k 180. výročiu narodenia 
Pavla Dobšinského. Rožňava, 17. 3. 2009. B. Jakubáčová, V. Chorvatovičová, T. 
Díteová 

- Valné zhromaždenie SAK a zasadanie redakčnej rady Bulletinu SAK. Martin, 11. 
3. 2009. B. Jakubáčová 

- Zasadnutie Pracovnej skupiny pre IT pri OKS SNK. Bratislava, 17. 03. 2009. 
Brliťová 

- Úloha knižnice v rozvoji kľúčových kompetencií jednotlivca. Seminár. 
Banská Bystrica, 22. 4. 2009. B. Jakubáčová 

- Medzinárodná konferencia: Školské knižnice ako inforačné a kultúrne centrá škôl. 
UK Bratislava, 14. 05. 2009: Bc. Kráľová, Mgr. Koleková 

- Komunitná knižnica  III. Nové Zámky, 2. 6. 2009: Mgr. Koleková, Mgr. Kráľová 

- Zasadnutie edičnej komisie SKN (Slovenskej knižnice pre nevidiacich) M. 
Hrebendu v Levoči. Levoča, 16. 6.2009. PhDr. J. Bartek 

- Knihovnícky deň 2009. Skalica, 23. 6. 2009: členovia KP SSK 
- Súťažná prehliadka podujatí pre deti. Prešov, 20. –23. 9. 2009. V. 

Chorvatovičová  
- Zasadnutie edičnej komisie SKN M. Hrebendu v Levoči. Levoča, 23. 9. 2009. 

PhDr. J. Bartek 
- Tvorba prístupných webových stránok. Bratislava, 30. 09. 2009. J. Brliťová 
- Zasadnutie Pracovnej skupiny pre IT pri OKS SNK. Bratislava, 30. 09. 2009. J. 

Brliťová 
- Benchmarking verejných knižníc. Seminár. Žilina, 1. 10. 2009. B. Jakubáčová, 

Mgr. L. Koleková, Mgr. D. Kráľová 
- Knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove a Virtua. Prešov, 13. októbra 2009. 

Brliťová, Jakubáčová, Koleková, Porubská 
- Súčasná slovenská literatúra pre dospelých. Seminár. Trnava, 21. 10. 2009. B. 

Jakubáčová, A. Beňová, B. Porubská, H. Kvetanová, J. Pifková, Ľ. Slobodníková, D. 
Vaculíková, L. Karabová,   Mgr. D. Kráľová, Mgr. L. Koleková 

- Zasadanie pracovnej skupiny k VIRTUA. Martin, 22. 10. 2009. B. Jakubáčová, I. 
Šimčíková 

- Biblioteka 2009. Bratislava, 5. – 6. 11. 2009. B. Jakubáčová, V. Chorvatovičová, A. 
Beňová, B. Porubská, Mgr. L. Koleková, Mgr. D. Kráľová 

- Marketingové aktivity verejných knižníc. Prednáška PhDr. J. Kopáčikovej. 
Trnava, 9. 11. 2009.   Členovia KP SSK  

- Porada riaditeľov a metodikov slovenských knižníc. Martin, 11. 11. 2009: 
Mgr. Koleková, Mgr. Kráľová 

- Braillovo písmo v informačnej spoločnosti. Seminár. Bratislava, 13. 11. 2009. 
PhDr. J. Bartek,   M. Lipták 
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- Valné zhromaždenie Spolku slovenských knihovníkov. Bratislava, 9. 12. 2009. 
B. Jakubáčová,  I. Šimčíková, J. Brliťová, Mgr. D. Kráľová, Mgr. L. Koleková 

- Prístup k dokumentom inštitúcií EÚ. Bratislava, 11. 12. 2009. J. Brliťová, M. 
Dobišová 

 

1.4 Získavanie finančných prostriedkov z grantov a iných zdrojov 

 

- Doplňovanie knižničného fondu Knižnice JF v Trnave. Žiadosť do grantového 

systému MK SR 2009. Vypracovala: Mgr. Z. Mesárošová. Dotácia pridelená vo 

výške 8 500 EUR. 
- Celoslovenský snem Kráľov detských čitateľov. Žiadosť o poskytnutie dotácie 

na podporu projektu v roku 2009 – MK SR. Vypracovala: B. Jakubáčová. Dotácia 
pridelená vo výške 2 000 EUR. 

- Celoslovenský snem Kráľov detských čitateľov. Žiadosť o poskytnutie dotácie 
na podporu projektu v roku 2009 – SAK v projekte Partnerstvo. Vypracovala: B. 
Jakubáčová. Dotácia pridelená vo výške 165 EUR. 

- Fórum humoristov. Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 

2009 – MK SR. Vypracovala:  B. Jakubáčová. Dotácia pridelená vo výške 1 000 

EUR. 

 

1.5. Kontrolná činnosť 

1.5.1 Vnútroknižničná kontrola 

Vnútorná kontrola bola zameraná na finančné riadenie podľa zákona č. 502/2001 

Z.Z. Kontrola pokladne a cenín sa vykonávala raz štvrťročne. V oblasti BOZP a PO má 

organizácia vypracované všetky zákonom stanovené dokumenty. Kontrola plnenia úloh 

z tejto oblasti sa uskutočňuje raz mesačne. Máme zavedený bezpečnostný denník.  

Kontrola plánovaných úloh a činnosti organizácie sa vyhodnocuje prostredníctvom  

gremiálnych porád vedenia – raz za 2 mesiace, a operatívnych porád – podľa potreby. 

 

1.5.2 Externá kontrola  

18.12.2009 vykonal Úrad na ochranu osobných údajov SR kontrolu v knižnici vo veci 

spracúvania osobných údajov čitateľa v informačných systémoch prevádzkovateľa so 

zameraním na poskytovanie služieb nevidiacim používateľom. Kontrolná skupina 

nezistila žiadne nedostatky. 
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2. KNIŽNIČNÝ FOND 

2.2 Akvizícia 

Nákup dokumentov do knižničného fondu sme realizovali v osvedčenej spolupráci 

s knižným veľkoobchodom Pemic, kde so zľavou získavame nové tituly a spätne 

dopĺňame i tituly v knižnici chýbajúce, čitateľmi žiadané ako aj v bratislavských 

distribučných agentúrach Modul, Ikar, Artfórum. Fond sme dopĺňali aj darmi od rôznych 

vydavateľstiev, inštitúcií a návštevníkov knižnice. Priemerná  cena 1 nakúpeného 

dokumentu v roku 2009 bola 7. 81 € (235.30 Sk). 

 

2. 3 Evidencia a katalogizácia 

Evidenciu všetkých druhov dokumentov, ktoré knižnica získala a vyraďovanie 

knižničných jednotiek sme v prvom polroku robili v systéme Rapid Library, od júla sme 

začali spracovávať knižničné jednotky v KIS VIRTUA. Databáza Seriály bola naďalej 

priebežne aktualizovaná po celý rok 2009 v KIS RAPID LIBRARY. 

Zaevidované dokumenty boli označované čiarovým kódom. Dokumenty sme 

knihovnícky spracovávali vo formáte MARC 21 v KIS  VIRTUA  podľa platných noriem 

a pravidiel.  

V systéme VIRTUA sme spracovávali článkovú regionálnu databázu. Analyticky sme 

spracovávali regionálne periodické a neperiodické dokumenty (okresy Trnava, Hlohovec 

a Piešťany) – 1 544 záznamov, do databázy regionálnych autorít pribudlo 190 osobností, 

7 korporácií. Opravených a aktualizovaných bolo 162 autoritatívnych hesiel. Bolo 

spracovaných 60 regionálnych drobných tlačí. 

Nové dokumenty sme priebežne odovzdávali do výpožičných oddelení centrálnej 

knižnice a na všetky pobočky. Katalogizačné záznamy určené pre pobočky sme v prvom 

polroku odovzdávali súčasne s dokumentami.(1834 katalogizačných lístkov). 

Záznamy dokumentov spracovaných v systéme SMARTLIB sme v prvom polroku 

2009 redakčne upravovali podľa AACR2 vo formáte UNIMARC. Pokračovali sme v 

redakcii menných autorít a predmetových hesiel vo voľnom indexovaní.  Odstraňovali 

sme chyby v ďalších poliach a podpoliach, ktoré vznikli pri konverzii záznamov zo  

systému SMARTLIB do systému RAPID LIBRARY.  

Zo skladu povinného výtlačku sme zabezpečili výdaj 684 dokumentov a 280 

periodík. Do študovne sme zo skladu PV preradili 25 titulov (podľa výberu pracovníčok 

študovne). Do skladu PV  sme zo študovne prebrali staršie ročníky periodík (následná 

zmena lokácie a  abecedné uloženie jednotlivých titulov na regáloch).  

Zo Zoznamu úbytku č. 37  (r. 2003-2005) sme vyradili 3912 kn. jednotiek 

v prírastkových zoznamoch (po p. č. 198 250).   

Retrokonverzia záznamov v beletrii : v januári 240 nových záznamov, 854 prír. čísel 

bolo odkontrolovaných. z kartotéky „čakanie na vyradenie“ bolo vyradených 139 k.j., z 

56 zásuviek generálneho katalógu bolo vybraných 1222 katalogizačných lístkov (od 

23.3.2009 priebežne), ktoré neboli doteraz počítačovo spracované.  
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Od 14.4. 2009 – 14.5. 2009  bolo spracovaných 1222 katalogizačných záznamov 

do PC  (predmetové heslá, signatúra) odkontrolovaných bolo 3174 prírastkových čísel 

v PC, PZ, v kartotéke „ čakanie na vyradenie“,  ku  katalogizačným záznamom v PC boli 

vložené konkrétne prírastkové čísla.  

21.5. 2009 – vytvorenie Zoznamu knižničných jednotiek na vyradenie (1212 kníh)  

Od 21.5.2009 – spätné zakladanie katalogizačných lístkov do generálneho katalógu 

(669 katalogizačných lístkov).  

Do on-line katalógu pribudlo 669 katalogizačných záznamov 

Z dôvodu zrušenia pobočky Modranka sme podľa prijatých uzneseni z  porady vedenia 

(20.5.2009) preradili knižničné jednotky podľa výberu pracovníčok z ostatných 

pobočiek a oddelení knižnice v počte 1173 kn.j. Prepis lokácií sme realizovali na 

katalogizačných záznamoch a vo vybratých knihách. Celkový počet preradených kn. 

jednotiek: 1173 kn.j. 

 

2.4 Ochrana a revízia  

Revízia na pobočke Modranka bola uskutočnená v dňoch 22.6. – 30.6. 2009. Táto 

mimoriadna revízia sa uskutočnila z dôvodu zrušenia pobočky Modranka. 

Čiastková revízia v oddelení beletrie sa vykonala v čase od 01.07.2009 do 31.07.2009 . 

Pokračovali sme v opravách starších poškodených kníh, každý nový dokument sme 

kontrolovali, defektné dokumenty boli reklamované u dodávateľa, dokumenty sme balili 

do ochrannej fólie.  
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3. VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY A POUŽÍVATELIA 

Ukazovateľ mer. j. plán  skutočnosť  % plnenia 

Výpožičky     

Celkom kn. j. 500 000 441 251 88,3 

Knihy kn. j.  312 894  

v tom odborná lit. pre dosp. kn. j.  123 749  

          krásna lit. pre dosp. kn. j.  110 074  

          odborná lit. pre deti kn. j.  24 529  

          krásna lit. pre deti kn. j.  54 542  

Periodiká kn. j.  118 716  

Špeciálne dokumenty kn. j.  9 641  

Z celk. počtu výpožičiek prezenčné  kn. j.  119 944  

Čitatelia a používatelia     

Registrovaní používatelia osoba 13 000 17 458 134,3 

     Z toho do 15 rokov osoba  4 000 4 254 106,4 

Návštevníci osoba 200 000 323 057 161,5 

 

Štatistické výsledky činnosti knižnice v tomto roku nie sú celkom porovnateľné 

s výsledkami v predchádzajúcich rokoch. Po prechode na nový KIS VIRTUA v hlavnej 

budove sú niektoré vykazované ukazovatele odlišné od KIS RAPID. Navyše polovicu roka 

pracovala knižnica v starom systéme, od polroka v novom. V klasickom „papierovom“ 

systéme požičiavania pracujú napr. vzdialené pracoviská (pobočky a HUO), ale i útvar 

referenčných služieb a oddelenie pre nevidiacich.  

V roku 2009 sme realizovali 441 251 výpožičiek, čo je  88,3% z plánovaného ročného 

počtu. V porovnaní s minulým rokom je to pokles o 5 002 výpožičiek. Najväčší podiel 

v poklese tvoria výpožičky periodík (- 9 923), každým rokom je pokles vyšší. Naopak 

výpožičky kníh v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástli spolu o 6 294.  

Registrujeme spolu 17 458 čitateľov.  

Najpočetnejšou skupinou používateľov sú študenti. Počet zaregistrovaných detí je 4 

254. V tomto roku sme dosiahli rekordné percento zaregistrovaných detí z počtu 

školopovinných detí  82,2 %. Najväčší nárast oproti minulému roku sme zaznamenali 

v oddelení pre deti v hlavnej budove (+828).   

Na stabilnej úrovni je v počte čitateľov aj pobočka Prednádražie. Klesá počet žiakov, 

tým i počet čitateľov na pobočkách Vodáreň a Tulipán.  

Knižnicu fyzicky alebo virtuálne navštívilo 323 057 návštevníkov, čo je o 118 201 

návštevníkov viac. Počet návštevníkov s cieľom využiť prezenčné služby bolo 90 441, 

absenčné služby 232 616.  

Veľmi výrazne vzrástla návštevnosť našej webovskej stránky. Registrujeme 43 991 

virtuálnych návštevníkov, čo je o 16 421 viac ako v predchádzajúcom roku. Od začiatku 

roka využilo v knižnici prístup na internet 12 106 návštevníkov, z toho v oddelení pre 

deti registrovali 840 návštevníkov internetu. Verejný internet je zdarma.  

Od marca je v čitárni sprístupnené WiFi pripojenie. Čitatelia sa tak môžu pripojiť na 

internet na svojich vlastných notebookoch. Túto službu využilo 326 používateľov a je 

o ňu stále väčší záujem, najmä z radov vysokoškolákov. 
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V hlavnej budove sa znížil počet návštevníkov čitárne o 698, počet prezenčných 

výpožičiek periodík sa znížil o 4 284. Nákup periodík sa snažíme prispôsobiť 

požiadavkám čitateľov, ktorí si ich požičiavajú aj domov. Takýchto absenčných 

výpožičiek bolo viac o 395. Máme skúsenosť, že mnohí čitatelia prešli už na čítanie tlače 

cez internet. Zároveň treba zohľadniť, že oddelenie beletrie a čitáreň bolo v mesiaci júl 

zatvorené z dôvodu revízie.  

Činnosť pobočiek je stabilizovaná.  Oproti roku 2008 prírastok nových kníh do 

fondov pobočiek výrazne vzrástol, vďaka dohode s mestským úradom ohľadom 

nájomného. Na školách majú knižnice už svoje zázemie a vybudované dobré partnerské 

vzťahy s pedagógmi. Spolupracujú pri projektoch a podujatiach.  

Oddelenie pre nevidiacich realizovalo 2 704 výpožičiek, čo predstavuje 779 pásov, 17 

520 magnetofónových kaziet a 171 CD. Registruje 149 používateľov, čo je o 27 čitateľov 

viac ako v predchádzajúcom roku.  Poštou sme poslali 346 zásielok, osobne si prišlo 

požičať 427 zásielok. Toto špecializované oddelenie navštívilo 605 používateľov. 

Hudobné oddelenie pracovalo v roku 2009 v zmenených podmienkach. Od mája sa 

upravil výpožičný čas, takže je pre verejnosť k dispozícii menej otváracích hodín. 

Zároveň bolo v tomto roku oddelenie prvýkrát jeden mesiac zatvorené počas veľkých 

prázdnin, rovnako aj cez vianočné prázdniny detí. Okrem toho z dôvodu poruchy 

vykurovania bolo oddelenie od 13. do 20. februára zatvorené. Rovnako prírastok nových 

dokumentov bol v roku 2008 veľmi nízky. To všetko ovplyvnilo aj výsledky činnosti 

v tomto oddelení. Tým, že je v pondelok zatvorené, sa však darí realizovať kolektívne 

podujatia vo väčšom počte a najmä bez problémov s prevádzkou. Uskutočnilo sa o 10 

podujatí viac ako v roku 2008.  

V útvare výpožičných služieb sa uskutočnilo 4 058 rezervácií, čo je o 76 viac ako 

v predchádzajúcom roku. 

Vybavili sme 67 záznamov o podaní reklamácie – vo väčšine prípadov išlo o straty 

a poškodenia dokumentov. Dokumenty boli nahradené finančne alebo knižnou 

náhradou. 
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4. REFERENČNÉ SLUŽBY 

Garantom bibliografickej, dokumentačnej a informačnej činnosti knižnice je útvar 

referenčných služieb, ktorý zodpovedá za prevádzku študovní a učebne vrátane 

budovania a ochrany ich fondov, propaguje a sprístupňovanie regionálny knižničný 

fond. 

 

4.1. Referenčné služby 

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.  

Knižnica je tiež kontaktným informačným miestom Úradu priemyselného vlastníctva 

SR a Partnerskou knižnicou Národnej rady SR. Na tomto pracovisku sa prevádzkuje aj 

verejný bezplatný internet a sú prístupné i zahraničné informačné databázy EBSCO 

V uplynulom roku pracovníci útvaru úspešne zrealizovali program informačnej 

gramotnosti pre seniorov, celkovo sa uskutočnilo 15 školení, zameraných na základy 

práce s počítačom a internetom, elektronickú komunikáciu, prezentáciu portálu verejnej 

správy. O tento cyklus školení je značný záujem. Zúčastnilo sa na nich 70 seniorov. 

Ďalšie  školenia boli venované iným znevýhodneným kategóriám používateľov – 

mamičkám na MD, nezamestnaným. Školenia boli zamerané na vyhľadávanie 

pracovných ponúk, na vyhľadávanie rôznych informácií z internetu, na elektronickú 

komunikáciu, ap.  

Významná je tiež rešeršná činnosť: Vypracovalo sa 297 rešerší, počet záznamov 

10 813. Ešte neprevzatých 11 rešerší (celkovo vypracovaných 308). 

 

Medziknižničná výpožičná služba knižnice zaznamenala výrazný nárast od júla 

2009, odkedy je on-line katalóg knižnice súčasťou knižnično-informačného systému 

VIRTUA. Vzrástli najmä požiadavky na knihy z nášho fondu.  

 

4.2. Regionálne služby 

Z regionálneho fondu sa r. 2009 sa prezenčne vypožičalo 1 475 výpožičiek 

regionálnych dokumentov. Celkový počet prezenčných výpožičiek je 16 928, čo je o 509 

viac ako v r 2009. Študovne navštívilo 4 291 čitateľov, z toho 259 čitateľov študovalo 

regionálne dokumenty. V sklade regionálnych časopisov sa začalo s novým spôsobom 

ich archivácie. Vypracoval sa nový úplný zoznam regionálnych časopisov. Poskytlo sa 

117 regionálnych adresných informácií 4 inštitúciám, z toho pre knižnicu 27.  

Na webovej stránke knižnice sa spropagovali osobnosti trnavského regiónu formou 

Kalendária výročí osobností na rok 2009, bolo spracovaných 12 medailónov 

vybraných osobností na každý mesiac v roku (na webe a v priestoroch knižnice). 

Webovská stránka v sekcii Regionálne informácie sa aktualizuje raz mesačne.  
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Konkrétne čísla o činnosti: 

Návštevníci 2009 2008 + -   

čitatelia študovní 3 411 3 183 + 228 

regionálne pracovisko 259 237 + 22 

neregistrovaní 542 1 007 - 465 

jednorazová služba 79 81 - 2 

návštevníci spolu 4 291 4 508 - 217 

verejný internet 11 266 11 462 - 196 

Spolu 15 557 15 970 - 413 

MVS 2009 2008  

+- objednané 706 507 + 199 

realizované 579 475 + 104 

MMVS 36 - + 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenčné výpožičky  2009 2008 + -   

knihy 5 902 5 906 - 4 

knihy regionálne 753 689 + 64 

knihy spolu 6 655 6 595 +  60 

periodiká 9 426 11 792 - 2 366 

periodiká  regionálne 722 277 + 445 

periodiká  spolu 10 148 12 069 - 1 921 

Iné 125 216 -91 

regionálne dok. spolu 1 475 966 + 509 

výpožičky spolu 16 928 18 880 - 1 952 

Informačná činnosť  2009 2008 + - 

bibliografické informáci 3 354 3 232 + 122  

faktografické informácie 318 272  

+ 46 Informácie spolu 3 672 3 504  

+ 168 Rešerše 308 328  

-  20  počet záznamov  11 082 11 190  

-108 
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5. KOORDINAČNÁ A METODICKÁ ČINNOSŤ 

5.1 Koordinácia bibliografickej činnosti 

Uskutočnili sme krajskú poradu bibliografických pracovníkov TTSK a BSK 

v Malokarpatskej knižnici v Pezinku (18.2. 2009). Pre jednotnosť spracovania 

regionálnych databáz (články, DT, a iné) a centrálne riešenie konkrétnych problémov 

v KIS VIRTUA bola vytvorená pracovná skupina TTSK (p. Fajnorová, Stolariková, 

Švecová, Vargová- za regionálne knižnice, Mgr. Ľ. Rohoňová – za SNK-NBÚ, Martin). Prvé 

pracovné stretnutie –workshop sa uskutočnilo 12.10. 2009.  Pre priaznivý ohlas 

zúčastnených budeme v týchto stretnutiach pokračovať ( podľa  plánovaných 

tematických okruhov, ktoré dopredu určí lektorka Mgr. Ľ. Rohoňová zo SNK, Martin).  

Pre Evidenčný súpis plánovaných bibliografických prác a databáz na rok 2010 sme 

zosumarizovali plánované tituly za regionálne knižnice TTSK. 

Poskytli sme 3 odborné konzultácie: 2x pre pracovníčky Univerzitnej knižnici 

v Trnave (citovanie dokumentov), a 1x pre ÚRS KJF (vypĺňanie polí v KIS Virtua). 

 

5.2 Metodická a poradenská činnosť verejným knižniciam 

Metodickú a poradenskú činnosť sme vykonávali pre 3 regionálne knižnice 

Trnavského samosprávneho kraja a 93 obecných knižníc v okresoch Trnava, Hlohovec 

a Piešťany. 

Metodicko-inštruktážne návštevy sa vykonávali v súlade s plánom činnosti na rok 

2009 a na požiadanie zriaďovateľov alebo knihovníkov. Podľa plánu sa navštívili 

knižnice, kde nebola uskutočnená MIN v predchádzajúcom roku alebo rokoch.  

Metodika v obecných verejných knižniciach bola zameraná na revízie knižničného 

fondu, doplňovanie knižničného fondu a grantový program MK SR. Každá návšteva bola 

spojená aj s konzultáciou so zriaďovateľom knižnice na obecnom úrade.  

Metodická činnosť sa uskutočňovala často formou osobných alebo telefonických 

konzultácií, ktorých sa uskutočnilo v roku 2009 až 205.  Poskytli sa aj Konzultácie 

k automatizácii obecných a školských knižníc - Dechtice, Zavar, Leopoldov, ZPŠ Galanta. 

Automatizácia bola aj obsahom metodickej návštevy v Záhorskej knižnici v Senici – prvý 

deň v systéme Virtua, pomoc pri nastavení potvrdeniek, klávesnice, konzultácia 

pracovných postupov. 26. 11. 2009 

Metodicko-inštruktážne návštevy:  

plán na rok 2009:    50 + zápisnice 

skutočnosť k 31. 12. 2009:   50 

Konzultácie:  

plán na rok 2009:    150 

skutočnosť k 31. 12. 2009:   205 

Vzdelávanie:  

Zaškolení boli 4 noví knihovníci obecných knižníc: Obecná knižnica Zavar, ObK 

Voderady, ObK Cífer, ObK Jaslovské Bohunice. Počas metodických návštev sa 

uskutočnilo zaškolenie pracovníkov k vykonaniu revízie v 10 knižniciach. Protokoly 



 
Správa o činnosti Knižnice Juraja Fándlyho za rok 2009 

 

16 

o vykonaní revízie poslalo do archívu KJF v Trnave 5 knižníc: ObK Voderady, ObK Dolná 

Krupá, ObK Zavar, ObK Slovenská Nová Ves, Obk Žlkovce. 

 

5.3 Prieskumová a rozborová činnosť 

Spracovanie výkazov o činnosti knižníc okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec za rok 

2008 

Regionálna štatistika: 
84 výkazov spracovaných klasickou formou, 
Ročný výkaz o činnosti knižnice za rok 2008 za KJF v Trnave 

- 84 výkazov v elektronickej forme  
- sumáre za okresy Trnava, Piešťany, Hlohovec - 3 výkazy 
- sumáre za obecné PZ knižnice okresov TT, PIE, HL: 3 výkazy  
- sumáre za obecné NZ knižnice okresov TT, PIE, HL: 3 výkazy 
- sumáre za mestské knižnice okresov PIE, HL: 2 výkazy 
- 3 komentáre za okresy TT, PIE, HL 

 
Krajská štatistika: 

- 5 výkazov: sumáre za obecné PZ knižnice TTSK, obecné NZ knižnice TTSK, za 
mestské knižnice TTSK, za regionálne knižnice TTSK a sumár za všetky verejné 
knižnice TTSK .Výsledky boli zverejnené v Knižničnom spravodajcovi č. 1/2009 
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6.  EDIČNÁ A A PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ 

Činnosť knižnice sme propagovali v celoštátnych a regionálnych printových a 

elektronických médiách: Slovenský rozhlas, Slovenská televízia, Knižná revue, MTT, MY 

– Trnavské noviny, Trnava dnes, Novinky z radnice, Trnavský hlas, Krásy Slovenska, 

www.infolib.sk, www.e-day.sk,  www.trnava.sk  a pod. 

Veľkú pozornosť sme venovali  našej webovskej stránke www.kniznicatrnava.sk – 

pravidelné uverejňovanie informácií o pripravovaných podujatiach, fotodokumentácia 

z podujatí, upútavky na výročia regionálnych osobnosti  a kalendár výročí. Informácie 

o naše j činnosti sa objavili aj na stránkach našich spoluorganizátorov a partnerov. 

Pracovníci prispievali do regionálnych periodík, ale i do odborných celoslovenských 

periodík – Knižnica, Bulletin SAK a pod. 

Ako každý rok aj v tomto roku najvýznamnejšou propagačnou akciou voči verejnosti 

bol Týždeň slovenských knižníc v KJF v Trnave. Knižnica sa svojou činnosťou 

spropagovala nielen na svojej pôde, ale i v regionálnej tlači (Župný spravodajca, MY-

Trnavské noviny), regionálnych i celoslovenských médiách (MTT, Slovenský rozhlas). 

Samozrejme, že sme program i fotografické reportáže propagovali aj na webových 

stránkachKJF, Infolib, Aupark...) 

 

Prezentácie  

- Hľadá sa Dobšinský. Prezentácia na seminár Rozprávkové dedičstvo v Rožňave 

Vypracovala B. Jakubáčová, prezentovala V. Chorvatovičová 

-  Kultúrno-výchovná činnosť KJF v Trnave. Prezentácia na porade obecných a 

mestských    knihovníkov trnavského regiónu. Vypracovala: B. Jakubáčová  

-  Trnavská skupina. Literárna hodina pre stredoškolákov. Vypracovala: H. 

Kvetanová 

-  Katolícka moderna. Literárna hodina pre stredoškolákov. Vypracovala: A. 

Beňová 

 

Publikácie vydávala knižnica v súlade s edičným plánom.  Mimo plánu sme sme 

vydali zborník ocenených prác z 1. ročníka celoslovenskej súťaže vo vlastnej tvorbe pre 

začínajúcich autorov Literárny salón Trnava 2009. Podarilo sa nám vydať aj publikáciu 

blednúce spomienky autora Kala Uhríka. Je to súbor poviedok, z ktorých väčšina bola 

uverejňovaná v Župnom spravodajcovi TTSK. 

Ďalej sme okrem plánovaných edičných titulov spracovali aj propagačné materiály 

menšieho rozsahu, najmä plagáty na propagáciu v hlavnej budove i v satelitných 

pracoviskách knižnice. 

Edičná činnosť našej knižnice za rok 2009 je uvedená v prílohe č. 3. 

 

 

 

http://www.infolib.sk/
http://www.e-day.sk/
http://www.trnava.sk/
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7. ELEKTRONIZÁCIA A INTERNET 

7.1 Implementácia do knižničného systému Virtua 

Prechod na nový softvér si vyžadoval prípravu po technickej aj organizačnej stránke. 

V prvom rade bolo treba pripraviť  technické vybavenie výpožičných oddelení na nový 

systém – tlačiarne, snímače čiarkových kódov, počítače. Problémom boli čiarkové kódy 

knižničného fondu, ktoré knižnica dosiaľ používala a požiadavky realizačného 

manažmentu v SNK na nutnosť prefixu v kóde. Problematiku som riešila spoločne 

s firmou ALEF s.r.o, dodávateľom čiarkových kódov – nové snímače čiarkových kódov 

konfigurované na snímanie EAN13 s predvoleným prefixom. Kontrolné číslo z kódu nie 

je načítavané. 

Z databázy čitateľov bolo vymazaných asi 34 000 záznamov (už neaktívni čitatelia). 

Na tejto práci sa podieľali  pracovníci útvaru výpožičných služieb 

Pre pracovníkov výpožičných služieb boli upravené a doplnené metodické pokyny 

Evidencia čitateľov a výpožičiek. 

Prvý termín konverzie dát bol naplánovaný na 15. februára 2009. V súvislosti s tým 

bola pripravená technika, absolvovanie akceptačných testov pracovníkov knižnice, 

vnútorné nastavenia a následne databázy na exporty. Od 12. 2. 2009 boli uskutočnené 

exporty a konverzie databázy bibliografických záznamov, exemplárov a čitateľov. V SNK 

síce import našich dát uskutočnili, ale nie v dohodnutom termíne, takže požičiavať sme 

v novom systéme nezačali. Ostrú prevádzku v systéme Virtua sme následne naplánovali 

až na začiatok prázdnin. Druhý export plánovaný na 25. – 27. júna 2009 – uskutočnený. 

Z bibliografickej databázy bolo vyexportovaných 97 245 záznamov, následne 222 265 

exemplárov a 21 765 záznamov čitateľov. Od 1. júla 2009 výpožičné služby v KIS Virtua. 

Po konverzii v “stave error“ je cca 10000 exemplárov, chybové záznamy treba opraviť. 

V databáze čitateľov bolo v stave error 927 záznamov čitateľov, už sú opravené. 

 

V druhom polroku bolo hlavným cieľom spustenie výpožičných služieb v systéme 

Virtua. Od 1. júla 2009 začali v oddelení odbornej literatúry a v oddelení literatúry pre 

deti požičiavať v novom systéme, oddelenie beletrie od 1. augusta 2009 po ukončení 

revízie knižničného fondu. Počiatočné problémy s nastavením snímačov čiarkových 

kódov, prepínaním klávesnice SK/ENG, kontrolou záznamov boli odstránené.  

Po krátkych skúsenostiach sme museli upraviť aj metodické pokyny, tiež zmeniť 

niektoré naše doterajšie pracovné zvyklosti a postupy. 

V nastaveniach parametrov statusov knižničných exemplárov sme iniciovali globálnu 

úpravu triedy exemplára knižničných dokumentov s lokáciou ST – v on-line katalógu sa 

javili ako dostupné a čitatelia žiadali ich rezerváciu. Po úprave sa trieda exemplára 

zmenila na Prezenčné. 

Od novembra sa začalo s generovaním upomienok podľa nastavení systému. 

Na konci roka možno skonštatovať, že implementácia systému Virtua v našej knižnici 

bola úspešná. Vo vzťahu k čitateľovi sme rozšírili služby – sprístupnili on-line katalóg, 

poskytli službu Moje konto, prostredníctvom ktorej si môže spravovať svoje konto 



 
Správa o činnosti Knižnice Juraja Fándlyho za rok 2009 

 

19 

v knižnici – predĺženie výpožičiek. Z celkového počtu predĺženia výpožičnej lehoty 

v druhom polroku, bolo cez Moje konto 27%. 

 

7.2 www.kniznicatrnava.sk 

Po implementácii stránky do redakčného systému sa zabezpečili nový dizajn stránky 

a prístupnosť nevidiacim a slabozrakým. Stránku testoval nevidiaci pracovník knižnice 

Dr. Bartek, vyhovuje požiadavkám Blind friendly, zodpovedá štandardom Združenia W3. 

V októbri sme požiadali o mimoriadny monitoring webového sídla. Testovanie 

uskutočnila expertná pracovná skupina MF SR na monitorovanie prístupnosti webových 

stránok PS3, ktorá posudzovala dodržiavanie povinných webových stránok PS3, ktorá 

posudzovala dodržiavanie povinných štandardov  (§ 14) Výnosu MF SR č. 

MF/013261/2008-132 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Podľa 

výsledkov testovania naša stránka dosiahla rating prístupnosti 95,7% (maximum je 

100) a najvyššiu úroveň prístupnosti.  

 

7.3 Internetizácia pobočiek  
So spoločnosťou TT-IT s.r.o.  správcom trnavskej metropolitnej optickej siete 

(TOMNET) sme dohodli pripojenie pobočiek umiestnených na základných školách  

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava na optickú sieť. Spoločnosť poskytuje 

knižnici službu bezplatne vzhľadom na to, že pobočky poskytujú knižničné a výpožičné 

služby obyvateľom mesta. Vybudovanie prípojným bodov v priestoroch pobočiek sme 

hradili z vlastných zdrojov. 
Od novembra 2009 sú pobočky pripojené na internet, vybavili sme ich osobnými 

počítačmi a zaškolili na vyhľadávanie v on-line katalógu knižnice.  

Prístup do on-line katalógu umožňuje poskytovať kvalitnejšie informácie o stave 

knižničného fondu v celej knižnici. Z lokálneho lístkového katalógu sa získali informácie 

len o knihách na pobočke. Je to ďalší krok vpred v službách.  

 

7. 4 WiFi 

- zabezpečenie inštalácie technického zariadenia v čitárni knižnice (marec 

2090)  

- vypracovanie pravidiel prístupu a bezpečnosti pre užívateľov 

- zabezpečovanie systémovej údržby 

- kontakt s používateľmi zabezpečujú pracovníci oddelenia beletrie, štatistika 

návštevnosti je vo vyhodnotení útvaru služieb 

 

7. 5 Údržba techniky  

- inštalácia nových počítačov (oddelenie pre deti, OKF, URS) 

- zabezpečenie servisu tlačiarní potvrdeniek pre útvar služieb 

- oprava internetového servera 
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- údržba technického vybavenia verejného internetu – tlačiareň v oprave, 

výpadok servera od 18. decembra 2009 

- príprava poškodeného a pokazeného technického vybavenia na vyradenie – 

zabezpečenie znaleckých posudkov 

 

7. 6 Prevádzka a údržba knižničného systému Rapid Library 

- pravidelná údržba a export záznamov do on-line katalógu 

- verifikácia databáz pred exportom do ISO2709 

- oprava poškodených záznamov 

- príprava databázy na revíziu knižničného fondu v oddelení beletrie 

- Ukončenie zmluvy o využívaní a servise knižnično-informačného systému 

Rapid Library 

- Generovanie upomienok  

- Príprava databázy kníh na revíziu v oddelení beletrie.  

- Generovanie zoznamu čitateľov, ktorí majú v RL ešte požičané knihy. Na konci 

roka bolo v systéme RL zaevidovaných ešte 1623 výpožičiek u 547 čitateľov. 
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8. VZDELÁVACIE A KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA PRE 

VEREJNOSŤ 

Ako každý rok aj v tomto roku najvýznamnejšou propagačnou akciou voči verejnosti 

bol Týždeň slovenských knižníc v KJF v Trnave. Knižnica sa svojou činnosťou 

spropagovala nielen na svojej pôde, ale i v regionálnej tlači (Župný spravodajca, MY-

Trnavské noviny), regionálnych i celoslovenských médiách (MTT, Slovenský rozhlas). 

Samozrejme, že sme program i fotografické reportáže propagovali aj na webových 

stránkach KJF, Infolib, Aupark... 

Na slávnostnom otvorení 23. 3. 2009 sa zúčastnilo cca 60 účastníkov. Otvorenie 

moderoval Martin Jurčo. Slávnostný príhovor s prezentáciou činnosti knižníc 

v Trnavskom samosprávnom kraji predniesla riaditeľka KJF v Trnave Mgr. Lívia 

Koleková. Dôležitosť profesie knihovník v súčasnom svete informácií zdôraznila vo 

svojom prejave PhDr. Emília Díteová, predsedníčka KP SSK. Potom nasledovalo 

oceňovanie knihovníkov. Za okresy Trnava, Hlohovec Piešťany bola ocenená Anna 

Neumahrová, knihovníčka Obecnej knižnice v Zelenči a PhDr. Zuzana Martinkovičová, 

riaditeľka Univerzitnej knižnice TU. Za okres Galanta pani Milada Pisárová, knihovníčka 

Obecnej knižnice v Šintave, za okres Dunajská Streda pani Alžbeta Miklósová, 

knihovníčka Obecnej knižnice v Hornej Potôni, za okres Senica a Skalica pani Marta 

Rusková, knihovníčka Obecnej knižnice v Petrovej Vsi. 

Všetky ocenené knihovníčky dostali Ďakovný list od KP SSK, knihu Rodný môj kraj 

a drobné upomienkové predmety od TTSK, kyticu od riaditeľky KJF v Trnave. 

V rámci slávnostného otvorenia bola vyhlásená súťaž vo vlastnej tvorbe Literárny 

salón Trnava, anketa pre deti Najkrajšia kniha. Zároveň boli prezentované 

najzaujímavejšie aktivity počas TSK v kraji a nová služba v KJF v Trnave – WiFi 

pripojenie v čitárni. Na záver Ing. Viliam Kubányi, riaditeľ odboru kultúry TTSK, 

slávnostne otvoril TSK v kraji. Všetci účastníci boli pozvaní na čašu vína do učebne. 

Počas TSK sa uskutočnilo 37 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 1313 účastníkov. V 

intenciách motta: Knižnice pre všetkých  - boli to podujatia určené naozaj všetkým – 

deťom, mládeži, dospelým, mamičkám na rodičovskej dovolenke, seniorom, odsúdeným 

a všetkým ostatným milovníkom literatúry. Zapojili sa všetky oddelenia a útvary. 

Najvýznamnejšie podujatia TSK sú uvedené v prílohe č. 2b. 

Ďalším najvýznamnejším počinom smerom k širokej verejnosti bol program Fórum 

humoristov v nedeľu, 29. 3. 2009, v nákupnom centre Aupark. KJF v Trnave touto 

čítačkou našich regionálnych literátov (M. Jarábek, E. Jarábková, M. Mrva, V. Haring a T. 

Janovic) bola zaradená do štvordňového event podujatia „V Auparku ožívajú knihy“. 

Literárny klub Fórum humoristov bol založený v rámci Týždňa slovenských knižníc. 

Je to otvorený klub pre všetkých, ktorí sa chcú prezentovať svojou tvorbou, chcú 

konfrontovať svoje literárne zážitky s ostatnými literátmi. Je určený aj všetkým 

milovníkom literatúry, karikatúry i sympatizantom Knižnice J. Fándlyho v Trnave. Klub 

aktívne pracoval počas celého roka. V čitateľskej i širšej verejnosti si klub získal svoju 
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autoritu. Jeho členovia participujú aj na dramaturgii a aktívne sa zapájajú do scenárov 

podujatí. 

V roku 2009 sa uskutočnilo 8 podujatí v rámci tohto klubu. Zaznamenali sme na nich 

cca  304 účastníkov. Všetky naplnili cieľ, ktorý sme si na začiatku stanovili: podporovať 

tvorbu regionálnych autorov a poskytnúť im  príležitosť umeleckej konfrontácie. Okrem 

čítačiek v užšom kruhu sa mohli milovníci humoru a satiry stretnúť s renomovanými 

autormi, umelcami slova, textu, hudby. Súčasťou podujatí boli i výstavky kresleného 

humoru. Predstavili sme karikatúry Vojtecha Haringa, Ivana Baju, Ivana Košického. 

Nepodarilo sa nám vydať  zborník, v ktorom by sme postupne predstavovali autorov. 

Táto idea zostáva ako cieľ aktivít Fóra humoristov v roku 2010. Naopak za pomoci 

zriaďovateľa Knižnica J. Fándlyho v Trnave vydala publikáciu s humornými poviedkami 

Kala Uhríka pod názvom Blednúce spomienky. Kalo Uhrík je jedným z aktívnych členov 

klubu. 

Na aktivity v rámci Fóra humoristov získala knižnica finančnú dotáciu z MK SR. 

 

TÝŽDEŇ TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 21. – 27. septembra 2009 

Prezentačná týždňová akcia TTSK sa uskutočnila aj v našej knižnici. Pripravili sme 

bohatú škálu podujatí pre verejnosť, pre rôzne vekové kategórie. Spolu sa uskutočnilo 

v tomto týždni  16 podujatí s počtom účastníkov  384. 

V rámci amnestie – odpustenie sankčných poplatkov – si túto výhodu uplatnilo 

v tomto týždni spolu 156 čitateľov. Do fondu sa tak vrátilo 375 kníh. 

 

V rámci Týždňa TTSK sa 21. septembra 2009 v zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika 

v Trnave uskutočnilo aj slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej súťaže LITERÁRNY 

SALÓN TRNAVA 2009. Súťaž vo vlastnej tvorbe bola vyhlásená v marci 2009, termín 

ukončenia súťaže bol 10. august 2009. Odborná porota pracovala v zložení:  Univ. prof. 

PhDr. Eva Fordinálová, CSc., PaedDr. Eva Kopúnková, Mgr. Zlata Matláková, PhDr. 

Bohuslava Vargová–Hábovčíková, CSc.  

Na slávnostné vyhlásenie výsledkov a oceňovanie autorov víťazných prác boli všetci 

zúčastnení autori, tlač a médiá, zriaďovateľ a ďalší hostia, pozvánky boli poslané aj 

čitateľom našej knižnice. Tejto slávnostnej chvíle za zúčastnilo 90 milovníkov literatúry, 

medzi nimi aj ocenení autori a vzácni hostia. Na naše pozvanie reagoval Slovenský 

rozhlas a Mestská televízia Trnava. Záštitu nad celým podujatím prevzal Ing. Tibor 

Mikuš, poslanec národnej rady SR a predseda Trnavského samosprávneho kraja. Cenu 

predsedu Trnavského samosprávneho kraja slávnostne odovzdal Ing. Viliam Kubányi, 

riaditeľ odboru kultúry TTSK. Ďalšie ceny si ocenení prevzali z rúk Mgr. Lívie Kolekovej, 

riaditeľky Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave a PaedDr. Evy Kopúnkovej, predsedníčky 

odbornej poroty. Krátky príhovor predniesol Ing. Viliam Kubányi, Mgr. Lívia Koleková 

a PaedDr. Eva. Kopúnková zhodnotila úroveň súťaže a upozornila aj na niektoré talenty. 

Ocenila, že do súťaže sa zapojilo 111 literátov, z toho cca 50 bolo mladých ľudí.  
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Na podujatí bol zároveň prezentovaný zborník LITERÁRNY SALÓN TRNAVA, ktorý 

obsahuje všetky ocenené práce 1. ročníka súťaže. Na záver sa predstavil svojím 

programom herec, pesničkár, spisovateľ Marián Geišberg. 

 

Knižnica J. Fándlyho v Trnave sa ujala organizovania celoslovenskej akcie pre deti: 

Celoslovenský snem Kráľov detských čitateľov. Uskutočnil sa 17. – 19. júna 2009 

a zúčastnilo sa ho 24 detí – Kráľov so svojimi knihovníčkami. Títo reprezentovali 23 

knižníc z celého Slovenska. Slávnostné otvorenie snemu sa uskutočnilo na Úrade 

Trnavského samosprávneho kraja, kde ich v poslaneckých laviciach prijal Ing. Augustín 

Pullman, podpredseda TTSK. Dôležitým programom bolo riadne snemovanie Kráľov za 

účasti médií. Z rokovania vzišlo POSOLSTVO pre všetky deti – čítajúce i nečítajúce, pre 

spisovateľov, ilustrátorov a vydavateľov. Posolstvo je zverejnené na webe knižnice. 

Hneď na druhý deň mali Králi možnosť predniesť toto posolstvo skupinke spisovateľov 

a ilustrátorov, medzi ktorými boli Tomáš Janovic, Roman Brat, Gabika Futová, Jozef 

Kollár, Jana Dallosová, Oksana Lukomská a Danuša Dragulová-Faktorová. Osobné 

stretnutie s nimi bolo pre týchto „knihomoľov“ určite nezabudnuteľným zážitkom. 

Rovnako zaujímavá bola aj dobrodružná noc, ktorú strávili deti v knižnici – v kráľovstve 

kníh, strašidelných príbehov, ale i pri peknej poézii. 

Trnavským deťom sa v kráľovských kostýmoch predstavili v kine Hviezda. Naše 

mesto sa zase popýšilo svojimi talentami z radov klientov Spojenej školy a Základnej 

umeleckej školy M. Schneidra-Trnavského. Obrovský úspech zožala Dominika Mirgová, 

ktorá tiež prišla svojím vystúpením podporiť snemovanie Kráľov. Deti zo všetkých kútov 

Slovenska sa oboznámili s históriou i súčasnosťou Trnavského samosprávneho kraja. 

Popri bohatom spoločnom programe mali priestor aj na vzájomné spoznávania sa 

a nadväzovanie priateľstiev. S Kráľovskými listinami na pamiatku sa v piatok 19. júna 

2009 po trojdňovom maratóne podujatí rozchádzali mladí čitatelia do svojich 

kráľovstiev.  

Na podujatie sme získali dotáciu s MK SR a zo SAK. 

 

Do medzinárodného projektu na podporu čítania Noc s Andersenom (3. – 4. 4. 

2009) sa zapojili dve pracoviská: oddelenie pre deti a pobočka Vodáreň. Mottom bolo: Za 

noci, za ránky, zachráňme slovenské rozprávky! Hosťami Noci boli: Jozef Čápka, Danuša-

Dragulová-Faktorová a Oksana Lukomska. 

 

V roku 2009 sa uskutočnilo 186 hodín informačnej prípravy (z toho 139 pre 

základné školy), 128 hudobno-slovných pásiem a hodín hudobnej výchovy. V rámci 

literárnej výchovy sa uskutočnilo 75 hodín pre deti. Pre študentov stredných škôl sa 

uskutočnilo 18 prenesených vyučovacích hodín literatúry – na tému: Katolícka moderna, 

Trnavská skupina a J. Hollý.  
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V cykle Kniha a ešte trochu viac sa zrealizovalo šesť besied – s Danou Podrackou, 

Alenou Wagnerovou, Ivonou Březinovou,, Gabrielou Futovou  a Dušanom Nágelom. Dana 

Podracká a Alena Wagnerová sa stretli aj s deťmi na pobočkách. 

Prvé podujatie v roku 2009 v rámci cyklu podujatí  Maličkí a mamičky sa 

uskutočnilo 31. 3. 2009 v Materskom centre na Okružnej ul. v Trnave. Plánované 

stretnutie v Mamaklube na Limbovej bolo zo strany MC zrušené. Druhé stretnutie sme 

pripravili v oddelení pre deti v predvianočnom období. 

Pokračovali sme v programe pre deti špeciálnych škôl  a ústavov.  Pre žiakov 

Spojenej školy na Čajkovského ulici a Špeciálnej základnej školy internátnej na Spojnej 

ul., ale aj Domova sociálnych služieb zo Stromovej ulice sa v oddelení pre deti realizovalo 

20 programov. Programy pre žiakov a klientov týchto inštitúcií pripravuje aj hudobné 

oddelenie, pozvania na podujatia s radosťou prijímajú aj členovia Klubu vozičkárov a OZ 

KRUH.  

V rámci projektu Žijú medzi nami sa realizovali 13 podujatí – stretnutie 

s nevidiacim knihovníkom PhDr. J. Bartekom. 

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

veľkonočných. Pripravovali pre nich súťaže a zábavné predpoludnia. Na druhej strane 

pobočky bývajú zatvorené počas prázdnin. 

Významné pre vytváranie dobrého imidžu knižnice je i to, že vydavateľstvo Perfekt si 

vybralo čitateľov našej knižnice ako detskú porotu pre posudzovanie poviedok v súťaži 

POVIEDKA. (20 detí z pobočky Prednádražie). Zároveň sa detskou porotou  stali aj 

účastníci Celoslovenského snemu Kráľov detských čitateľov. 
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9. HOSPODÁRENIE 

 
Knižnica JF v Trnave (ďalej len knižnica) listom zo dňa 16.3.2009 dostala od TTSK 

príspevok na bežné výdavky vo výške 525 261 EUR a 23 230 EUR na kapitálové výdavky 

– osobný automobil. 

V priebehu roka 2009 bol rozpočet upravený o +1992 EUR. – kofinancovanie 

projektov č. MK – 6247/2009/2.5 (nákup KF) a +575 EUR. – kofinancovanie projektov č. 

MK –1902/2009/4.5.6 a č. MK-4329/2009/4.5.6 (Kráľ čitateľov 393 EUR, Fórum 

humoristov  182 EUR). 

Rozpočet 2009 - bežné výdavky bol upravený o +4 160,- EUR (náklady na grafiku KH 

kalendára a opravu žľabov na budove knižnice). Na základe listu OK č. 

2429/2009/OKUL-021 zo dňa 9.9.2009 bo rozpočet upravený o +10 500,- EUR (8.500 

EUR náklady na odvlhčenie budovy a 2 000 EUR Literárny salón 2009). Dňa 12.11.2009 

nám bol rozpočet upravený ešte o + 5 023 EUR (vydanie publikácie, výmena 

bleskozvodu – nefunkčný a výmena plynových kachlí (nedostatky z revíznej správy). 

Granty z MK  SR sme mali na nákup KF  8 500,- EUR a 3 000,-  EUR  na 

Celoslovenský snem kráľov čitateľov  a fórum humoristov.  

V zmysle úpravy rozpočtu TTSK č. 1/2009 bola schválená zmena rozpočtu na rok 

2009 nasledovne - kapitálové výdavky -23 230,- EUR. Uznesením č. 701/2009/30 z 30. 

riadneho Zastupiteľstva TTSK bola schválená úprava rozpočtu TTSK č. 5/2009, v ktorej 

je premietnutý výpadok daňových príjmov TTSK v roku 2009. Na základe tohto 

uznesenia bol rozpočet  na bežné výdavky  znížený o - 21 434,- EUR. Celková suma 

rozpočtu od TTSK činí 526 077,- EUR. 

 

Rozpočet na rok 2009: 

Časť I. Príjmy    plán   úprava  skutočnosť 
Príspevok zriaďovateľa  503 827 €  +22 250€             526 077,- € 
Príjmy MK –SR Granty    11 500  €   0   11 500,- € 
Vlastné príjmy          41 604,53€ 
Celkové príjmy rok 2009                 579 181,53 € 
 
Vlastné príjmy:  
- príjmy za služby / MVS, rešerš, rozmnož.  a zápisné       8 002,43 € 
- pokuty          24 203,50 € 
- Nájomné             1 368,17.€ 
- refundácia UPSVaR            7 005,60 € 
- úroky             1 024,83 € 
Vlastné príjmy spolu          41 604,53€ 
 
 
Časť II. Náklady (v EUR) 
- spotreba materiálu          49 494,95 

V spotrebe materiálu tvoril najväčší podiel nákup kníh a časopisov KF v celkovej 

sume 34 664,93 €. V tejto sume je 8500,- € grant MK SR.  
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Kancelárske .potreby boli zakúpené za 2 656,57 € kancelársky papier  a tonery 1299,49 
€, čistiace prostriedky 234,10 €., benzín 1 110,93 €. KVČ-materiál 353,42 € a DHM- 
zaradený do evidencie 9175,51 € nákup regálov do ODL, vysávač, banery, telef. ústredňa 
a telefóny, 3 PC, scannery, tlačiarne, fólia na knihy, štítky, úsporné žiarovky ap. 
- spotreba energií          19 928,71€ 

Spotreba plynu za rok 2009 činí sumu 13 697 EUR. a elektrickej energie 5 512 € 

Spotreba vody činí 719 €  

- oprava a údržba         13 552,15€ 

Najväčšiu čiastku tvorí údržba programu Rapid a údržba PC  Deltanet , odvlhčovanie 

budovy fi BAUE  , oprava bleskozvodov, oprava auta , nátery –oprava vonkajších 

a vnútorných dverí, malé bežné opravy a údržba. 

- cestovné podľa zákona  (tuzemské a zahraničné)      1 139,69€ 
- reprezentačné           1 196,99€ 
- ostatné služby         45 372,50€ 

Náklady na poštovné v roku 2009 činia 3 114,92 €, členské 275,39 €. telefóny, fax, 

mobil 5909,20 €. Revízie plynu, elektriny a HP 5 014,61 €, školenia a semináre 153,06 € 

nájomné za pobočky 6 450,70 € propagácia , reklama 2 188,18 €, ozvučenie,  iné služby 

(napr. tlačové štúdio Váry, Proxima – BOZP, deratizácia budovy, väzba kníh, grafické 

návrhy, ZUŠ-vystúpenia,  Literárny salón, Fórum humoristov, odborný posudok – BaUex 

, oprava žľabov 20 898,91€ ochrana majetku ŽOS Bezpečnosť 1 367,53 € . 

- mzdové náklady v roku 2009 boli 304 906 €. OOV a  dohody o BČŠ v roku 2009 boli 5 854 
€. 585 € bolo vyplatených  pri životnom jubileu,  odchodné 955 €. 

Počet pracovníkov: fyzické osoby 38, prepočítaný stav 37. 

Priemerná mzda v knižnici bola roku 2009   677,56 € t.j. 20 416,- SK (K.K. 30,1260) 

1 pracovníčka je rodičovskej dovolenke. Pracovný pomer v roku 2009 rozviazali 2 

pracovníčky – odchod do starobného dôchodku. 

- povinné odvody do poisťovní              112 331,15€ 
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie  spolu činí 106 355,15 EUR a dôchodkové 

pripoistenie zamestnancov  činí 5 976 € 

- príspevok na stravovanie, povinný príspevok do SF, Pn – 10 dní , odchodné 
Čiastku          22 197,09€ 

Náklady na stravovanie  predstavovali čiastku  15 157,69 €. Odvod do SF 3 409,88 € , 

 PN-l0-dní  2 423,28 € a odchodné činilo 955 € a zdravotné prehliadky 251,24 € 

- iné ostatné náklady 
- ostatné priame dane a poplatky            533,54€ 
 
Stav bežného účtu k 31.12.2009       46 056,82€ 
 
 
Rozpis fondov Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave ( v EUR): 
Fond reprodukcie  1122859280  

Stav k 31.12.2009         50 077,24€ 
 
Fond rezervný  1122852230 
Stav k 31.12.2009           7 034,55€ 
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Fond sociálny  1122855220  
Stav k 31.12.2009          4 575,03€ 

 

Knižnica JF v Trnave má zmluvu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na dve 

chránené dielne, na tento účel sme v roku 2009 získali príspevok vo výške 7 005,60 €. 

Na základe dohody s ÚPSVR aj v roku 2009 vykonávali v knižnici uchádzači 

o zamestnanie absolvenstskú prax. V knižnici pracovalo 2 krát po 5 absolventov, 3  

absolventi na pobočkách a dvaja v budove knižnice. 

 

Pohľadávky a záväzky: 

Dlhodobé pohľadávky má knižnica iba v Slovenskej pošte 330 € – poštový úver –

istina. 

Krátkodobé pohľadávky k 31.12.209 vykazuje knižnica iba za stravné lístky od 

zamestnancov vo výške 693,51 €  a nájomné za garáže 97,55 €.  

Záväzky k 31.12.2009 krátkodobého charakteru (platy a odvody, daň a faktúry za 

mesiac december 2009 splatné v januári). 

 

V Trnave 1. marec 2010 

Na základe podkladov vedúcich útvarov a úsekov Knižnice Juraja Fándlyho spracovala: 

  Mgr. Lívia Koleková 
  riaditeľka KJF v Trnave 
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Príloha č. 1 

Tab č. 1: 

Tabuľka výkonov 

 

Ukazovateľ 

Mer.  

jedn. 

Plán na rok  

2009 

Skutočnosť za      

2009 

% plnenia 

KNIŽNIČNÝ FOND   2009 2009  

Celkový stav knižničného fondu kn. j. 245 000 
 

 242 641                   
 

 99,04   
 Počet kn. j. na 1 obyvateľa kn. j. 3,5 3,59  

Počet titulov odoberaných periodík titul 250 257  

Prírastok kn. j. 5 000 
 

     4 701   
 

  94,02        
 Úbytok  

Pozn: V KIS Virtua sme v r. 2009 ešte nemali 
sprístupnené programy (querry) na vyraďovanie 
dokumentov a na následné zostavovanie zoznamov 
úbytkov.  Dosiahnutý úbytok 1509 kn. j. bol 
realizovaný iba v 1. polroku 2009 v systéme Rapid 
Library. 
 

kn. j. 5 000 
 

1 509    30,18   

VÝPOŽIČKY     

Celkový počet výpožičiek kn. j. 500 000 441 251 88,3 

Knihy kn. j.  312 894  

v tom odborná lit. pre dospelých kn. j.  123 749  

           krásna lit. pre dospelých kn. j.  110 074  

           odborná pre deti kn. j.  24 529  

           krásna pre deti kn. j.  54 542  

Periodiká kn. j.  118 716  

Špeciálne dokumenty kn. j.  9 641  

Z celkového počtu výpožičiek prezenčné kn. j.  119 944  

POUŽÍVATELIA      

Počet registrovaných používateľov osoba 13 000 17 458 134,3 

z toho do 15 rokov osoba 4 000 4 254 106,4 

Návštevníci návšteva 200 000 323 057 161,5 

ĎALŠIE ČINNOSTI     

Kolektívne podujatia podujatie 500 775 155 

v tom:  informačná príprava hodina 160 186 116,3 

Odborné podujatia, porady podujatie 13 11  

Metodické návštevy návšteva 50 50  

Edičná činnosť titul 10 19  

 

 

Tab. č. 2  
Výpožičky podľa miesta obsluhy. Porovnanie s rokom 2008 
  

rok 2009 

 

rok 2008 

 

Rozdiel 
Celkom 441 251 446 253 - 5 002 

Odd. odb. lit., odd. beletrie, odd. pre deti  271 391 268 176 + 3215 

Hudobné oddelenie  12 990 17 538 - 4 548 

Útvar  refer. služieb  16 928 18 880 - 1 952 

Odd. pre nevidiacich 2 704 3 230 - 526 

Pobočka Tulipán  43 834 46 042 - 2 208 

Pobočka Modranka  2 138 3 763 - 1 625  

Pobočka Prednádražie 35 387 32 343 + 3 044 

Pobočka Vodáreň  55 879 56 281 -402 
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Tab. č. 3   
Výpožičky podľa druhu dokumentu. Porovnanie s rokom 2008 
 rok 2009 rok 2008 Rozdiel 

Celkom 441 251  446 253 - 5 002 

Knihy 312 894 306 600 + 6 294 

   v tom odb. pre dosp. 123 749 120 331 + 3 418 

             krásna pre dosp. 110 074 106 693 + 3 381 

             odb. pre deti 24 529 25 680 - 1 151 

             krásna pre deti 54 542 53 896 + 646 

Periodiká 118 716 128 639 - 9 923 

Špeciálne dokumenty 9 641 11 014 - 1 373 

 
 
Tab. č. 4   
Registrovaní čitatelia podľa miesta obsluhy. Porovnanie s rokom 2008 

 rok 2009 rok 2008 Rozdiel 

celkom 17 458 12 124 + 5 334 

v tom OOL + OBL 12 434 7 577 + 4 857 

           OLD 2 774 1 946 + 828 

          HUO 47 88 - 41 

          OpN 149 122 + 27 

          P- T 463 523 - 60 

               M 67 156 - 89 

                P 622 660 - 38 

               V 760 945 - 185 

jednorazoví 99 107 - 8 

organizácie 43 0 + 43 

 
 
Tab. č. 5 
Registrovaní čitatelia do 15 rokov. Porovnanie s rokom 2008 
 rok 2009 rok 2008 Rozdiel 

Celkom 4 254 3 629 + 625 

Odd. pre deti 2 774 1 946 + 828 

Hudobné odd. 15 3 + 12 

Pobočka Tulipán 346 374 - 28 

Pobočka Modranka 62 124 - 62 

Pobočka Prednádražie 393 388 + 5 

Pobočka Vodáreň 664 794 - 130 
 
 
Tab. č. 6 
Návštevníci podľa miesta obsluhy. Porovnanie s rokom 2008 
 rok 2009 rok 2008 Rozdiel 

celkom 323 057 204 856 +118 201 

v tom OOL+OBL+OLD 217 087 112 340 + 104 747 

          HUO 3 197 4 590 - 1 393 

          ÚRS 4 291 4 427 - 136 

           OpN 605 655 - 50 

           P- T 13 112 13 298 - 186 

               M 1 142 2 165 - 1023 

               P 12 616 11 894 + 722 

               V  14 584 15 011 - 427 

internet pre dospelých  11 266 11 462 - 196 

internet pre deti 840 1 444 - 604 

virtuálni návštevníci 43 991 27 570 + 16 421 

wifi návštevníci 326 0 + 326 
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Príloha č. 2 

Zoznam podujatí 
a) odborné podujatia 

Knihovnícky deň – Skalica V rámci vzdelávania pracovníkov návšteva Mestskej knižnice Skalica, Záhorského múzea 
v Skalici a ďalších historických pamiatok mesta. V spolupráci s Krajskou pobočkou Spolku slovenských knihovníkov 
23. júna 2009       40 úč. , z toho bolo 18 pracovníkov KJF v Trnave  
 

Marketingové aktivity verejných knižníc. Prednáška PhDr. J. Kopáčikovej. V spolupráci s KP Spolku slovenských 
knihovníkov. 9. novembra 2009   
miesto: hudobné oddelenie     40 úč. 
 

Súčasná slovenská literatúra. Celoslovenský odborný seminár pre pracovníkov verejných knižníc. 21. 10. 2009 

Hudobné oddelenie KJF v Trnave, 32 účastníkov. 

 

Výsledky Grantového programu MK SR v praxi. Odborná exkurzia pre pracovníkov knižníc vo verejných 

knižniciach okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec, ktoré boli úspešné v Grantovom programe MK SR. 22. 09. 2009. 

Navštívili sme 5 obecných a 3 mestské knižnice: Okres Trnava: Obecná knižnica Hrnčiarovce nad Parnou, Obecná 

knižnica Zeleneč, Obecná knižnica Zavar, Obecná knižnica Špačince. Okres Piešťany: Obecná knižnica Veľké 

Kostoľany, Mestská knižnica Vrbové, Mestská knižnica mesta Piešťany. Okres Hlohovec: Mestská knižnica v 

Leopoldove. 38 účastníkov. 

 

b) podujatia pre verejnosť 

Piesňoslová 
Pod týmto názvom sa predstavil trnavskej verejnosti hudobník, multiinštrumentlaista, pesničkár, výrobca hudobných 
nástrojov, publicicista, spisovateľ, bývalý novinár, pôvodným povolaním geológ Žiarislav (vl. menom Miroslav Švický). 
12. februára 2009 
Miesto: čitáreň     50 úč. 
 
Peklo v raji 
Beseda s autorom románu cestovateľom Otom  Malým. 
28. februára 2009 
Miesto: čitáreň     10 úč. 

   
Svet slovenských spisovateliek. Anna Minichová, Dana Podracká, Alžbeta Verešpejová, Nataša Tánska. Písomná 
literárna súťaž pre deti.  
január – apríl 
Miesto: oddelenie pre deti a pobočky   140 úč. 
 

Pavol Orságh Hviezdoslav 
Výstava kníh z fondov KJF v Trnave pri príležitosti 160. výročia narodenia tohto významného slovenského spisovateľa 
február 
Miesto: čitáreň 
 

Zažeň nudu spolu s nami – zábavnými súťažami!  
5 náučno – zábavných podujatí pre deti do 15 rokov na spestrenie jarných prázdnin v Trnavskom kraji     
16.  – 20. februára 2009 
Miesto: oddelenie pre deti    57 úč. 
 

Felix Mendelssohn-Bartholdy (3. 2. 1809 – 4. 11. 1847) 
Hudobno-slovné pásmo pri príležitosti 200. výročia narodenia 
Premiéra: 4. februára 2009     35 úč. 
Reprízy: 4      95 úč. 
Miesto: hudobné oddelenie 
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Informačná gramotnosť pre seniorov – cyklus 15 školení pre začiatočníkov a pokročilých, zameraných na základy 
práce s počítačom, práca s textovým editorom, elektronická komunikácia, vyhľadávanie informácií na webe – 
prebiehal v termínoch koniec februára - marec, máj – jún, október – november 
Miesto: čitáreň     70 úč. 
 

Deň ľudovej rozprávky. Hľadá sa Dobšinský.  2. ročník  
Našu myšlienku – pátrať po knihách Pavla Dobšinského v domácnostiach prevzalo 62 knižníc na Slovensku. 
16. marec 2009  
Miesto: KJF v Trnave    115 úč. našlo 164 kníh 
 
Tajomstvá Veľkej Noci. Stretnutie s autorkou knihy Annou Olšovskou. V spolupráci so Spolkom sv. Vojtecha. 
12. marca 2009 
Miesto: oddelenie pre deti    92 úč. 
               pobočka Tulipán    70 úč. 
 
TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC  23. 3. – 27. 3. 2009 

Najvýznamnejšie podujatia: 

Trapoška, Anjelik vo vysokej tráve.  
Prezentácia zborníkov úspešných prác zo súťaže o najkrajšiu poviedku pre deti. Hostia: Ján Beňo, Dagmar 
Pokorná, Miroslav Regitko, Zuzana Katrušinová. V spolupráci s vyd. Perfekt. 
23. 3. 2009 o 11.30  
pobočka Prednádražie   75 úč. 

Ján Cikker (29. 7. 1911 – 21. 12. 1989) 

Hudobno-slovné pásmo pre žiakov gymnázií. 
24. 3. 2009 o 11.45 
reprízy:   24. 3. 2009 o 13.45 hod. 

 26. 3. 2009 o   9.55 hod. 
 hudobné oddelenie   spolu  117 úč. 
Internet pre mamičky 
 Pomoc mamičkám pri zvyšovaní digitálnej gramotnosti. 

Mamičky prišli dve, detí bolo spolu 3. Tie strávili tento čas v oddelení pre deti.  
24. 3. 2009 o 10.00 hod. 
študovňa     2 úč. 

Žijú medzi nami 
Deti sa oboznámili so zvláštnymi potrebami znevýhodnených ľudí. Stretnutie detí  
s nevidiacim knihovníkom PhDr. Júliusom Bartekom. 
24. 3. 2009 o 11.00 hod.  
oddelenie pre deti    23 úč. 

Hollého pamätník 
 Školské kolo súťaže v umeleckom prednese detí zo Spojenej školy na Spojnej ulici 

24. 3. 2009 o 13.00 hod. 
oddelenie pre deti    23 úč. 

Básničky pre sčítané hlavičky 
Stretnutie detí so spisovateľkou Evou Kopúnkovou 
25. 3. 2009 o 10.00 hod. 
oddelenie pre deti    47 úč. 

Humor je korenie života 
Stretnutie pre milovníkov humoru a satiry novozaloženého klubu Fórum humoristov 
Hostia: Tomáš Janovic, Berco Trnavec, Juraj Šebesta. Moderoval Dado Nagy 
25. 3. 2009 o 17.00 hod. 
čitáreň     60 úč. 

Informačná gramotnosť pre seniorov 
 Základy práce s PC, vyhľadávanie na portáli verejnej správy. 

26. 3. 2009 o 8.00 hod. 
študovňa       7 úč. 

Čítajme si... 2009  
Celoslovenský projekt na podporu čítania detí, pokus o prekonanie minuloročného slovenského 
rekordu o Najpočetnejší detský čitateľský maratón. Pod záštitou pani Oľgy Feldekovej. 

 26. 3. 2009 od 9.00 do 15.00 hod.   
čitáreň  KJF v Trnave    96 úč. 

 pobočka Vodáreň              200 úč. 
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 Nezabudni na vílu 

Stretnutie detí so spisovateľkou Danou Podrackou v cykle Kniha a ešte trochu viac 
26. 3. 2009     
oddelenie pre deti     82 úč. 
pobočka Modranka     48 úč. 

Milan Rastislav Štefánik 
Beseda pri príležitosti 90. výročia úmrtia tohto významného slovenského rodáka. 
Hostia: Dušan Kováč a Marián Pauer. 
26. 3. 2009  
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach  n./Parnou  60 úč.  
čitáreň KJF v Trnave      44 úč. 

Celestínka 
Stretnutie detí so spisovateľkou a ilustrátorkou Janou  Dallosovou 
27. 3. 2009  
oddelenie pre deti     76 úč. 

Fórum humoristov 
 Účinkovali: Tomáš Janovic, Mikuláš Jarábek, Eva Jarábková-Chabadová, Vojtech Haring, Marián Mrva. 
Moderoval Dado Nagy 
 29. 3. 2009 o 16.00 hod.       AUPARK Bratislava 
 

Sprievodné akcie : 

Výstavka tvorivosti žiakov Spojenej školy na Čajkovského ul. v Trnave, spojená s predajom. Výťažok (25 EUR) bol 
odovzdaný Spojenej škole. 

Komunikácia – výstavka karikatúr V. Haringa – inštalovaná v čitárni a pri podujatí v Auparku 

Amnestia na pokuty za nedodržanie výpožičnej lehoty. Využilo ju 162 čitateľov, takto sa vrátilo do fondu 485 kníh. 
Hodnota amnestie bola 422,57 €. 

Miesto Počet  
návštevníkov 

Počet  
výpožičiek 

Počet 
 odpustených 
pokút 

Počet  
takto vrátených 
kníh 

Hodnota 
 amnestie 

Počet  
podujatí 

Počet 
účastní- 
kov 

OOL 1133 1693   1736 73 245 184,05 1 44 

OBL 1061 2344 19 73 60,46 1 60 

OLD 507 805 29 66 65,79 10 405 

HUO 143 563 0 0 0 7 186 

Pob/T 326 1178 17 59 44,52 5 143 

Pob/M 24 37 4 4 15,92 2 65 

Pob/P 356 868 14 24 45,83 4 127 

Pob/V 374 840 6 14 6 3 253 

OBI 360 540 0 0 0 3 20 

Iné      3 120 

SPOLU 4284 10 604 162 485 422,57 € 
(12 730,- Sk) 

39 1373 

spolu(08) 4 212 10 706 188 461 19 625,-Sk 41 941 

 

Maličkí a mamičky .Podujatie pre rodiny s malými deťmi z cyklu  
31. marca 2009  
Miesto: Materské centrum na Okružnej ul.   20 úč. 
23. decembra 2009  
Miesto: oddelenie pre deti    3 úč. 
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Noc s Andersenom 2009 
Za noci, či za ránky, zachráňme slovenské rozprávky! 
8. ročník medzinárodného podujatia pre deti do 15 rokov pri príležitosti Medzinárodného dňa detskej knihy a 204. 
výročia narodenia Hansa Christiana Andersena.  
3. –  4. apríla 2008     
Miesto: oddelenie pre deti     42 detí 

 pobočka Vodáreň      30 detí 

Rybia pantomíma 
Prezentácia básnickej zbierky Milana Jedličku. Podujatie sa konalo pod záštitou Tibora Mikuša, poslanca NR SR a 
predsedu TTSK. Pri príležitosti 1. výročia úmrtia básnika a pedagóga Milana Jedličku. 
20. apríla 2009 
Miesto: zrkadlová sieň DJP   110 úč. 
 
Počítač a internet pre Vás – školenie venované poradenstvu v orientovaní sa na stránkach pracovných agentúr, 

elektronická komunikácia. Termín: 23. 4. 2009 

Miesto: čitáreň 

 
Kreslíme hudobné obrázky z diela Giacoma Pucciniho 
Súťaž o najkrajšiu výtvarnú prácu. Vernisáž najkrajších prác. V spolupráci s Gymnáziom Jána Hollého v Trnave. 
30. apríla 2009 
Mesto: hudobné oddelenie   60 úč. 
 
Osamelý bežec Ivan Štrpka 
Literárny workshop pre stredoškolákov. V spolupráci s Literárnym informačným centrom  
6. mája 2009  
Miesto: čitáreň    103 úč. 
 
O Cenu Slovenského učeného tovarišstva a stretnutie súťažiacich s členmi poroty 
Vyhodnotenie a oceňovanie víťazov. KJF v Trnave sa podieľala na organizácii ako spoluorganizátor 
14. mája 2009  
Miesto: Spolok sv. Vojtecha 
 
Stretnutie so slovenským spisovateľom Ladislavom Hannikerom, známym prokurátorom, pôvodom z trnavského 
regiónu 
14. mája 2009  
Miesto: čitáreň    25 úč. 
 
 
Májová burza kníh. V spolupráci s KP Spolku slovenských knihovníkov 
29. – 30. mája 2009 
Miesto: záhrada KJF v Trnave  200 úč. 
 
Mikuláš Schneider-Trnavský (24. 5. 1881 – 25. 5. 1958) 
Uskutočnilo sa  18 hudobno-slovných pásiem pre rôzne vekové skupiny, pre zahraničných návštevníkov Domu hudby, 
pre vozičkárov a pod. 
Miesto: hudobné oddelenie  spolu    531 úč. 
 
Twilight Night. Stretnutie fanklubu kníh Stephenie Mayerovej 
5. –6. júna 2009 
Miesto: pobočka Vodáreň    12 úč. 

Celoslovenský snem Kráľov detských čitateľov  
17. – 19. júna 2009  
Trojdňový program pre detských Kráľov detských čitateľov z celého Slovenska.  
Podujatie sa konalo pod záštitou Ing. Tibora Mikuša, poslanca Národnej rady SR a predsedu Trnavského 
samosprávneho kraja.     

17. 6. 2009  
- otvorenie    45 úč. 
- Králi u župana. 
   Slávnostné  prijatie a otvorenie snemu    45 úč. 
- Zasadanie snemu s hosťom J. Navrátilom 49 úč. 
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- Kráľovská noc v knižnici s hosťom O. Lukomskou        23 úč. 
18. 6. 2009  

- Trnava vás víta – Kino Hviezda  
  Program a  hosť: D. Mirgová  328 úč. 
- Na slovíčko s tvorcami pre deti 
  hostia: R. Brat, J. Dallosová, G. Futová, T. Janovic, J. Kollár, D. Dragulová-Faktorová, O. Lukomská 
  knižničná záhrada    52 úč.  
- Spievané verše s hosťom Š. Slezákom 
  areál Evanjelického domu   47 úč. 

19. 6. 2009  
- Slávnostné ukončenie snemu  
  Západoslovenské múzeum   41 úč. 
Celkový počet návštevníkov :   630 
 
Košíček plný farbičiek 
Stretnutie detí s jubilujúcou ilustrátorkou Alenou Wagnerovou v cykle Kniha a ešte trochu viac 
11. júna 2009  
Miesto: oddelenie pre deti   36 úč. 
  Pobočka  Tulipán   73 úč. 
 
Storočie humoru 
Malý kabaret o Slovákoch. Hostia klubu Fórum humoristov: Jakub Nvota a Kamil Žiška. 
22. júna 2009  
Miesto: čitáreň    54 úč. 
 
Jó, třešně zrály... 
Svojich hostí a poéziu uvádza Eva Jarábková-Chabadová 
Podujatie mimo plánu. V spolupráci s Českým spolkom v Trnavskom regióne 
25. júna 2009  
Miesto: čitáreň    50 úč.  
 
Prázdninový superklub.  17. ročník letných aktivít pre deti, ich súrodencov, rodičov i starých rodičov 
Každá streda dopoludnia. Spolu 9 podujatí 
júl – august 2009     470 úč. 
 
Týždeň Trnavského samosprávneho kraja. Prezentačné aktivity. Spolu 16 podujatí 
 
Najvýznamnejšie podujatia: 

Literárny salón Trnava 2009. Pod záštitou Ing. T. Mikuša. Slávnostné vyhodnotenie súťaže vo vlastnej tvorbe 
začínajúcich autorov  21. septembra 2009 
Miesto: Zrkadlová sieň DJP  90 úč. 
 

 Počítač a internet – školenie pre širokú verejnosť v rámci. 23. 9. 2009 

 Miesto: študovňa 

 
Predstavujeme fond regionálnych dokumentov – dok. DVD „SNP a Trnavská posádka“. 24. septembra 2009 
Miesto: učebňa   17 úč. 

 
Roháč v záhrade. Stretnutie členov klubu Fórum humoristov. Beseda s bývalými redaktormi časopisu Roháč – 
B. Škrekom a K. Uhríkom. 24. septembra 2009  
Miesto: záhrada KJF v Trnave 35 úč. 

 
Medzinárodný deň hudby. Živý koncert žiakov ZUŠ M. Schneidra-Trnavského. 
1. októbra 2009 
Miesto: hudobné oddelenie   70 úč. 
 
Dve spisovateľky, jedna česko-slovenská beseda. Stretnutie detí so spisovateľkami Ivonou Březinovou a Gabrielou 
Futovou. 
2. októbra 2009 
Miesto: oddelenie pre deti    68 úč. 
 
Najkrajšia kniha za rok 2008.  Slávnostné vyhodnotenie ankety. 
Vyhlásenie ankety sa uskutočnilo v marci počas Týždňa slovenských knižníc.  
Termín trvania sa predĺžil do septembra 2009.  
15. októbra 2009  
Miesto: hudobné oddelenie   38 úč. 
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Medzinárodný literárny festival Jána Smreka. Stretnutie študentov so svetovými básnikmi. Hlavným 
organizátorom je OZ Svetový kongres básnikov. 
Zo svojej tvorby čítali:  

Per Olov Enquist - Švédsko 
Aharon Appelfeld– Izrael 
Pia Tafdrupová - Dánsko 
Peter Curman - Švédsko 
Karen Kungová – Taiwan 
Ane Nydal - Nórsko 
Endre Ruset - Nórsko 
Milan Richter - Slovensko  

20. októbra 2009 
Miesto: čitáreň     70 úč. 
 
Falling slowly. Klavírny koncert študenta Mateja Kubíčka 
21. októbra 2009 
Miesto: hudobné oddelenie   57 úč. 
 
Rodný môj kraj. Slávnostné uvedenie knihy Trnavského samosprávneho kraja 
26. októbra 2009  
Miesto: Divadlo Jána Palárika  cca 200 úč. 
 
Česi na Slovensku. Klubový večer spojený s prednáškou Ph.Dr. Petra Horvátha. V spolupráci s Českým spolkom 
v Trnavskom regióne. 
27. októbra 2009 
Miesto: čitáreň    35 úč.  
 
UFO na Slovensku. Prezentácia knižky Miroslava Karlíka. 
28. októbra 2009 
Miesto: čitáreň     48 úč. 
 
Jesenná burza kníh. V spolupráci s KP Spolku slovenských knihovníkov  
23. – 24. októbra 2009 
Miesto: čitáreň     150 úč. 
 
Rozprávky a povesti Antona Habovštiaka. Písomná literárna súťaž pre deti.  
september – október 2009 
Miesto: oddelenie pre deti a pobočky   403 úč. 
 
Deviatková Marienka. Písomná literárna súťaž pre deti o Márii Ďuríčkovej 
október – november 2009   
Miesto: oddelenie pre deti a pobočky   597 úč. 
 
Pieseň o skrini a o mužovi. Prezentácia knižky Bohuslavy Vargovej-Hábovčíkovej 
4. novembra 2009 
Miesto: čitáreň    25 úč. 
 
Trnavské tlačiarne. Prezentácia publikácie Hadriána Radvániho 
12. novembra 2009 
Miesto: čitáreň     52 úč. 
 
Euroaforizmy. Prezentácia knižnej novinky Mikuláša Jarábka a Vojtecha Haringa a čítačka členov klubu Fórum 
humoristov 
25. novembra 2009  
Miesto: čitáreň    45 úč. 
 
Nádeje pre bezsenné noci. Čítanie z diela Jána Ondruša pre stredoškolákov. V spolupráci s Hnutím kresťanských 
pedagógov.  
1. decembra 2009 
Miesto: čitáreň     70 úč. 
 
Farebný svet Dušana Nágela. Stretnutie detí s jubilujúcim ilustrátorom v rámci cyklu Kniha a ešte trochu viac. 
7. decembra 2009 
Miesto: oddelenie pre deti   48 úč. 
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Almanach. Uvedenie publikácia k 15. výr. vzniku Českého spolku v Trnavskom regióne, spojené s koncertom skupiny 
Starý orchestrion. V spolupráci s Českým spolkom v Trnavskom regióne. 
8. decembra 2009 
Miesto: hudobné oddelenie   30 úč. 
 
Adamáci v knižnici. Vianočné stretnutie Adamákov spojené so súťažou a ochutnávkou zdravej výživy 
11. decembra 2009 
Miesto: oddelenie pre deti   25 úč. 
 
Deviatková Marienka. Slávnostné vyhodnotenie dlhodobej čitateľskej súťaže triednych kolektívov. Súťaž bola 
vyhlásená v marci počas Týždňa slovenských knižníc pri príležitosti 90. výr. narodenia a 5. výr. úmrtia Márie 
Ďuríčkovej. Prihlásené kolektívy plnili sedem spoločných úloh. Zapojilo sa 14 kolektívov. 
15. decembra 2009  
Miesto: čitáreň     122 
 
Blednúce spomienky. Prezentácia publikácie Kala Uhríka v rámci klubu Fórum humoristov. 
17. decembra 2009 
Miesto: hudobné oddelenie   70 úč.  
 
Advent v knižnici. Koledy, tvorivé dielne, čítanie, súťaže 
december 
Miesto: oddelenie pre deti a hudobné oddelenie 99 úč. 
 
Návrat do staroveku. Písomná súťaž pre deti k nedožitému 90. výr. narodenia Vojtecha Zamarovského  
december 2009 
Miesto: pobočka Prednádražie  28 úč. 
 
Georg Friedrich Händel. Hudobno- slovné pásmo. 
Spolu tri podujatia  
Miesto: hudobné oddelenie   106 úč. 
 
Felix Mendelsohn-Bartholdy. Hudobno-slovné pásmo.  
Spolu 5 podujatí 
Miesto: hudobné oddelenie   130 úč.  
 
Ján Cikker. Hudobno-slovné pásmo. 
Spolu tri podujatia 
Miesto: hudobné oddelenie   117 úč.  
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                                                                                                          Príloha č. 3 

Edičná činnosť Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave v roku 2009 

1. periodické publikácie:  

- Čaruška : časopis mladých čitateľov. - Roč. 14, č. 1 (2009). – 16 s. Formát A5. Nákl. 250 

- Čaruška : časopis mladých čitateľov. - Roč. 14, č. 2 (2009). – 16 s. Formát A5. Vyšlo 

v elektronickej forme 

- Knižničný spravodajca. Časopis pre verejné knižnice Trnavského samosprávneho kraja. - 

Roč. 36, rok 2009, 2 čísla. Formát A5. 

- Kalendár výročí osobností trnavského regiónu 2009 / M. Dolníková. – Trnava : Knižnica 

Juraja Fándlyho v Trnave, 2009. – Dostupné na internete: <http://www.kniznicatrnava.sk> 

2. neperiodické publikácie:  

- Kultúrno – historický kalendár Trnavského samosprávneho kraja. 2. prepracované 

vydanie. / Zodp. red. Lívia Koleková. – Trnava : Trnavský samosprávny kraj, Knižnica Juraja 

Fándlyho v Trnave, 2009. – 134 s., obr. ISBN: 978-80-88695-16-5 

- Ján Hollý 1785 – 1849. Osobnosť trnavského regiónu. Výberová  personálna bibliografia / 

Zost. Emília.Dolníková. – Trnava : KJF v Trnave, 2009. 55 s. Dostupné na 

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

- Zborník príspevkov zo seminára Súčasná slovenská literatúra. 21. október 2009, Knižnica 

Juraja Fándlyho v Trnave / Zost. D. Kráľová. – Trnava : KJF v Trnave, 2009. - 55 s. Dostupné 

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

- Deviatková Marienka. Výberová personálna bibliografia Márie Ďuríčkovej Výberová 

personálna bibliografia / Zost. M. Dolníková. – Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 

2009.  

- Literárny salón Trnava 2009. Zborník ocenených prác z 1. ročníka celoslovenskej súťaže vo 

vlastnej tvorbe pre začínajúcich autorov / Zost. B. Jakubáčová – Trnava : Trnavský 

samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2009. – 134 s., obr. ISBN: 978-80-

88695-18-9 
 

- Kalo Uhrík: Blednúce spomienky / K.Uhrík – Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 

2009. – 77 s., obr. ISBN: 78-80-88695-19-6 

 

3. metodické, propagačné a inštruktážne publikácie:  

- Regionálne knižnice Trnavského samosprávneho kraja v roku 2008 / Zost. Darina 

Kráľová. – Trnava : KJF v Trnave, 2009. 16 s., nákl.10. Formát A4.  

- Verejné knižnice Trnavského samosprávneho kraja v roku 2008 / Zost. D. Kráľová. 

Trnava : KJF v Trnave 2009. 14 s., nákl. 10. Formát A4.  

http://www.kniznicatrnava.sk/
http://www.kniznicatrnava.sk/
http://www.kniznicatrnava.sk/
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- Týždeň slovenských knižníc.10. ročník. 23 - 29.3. 2009. Programový bulletin / Zost. B. 

Jakubáčová. Trnava : KJF v Trnave 2009. – skladačka, 10 s. 

Bibliografické letáky k podujatiam, vo forme knižnej záložky: 

- Damianova rieka. Stretnutie detí s jubilujúcim spisovateľom Danielom Pastirčákom.  

- Nezabudni na vílu. Stretnutie detí s jubilujúcou spisovateľkou Danou Podrackou.  

- Košíček plný farbičiek. Stretnutie detí s jubilujúcou ilustrátorkou a grafičkou Alenou 

Wagnerovou  

- Farebný svet Dušana Nágela. Stretnutie detí s jubilujúcim ilustrátorom Dušanom Nágelom  

- Medzinárodný literárny festival Jána Smreka. Výberová bibliografia účastníkov festivalu 

Propagačné a programové záložky: 

- Celoslovenský snem Kráľov detských čitateľov.  17.-19. Jún 2009 / Zost. B. Jakubáčová – 

Trnava :  Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2009. –  skladačka, 6 s.  

- Prázdninový superklub 2009 / Zost. B. Jakubáčová – Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho 

v Trnave, 2009. –   programová skladačka, 6 s.  

- December 2009 / Zost. B. Jakubáčová – Trnava :  Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2009. – 

programová skladačka, 6 s.  

- Informácie pre používateľov služieb a Pravidlá hry pre deti. – Trnava : Knižnica Juraja 

Fándlyho v Trnave, 2009. –  programová skladačka, 6 s.  

- Fond regionálnej literatúry / Zost. E. Dolníková – Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho 

v Trnave, 2009. – informačný leták. 1 s  

- Obežník pre pracovníkov KJF v Trnave. č.1,2 2009 
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                     Príloha č. 4 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave v tlači 2009 

1. 
Krst knihy Tajomstvá Veľkej noci. 
In: ESO. – Roč. V, č. 3 (2008/2009), s. 5 
 
2. 
Cesta za poznaním Kláry Jarunkovej a očarujúca výstava. 
In: ESO. – Roč. V, č. 3 (2008/2009), s. 5 
 
3. 
Borisová, Stanislava 
Kniha Čierni a bieli pokrstená / Stanislava Borisová. 
In: Trnavské noviny – MY. – Roč. 19, č. 0 (5. 1. – 11. 1. 2009), s. 13 
 
4. 
Borisová, Stanislava 
S prírodou sa musia ľudia zladiť / Stanislava Borisová. 
In: Trnavské noviny – MY. – Roč. 19, č. 6 (16. 2. – 22. 2. 2009), s. 10 
 
5. 
Čierni a bieli – most medzi Rómami a gádžami / [autor] –maju-. 
In: Novinky z radnice. – Roč. XX, č. 1 (február 2009), s. 20 
 
6. 
Život Štefánika zaujal aj odsúdených ľudí / [autor](DK). 
In: Trnavské noviny – MY. – Roč. 19, č. 12 (30. 3. – 5. 4. 2009), s. 6 
 
7. 
Stanková, Michaela 
Library week attracts attention / Michaela Stanková. 
In: The Slovak Spectator. – Roč. 15, č. 12 (2009), s. 11 
 
8. 
Chorvatovičová, Veronika 
Knižnica vyhlásila pátranie po Dobšinskom / Veronika Chorvatovičová. 
In: Novinky z radnice. – Roč. XX, č. 2 (marec 2009), s. 20-21 
 
9. 
Literárny salón aj wifi internet v knižnici / [autor] –maju-. 
In: Novinky z radnice. – Roč. XX, č. 3 (apríl 2009), s. 7-8 
 
10. 
Horváthová, Adriena 
O cenu Slovenského učeného tovarišstva / Adriena Horváthová. 
In: Novinky z radnice. – Roč. XX, č. 3 (apríl 2009), s. 14-15 
 
11. 
Krajčovič, Ivan 
Králi detských čitateľov v Trnave / Ivan Krajčovič. 
In: Župný spravodajca. – Č. 12 (2009), s. 11 
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12. 
Literárny salón Trnava – šanca i pre vás / [autor] –kjf-. 
In: Župný spravodajca. – Č. 14 (2009), s. 10 
 
 
13. 
Kvetanová, Darina 
Detskí králi zo Slovenska snemovali v Malom Ríme / Darina Kvetanová. 
In: Trnavské noviny – MY. – Roč. 19, č. 24 (22. 6. - 28. 6. 2009), s. 2  
 
14. 
Jakubáčová, Benjamína 
Celoslovenský snem Kráľov detských čitateľov 2009 / Benjamína Jakubáčová. 
In: Knižná revue. – Roč. XIX, č. 14-15 (8. 7. 2009), s. 2 
 
15. 
Bezdrôtový internet v Knižnici Juraja Fándlyho. 
In: Novinky z radnice. – Roč. XX, č. 4 (máj 2009), s. 7-8 
 
16. 
Jurčo, Martin 
V Trnave založili Fórum humoristov / Martin Jurčo. 
In: Novinky z radnice. – Roč. XX, č. 4 (máj 2009), s. 22-23 
 
17. 
Kvetanová, Darina 
V knižnici dozreli sladké čerešne / Darina Kvetanová. 
In: Trnavské noviny – MY. – Roč. 19, č. 25 (29. 6. – 5. 7. 2009), s. 9 
 
18. 
Jakubáčová, Benjamína 
Celoslovenský snem kráľov detských čitateľov / Benjamína Jakubáčová. 
In: Novinky z radnice. – Roč. XX, č. 7-8 (august/september 2009), s. 21 
 
19. 
Celoslovenský snem Kráľov detských čitateľov. 
In: Zvonček. – Roč. V, č. 1 (september 2009), s. 18 
 
20. 
Celoslovenský snem Kráľov detských čitateľov. 
In: Maxík. – Roč. VI, č. 1 (september 2009), s. 23 
 
21. 
Briška, Peter 
V knižnici budú udeľovať amnestiu / Peter Briška. 
In: Trnavské noviny – MY. – Roč. 19, č. 37 (16. 9. – 21. 9. 2009), s. 11 
 
22. 
Briška, Peter 
Bohatý týždeň priniesol viacero zaujímavých podujatí / Peter Briška. 
In: Trnavské noviny – MY. – Roč. 19, č. 38 (28. 9. – 4. 10. 2009), s. 12 
 
23. 
Král, Ján 
Literárny salón Trnava pozná víťazov / Ján Král. 
In: Župný spravodajca. – Č. 18 (2009), s. 3  
 
24. 
Týždeň Trnavského samosprávneho kraja / [autor] – maju- 
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In: Novinky z radnice. – Roč. XX, č. 9 (október 2009), s. 10-11 
 
25. 
Kvetanová, Darina 
Okolo Trnavy lieta UFO / Darina Králová. 
In: Trnavský hlas. – Roč. 1, č. 2 (22. 10. – 28. 10. 2009), s. 4 
26. 
Kvetanová, Darina 
Aby sa básnik necítil osamelý / Darina Kvetanová. 
In: Trnavský hlas. – Roč. 1, č. 3 (29. 10. – 4. 11. 2009), s. 9 
 
27. 
Radvániho tlačiarne / [autor] bš. 
In: Trnavský hlas. – Roč. 1, č. 5 (12. 11. – 18. 11. 2009), s. 8  
 
28. 
Trnavské tlačiarne nestarnúceho historika / [autor] bš. 
In: Trnavský hlas. – Roč. 1, č. 6 (19. 11. – 25. 11. 2009), s. 5 
 
29. 
Škreko, Benjamín 
Kniha na prebúdzanie / Benjamín Škreko. 
In: Trnavský hlas. – Roč. 1, č. 6 (19. 11. – 25. 11. 2009), s. 5 
 
30. 
Literárny salón Trnava 2009. 
In: Knižná revue. – Roč. 19, č. 22 (28. 10. 2009), s. 2 
 
31. 
Gregor, Richard 
Spomaľ, máš privysokú rýchlosť ... / Richard Gregor. 
In: Trnavské noviny – MY. – Roč. 19, č. 42 (26. 10. - 1. 11. 2009), s. 10  
 
32. 
Briška, Peter 
Počet čitateľov v knižniciach ubúda, stavy zachraňujú deti / Peter Briška. 
In: Trnavské noviny – MY. – Roč. 19, č. 44 (9. 11. – 15. 11. 2009), s. 8 
 
33. 
Euroaforizmy / [autor] (R). 
In: Trnavské noviny – MY. – Roč. 19, č. 46 (18. 11. – 23. 11. 2009), s. 10 
 
34. 
Kvetanová, Darina 
Humor ako sebaobrana / Darina Kvetanová. 
In: Trnavský hlas. – Roč. 1, č. 8 (3. 12. – 9. 12. 2009), s. 10  
 
35. 
Undesserová, Lucia 
Farebný svet Dušana Nágela / Lucia Undesserová. 
In: Trnavský hlas. – Roč. 1, č. 9 (10. 12. – 16. 12. 2009), s. 9 
 
36. 
Horváth, Peter 
Nestihli sme stretnutie s Ivanom ... / Peter Horváth. 
In: Novinky z radnice. – Roč. XX, č. 10 (december 2009), s. 19-21 
 
37. 
Kániková, Margita 
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Nová kniha Hadriána Radvániho Trnavské tlačiarne / Margita Kániková. 
In: Novinky z radnice. – Roč. XX, č. 10 (december 2009), s. 23-24 
 
39. 
Jarábková, Eva 
Veselé nielen roháčske spomínanie / Eva Jarábková. 
In: Národná osveta. – Roč. XIX, č. 11-12/2009, s. 33-34 
39. 
Odborná exkurzia knižničiarov a ich zriaďovateľov / [autor] BD. 
In: Hlas Vrbového. – Roč. XIX, č. 20/2009, s. 6 
 
40. 
Fórum humoristov v Trnave na konci prvého roka činnosti a na začiatku smelých plánov. Vtipnú kašu 
pojedli – a jesť budú... 
In: Národná osveta. – Roč. XIX, č. 11-12/2009, s. 33-34 
 
41.  
Blednúce spomienky 
In: Trnavský hlas. – Roč. 1, č. 10 (17. 12 – 28. 12. 2009), s, 33 
(Ide o oznámenie prezentácie knihy Blednúce spomienky v HO KJF) 
 


