
Správa o činnosti Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov za rok 2013 

 

V roku 2013 mala Krajská pobočka SSK v Trnave 77 členov. Výbor pracoval v zložení Mgr. Lívia 

Koleková, Mgr. Katarína Soukupová, PhDr. Zuzana Martinkovičová, Benjamína Jakubáčová, Jana 

Brliťová, Iveta Šimčíková a Ľudmila Horváthová. 

         Činnosť našej krajskej pobočky  pre rok 2013 si jej členovia  odsúhlasili na slávnostnej 

členskej schôdzi 14. decembra 2012. Schválené boli nasledovné aktivity: 

- Zasadnutie výboru KPSSK TT  2x (jar, jeseň),  

- edičná činnosť – Bulettin 1-2x (podľa potreby), 

- burza kníh – 1 súvislý týždeň (jún, resp. júl) 

- exkurzia – Nitra - Univerzitná knižnica (stavba roka 2011), Oponice, Arboretum 

Mlyňany (september), 

- vzdelávanie knihovníkov – knižnice a sociálne siete na internete (máj, resp. jún), 

- výročná schôdza 2013, volebné zhromaždenie a oceňovanie knihovníkov (december). 

V zmysle uvedeného rámcového plánu naša činnosť v roku 2013 mala takýto charakter: 

Týždeň slovenských knižníc  (TSK) sa konal  18. – 24. marca 2013. V TTSK sa do TSK zapojilo 

35 knižníc, ktoré návštevníkom ponúkli množstvo rozmanitých podujatí, z toho 1 krajská, 3 

regionálne, 10 mestských a 21 obecných knižníc. Spolu sa uskutočnilo 274 podujatí, na ktorých sa 

zúčastnilo 10.418 návštevníkov. Počas Týždňa slovenských knižníc navštívil KJF v Trnave 

Michael Dowling, riaditeľ medzinárodných vzťahov Americkej asociácie knižníc. V sprievode 

predsedníčky SSK Ing. Silvie Stasselovej sa na krátkej zastávke po ceste do ďalších knižníc 

Slovenska oboznámil s našou činnosťou. 

Medzinárodné podujatie Noc s Andersenom sa v tomto roku uskutočnilo 5. – 6. apríla 2013. 

Rozprávkovej noci sa zúčastnilo 13 verejných knižníc TTSK. Noc v knižnici strávilo spolu 488 

účastníkov, z toho 409 detí. 

 

Odborný seminár Význam internetu a sociálnych sietí a riziká pri ich využívaní  sa konal   

29. mája 2013 v prednáškovej miestnosti budovy Pazmaneum pri Trnavskej univerzite v Trnave. 

Seminár bol podporený z grantového systému MKSR, ako aj z programu SAK – Partnerstvo. Vklad  

KP SSK Trnava do realizácie semináru bol nefinančný, a to zabezpečenie prednáškovej  miestnosti. 

Zúčastnilo sa ho 61 pracovníkov verejných a akademických knižníc trnavského kraja, Žiliny, 

Bratislavy, Senca a Levíc. Bohatý celodenný program ukončila PhDr. Alena Oravcová workshopom 

na tému Knihovník a jeho priestor pri prevencii rizík užívania internetu. 

 

Letná burza kníh sa konala   v dňoch 25. – 28. júna 2013 v čitárni KJF v Trnave. Bola 

mimoriadne úspešná, predalo sa 1558 kníh. Výťažok z predaja bol použitý na vyfinancovanie 

prepravných nákladov   exkurzie do Nitry a Oponíc. Podujatie sa konalo v spolupráci s Knižnicou 

Juraja Fándlyho v Trnave. V minulom roku sa osvedčilo, že trvanie burzy bolo predĺžené na celý 

týždeň. Preto sme sa rozhodli zorganizovať burzu aj tento rok od utorka do piatku. Čitáreň týmto 

bola premiestnená do fondu  detektívok, resp. do študovne na 2. poschodie. Za každú zakúpenú 

knihu dostal účastník kupón. Z nich sa v piatok o 15.00 hod. žrebovali víťazi, ktorí získali nové 

knihy. Slávnostného záveru a žrebovania sa zúčastnila aj bývalá riaditeľka knižnice a predsedníčka 

KP SSK – PhDr. Emília Díteová. Spolu s Mgr. Líviou Kolekovou, riaditeľkou knižnice, 

vyžrebovali štyroch šťastlivcov a hneď odovzdali knižné ceny. Podujatie prebehlo podľa 

organizačného poriadku. V pondelok sa uskutočnila brigáda na úpravu čitárne a donáška kníh zo 

skladov. Členovia spolku z jednotlivých knižníc zabezpečovali službu. Bolo im poskytnuté 



občerstvenie (káva, minerálka). Knižné ceny sme zabezpečili z knižných darov a dve knihy zostali 

z minulej burzy, lebo si ich neprišli vyzdvihnúť. Tentoraz sme žrebovali dovtedy, kým majiteľ 

výťazného kupónu nebol prítomný.  

 

Poznávacia exkurzia  knihovníkov do Univerzitnej knižnice Univerzity Konštantína Filozofa 

v Nitre, ktorej budova sa hrdí titulom „stavba roka 2011“  a do historickej Apponyiovskej knižnice 

v kaštieli Oponice sa uskutočnila 25. septembra  2013. Program bol doplnený aj prehliadkou 

Nitrianskeho hradu a prechádzkou po historickom centre Nitry. Exkurzie sa zúčastnilo 48 členov 

SSK a 4 nečlenovia, spolu 52 účastníkov. Na realizáciu tohto podujatia si KPSSK v Trnave 

vyžiadala zálohu 150,- Eur z účtu SSK. Financie boli použité na zaplatenie hromadného vstupného 

do historickej Apponyiovskej knižnice v Oponiciach. Tento knihovnícky deň sa konal na počesť 

1150. výročia príchodu sv. Cyrila  Metoda na Veľkú Moravu 

 

Oceňovanie knihovníkov. V roku 2013 sa skončilo volebné obdobie (2010-2013) činnosti výboru 

Krajskej pobočky SSK v Trnave. Preto sa 26. novembra 2013 konala krajská konferencia a volebné 

zhromaždenie. Jej súčasťou bolo aj oceňovanie knihovníkov podľa pravidiel schválených v r. 

2010. ( Pozn.: Na koncoročnej schôdzi v roku 2010  boli členmi   schválené „Pravidlá udeľovania 

ocenení Krajskej pobočky SSK“, ktoré predložili predsedníčka  KP SSK spolu s členkou výboru 

KPSSK Mgr. Katarínou Soukupovou.  Rozhodlo sa, že ocenenia sa budú udeľovať jednotlivcom aj 

knižniciam každé 4 roky, spravidla pri príležitosti konania valného zhromaždenia pobočky. Nultý 

ročník udeľovania ocenení sa uskutočnil v roku 2009 v rámci Týždňa slovenských knižníc, ďalší – 

čiže 1. ročník oceňovania bol v roku 2013. Plné znenie pravidiel je uložené v dokumentácii KP SSK 

Trnava a sú tiež zverejnené na www.kniznicatrnava.sk.) Výzva na predkladanie návrhov bola 

zverejnená v Bulletine KP SSK Trnava č. 1/2013  a v  Knihovníckom spravodajcovi č. 1/2013. Na 

Krajskej konferencii SSK v Trnave dňa 26. novembra 2013, ako vyjadrenie verejného uznania, na 

základe návrhov členov, Krajská pobočka SSK Trnava udelila Pamätný list, ktorý  je doložený 

umeleckou grafikou Roberta Nemečka s názvom „Per Librum ad Sapientia“ piatim osobnostiam 

a jednej knižnici : 1. Jolana Fitzelová, pracovala v Okresnej knižnici v Dunajskej Strede, v obecnej 

knižnici v Trhovej Hradskej a v Mestskej knižnici vo Veľkom Mederi. 2.  Ľudmila Horváthová 

bola navrhnutá na ocenenie pri príležitosti životného jubilea 70 rokov a dlhoročnej knihovníckej 

práce v Galantskej knižnici a v Obecnej knižnici v Abraháme, 3. Ružena Košťányová, navrhnutá 

na ocenenie pri príležitosti životného jubilea 60 rokov pracovala  v Krajskej knižnici v Trenčíne, 

Technickej knižnici VVÚS v Trenčíne, Okresnej knižnici v Senici, Mestskej knižnici v Myjave a 

v Univerzitnej knižnici Trnavskej univerzity.otné jubileum. 4.Terézia Szabová bola navrhnutá na 

ocenenie pri príležitosti životného jubilea – 60 rokov a dlhoročnej knihovníckej práce v Galantskej 

knižnici (25 rokov). 5. PhDr. Ľubica Malá je riaditeľkou odboru kultúry úradu TTSK. Pamätný 

list jej bol udelený  za  dlhoročnú aktívnu podporu knižničnej činnosti v Trnavskom kraji, 6. 

Kolektív Mestskej knižnice v Skalici za významný profesionálny prínos a dlhoročný aktívny 

podiel na formovaní a rozvoji knižničnej činnosti v Trnavskom kraji.  

7. Marte Weissovej, tajomníčke Spolku slovenských knihovníkov sme udelili Ďakovný list za 

významný osobný a profesionálny prínos a dlhoročnú aktívnu spoluprácu  na rozvoji knižničnej 

činnosti v Trnavskom kraji. 

Krajská konferencia SSK Trnava sa konala  26.  novembra 2013 v priestoroch 

Západoslovenského múzea v Trnave. Okrem udeľovania ocenení bola v programe Správa o činnosti 

KP SSK TT za roky 2010 - 2013, ktorú predniesla predsedníčka krajskej pobočky Lívia Koleková, 



správu o aktivitách Spolku slovenských knihovníkov predniesla celoslovenská predsedníčka SK 

Silvia Stasselová. Uskutočnila aj voľba členov výboru KP SSK na volebné obdobie 2014 – 2017. 

Tajným hlasovaním boli zvolený nový výbor: Jana Brliťová,  Benjamína Jakubáčová, Lívia 

Koleková, Darina Kráľová, Zuzana Martinkovičová, Katarína Soukupová, Lýdia Tóthová. 

Náhradníčky: Anna Gašparovičová, Ľudmila Horváthová.   

Členovia  výboru následne zvolili staronovú predsedníčku Líviu Kolekovú. 

Účastníci mali možnosť v prestávke absolvovať prehliadku expozícií Západoslovenského múzea 

v Trnave s odborným výkladom. 

Edičná činnosť: Krajská pobočka v Trnave v roku 2013 vydala 2 čísla Bulletinu KP SSK v Trnave, 

v ktorých priebežne informovala o svojej činnosti. O aktivitách pobočky sme publikovali aj 

v časopise Knižničný spravodajca , časopis pre verejné knižnice TTSK, č. 1 a 2.  

 

Hospodárenie KP SSK Trnava  v roku 2013: 

Členské príspevky 2012                    313,00 € 

50 % ČP                      156,50 € 

Prevod zostatku 2012                        0,00 € 

 

Rozpočet na činnosť  v roku 2013          156,50 € 

Hromadné vstupné do Apponyiovskej knižnice v Oponiciach: 150,-€ (zaslaná záloha z ústredia, 

ktorá bola vyúčtovaná 26. 9. 2013) 

Výsledok + 6,50 €   

 

Z účtu SSK boli našej pobočke poskytnuté financie na konanie Konferencie KP SSK v Trnave vo 

výške 105,50 €, ktoré boli riadne 29. 11. 2013 vyúčtované. 

 

 

 

Ďakujem všetkým členom Krajskej pobočky SSk Trnava za to, že svojou angažovanosťou a 

účasťou na podujatiach podporujú knihovnícku spolkovú činnosť. Taktiež ďakujem všetkým 

členom výboru za aktivitu vo volebnom období 2010 – 2013 

 

 

V Trnave 19. december 2013 

. 

                                                                                                                                  Mgr. Lívia Koleková 

                                                                                                        Predsedníčka KP SSK Trnava 


