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PREHĽAD HLAVNÝCH ČINNOSTÍ

• Odborné poradenstvo pre školské knižnice

• Priebežná aktualizácia informácií a dokumentov vo webovom 

prostredí SPK

• Tvorba a aktualizácia metodických materiálov

• Vedenie Adresára školských knižníc v Slovenskej republike

• Organizovanie projektov na podporu čítania

• Vzdelávacia činnosť

• Prednášková činnosť

• Publikačná činnosť

• Propagačná činnosť

• Edičná činnosť

• Iné činnosti



ODBORNÉ PORADENSTVO PRE ŠKOLSKÉ KNIŽNICE

Formy odborného poradenstva:

• elektronická pošta (napr. 11 577 písomne evidovaných konzultácií 
za roky 2009 – 2016),

• telefonicky (napr. 2 450 písomne evidovaných konzultácií za roky 
2009 – 2016),

• osobne (napr. 71 metodických návštev v školských knižniciach).

Hlavné oblasti odborného poradenstva:

• zriadenie alebo zrušenie školskej knižnice,

• výkon odborných knižničných činností,

• zber štatistických údajov o školskej knižnici,

• podpora a rozvoj čitateľskej gramotnosti a informačnej 
gramotnosti.





TVORBA METODICKÝCH MATERIÁLOV

Metodická pomoc pri zriadení alebo zrušení školskej knižnice:

• Príručka pre školského knihovníka

• Štatút školskej knižnice – vzor

• Knižničný a výpožičný poriadok – vzor 

• Metodické usmernenie k zlúčeniu školskej knižnice a obecnej 

knižnice do integrovanej školskej knižnice

• Metodický pokyn k zrušeniu školskej knižnice...

• Metodický pokyn pre školské knižnice k zákonu č. 126/2015 

Z. z. o knižniciach...



TVORBA METODICKÝCH MATERIÁLOV

Metodická pomoc pri vykonávaní odborných knižničných činností 
(príklady z roku 2016):

• Metodický pokyn k vyplňovaniu štátneho štatistického výkazu 
o školskej a akademickej knižnici Škol (MŠVVŠ SR) 10 – 01

• Metodické usmernenie k povinným evidenciám školskej 
knižnice

• Metodické usmernenie pre školské knižnice k vyhláške 
Ministerstva školstva SR č. 201/2016 Z. z.

• Metodický pokyn pre skvalitnenie a zefektívnenie činnosti 
školskej knižnice



AKTUALIZÁCIA METODICKÝCH MATERIÁLOV

• Automatizované knižnično-informačné systémy

• Podujatia na podporu a rozvoj čitateľskej gramotnosti

• Zoznam škôl s knižnično-informačnými systémami zakúpenými 

v rámci rozvojového projektu Elektronizácia a revitalizácia 

školských knižníc MŠVVaŠ SR...

• Zoznam regionálnych knižníc poskytujúcich metodickú pomoc 

školským knižniciam



VEDENIE ADRESÁRA ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC V SR

Formy vedenia:

• mesačná aktualizácia údajov vo webovom prostredí Slovenskej 

pedagogickej knižnice,

• porovnávanie údajov so Zoznamom knižníc Slovenskej republiky,

• webový register pre zber údajov o školských knižniciach pre 

MŠVVaŠ SR.

http://www.spgk.sk/?adresar-skolskych-kniznic-v-sr

http://www.spgk.sk/?adresar-skolskych-kniznic-v-sr


ORGANIZOVANIE PROJEKTOV NA PODPORU ČÍTANIA

• Celoslovenský projekt Najzaujímavejšie podujatie školskej 

knižnice – len pre školské knižnice

• Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája školy – pre 

základné školy a osemročné gymnáziá

• Celoslovenský projekt Záložka do knihy spája slovenské školy

– pre stredné školy

• Rozvojový projekt MŠVVaŠ SR Elektronizácia a revitalizácia 

školských knižníc – len pre školské knižnice



Celoslovenský projekt

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

k Medzinárodnému dňu školských knižníc

Cieľ: zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a

trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici, k čítaniu a poznávaniu 
nového

Podrobnosti:

 12 realizovaných ročníkov,

 účasť 3 272 školských knižníc,

 89 odmenených školských knižníc,

 knižné dary v hodnote 41 604 €.

Súčasnosť: 23. 10. 2017



Základná škola s materskou školou, Stará Bystrica

Číta celá dedina



Základná škola s materskou školou, Spišské Bystré

Zrkadlá nášho regiónu



Základná škola s materskou školou, Námestie mládeže, Zvolen

Hovoriace knihy



Základná škola s materskou školou, Lutišie

Spoznaj svoj kraj, sprav z neho raj



Základná škola s materskou školou, Župkov

Chceš ohnivkom živej knižnej reťaze byť, musíš sa s knihou priateliť!



Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Bratislava

Viac rozprávky do života všetkých ľudí



Gymnázium J. M. Hurbana, Čadca

Škola ako tvorivá knižnica



Česko-slovenský projekt

Záložka do knihy spája školy
k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc

Spoluorganizátor: Knižnica Jiřího Mahena v Brne

Cieľ: podpora čítania prostredníctvom výmeny záložky do knihy a 
nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými 
školami a osemročnými gymnáziami

Podrobnosti:

 7 realizovaných ročníkov,

 celková účasť 4 772 škôl, 578 327 žiakov,

 účasť ČR – 1 175 škôl, 131 296 žiakov,

 účasť SR – 3 597 škôl, 447 031 žiakov.

Súčasnosť: téma Tajuplný svet knižných príbehov



Obálka dokumentu



Základná škola P. K. Hostinského

Gemerská Poloma



Základná škola s materskou školou 

Podzávoz, Čadca



Špeciálna základná škola

Žehrianska, Bratislava



Základná škola 

Raková



Základná škola

Bukovina, Turzovka



Základná škola s materskou školou 

Veľká Lehota



Základná škola s materskou školou

Olcnava



Základná škola s materskou školou

Chocholná- Velčice



Základná škola

Bystrany



Základná škola Györgya Dénesa s VJM

Plešivec



Základná škola s materskou školou 

Na stanicu, Žilina



Základná škola Jána Amosa Komenského

Čadca



Spojená škola

Športovcov, Púchov



Základná škola 

Stred, Považská Bystrica



Súkromná základná škola BESST

Trnava



Základná škola 

Petrovany



Gymnázium sv. Uršule 

Bratislava



Celoslovenský projekt

Záložka do knihy spája slovenské školy
k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc

Organizátor: Slovenská pedagogická knižnica

Cieľ: podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh a 

nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami

Podrobnosti:

 5 realizovaných ročníkov,

 celková účasť 1 039 škôl, 89 119 žiakov.

Súčasnosť: téma Literárne osobnosti môjho regiónu



Obálka dokumentu



Gymnázium

Tvrdošín



Obchodná akadémia

Ilava



Stredná zdravotnícka škola 

Strenčianska, Bratislava



Stredná umelecká škola

Vodárenska, Prešov



Stredná odborná škola obchodu a služieb

Komárno



Stredná odborná škola obchodu a služieb, 

Komárno



Spojená škola

Štefánikova, Bardejov



Stredná odborná škola stavebná 

Tulipánová, Žilina



Obchodná akadémia

Nevädzová, Bratislava



Stredná odborná škola 

Cintorínska, Nitra



Stredná odborná škola

Snina



Spojená škola

Nižná



Stredná odborná škola polytechnická

Dolný Kubín



Rozvojový projekt MŠVVaŠ SR

Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc

Organizátor: MŠVVaŠ SR

Spolupráca: ústredná metodička pre školské knižnice

Cieľ: elektronizácia a revitalizácia školských knižníc

Podrobnosti:

 6 realizovaných ročníkov (2006 – 2008, 2009, 2011 a 2013)

 prihlásených 2 317 školských knižníc,

 602 podporených školských knižníc,

 časť celkovej sumy 1 899 277 eur – nákup kníh.



VZDELÁVACIA ČINNOSŤ

• Medzinárodná konferencia Školské knižnice ako informačné a 

kultúrne centrá škôl

(každoročne od roku 2005, 89 prednášok, 1 174 účastníkov)

• Celoslovenský seminár zameraný na vedenie odborných 

evidencií a elektronizáciu školskej knižnice 

(každoročne od roku 2006, 17 odborných seminárov, 978 

účastníkov)

• Okresný seminár zameraný na vedenie odborných evidencií (na 

pozvanie škôl).



PREDNÁŠKOVÁ ČINNOSŤ

• Na odborných podujatiach v Slovenskej republike a v Českej 

republike

• Odprednášaných 36 prednášok



PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

• V slovenských periodikách (napr. Knižnica, Učiteľské noviny, 

ITlib. Informačné technológie a knižnice, Bulletin Slovenskej 

asociácie knižníc) a zborníkoch (napr. Školské knižnice ako 

informačné a kultúrne centrá škôl)

• V českých periodikách (napr. Čtenář, Duha) a zborníkoch (napr. 

Informační gramotnost)

• Publikovaných 104 článkov



PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ

• v slovenských elektronických médiách (napr. Slovenský rozhlas, 

televízia TA3, regionálne televízie, informačný portál MŠVVaŠ SR, 

informačný portál TASR, informačný portál InfoLIB) a tlačených 

médiách (napr. SME),

• v českých elektronických médiách (napr. informačný portál 

Národnej knižnice Českej republiky – elektronická konferencia 

Drtina, Andersen).



EDIČNÁ ČINNOSŤ

• Zostavovanie a vydávanie elektronického zborníka 

z medzinárodnej konferencie Školské knižnice ako informačné a 

kultúrne centrá škôl (náklad 150 cédečiek)

• Vydaných 10 elektronických zborníkov



INÉ ČINNOSTI

Slovenská pedagogická knižnica:

• Napr. spolupráca na vypracovaní oficiálnych materiálov, vypĺňanie 

ročných štatistických výkazov a atď.

MŠVVaŠ SR:

• Napr. vypracovanie informatívnych materiálov (napr. Správa o stave 

školských knižníc za rok...), hodnotiacich materiálov (napr. Vyhodnotenie 

aktivít na zlepšenie úrovne čitateľskej gramotnosti), pripomienkovanie 

rôznych dokumentov, práca v komisiách.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky:

• Napr. vypracovanie oficiálnych materiálov za sieť školských knižníc 

(napr. Odpočet stratégie rozvoja slovenského knihovníctva za roky 2008 –

2013, pripomienkovanie návrhov právnych noriem).



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

Mgr. Rozália Cenigová

ústredná metodička pre školské knižnice

Slovenská pedagogická knižnica

Hálova 6

851 06 Bratislava

E-mail: rozalia.cenigova@spgk.sk

mailto:rozalia.cenigova@spgk.sk

