
Zápisnica zo zasadnutia ustanovujúceho výboru KP SSKK v Žilinskom kraji 

konaného dňa 16. 1. 2019 v Martine 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Voľba predsedu KP SSKK Žilinského kraja 

2. Členské na rok 2019  

3.  Plán činnosti na rok 2019 

Zasadnutie výboru otvorila a prítomných pozdravila dosluhujúca predsedníčka KP SSKK Žilinského 

kraja  Dr. Anna Kucianová, PhD. 

1. Za predsedu KP SSKK Žilinského kraja  na ďalšie volebné obdobie bola zvolená PhDr. Alexandra 

Kršková (Turčianska knižnica v Martine), ktorá bude zastupovať krajskú pobočku na zasadnutiach 

celoslovenského výboru SSKK. Zasadnutí celoslovenského výboru sa z KP SSKK Žilinského kraja budú 

zúčastňovať aj Mgr. Marcela Feriančeková a PhDr. Anna Kucianová, PhD., ktoré boli zvolené do 

celoslovenského výboru SSKK. 

2. Členské príspevky na rok 2019 odovzdali Mgr. Mjartanovej  zástupkyne Liptova a Oravy. Je 

potrebné vyzbierať členské príspevky aj v ostatných regiónoch a odovzdať Mgr. Mjartanovej. 

3. Plán činnosti na rok 2019 

 Na rok 2019 má KP SSKK na činnosť k dispozícii 602,- €. Najväčšiu časť finančných prostriedkov 

navrhuje výbor poskytnúť na realizáciu exkurzie.  

a) Exkurzia do Knihovny  Třinec. 

 Je potrebné zistiť aké historické pamiatky resp. ďalšie zaujímavé miesta sa nachádzajú v okolí, ktoré 

by bolo možné cestou navštíviť.  Podnety prijímame od všetkých členov. Mgr. Feriančeková zistí  aké 

by boli finančné náklady na dopravu keby autobus s účastníkmi exkurzie mal východziu stanicu 

v Liptovskom Mikuláši. 

Termín – 2. polovica júna 

b) Knižný Vševedko – krajská  vedomostná súťaž  - Kysucká knižnica Čadca 

Termín – október alebo november 

c) Nové funkcie a možnosti KIS Clavius – seminár pre knihovníkov – Oravská knižnica Dolný Kubín 

Termín – apríl 2019 

d) Efektívna komunikácia – seminár pre knihovníkov – KK Žilina 

Termín – jeseň 2019 

e) Oslavy  190. výročia založenia 1. verejnej knižnice na Slovensku v Liptovskom Mikuláši – Knižnica 

GFB v Liptovskom Mikuláši 

Termín – október alebo november 2019  

V Martine 17. 1. 2019 

Zapísala: PhDr. Alexandra Kršková 

 

 


