
 

 

Úvod 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

 
Srdečne Vás vítam na Krajskej konferencii SSK Bratislavského kraja, pozdravujem na našej 

konferencii predsedníčku SSK Ing. Silviu Stasselovú. 

Dnes sa po prvýkrát stretávame v známych priestoroch Klubu slovenských spisovateľov, za 

čo veľmi pekne ďakujeme Spolku slovenských spisovateľov. To, že sme tu, má pre nás určitú 

symboliku, na konci sa dozviete, že aj knihovníci majú veľmi blízko k úspešným 

spisovateľom.  

 

Konferencia bude prebiehať podľa programu, ktorý ste všetci dostali s jednou zmenou. Do 

aktuálnej verzie programu sme zaradili príspevok našej predsedníčky Ing.Stasselovej, pri 

rozposielaní pozvánok sme ešte s istotou nevedeli, či sa pani Stasselová bude môcť našej 

konferencie zúčastniť. 

Nakoľko máme naozaj veľa bodov programu, pustíme sa hneď do toho. Konferenciu bude 

viesť pracovné predsedníctvo v zložení Dr. Faklová, Dr. Horáková a S. Kováčová. 

Odovzdávam slovo Anke Faklovej. 

   

 

Správa o činnosti Krajskej pobočky SSK Bratislavského kraja od 

24.11.2005 do 24.11.2009 

Pre krajskú konferenciu KP SSK BK 

 
Vážené kolegyne a kolegovia, 

 

Výbor KP SSK BK bol zvolený 23.11.2005 a pracoval v zložení Mgr.Anna Gašparovičová, 

PhDr. Daniela Birová, PhDr. Anna Faklova, Eva Cíferská, Mgr. Beatrix Gundelová, Mgr. 

Jana Jelínková, Mgr.Peter Kuzma, Mgr. Katarína Marušiaková, PhDr.Sylvia Kováčová až na 

jednu výnimku počas celého volebného obdobia, Mgr. Marušiaková po odchode 

z Univerzitnej knižnice požiadala o uvoľnenie z funkcie členky výboru. Celkovo sa Výbor 

stretol za roky 2006 12 krát na zasadnutiach, ktoré sa konali v rôznych knižniciach nášho 

kraja na pracoviskách členov nášho výboru. Na zasadnutiach sme sa zaoberali prípravou 

plánu podujatí a podujatí samotných, diskutovali sme o metódach ako rozšíriť našu členskú 

základňu, predovšetkým ako ju omladiť, hľadali sme cesty, ako by sme podporili naše členské 

knižnice pri zabezpečovaní podujatí, diskutovali sme o formách oceňovania našich aktívnych 

členov. V neposlednom rade sme veľmi starostlivo a so zanietením pripravovali naše 

každoročné koncoročné predvianočné stretnutie, kde sme nielen bilancovali uplynutý rok 

a oceňovali najlepších, ale aj predstavovali kreativitu knihovníkov, predovšetkým našich 

členov. Prezentovali sa naši členovia z Univerzitnej knižnice, z Knižnice Ružinov, z Mestskej 

knižnice v Bratislave, z Malokarpatskej knižnice v Pezinku, z Miestnej knižnice v Petržalke, 

z Mestskej knižnice v Senci, z Knižnice Bratislava – Nové mesto a mnohí iní. 

 

Vzdelávanie 2006 - 2009 
 

Výbor KP SSK Bratislavského kraja zaradil medzi priority svojej činnosti aj vzdelávanie 

pracovníkov knižníc. Každý rok pripravil niekoľko seminárov k aktuálnym témam 



a problémom knižničnej práce, zabezpečil odborných lektorov. Priestorové a technické 

podmienky poskytovali jednotlivé knižnice v kraji. Celkovo sme zorganizovali alebo sme sa 

vo veľkej miere podieľali na 27 podujatiach počas štyroch rokov. Je to hrdé číslo, keď si 

uvedomíme, že sme na činnosť v prevažnej miere využívali externé finančné prostriedky. 

 

Pod názvom „Knihovnícka poškola SSK“ sme pripravili 2 vzdelávacie cykly zamerané na 

zvyšovanie počítačových zručností a prácu s e-zdrojmi, ktoré sme zrealizovali v r. 2006 - 

2007. V r. 2008 – 2009 sme sa zamerali na prácu s čitateľom a jej špecifiká. 

 

ROK 2006  
 

1. Digitalizácia je dnes "in" 

      KP SSK a Univerzitná knižnica v Bratislave 

      Lektor: Mgr. Jana Jelínková  

      Termín: február 2006                                                                                                                                

2. Hodnotenie pôvodnej slovenskej tvorby literatúry pre deti a mládež                                    

Bibiana v spolupráci s KP SSK BK v Slovenskom rozhlase.                                         

Termín: marec 2006 

3. Zákon o verejnom obstarávaní č. 25/2006 platný od 1.2.2006 a jeho aplikácia      

v knižničnej práci . KP SSK  v spolupráci s MsK v Bratislave 

      Lektor: JUDr. Anna Karasová, Úrad pre VO  

      T.: marec 2006 

4. Knihovnícka poškola SSK – Ako hľadať informácie v e-zdrojoch. 

Cyklus 4 školení v Univerzitnej knižnici 

Univerzitná knižnica v spolupráci s KP SSK BK                                                                   

Lektor: Mgr. Jana Jelínková                                                                                                 

Termín: apríl – december 2006                                                                                               

5. Bibliothekseinrichtung Lenk, prezentácia produkcie nemeckej firmy na 

zariaďovanie knižníc v spolupráci s UK a Goetheho inštitútom v BA 

Termín: november 2006, 

V priestoroch Univerzitnej knižnice sa paralelne uskutočnila aj výstava knižničného 

nábytku firmy Bibliothekseinrichtung Lenk. 

6. Výročné zasadnutie Krajskej pobočky Bratislavského kraja SSK v Artotéke Mestskej 

knižnice v Bratislave                                                                                                          

Termín: december 2006 

 

ROK 2007  
 

1. Nové vlny v knižničných službách – e-služby. Univerzitná knižnica v Bratislave 

v spolupráci s KP SSK BK  

        Lektor: Mgr. Jana Jelínková 

        T.: január 2007 

 

2. Nové nemecké a americké knižnice. Poznatky zo zasadnutia IFLA v Berlíne  

a z pracovnej cesty po nemeckých knižniciach .  

 Referovali účastníčky: Ing. S. Stasselová a Mgr. M. Lopušanová 

http://sskba.blognito.sk/2006/04/28/knihovnicka-poskola/


      T.: apríl 2007 

3. Katalogizácia v 21. storočí. Informácia z medzinárodnej konferencie o katalogizácii 

v Reykjaviku. KP SSK BK s UKB, Bratislava.                                                                     

T.: apríl 2007 

4. Vízia knižnice. Nová architektúra pre knižnice – výstava a prednáška. Univerzitná 

knižnica Bratislava v spolupráci s KP SSK BK a Goetheho inštitútom.  

      T.: máj 2007 

  

5. 2. cyklus Knihovníckej poškoly: Office / Kancelaria v počítači / e-kancelárske 

zručnosti 

1. časť: Práca v textovom editore Word /T.: marec 2007/ 

 2. časť: Tabuľkový procesor EXCEL /T.: jún 2007/ 

 

 

Semináre v rámci Knihovníckej poškoly pripravili a viedli členky Výboru KP SSK BK          

Mgr. Katarína Narušiaková, Mgr. Jana Jelínková a pracovníčka UKB Veronika Gyalogová. 

Priestory, t.j. počítačové učebne s potrebným počítačovým vybavením bezplatne poskytla UK 

v Bratislave, za čo Výbor vyslovuje poďakovanie jej vedeniu.  

 

6. Výročné zasadnutie SSK BA 2007 12. decembra 2007 v priestoroch Ministerstva kultúry 

na Bielej ulici v Bratislave 

 

Rok 2008  

 

1. Tvorba webových stránok knižníc. Pripravila KP SSK v spolupráci s UK 

v Bratislave  

       Lektor: Mgr. Norbert Végh 

       T.: marec 2008 

 

 

2. Nácvik komunikačných zručností v konfliktných situáciách  

        Lektor: Mgr. Jana Vozníková  

        Termín: apríl 2008 

 

3. Zvládanie stresových situácií (odbúravanie stresu) vo výpožičnej službe v knižnici            

        Lektor: Mgr. Jana Vozníková  

        Termín: október 2008 

Vzdelávací cyklus zameraný na prácu s čitateľom a jej špecifiká viedla  Mgr. Jana 

Vozníková, pracovníčka Knižnice Bratislava Nové Mesto. Knižnica zároveň poskytla 

priestory a potrebné technické vybavenie na realizáciu seminárov. Naše úprimné  

poďakovanie patrí p. riaditeľke PhDr. Irene Galátovej.  

 

Na súčasnú veľmi aktuálnu tému bola zameraná medzinárodná konferencia: 

4. Meranie výkonov a benchmarking v knižniciach. Medzinárodná konferencia za 

účasti prednášateľov z Nemecka, Česka, Poľska, Maďarska a Slovenska. 

Spoluorganizátori: SNK, KP SSK BK, Slovenská asociácia knižníc, Goethe-Institut 

Ba a CVTI SR. 

        T.: september 2008 

 



Okrem týchto vzdelávacích podujatí sa KP SSK BA podieľala na príprave a organizovaní 

výstav v Bibiane – domu umenia pre deti a mládež: 

 

5. Literárna a ilustračná tvorba pre deti a mládež 2007  
 T.: marec 2008 

  

6. Najkrajšie knihy Slovenska. Slávnostné odovzdávanie ocenení v Zrkadlovej sieni 

Primaciálneho paláca a otvorenie rovnomennej výstavy v BIBIANE 

 T.: apríl 2008 

 

7. Výročné zasadnutie KP SSK BA  11. decembra 2008 v priestoroch Ministerstva 

kultúry na Bielej ulici v Bratislave 

 

ROK 2009 

 

1. Tvorba webových stránok 

       KP SSK BK v spolupráci s Centrom VTI SR  

       Termín: marec 2009 

 

2. Verbálna a neverbálna komunikácia – 3. časť cyklu. 

      Lektor: Mgr. Jana Vozníková  

Termín: máj 2009 

 

 

3. KP SSK BK finančne podporila sumou 50 € členské knižnice, ktoré organizovali Noc 

s Andersenom 3. – 4. apríla 2009. Tieto knižnice dostali aj knižný dar, ktorý pobočka 

získala sponzorsky z vydavateľstva IKAR.  

 

4. Dňa 24. septembra 2009 Výbor KP SSK zorganizoval poznávací zájazd do Mestskej 

knižnice Ervína Szaboa v Budapešti s odborným výkladom a vynikajúcim 

pretlmočením našou členkou pani Margit Polákovou zo Senca, za čo jej patrí 

obrovská vďaka.  I napriek tomu, že každý účastník si cestu hradil sám, záujem bol 

veľký a zážitok z knižnice neopakovateľný. Odporúčame budúcemu Výboru v 

podobných návštevách knižníc ako aj vo vzdelávacích aktivitách pokračovať. 

5. Konferencia KP SSK BK  24. novembra 2008 v priestoroch Klubu slovenských 

spisovateľov na Laurinskej v Bratislave 

 

 

 

Informácie o vzdelávacích podujatiach sme zverejňovali na portáli INFOLIB, tiež priamo do 

e-mailovej schránky a členom bez e-mailovej adresy sme ich posielali poštou.. 

 

 

Náš Občasník... Ako na tom je po uplynulom volebnom období? 

 

Naše spolkové periodikum, „Občasník knihovníkov Bratislavského kraja“, vychádza 

od roku 2000. Doteraz uzrelo svetlo sveta 18 čísiel. Finančné náklady spojené s vydávaním 

Občasníka (t. j. materiálové náklady a redakčné a polygrafické práce) v plnej výške hradí 

a zabezpečuje Knižnica Ružinov zo svojho rozpočtu, Univerzitná knižnica zabezpečuje 

distribúciu Občasníka členskej základni a zo svojho rozpočtu uhrádza poštovné.  



Od roku 2006 (v období pôsobenia súčasného výboru krajskej pobočky) vyšiel 

Občasník 7 x. Uverejnených bolo 69 príspevkov alebo redakčne zoskupených a utriedených 

tematických blokov (vrátane redakčných oznamov, informácií o jubileách, oceneniach, 

udalostiach, podujatiach a pod.), z toho 57 príspevkov bolo od konkrétnych 18 autorov. Boli 

to:  
 

- predsedníčka krajskej pobočky PhDr. Sylvia Kováčová, PhD. z Goetheho 

inštitútu v Bratislave 9x (bilancia činnosti pobočky za uplynulé obdobie + 

informácie z odborných podujatí),  

- výkonný redaktor Mgr. Peter Kuzma z Knižnice Ružinov 8x (tradičné 

úvodné príhovory + jeden rozhovor),  

- 4 autorky (Mgr. Eva Šulajová, Mgr. Milada Šudíková, PhDr. Eva Ďurišová 

a Mgr. Zuzana Liptáková) z Mestskej knižnice v Bratislave 11x (informácie 

o činnosti bratislavských verejných knižníc - prehľady, štatistiky a rozbory, 

o Mestskej knižnici a jej aktivitách),  

- 3 autorky (Mgr. Anna Gašparovičová, Bc. Katarína Benciová a Anna 

Šavarová) z Malokarpatskej knižnice v Pezinku 8x (informácie o činnosti a 

aktivitách mimobratislavských verejných knižníc - štatistiky, rozbory),  

- 2 autorky (Marta Weissová a Mgr. Beatrix Gundelová) zo Slovenskej 

lekárskej knižnice 7x (informácie o stave členskej základne v porovnaní 

s inými krajmi + jedno blahoželanie),  

- 1 autorka (Mgr. Eva Cíferská) z Bibiany - medzinárodného domu umenia pre 

deti 6x (pravidelné informácie o ocenených knihách a autoroch za daný rok), 

- 2 autorky (Mgr. Jana Jelínková a Mgr. Jana Vozníková) z Univerzitnej 

knižnice v Bratislave 4x (informácie z odborných podujatí, úvahy o zmysle 

a ocenení knihovníckej profesie, jedna reportáž),  

- 1 autorka (PhDr. Daniela Birová) z CVTI SR 1x (informácia z odborného 

podujatia),  

- 1 autor (Ing. Ernest Huska) z Miestnej knižnice Petržalka 1x (o literárnej 

súťaži),  

- 1 autorka (PhDr. Anna Faklová) zo Slovenského centra dizajnu v Bratislave 

1x (odborná informácia o štatistickom vykazovaní) a  

- 1 autorka (PhDr. Vlasta Kalinová) z radov seniorov 1x (spomienky na 

činnosť SSK v prvých desaťročiach jeho existencie). 
 

Z 18 autorov, ktorí dodali príspevky, 8 autorov boli členovia výboru krajskej pobočky 

a dodali 32 príspevkov, čiže zvyšných 25 príspevkov bolo od nečlenov výboru. 

Vidno teda, že ťažisko bolo na  členoch výboru, ktorí svojimi príspevkami zapĺňali 

stránky Občasníka. Nebolo to však na škodu veci, ak si uvedomíme, že výbor bol zložený zo 

zástupcov ako verejných, tak i vedeckých knižníc a tiež knižníc iných typov, ba dokonca 

jeden autor - člen výboru zastupoval neknižničnú inštitúciu.  

Všetkým autorom, ktorí poskytli svoje texty do Občasníka, patrí vďaka, treba si 

uvedomiť, že konali nezištne, pretože príspevky nie sú honorované. 

Na záver treba ešte podotknúť, že náš Občasník je jediným periodikom, ktoré 

vychádza pre členov krajskej pobočky v rámci všetkých krajov na Slovensku.  

 

 

Členská základňa Spolku slovenských knihovníkov KP SSK Bratislavského  
kraja 
 



V zmysle stanov Spolku slovenských knihovníkov (SSK) oddielu II. bodu 8, písmena 
c), schválených na Valnom zhromaždení SSK dňa 8. 12. 2005 v Nitre, je povinnosťou 
každého individuálneho člena SSK riadne a včas platiť členské príspevky. Včasné 
platenie členských príspevkov je nielen prvoradou povinnosťou členov, ale hlavne 
výraznou pomocou ku kvalite aktivít nášho profesijného združenia. 
       
Čo sa týka členskej základne, naša pobočka je najväčšou krajskou pobočkou na 
Slovensku, máme k dnešnému dňu zaregistrovaných 191 členov, od minulého roku 
narástol počet členov o 24, čo nás veľmi teší, nakoľko je medzi nimi aj mnoho 
mladých knihovníkov, absolventov ŠKIS a KKIV. Pevne veríme, že sa aj do 
budúcnosti podarí udržať tento trend a že sa naša stavovská organizácia takýmto 
spôsobom omladí. 
  
Vážime si aktivity našich kolegýň a kolegov, ktorí sa aj po odchode do dôchodku živo 
zaujímajú o našu prácu a aktívne sa zúčastňujú na podujatiach, ktoré organizujeme. 
Našim jubilantom pravidelne písomne gratulujeme. 
 
Žiaľ, viac ako štvrtina našich členov si stále neplní povinnosť zaplatiť členské 
príspevky, z toho dôvodu sme v roku 2008 vyradili z evidencie 31 po niekoľko rokov 
neplatiacich členov.  
Z celkovej sumy vyplatených členských príspevkov v bežnom kalendárnom roku  sa 
50 % poskytne ako dotácia na činnosť krajským pobočkám SSK v nasledovnom roku.  

  
 
Prehľad o platení členských príspevkov v KP SSK Bratislava:  
 
   
Počet členov SSK    

     

2005 2006 2007 2008 2009 

177 190 198 167 191 

     
     

Platby členských príspevkov v %   

     

2005 2006 2007 2008 2009 

85,32 65,27 78,78 79,04 73,29 

       
. 
 
 
Do dnešného dňa činia platby za členské príspevky 2009 celkom 659,60 €, Z tejto 
sumy ( a dúfame, že do konca roka ešte navýšenej za príspevky od doteraz 
neplatiacich členov) zostáva 50 % na činnosť Krajskej pobočky SSK v roku 2010. 
 
Situácia v KP SSK Bratislava, je snáď oproti iným krajom, kde regionálne knižnice 
hromadne vyberajú členské od členov SSK viac sťažená. Je veľa pracovísk, veľa 
inštitúcií, kde sú členovia roztrúsení. V súčasnej dobe je však pre každého 



knižničného pracovníka prístup na portál Infolib (www.infolib.sk), kde sú uvedené 
pokyny k platbe členských príspevkov, ich výška, spôsoby úhrady a pod. Nemal by 
byť preto problém každoročne, raz v roku splniť si svoju členskú povinnosť. Je to 
vlastne v prospech celej členskej základne. 
 
V ďalšej časti sa dozviete, ako sme hospodárili. Dovoľte mi, ale predtým ešte jednu 
osobnú poznámku. Tieto štyri roky, ktoré sme spolu vo výbore pobočky a pri 
podujatiach s Vami spoločne prežili ma veľmi povzbudili, až pri písaní tejto 
bilancujúcej štvorročnej správy o našej doslova „dobrovoľníckej“ činnosti som si 
uvedomila, čo všetko sme spoločne vlastne dokázali. Chcem sa poďakovať všetkým 
členom Výboru za výbornú spoluprácu, ochotu, perfektnú komunikáciu bez šumov, 
neformálnosť  a ľudský prístup. Vďaka tomu sme zvládli všetku prácu navyše popri 
našich pracovných povinnostiach. Teším sa, že nám do nového výboru kandiduje 
okrem skúsených kolegov aj veľa mladých knihovníkov, osobne Vám všetkým držím 
palce a prajem novému výboru, ktorý vzíde z dnešných volieb, lepšie podmienky na 
prácu a veľa dobrých nápadov. 
 
 
Sylvia Kováčová 
23.11.2009   
 
 
 

http://www.infolib.sk/

