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Spoluautori (autori niektorých textov a fotografií) sú uvedení aj pri jednotlivých podkapitolách: 

• Andrej Blaas (Fašiangové stretnutie KP SSKK BK: foto; Aby deti rady čítali: foto; Kedy je 

človek digitálne zručný?: text, foto; Adventné stretnutie KP SSKK BK: foto) 

• Lenka Čechvalová (Aby deti rady čítali: text; Komunikácia a informovanie členov 

pobočky: text; Noc s Andersenom 2019: text)  

• Kamila Fircáková (Adventné stretnutie KP SSKK BK: text v úvodzovkách a kurzívou je 

prevzatý z prezentácie K. Fircákovej o riaditeľovi Univerzitnej knižnice v Bratislave Ing. 

V. Kútikovi, a upravený do súvislého textu, ten obsahuje aj informácie, ktoré zazneli len 

na adventnom stretnutí) 

• Miroslava Grešková (Odborná exkurzia do dvoch najväčších knižníc v Brne: text, foto) 

• Daniela Tóthová (Fašiangové stretnutie KP SSKK BK: texty k osobnostiam uvedených do 

siene slávy) 

 

Texty neprešli jazykovou úpravou. Ak nájdete chyby, zašlite nám ich. Radi ich opravíme. Staňte sa 

korektorkou, korektorom tejto správy. 

Na portáli infolib.sk bude v takom prípade zverejnená opravená verzia s uvedením mena 

korektorky, korektora. 

Ďakujeme za pochopenie.  
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Správa o činnosti  

Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov 

a knižníc Bratislavský kraj 

za rok 2019 

 

 

Úvod 

Začali ste čítať prvú (dúfajme, že nie aj poslednú) Správu o činnosti Krajskej pobočky Spolku 

slovenských knihovníkov a knižníc Bratislavský kraj (ďalej len KP SSKK BK). Je to niečo medzi 

ročenkou a výročnou správou. Obsahuje prehľad všetkých dôležitých informácií o podujatiach, 

členoch, financovaní a komunikácii našej krajskej pobočky za rok 2019. 

Správa o činnosti by mala priblížiť viac s čím sa boríme a čo riešime všetkým členom a budúcim 

členom sprostredkovať ako to bolo „kedysi“. Ktovie, možno zostane len pri roku 2019, ale aj to je 

niečo ako nič. 

Možno ste si aj všimli, že organizátori podujatí sú viac menej rovnakí. Na jednej strane je to 

dobré, lebo neprichádza (skoro) ku žiadnym výmenám názorov čo a ako spraviť. Skôr sa rieši, 

kto to spraví a ten si to už sám všetko zariadi. Zatiaľ všetko dobre dopadlo, preto patrí všetkým 

odvážlivcom a aktivistom veľké poďakovanie. 

Poďakovanie patrí aj všetkým knižniciam, ktoré nám pomohli zorganizovať podujatia vo svojich 

priestoroch. Okrem tradičnej Univerzitnej knižnice v Bratislave (ďalej aj UKB) sme podujatia 

organizovali aj v Mestskej knižnici v Bratislave (ďalej aj MKB) a v Centre vedecko-technických 

informácií Slovenskej republiky (ďalej aj CVTI SR). 

Spravili sme aj dotazníkový prieskum, z ktorého vyplynulo, že by sme sa chceli viac družiť aj tak 

súkromne, porozprávať sa pri káve. Dotazník je jedna vec, ale realita iná. Zatiaľ nám neformálne 

stretnutia podľa predstáv nevyšli, ale uvidíme, čo prinesie budúcnosť. 

Súčasný výbor má pred sebou ešte ďalšie tri roky. Sme vlastne len na začiatku. Hneď ako sa 

zorientujeme tu bude možnosť pre iných pracovať pre blaho všetkých členov KP SSKK BK, ale aj 

pre slovenské knihovníctvo, prípadne pre tých, ktorí rozmýšľajú v globálnom kontexte, tak sa 

môžu angažovať aj v IFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions 

– Medzinárodná federácia knižničných asociácii a inštitúcií), ktorej je spolok členom od roku 

1969. V roku 2019 sme si tak pripomenuli 50 rokov členstva v IFLA. 

Tešíme sa na vašu aktívnu účasť nielen na podujatiach, ale aj pri budovaní, rozvíjaní a šírení 

dobrého mena našej krajskej pobočky, Spolku slovenských knihovníkov a knižníc a vôbec 

slovenského knihovníctva minimálne vo svojom okolí, a keď sa pospája veľa tých „okolí“ určite 

obsiahneme aj celé Slovensko. Je to dôležité, pretože sa zväčša pre nás dôležité veci riešia o nás 

bez nás a keď je už kaša uvarená, ťažko sa pomenia ingrediencie tak, aby zostala hladká 

a príjemná na chuť pre všetkých alebo aspoň pre väčšinu. 
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Členovia KP SSKK BK 

Počet členov  

V roku 2019 mala Bratislavská krajská pobočka k začiatku roka evidovaných163 individuálnych 

členov a 15 kolektívnych (platiacich) členov. Získali sme 6 nových individuálnych členov, 

platiacich (identifikovaných) individuálnych členov bolo 110. K 31.12.2019 bolo evidovaných 

169 individuálnych členov. 

Zo 110 individuálnych (platiacich) členov bolo 31 seniorov (podľa nahlásení zmien od členov 

alebo ich kolegov). 

Nakoľko podľa zákona o osobných údajoch z roku 2018 (známejší ako GDPR) už nie je možné 

neoprávneným osobám zbierať osobné údaje, nepožadujeme od členov povinné nahlasovanie 

zmien. V roku 2019 boli dobrovoľne a aktívne nahlásené zmeny len 2 členmi. Členov však 

vyzývame, aby nám zmeny nahlasovali, hlavne zmeny e-mailových adries, resp. kontaktných 

údajov a zamestnávateľa. 

Členské poplatky 

Individuálni členovia 

Za rok 2019 bolo na individuálnych členských poplatkoch vyzbieraných 516 EUR, pričom 

niektorí členovia si platbu členského príspevku nechali až na nasledujúci rok, preto aj naďalej 

vzniká problém s plánovaním rozpočtu na podujatia krajskej pobočky na ďalší rok.  

Z uhradeného členského poplatku 50% bolo pridelených pobočke. 

Štatistika členských poplatkov individuálnych členov: 

Výška uhradeného 

členského poplatku
Počet Spolu

2,00 € 19 38,00 €

3,00 € 3 9,00 €

4,00 € 1 4,00 €

5,00 € 82 410,00 €

10,00 € 4 40,00 €

15,00 € 1 15,00 €

SPOLU 110 516,00 €  

Ochota uhradiť znova členský poplatok bola len v prípade, ak bol člen dostatočne informovaný 

o tom, že nie je potrebné uhradiť všetky roky spätne, a tiež zavážili podujatia organizované 

v roku 2019, a to hlavne 2 spoločenské neodborné podujatia k fašiangom a adventu. 

Kolektívni členovia 

Za rok 2019 bolo na kolektívnych členských poplatkoch vyzbieraných 1095 EUR. Z uhradeného 

členského poplatku bolo 0% pridelených pobočke. 

Štatistika členských poplatkov kolektívnych členov: 
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Výška uhradeného 

členského poplatku
Počet Spolu

33,00 € 5 165,00 €

50,00 € 2 100,00 €

66,00 € 3 198,00 €

100,00 € 3 300,00 €

166,00 € 2 332,00 €

SPOLU 15 1 095,00 €  

Členovia výboru KP SSKK BK 

V roku 2019 sa riadnymi členmi výboru KP SSKK BK stali aj náhradníčky, nakoľko pre 

pracovnú vyťaženosť všetkých členov výboru pobočky bolo vždy potrebné prizvať ďalších 

členov k aktívnej spolupráci. Do budúcna navrhujeme rozšíriť počet riadnych členov výboru 

na minimálne 7 členov (súčasný stav). 

 

Abecedný zoznam členov výboru KP SSKK BK: 

Mgr. Andrej Blaas (Miestna knižnica Petržalka) – člen 

Mgr. Lenka Čechvalová (Staromestská knižnica, t.č. rodičovská dovolenka) – členka 

PhDr. Jaroslava Dollerová (Univerzitná knižnica v Bratislave) – členka (pôvodne náhradníčka) 

Mgr. Zuzana Fusková (Univerzitná knižnica v Bratislave) – členka (pôvodne náhradníčka) 

Mgr. Miroslava Grešková (Univerzitná knižnica v Bratislave) – členka (podpredsedníčka) 

Mgr. Jana Jelínková, PhD. (Národná banka Slovenska) – predsedníčka 

Mgr. Daniela Tóthová (Malokarpatská knižnica v Pezinku) – členka  

Členovia KP SSKK BK v celoslovenskom výbore, v KRK a koordinácia NSA 

Na záver tejto kapitoly by bolo dobré spomenúť ešte členov, či vlastne členky našej krajskej 

pobočky, ktoré sú v celoslovenskom výbore SSKK, v kontrolnej a revíznej komisii SSKK (KRK) 

a podieľajú sa aj na koordinácii Noci s Andersenom (NSA). Uvedené sú v abecednom poradí 

podľa priezviska: 

Mgr. Lenka Čechvalová (Staromestská knižnica, t.č. rodičovská dovolenka) – členka výboru 

SSKK, koordinácia NSA (projektová manažérka) 

PhDr. Marta Čomajová (Slovenské národné múzeum – Knižnica) – členka KRK 

Mgr. Hentrieta Gábrišová PhD. (Slovenská informatická knižnica) – 1. podpredsedníčka SSKK, 

koordinácia NSA (texty a podpora webu) 

Mgr. Jana Jelínková, PhD. (Národná banka Slovenska) – členka výboru, koordinácia NSA 

(marketing a online médiá) 

PhDr. Dagmar Kleinová (Univerzitná knižnica v Bratislave) – členka KRK 

Mgr. Helena Mlejová (Mestská knižnica v Bratislave) – predsedníčka SSKK, koordinácia NSA 

(spolupráca s médiami a vydavateľmi) 
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Podujatia 

Na rok 2019 bolo plánových 9 podujatí, z ktorých bolo realizovaných výborom bratislavskej 

krajskej pobočky 5, dve podujatia boli na podobnú tému uskutočnené inými inštitúciami v rámci 

Bratislavského kraja, preto boli členom KP SSKK BK rozposlané len pozvánky na tieto podujatia. 

Dve z plánovaných podujatí sa v roku 2019 neuskutočnili, prebehli však konzultácie aj prípravné 

práce – jedno podujatie sa preložilo na rok 2020, druhé podujatie bolo nakoniec organizované 

v inom kraji. 

Zrealizované podujatia 

• Fašiangové stretnutie KP SSKK BA 

• Aby deti rady čítali 

• Odborná exkurzia do dvoch najväčších knižníc v Brne 

• Kedy je človek digitálne zručný? (podujatie nebolo plánované) 

• Adventné stretnutie KP SSKK BK 

 

Fašiangové stretnutie KP SSKK BA 
spoluatori: Daniela Tóthová – texty k osobnostiam uvedeným do 

Knihovníckej siene slávy; Andrej Blaas – foto 

Fašiangové stretnutie sa uskutočnilo 20.2.2019 v Univerzitnej 

knižnici v Bratislave, v rámci ktorého sa účastníkom prihovorila 

generálna riaditeľka Univerzitnej 

knižnice v Bratislave a bývalá predsedníčka SSKK Ing. Silvia Stasselová, 

ktorá nielen privítala účastníkov, ale si aj zaspomínala na to, ako sa 

stala členkou Spolku a neskôr aj jeho predsedníčkou.  

Nasledoval príhovor novej predsedníčky 

SSKK Mgr. Heleny Mlejovej, ktorá nás 

stručne informovala aj o svojej 

predstave o práci pre Spolok. Obe sú zároveň členkami 

bratislavskej krajskej pobočky. 

Stretnutie pokračovalo výbornou 

besedou so spisovateľkou Silviou Bystričanovou, ktorú viedla úspešná 

blogerka a moderátorka besied so spisovateľmi Monika Nagyová. 

V rámci besedy získali tri účastníčky podpísané knihy od pani 

Bystričanovej.  

Do Knihovníckej siene slávy sme za rok 2018 uviedli dve osobnosti slovenského knihovníctva 

z Bratislavského kraja – PhDr. Annu Faklovú a PhDr. Dagmar Kleinovú.  

Ako prvú sme do siene slávy uviedli PhDr. Annu Faklovú (alebo našu Haničku Aničku ako dodala 

Mgr. Danka Tóthová, ktorá pripravila aj moderovala odovzdávanie ocenení). PhDr. Anna 

Faklová absolvovala Strednú knihovnícku školu v Bratislave a následne pokračovala v štúdiu na 

Katedre knižničnej a informačnej vedy, ktoré úspešne ukončila v roku 1985. Bola členkou Spolku 

slovenských knihovníkov a Komisie mladých knihovníkov a informatikov. Pracovala pre URBION 
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– štátny inštitút urbanizmu a územného plánovania. V rokoch 

1991-95 pracovala pre Ministerstvo kultúry, kde mala vo 

svojom referáte verejné knižnice. Aktívne sa podieľala pri 

príprave a realizácii projektu bibliobusy v okrese Svidník. 

Pracovala tiež pre viaceré knižnice. Spomenúť môžeme 

Slovenskú lekársku knižnicu, knižnicu Lekárskej fakulty UK, 

Centrum ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity, či 

Slovenský filmový ústav. V súčasnosti pracuje v Slovenskom centre dizajnu. Počas svojej 

pracovnej činnosti v knižniciach sa podieľala na príprave či realizácii viacerých projektov, 

pričom za zmienku stojí určite projekt SK CINEMA, ktorý sa stal jedným z nosných IS v SFÚ. 

Projekt IS DIZAJN sa spája s jej terajším pôsobením a okrem automatizácie procesov v knižnici 

významne automatizuje proces organizácie súťaže Národnej ceny za dizajn, buduje adresár 

dizajnérov, a znalostnú bázu z oblasti dizajnu. Bola členkou viacerých komisií pre Ministerstvo 

kultúry SR a Úrad vlády SR. Prednášala na seminároch INFOS, INFORUM, AKM a viacerých 

ďalších. Je krstnou mamou Knihovníckeho barcampu u nás, ktorú mladí knihovníci 

charakterizujú: je známa svojou dynamickosťou a otvorenosťou pre nové myslenie a svoj 

priateľský prístup k mladým knihovníkom, pre ktorých je aj knihovníckou mamou, ktorá vie 

pomôcť, poradiť a povzbudiť. Do minulého roka aktívne pracovala aj pre Spolok slovenských 

knihovníkov a knižníc.  

Druhou ocenenou osobnosťou bola PhDr. Dagmar Kleinová, 

ktorá je určite mnohým známa nielen z Univerzitnej knižnice 

v Bratislave, ale aj svojou dlhodobou prácou pre Spolok 

slovenských knihovníkov a knižníc. PhDr. Dagmar Kleinová 

zmaturovala na SVŠ Košice a následne pokračovala štúdiom 

na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave na 

katedre slavistiky a indoeuropeistiky v odbore 

srbochorvátsky jazyk a literatúra a na katedre knihovedy a vedeckých informácií. Rigoróznu 

skúšku absolvovala v odbore moderná filológia/srbochorvátsky jazyk. Pracovala na Rektoráte 

Slovenskej vysokej škole technickej ako dokumentaristka oddelenia pre pedagogickú a vedecko-

výskumnú činnosť, neskôr ako referentka oddelenia zahraničných stykov. Potom pracovala v 

Ústave štátu a práva Slovenskej akadémie vied ako dokumentaristka základného informačného 

strediska a neskôr ako vedúca tohto strediska. Pôsobila aj vo firme Flick & Partner, s.r.o. ako 

prevádzkovo-organizačný pracovník. Následne pracovala v Univerzitnej knižnici v Bratislave ako 

vedúca odboru knižnično-informačných služieb a v súčasnosti pracuje na oddelení metodiky. 

Mala bohatú publikačnú činnosť, zúčastnila sa mnohých odborných  konferencií, bola členkou 

viacerých pracovných skupín odborníkov v knihovníctve, aktívne pracovala v Krajskej pobočke 

Spolku slovenských knihovníkov a knižníc Bratislava a doteraz jej veľmi aktívne aj pomáha 

(napríklad aj pred stretnutím nám pomohla s prezentáciou účastníkov a výberom členského 

poplatku, čím nám veľmi pomohla), zabezpečuje nových členov z najväčšej inštitúcie pobočky, a 

hlavne - vychovala mnohé generácie knihovníkov – a my, ktorí sme boli medzi tými šťastlivcami, 

jej ďakujeme aj za jej podporu, trpezlivosť, odbornosť a pomoc. 

Na zabezpečení podujatia sa okrem krajskej pobočky (zabezpečenie pohostenia a organizácia 

podujatia) podieľali aj títo sponzori: Cosmotron (zabezpečenie koláčikov), Slovart (knižné dary), 

Univerzitná knižnica v Bratislave (bezplatné poskytnutie priestoru Prednáškovej sály) 

a Vinárstvo Ratuzky (zabezpečenie vína). 
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Aby deti rady čítali 
spoluatori: Lenka Čechvalová - text; Andrej Blaas – foto 

5. ročník odborného seminára pre knihovníkov a pedagógov Aby deti rady čítali sa uskutočnil 

23.5.2019 v Univerzitnej knižnici v Bratislave v Prednáškovej sále, ktorú nám knižnica – ako stály 

partner podujatia – poskytla bezplatne.  

Cieľom seminára bolo ukázať dobré skúsenosti v organizácii a realizácii podujatí pre deti, ktoré 

podporujú záujem o čítanie a čitateľskú gramotnosť. Medzi účastníkmi boli knihovníci a 

pedagógovia nielen z bratislavského kraja, ale aj z iných krajov, 

dokonca aj rodičia. Podujatia sa zúčastnilo 64 účastníkov. 

Podujatie sa vždy skladá z prednáškovej časti a z dvoch 

workshopov. Prednášky mali: Ľudmila Hrdináková (Katedra 

knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave), Miriam Joríková a Eva Gatialová 

(Mestská knižnica v Bratislave), Dagmar Zahradníková (ZŠ 

a MŠ Milana Hodžu v Bratislave), Slávka Beracková (Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela 

v Banskej Bystrici), Miroslava Trippé (Súkromná základná škola Oravská cesta, Žilina) a Alžbeta 

Uríková (Čítajme spolu).  

Ľudmila Hrdináková sa vo svojom príspevku venovala mediálnej gramotnosti. Miroslava Joríková 

prezentovala projekt Knihoplavci. Eva Gatialová s Dagmar Záhradníkovou predstavili čitateľský 

klub. Slávka Beracková predstavila novovybudovaný fond didaktických pomôcok. Miroslava 

Trippé sa v príspevku venovala práci s populárno-náučnou 

literatúrou. Alžbeta Uríková predstavila ideálnu knižnicu z 

pohľadu rodiča a zároveň prezentovala projekt Prečítané leto. 

Po prednáškovej časti 

nasledovali workshopy, na 

ktorých si účastníci 

vyskúšali v praxi konkrétne 

techniky. Workshopy prebiehali paralelne. Na workshope 

Myšlienkové mapy lektorka Jana Brliťová (Knižnica Juraja 

Fándlyho v Trnave) predstavila efektívny nástroj vhodný 

(nielen) na prípravu podujatí. Cieľom workshopu Rómeo a Júlia dnes, ktorý viedla Eliška 

Sadíleková (Osmijanko, n.o.), bolo priblížiť toto dramatické dielo 13 - 15 ročným mladými 

ľuďom. 
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Odborná exkurzia do dvoch najväčších 

knižníc v Brne  

Knihovna Jiřího Mahena v Brně 

a Moravská zemská knihovna v Brně 
Miroslava Grešková – text, foto 

Ďalším podujatím bola odborná 

exkurzia do dvoch najväčších 

knižníc v Brne (Knihovna Jiřího 

Mahena v Brně a Moravská zemská 

knihovna v Brně). Exkurzia sa konala 

24.10.2019. Nakoľko rozpočet pobočky bol malý, nepreplácali sa náklady spojené s účasťou na 

tejto exkurzii. Návštevy knižníc boli veľmi inšpiratívne, dozvedeli sme sa veľa informácii o oboch 

knižniciach. Exkurzie sa zúčastnilo 17 členov KP SSKK BK.  

Najskôr sme navštívili Knižnicu J. Mahena, ktorá je druhou 

najväčšou mestskou 

knižnicou v ČR. Knižnicu tvorí 

ústredná knižnica, 33 

pobočiek a súčasťou je aj 

Mahenov pamätník. Privítala 

nás Jana Šubrová, vedúca Útvaru služieb ústrednej knižnice, 

urobila nám prezentáciu o knižnici a jej službách v 

novozrekonštuovaných prednáškových priestoroch. Kto bol unavený po ceste, mohol sa 

povzbudiť pripravenou kávou, čajom, či vodou. Potom sme sa 

vydali na exkurziu po šesťposchodovej budove. Priestory boli 

veľmi pekne a účelne zariadené, snažili sa priestor čo 

najefektívnejšie využiť. Mysleli tak na najmenších čitateľov, ako aj 

na mládež, dospelých a nezabudli ani na seniorov. Pripravujú im 

množstvo kultúrnych a vzdelávacích aktivít. Knižnica je zapojená 

do mnohých zaujímavých projektov. Niektoré z nich dostali aj rôzne ocenenia, jedno z 

najvýznamnejších je cena IFLA za marketing. O tom, že knižnica je to naozaj veľká a účastníci 

exkurzie zvedaví, svedčí aj to, že sa prehliadka pretiahla z pôvodných plánovaných dvoch hodín 

na tri hodiny.  

V MZK nás už netrpezlivo čakali a pri príchode nás privítala Mgr. Radka Chlupová, MBA, 

zástupkyňa riaditeľa a vedúca sekcie fondov a služieb. Mali pre nás 

pripravené malé občerstvenie a pre každého účastníka darček na 

pamiatku. Najskôr sme si pozreli krátku prezentáciu o vzniku 

knižnice a o stavbe novej 

budovy, v ktorej knižnica sídli 

od roku 2001. MZK je druhou 

najväčšou knižnicou v ČR. Používatelia majú k dispozícii 771 

študijných miest, ročne majú okolo 500 000 výpožičiek. Plnia 

taktiež funkciu krajskej knižnice pre Juhomoravský kraj. 

Prezreli sme si všetky študijné priestory, požičovňu, ukázali 
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nám taktiež sklady, kam sa bežný používateľ knižnice 

nedostane. Na záver sme si prezreli digitalizačné stredisko a 

oboznámili sme sa s ich prácou. Každým pracoviskom nás 

previedol zodpovedný vedúci, ktorý nám všetko ukázal, 

vysvetlil a trpezlivo odpovedal na naše otázky. Exkurzia bola 

veľmi inšpiratívna a po 

odbornej stránke veľkým 

prínosom, taktiež tu bol priestor na nadviazanie osobných 

kontaktov.  

 

Kedy je človek digitálne zručný? 
Andrej Blaas – text, foto 

Mali sme aj jedno neplánované podujatie – Kedy je človek 

digitálne zručný? Na organizácii sme spolupracovali, hlavný 

organizátor bola Academia Istropolitana Nova, ktorá 

predstavila svoj projekt vzdelávania Axess, ktorého cieľom 

bolo vyvinutie voľne prístupnej on-line platformy s desiatimi 

vzdelávacími modulmi. Projekt bol vytvorený na obdobie od 

novembra 2017 do októbra 2019 s primárnym cieľom pomôcť 

ženám efektívnejšie sa uplatniť na trhu práce a tiež v 

spoločenskom a občianskom živote. Projektu sa zúčastnilo 8 partnerov zo 7 krajín a primárne 

vychádzal z mapovania, aké typy kurzov by bolo treba vytvoriť 

pre digitálnu platformu. Východiskom pre vytvorenie 

digitálnych kurzov sa stala európska agenda pre mapovanie 

potrieb celoživotného vzdelávania a jej 7 modulov.  

Projekt Axess si za jednu z prioritných oblastí vybral materské 

centrá a opätovný návrat žien do pracovného života po 

materskej dovolenke. Slovensko v rámci zapojených krajín 

ukázalo vyrovnanosť a malé rozdiely medzi mužmi a ženami, 

ale celková úroveň digitálnych zručností sa predpokladala vyššia. 

Prednášajúcou v prvej časti bola Marta Jendeková.  

Problémom oblasti IT, ktorý sa týka vo veľkej miere práve Slovenska, 

je nedostatočný počet kvalifikovaných IT pracovníkov. Petra 

Kotuliaková, riaditeľka občianskeho združenia Aj Ty v IT, hovorila o 

čísle dosahujúcom bezmála 7500 chýbajúcich kvalifikovaných síl, 

pričom ročný prílev absolventov v tomto odbore sa zastavuje približne 

na čísle 1000. Podiel žien študujúcich IT odbor je stále pomerne malý, 

ale medziročne rastie. Z alarmujúcich 3 percent sa zvýšil na 13, čo 

hovorí o rastúcom záujme žien o IT sektor a význame práce 

organizácie Aj Ty v IT v jej radoch. Stále však ide o najhorší výsledok v rámci celej EÚ. Jedným z 

dôvodov je zle nastavená motivácia budúcich absolventiek, ktoré sa častokrát rozhodnú 

uprednostniť štúdium nenáročného odboru, a tým sa automaticky pripraviť o budúce možnosti 

uplatnenia a  atraktívnejšie mzdové ohodnotenie.  
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Záver semináru patril projektovej manažérke projektu 

Zuzane Štefánikovej, ktorá účastníkov  prakticky previedla 

samotnými vzdelávacími modulmi, spadajúcimi do 

digitálnej kompetencie – jednej 8 kompetencií všeobecnej 

gramotnosti – a vyčerpávajúco odpovedala na všetky otázky, 

podnety a postrehy. Podujatie sa konalo 28.10.2019 v Centre 

vedecko-technických informácií Slovenskej republiky.  

 

Adventné stretnutie KP SSKK BK 
spoluautori: Kamila Fircákova - text v úvodzovkách a kurzívou je prevzatý z prezentácie K. Fircákovej o 

riaditeľovi Univerzitnej knižnice v Bratislave Ing. V. Kútikovi, a upravený do súvislého textu, ten obsahuje aj 

informácie, ktoré zazneli len na adventnom stretnutí; Andrej Blaas – foto; archív UKB – foto Ing. V. Kútika 

Posledným podujatím v roku 2019 bolo Adventné stretnutie KP SSKK BK, ktoré sa konalo 

v Mestskej knižnici v Bratislave v Galérii Artotéka dňa 12.12.2019. Podujatie malo byť pôvodne 

v Univerzitnej knižnici v Bratislave, nakoľko však nebola dohoda na programe a prišlo ku kolízii 

v termínoch s inou inštitúciou, vyskúšali sme nové miesto a boli sme spokojní ako to dopadlo. 

Prezentácia mala začať o 15:00, ale účastníci podujatia začali prichádzať už 

skôr. Väčšina z nich využila túto príležitosť na uhradenie členského poplatku 

na rok 2019 a/alebo 2020. 

Účastníci mohli priniesť súťažné koláčiky do súťaže Naj 

koláčik, ktorú pripravila Lenka Čechvalová. Nakoniec sa jej 

zúčastnili len členky výboru krajskej pobočky - Mirka 

Grešková, Zuzka Fusková a Jana Jelínková.  

Aj keď mal program začať príhovormi predsedníčky 

bratislavskej krajskej pobočky a podpredsedníčky celoslovenského výboru SSKK, začali sme 

hneď besedou s Kamilkou Fircákovou, ktorá nám priblížila Ing. Vincenta Kútika, dlhoročného 

riaditeľa Univerzitnej knižnice v Bratislave a člena Zväzu 

slovenských knihovníkov a informatikov. 

Čo sme sa v prezentácii dozvedeli? 

„Ing. Vincent Kútik sa narodil roku 1917 v Ondreji 

nad Hronom. Bol absolventom Vysokej školy 

hospodárskych vied v Bratislave. Počas druhej svetovej vojny bol v roku 1942 

povolaný do vojenskej služby na východný front, kde pripravoval prechod k 

partizánom, čo však nevyšlo. Vrátil sa na Slovensko a zúčastnil sa Slovenského 

národného povstania, bol zajatý a väznený v koncentračnom tábore v Altenburgu. 

Roku 1946 bol vyznamenaný Radom SNP 2. stupňa a medailou Za chrabrosť. 

Od roku 1947 bol členom sociálnodemokratickej strany, neskôr sa stal členom KSČ. V rokoch 1948 – 

1954 bol poslancom Národného zhromaždenia. V rokoch 1955 – 1959 pôsobil vo verejných a 

politických funkciách.“ Ako doplnil neskôr v príhovore jeho syn, Ing. Vincent Kútik sa v 50. rokoch 

obával, že bude tiež väznený, ale nakoniec sa tak nestalo. 
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„Riaditeľom Univerzitnej knižnice v Bratislave (ďalej len UKB) sa stal 15.10.1959 a bol ním až do 

31.12.1986. Zomrel 10.10.1995 v Bratislave.“ 

Univerzitná knižnica v Bratislave a jej úlohy v rokoch 1959-1986 alebo čo sa dialo v UKB a 

s UKB počas jeho riaditeľovania? 

„Počas prvých desiatich rokoch vo funkcii riaditeľa UKB (1959-1969) aplikoval nový knižničný 

zákon do praxe v rámci UKB, ktorú zároveň v tomto období profiloval ako univerzálnu vedeckú 

knižnicu. Základné smerovanie sa vytýčilo a zakotvilo v prvom samostatnom Štatúte UKB (1963). 

Cítil potrebu posilniť informačnú výkonnosť UKB. V roku 1964 zaviedol referentský systém a v tom 

istom roku padlo rozhodnutie o prijatí nového klasifikačného systému - Knihovnícko-

bibliografického triedenia (KBT), preložili sa a aplikovali klasifikačné tabuľky a reklasifikovali sa 

systematické katalógy. V tomto období mala UKB v knižničnej sústave tieto funkcie a úlohy: na 

národnej úrovni okrem toho, že už pôsobila ako depozitná knižnica OSN (od roku 1950) a UNESCO 

(od roku 1957), stala sa strediskom medzinárodnej výmeny publikácii  a strediskom medzinárodnej 

medziknižničnej výpožičnej služby (obe od roku 1964), v rokoch 1964-1978 bola ústrednou 

knižnicou siete vysokoškolských knižníc. Bola tiež pracoviskom slovenskej národnej retrospektívnej 

bibliografie a zameriavala sa na výskum a spracúvanie tlačí 15. storočia - inkunábul. Na 

celoštátnej úrovni sa stala strediskom Celoštátnej evidencie zahraničnej literatúry s gesciou za 

budovanie a sprístupňovanie katalógu periodík (od roku 1965). Ďalšími významnými úlohami UKB 

bolo spracúvanie rezervných fondov (konfiškátov z cirkevných a šľachtických knižníc z 50. rokov), 

rozvoj bibliografickej činnosti (tvorba odborových, tematických a personálnych bibliografií), rozvoj 

výskumnej činnosti v zameraní na problematiku knihovníctva, na historické a slovacikálne fondy 

knižnice a na dejiny knižnej kultúry, rozvoj edičnej činnosti a rozvoj výstavníckej činnosti. 

V tomto období UKB rozvíjala aj spoluprácu s ústrednými knižnicami knižničnej sústavy – Maticou 

slovenskou v Martine (dnes Slovenská národná knižnica) a Štátnou knižnicou ČSSR v Prahe. 

Kooperovala s vedeckými knižnicami a mala zastúpenie v rôznych odborných a pracovných 

orgánoch (komisie Slovenskej knižničnej rady, vedeckometodická rada Matice slovenskej, rada pre 

koordináciu bibliografickej činnosti, celoštátna komisia pre normalizáciu v knihovníctve a VTEI, 

redakčné rady knihovníckych periodík). Budovala zahraničné kontakty. 

V rokoch 1970-1979 ďalej pokračovali úlohy z predchádzajúceho obdobia. Prioritnými úlohami 

bolo zavádzanie počítačových technológií do práce knižnice, zapojenie  do celoslovenského 

programu výskumu dejín knižnej kultúry (výskum slovacikálnych autorov a tlačí; výskum a 

spracovanie dejín UKB), prehĺbenie kooperácie so sústavou VTEI, účasť na organizovaní 44. 

kongresu IFLA (roku 1979) a prijatie za člena IFLA (roku 1981). Knižnica sa v tom období stala 

strediskom zvláštnych fondov (v rokoch 1972 – 1989), špecializovanou inštitúciou VTEI pre prácu 

so zahraničnou periodickou literatúrou nadobúdanou v ČSSR (od roku 1977) a depozitnou 

knižnicou slovenských dizertačných prác, ktoré sa spracúvali pre SNRB (od roku 1978). 

V rokoch 1980-1986 pribudla metodika hudobného knihovníctva (od roku 1981) a UKB sa stala 

strediskom prístupu do zahraničných databázových centier pre rezort kultúry (od roku 1984). V 

roku 1980 bolo otvorené výpočtové stredisko. V nasledujúcom roku (1981) v UKB zasadal Stály 

výbor IFLA pre teóriu a výskum. V roku 1984 vstúpil do platnosti nový štatút UKB.“ 

Ako sa riaditeľ Kútik staral o odborný rast zamestnancov a aký bol spoločenský život v 

knižnici? 
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„Pracovníci knižnice boli vysielaní na rôzne odborné podujatia; vystupovali na nich s prednáškami 

alebo aspoň diskusnými príspevkami, čím reprezentovali nielen seba, ale hlavne knižnicu. 

Zamestnanci knižnice boli oceňovaní, existoval systém interných vyznamenaní a ocenení. V knižnici 

pracovali rôzne odborné a záujmové združenia. K najzaujímavejším patrili: Krúžok branných 

športov a organizovanie Branno-športových hier, v knižnici existoval spevokol Voces bibliothecae. 

Organizovali sa spoločenské podujatia ako juniálesy, stretnutia s bývalými pracovníkmi knižnice a 

i.“ 

Ing. Vincent Kútik a doba, v ktorej viedol UKB 

Dozvedeli sme sa aj to, ako vedel pomôcť ľuďom, ktorí museli pre svoje postoje odísť z vysokých 

škôl, či vedeckých a výskumných pracovísk tým, že ich zamestnal v UKB. Vypočuli sme si aj 

zaujímavý príbeh o jednom vedúcom pracovníkovi UKB, ktorý prešiel pracovať na ministerstvo 

kultúry. Bol však aktívny v Jednote baptistov, podieľal sa na vydaní spevníka a niekto to nahlásil. 

Tým prišiel o miesto na ministerstve kultúry. Riaditeľ UKB ho však prijal naspäť na tú istú 

pozíciu vedúceho oddelenia. Ako to bolo možné, sme sa nedozvedeli. Zrejme však vedel riaditeľ 

Kútik dobre obhájiť svoje rozhodnutia. 

„Žiada sa ešte spomenúť, že bol zakladajúcim členom Zväzu slovenských knihovníkov a 

informatikov (ZSKI), po viac funkčných období predsedom kontrolnej a revíznej komisie a 

podporoval zapájanie sa UKB do činnosti ZSKI.“ 

Čo si myslíte vy? Zaslúži si byť v knihovníckej sieni slávy? 

Po naozaj veľmi zaujímavej a podrobnej besede sme uviedli - in 

memoriam - Ing. Vincenta Kútika do Knihovníckej siene slávy 

Bratislavského kraja za prínos k rozvoju slovenského knihovníctva, za  

úspešné riadenie Univerzitnej knižnice v Bratislave, a za aktívne 

pôsobenie vo Zväze slovenských knihovníkov a informatikov. Ocenenie 

prevzal jeho syn Ing. Peter Kútik, ktorý ešte besedu doplnil ďalšími 

zaujímavými informáciami. 

Po besede a ocenení prišli na rad príhovory. Okrem predsedníčky 

krajskej pobočky sa prihovorila aj Heňa Gábrišová, ktorá nás 

informovala o tom, čo pripravuje celoslovenský výbor, všetkých 

pozvala na INFOS 2020 a povedala krásne priania k Vianociam aj 

do roku 2020. 

Pokračovali sme zhodnotením roku 2019 a predstavili sme 

plánovaný program pobočky na rok 2020. O programe celoslovenského výboru SSKK 

informovala Lenka Čechvalová. 

Nakoniec sme poďakovali sponzorom a partnerom podujatia, 

vyzvali účastníkov, aby nezabudli ochutnať súťažné koláčiky a 

hlasovať za ten, ktorý im najviac chutil a pozvali sme všetkých 

na malé pohostenie.  
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Naj koláčikom sa stal koláčik, ktorý napiekla Mirka Grešková a 

najkrajším koláčikom sa stali perníčky Zuzky Fuskovej. Ocenené 

boli všetky súťažiace zaujímavými knihami. 

Na zabezpečení podujatia sa okrem krajskej pobočky 

(zabezpečenie pohostenia a organizácia podujatia) podieľali aj 

títo sponzori: Cosmotron (zabezpečenie koláčikov), Slovart 

(knižné dary) a Mestská knižnica v Bratislave (bezplatné poskytnutie priestoru Galérie 

Artotéka). 

Informácie o podujatiach aj s ďalšími fotografiami nájdete na: http://www.infolib.sk/sk/spolok-

slovenskych-knihovnikov-kniznic/krajska-pobocka-sskk-bratislavskeho-kraja.html 

Podujatia realizované inými inštitúciami v Bratislavskom kraji, ktoré boli 

plánované na rok 2019 KP SSKK BK 

Niektoré podujatia sme neorganizovali ako pobočka, nakoľko sa konali rovnaké alebo podobné 

podujatia v tomto roku v Bratislavskom kraji. 

• Marketing pre knižnice (podobné podujatie ako odborný seminár - Komunikačné 

stratégie knižnice 21. storočia - bolo organizované Mestskou knižnicou v Bratislave) 

• Finančná gramotnosť pre seniorov (v rámci podujatia Dni finančnej gramotnosti, 

organizovaného NBS 23.10.2019-24.10.2019 - upozornili sme členov KP SSKK BK na 

podujatie a možnosť prihlásenia sa) 

Nerealizované podujatia 

• Knihovnícka poškola (presunie sa na rok 2020) 

• Podujatie o detskej literatúre s n.o. Osmijanko (podujatie presunuté do Piešťan) 

  

http://www.infolib.sk/sk/spolok-slovenskych-knihovnikov-kniznic/krajska-pobocka-sskk-bratislavskeho-kraja.html
http://www.infolib.sk/sk/spolok-slovenskych-knihovnikov-kniznic/krajska-pobocka-sskk-bratislavskeho-kraja.html
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Rozpočet 

V roku 2019 sme hospodárili s rozpočtom 408,74 EUR. Tento rozpočet pozostával z 50% 

vyzbieraných poplatkov za rok 2018, tj. 296,50 EUR a zo zostatku z roku 2018 - 112,17 EUR. 

Podujatia sme sa snažili zabezpečiť s čo najnižšími výdavkami okrem podujatí spoločenského 

charakteru k fašiangom a adventu, nakoľko tieto podujatia sú určené výlučne pre členov krajskej 

pobočky a zväčša sa na nich vyzbiera najviac členských poplatkov. 

Výbor KP SSKK BK sa rozhodol, že všetky svoje aktivity bude organizovať v súlade so 

zodpovedným správaním sa k životnému prostrediu, a to nielen zabezpečením ekologickejších 

náhrad plastových pohárov a pod., ale aj objednávkami občerstvenia u spoločností, ktoré 

využívajú ekologickejšie obaly. 

Čerpanie na jednotlivé podujatia: 

408,74

Fašiangové stretnutie občerstvenie 140,12 €

Noc s Andersenom (Starlib) občerstvenie 22,43 €

Noc s Andersenom (Ružinov)občerstvenie 20,13 €

Aby deti rady čítali občerstvenie 35,44 €

Adventné stretnutie občerstvenie 120,92 €

Adventné stretnutie kvety, papierové poháre 31,74 €

370,78 €

37,96 €

SPOLU

Rozpočet na rok 2019

Zostatok  
 

Výbor bratislavskej krajskej pobočky sa vyjadril aj k prerozdeľovaniu príspevkov od členov, 

nakoľko nesúhlasí, aby boli členské príspevky prerozdeľované tak, že sa vyráta 50% 

z individuálneho členského poplatku (od roku 2020 to bude 60%) a 0% z kolektívneho 

členského poplatku. V roku 2019 preto boli aj naposledy podporené knižnice v usporiadaní 

podujatia Noc s Andersenom, na ktoré bol v minulosti odsúhlasený príspevok z rozpočtu 

krajskej pobočky do výšky 20 EUR, čiže išlo o príspevok od individuálnych členov pobočky. 

Náš návrh bol: aby zostalo 50% zo základného členského poplatku individuálnych členov 

krajskej pobočke a všetko nad rámec základného členského poplatku išlo krajskej pobočke, 

ktorej člen prispel vyššou sumou. Rovnako sme požadovali, aby krajská pobočka dostala aj 

z vybraných členských poplatkov kolektívnych členov – a to aspoň sumu uhradenú nad rámec 

základného členského poplatku pre kolektívneho člena. Naša krajská pobočka mala v pláne 

uskutočniť finančne náročnejšie podujatia, pričom zúčastniť sa našich podujatí môžu vždy 

členovia všetkých krajských pobočiek bez toho, aby bola vyžadovaná spoluúčasť ostatných 

krajských pobočiek. Od roku 2020 zvážime zaviesť účastnícke poplatky na podujatia v rôznych 

úrovniach (člen pobočky, člen SSKK, nečlen). 

Príklad: usporiadané podujatie Aby deti rady čítali. Vyhodnotili sme možný zisk/stratu z podujatia. Účastníkov bolo 60, z čoho 

organizátorov (4), účinkujúcich a prednášajúcich bolo 9. Podujatia sa zúčastnilo 10 členov KP SSKK BK (z toho 4 organizátori), 

počet účastníkov z iných krajských pobočiek: 12. Počet účastníkov-nečlenov SSKK – Bratislavský kraj 17 a ostatné kraje 12. Ak 

by sme vyberali účastnícky poplatok od všetkých, okrem členov Bratislavského kraja, získali by sme do rozpočtu 205 EUR. Na 

organizáciu podujatia sme minuli „len“ 35,44 EUR na jednoduché občerstvenie, miestnosti nám bezplatne poskytla Univerzitná 

knižnica v Bratislave. 

Bratislavská krajská pobočka tak nedokáže zorganizovať ani čiastočne hradené exkurzie pre 

svojich členov zo svojho rozpočtu (napr. zabezpečenie autobusu a pod.). 
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Iné 

Komunikácia a informovanie členov pobočky 

spoluautorka: Lenka Čechvalová 

Naša krajská pobočka o svojich aktivitách informuje svojich členov hlavne prostredníctvom: 

• e-mailovej komunikácie 

• portálu Infolib - informácie uverejňujeme v sekcii "Aktuálne informácie" a zároveň na 

podstránke našej krajskej pobočky - http://www.infolib.sk/sk/spolok-slovenskych-

knihovnikov-kniznic/krajska-pobocka-sskk-bratislavskeho-kraja.html 

• vlastného blogu - https://sskkba.blogspot.com/ 

• sociálnej siete Facebook 

o  v uzavretej skupiny "SSKK Bratislavský kraj", ktorá je určená prevažne členom 

našej krajskej pobočky, v ktorej informujeme o aktuálnych informáciách a 

interných odporúčaniach. K 31.12.2019 mala 91 členov; 

o zároveň naše aktivity prezentujeme aj na oficiálnej fanúšikovskej stránke Spolku 

slovenských knihovníkov a knižníc - 

https://www.facebook.com/spolokslovenskychknihovnikovakniznic/, ktorá 

k 31.12.2019 mala 338 členov. 

Noc s Andersenom 2019 

 Lenka Čechvalová; Logo stiahnuté zo stránky: 

http://www.nocsandersenom.sk/assets/images/nsa-logo.png 

Štyri členky našej krajskej pobočky (Lenka Čechvalová, 

Henrieta Gábrišová, Jana Jelínková, Helena Mlejová) boli 

súčasťou koordinačného teamu Noci s Andersenom na 

Slovensku, podieľali sa na príprave tohto medzinárodné 

podujatie na podporu čítania. 

Medzinárodné podujatie na podporu čítania, ktoré sa 

organizuje pri príležitosti výročia narodenia dánskeho 

rozprávkara Hansa Christiana Andersena (2. apríla) sa konalo 29. 3. 2019. Rozprávková noc pre 

deti je plná dobrodružstiev, kreativity a súťaží, koná sa vo verejných a školských knižniciach, na 

základných a materských školách, v centrách voľného času, detských domovoch... po celom 

svete. Podujatie vzniklo v roku 2000 v českom mestečku Uherské Hradiště v Knižnici Bedřicha 

Beneše Buchlovana. Na Slovensku Noc s Andersenom od roku 2006 koordinuje Spolok slovenských 

knihovníkov a knižníc. 

Prihlásených bolo 236 slovenských verejných knižníc, školských knižníc a škôl s celkovým 

počtom zúčastnených 9900 detí. Niekoľko prihlásených inštitúcií nakoniec z objektívnych 

dôvodov nemohli zorganizovať. 

V každej verejnej alebo školskej knižnici sa odohrával originálny program za účasti rôznych 

osobností (primátori, starostovia, spisovatelia, herci, hudobníci, majstri ľudových remesiel a 

iných zaujímavých profesií. Účastníci dostali spomienkové pohľadnice, ktoré zabezpečili hlavní 

organizátori v Česku a nálepkové exlibrisy, ktoré zabezpečil SSKK. 

http://www.infolib.sk/sk/spolok-slovenskych-knihovnikov-kniznic/krajska-pobocka-sskk-bratislavskeho-kraja.html
http://www.infolib.sk/sk/spolok-slovenskych-knihovnikov-kniznic/krajska-pobocka-sskk-bratislavskeho-kraja.html
https://sskkba.blogspot.com/
https://www.facebook.com/spolokslovenskychknihovnikovakniznic/
http://www.nocsandersenom.sk/assets/images/nsa-logo.png
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Generálnym partnerom bolo vydavateľstvo Slovart, ktoré venovala všetkým zapojeným 

inštitúcium knižný dar a knižné ceny do súťaže pre deti. Hlavným mediálnym partnerom 

podujatia bolo RTVS – Rádio Regina, ktoré sa zároveň prvýkrát zapojilo aj ako miesto realizácie 

večerného programu a miesto nocovania pre deti. Vďaka podpore marketingovej spoločnosti 

Digiline, ktorá nám bezplatne poskytla svoje služby, sme prvýkrát realizovali online kampaň na 

partnerských weboch Azet.sk, Zoznam.sk, News and Media. Detský časopis Slniečko zverejnil v 

aprílovom čísle článok o rozprávkovej noci, zároveň sme pripravili súťaž, do ktorej sa mohli 

zapojiť nielen čitatelia časopisu, ale aj knižnice a školy realizujúce Noc s Andersenom. 

Pre zapojené inštitúcie sme pripravili niekoľko podporných metodických materiálov (vzorovú 

prihlášku podľa GDPR, manuál pre organizátor, inšpiratívny programový nápadník, plagáty - 

upraviteľný, ktorý si mohli miestni organizátori prispôsobiť svojim potrebám a obsahu 

podujatia). Po skončení Noci s Andersenom sme pre miestnych koordinátorov pripravili 

hodnotiaci dotazník, ktorý nám pomôže pri príprave 15. ročníka Noci s Andersenom na 

Slovensku. Lokálny koordinátori (v knižniciach a na školách) ocenili pomoc a množstvo 

materiálov, ktoré sme im poskytli. 

O Noci s Andersenom sme informovali prostredníctvom: 

• e-mailovej komunikácie 

• portálu Infolib - http://www.infolib.sk/sk/informacie/noc-andersenom/noc-

andersenom-2019/  

• sociálnej siete Facebook na fanúšikovskej stránke Noc s Andersenom - 

https://www.facebook.com/nocsandersenom. K 31.12.2019 mala stránka 174 fanúšikov 

a 176 sledovateľov. 

Do Noci s Andersenom sa zapojili knižnice v Bratislavskom samosprávnom kraji: 

• Knižnica Bratislava-Nové Mesto 

• Knižnica Ružinov v Bratislave 

• Staromestská knižnica v Bratislave 

• Goethe inštitút v Bratislave 

• Mestská knižnica v Bratislave 

• Miestna knižnica Lamač v Bratislave 

• Miestna ľudová knižnica Malé Leváre 

• Mestská knižnica v Senci 

• Malokarpatská knižnica v Pezinku 

• Obecná knižnica G. Kolinoviča v Šenkviciach 

• MCK Malacky - Knižnica 

• Obecná knižnica v Novej Dedinke 

Online dotazník 

V roku 2019 sme sa rozhodli spýtať členov našej pobočky pár otázok prostredníctvom online 

dotazníka. Výsledky dotazníka sme zaslali členom krajskej pobočky mailom. Zopár informácií z 

výsledkov dotazníka: 

Dotazník bol členom bratislavskej krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov a knižníc 

(ďalej len SSKK) rozposielaný s cieľom zistiť, ako je SSKK vnímaný (vami) svojimi členmi 

v bratislavskej krajskej pobočke. Zároveň to bola dobrá príležitosť pripomenúť (vám) úhradu 

členského poplatku. 

http://www.infolib.sk/sk/informacie/noc-andersenom/noc-andersenom-2019/
http://www.infolib.sk/sk/informacie/noc-andersenom/noc-andersenom-2019/
https://www.facebook.com/nocsandersenom
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Dotazník bol rozposlaný približne 150 respondentom priamo a nepriamo približne ďalším 50 

respondentom (možno ich bolo viac). Spolu približne 200 oslovených. Odpovedalo 32 

respondentov, čo je celkovo približne 16%. 

SSKK v bratislavskom kraji má svojich stabilných členov, ktorí sa zrejme aj zvyknú aktívne 

zapájať do diania, prinajmenšom sa zúčastňovať podujatí – vyplýva to aj z toho, že boli 

ochotnejší vyplniť dotazník oproti členom, ktorí sú v spolku menej rokov. Zrejme by sme mali 

začať s nejakou zaujímavou aktivitou, ktorá však nie je jednorazovým stretnutím, podujatím 

a pod., ale dlhodobo buduje vzťahy a dobré meno našej profesie aj profesijného združenia. 

...a teraz po jednotlivých otázkach... 

 

Pri tejto otázke bol možný výber len jednej odpovede. Percento teda označuje počet 

respondentov, z celkového počtu 32 respondentov, ktorí si vybrali danú možnosť. 

- 25% = 8 odpovedí – ste členmi už 21-30 rokov 

- 18,8% = 6 odpovedí – ste členmi už 11-20 rokov 

- 15,6 = 5 odpovedí – ste členmi spolku už viac ako 30 rokov, ale aj 5-10 rokov 

- 9,4 % = 3 odpovede – ste členmi 1-4 roky 

- Ostatné možnosti mali po 1 odpovedi, pričom niekde boli doplnené aj texty, máme tu 

členov, ktorí si spravili v členstve prestávky, ale už sú členmi 10-15 rokov; dotazník nám 

vyplnila aj nová členka, a tiež niekto, kto už členom nie je 
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V tejto otázke bolo možné vyznačiť viac odpovedí. Percento označuje počet ľudí, ktorí si vybrali 

jednotlivé odpovede, z celkového počtu odpovedajúcich respondentov. 

- 75% = 24 respondentov označilo, že členstvo v spolku pre nich znamená príslušnosť 

k profesijnému združeniu 

- 71,9% = 23 respondentov označilo odpoveď možnosť zúčastňovať sa akcií, ktoré 

organizuje SSKK výhradne pre svojich členov 

- 62,5% = 20 respondentov označilo odpoveď byť informovaný o podujatiach, ktoré 

organizuje SSKK nielen pre svojich členov 

- 3,1% = 1 respondent označil možnosti: iba príslušnosť k profesijnému združeniu, akcií 

sa nezúčastňujem; nič, zvažujem, že už neuhradím členský poplatok; iné – 

doplnené veľmi zaujímavým a záväzným textom: „možnosť formovať a podporiť 

strategické vízie a smerovanie v domácom prostredí“ 

 

Najviac – 87,5% = až 28 z odpovedajúcich – by odporučilo členstvo v SSKK aj kolegom 

a známym. Ostatné možnosti mali po jednej odpovedi. Dôležité sú aj odpovede a „už nie“, pretože 

je otázne, či to nevyplýva z negatívnej skúsenosti. 
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Ďalšie otázky zisťovali, čo pre vás členstvo v SSKK znamená a prečo ho odporúčate, či 

neodporúčate aj iným. Väčšina z vás si spája členstvo v SSKK so vzdelávaním, s aktuálnymi 

informáciami ku knihovníckej profesii (napr.: „ako člen/-ka som vždy na stope aktualít v knih. 

profesii“; „Človek sa rád stretne a dozvie, čím žijú kolegyne v podobnej organizácii - aby 

neustrnul.“). Tiež by ste chceli oživiť INFOS, resp. aby sa INFOS konal. Chceli by ste viac 

odborných podujatí, ale aj neformálne stretnutia a exkurzie. Väčšina z tých, ktorí ste odpovedali 

na tieto otázky ste spokojní, a niektorí ste vyjadrili aj ocenenie všetkým organizátorom podujatí 

pre členov spolku. Za všetky reakcie: „Práve preto, že som veľmi dlho členom a aj dlho členom 

výboru, na vyššie uvedenú otázku možno odpovedať len takto : Treba si vysoko vážiť prácu, snahy a 

námahu, ktorú vynakladali a aj vynakladajú na činnosť spolku ľudia, ktorých za to nikto nijako 

neplatí a to už je (na dnešnú dobu) čo povedať... Pretože spolok nie je agentúra a ani zábavné 

centrum, aby pripravoval a reagoval na všetko, čo si ľudia myslia, že by spolok mal robiť - pri tej 

minimálnej alebo lepšie povedané takmer žiadnej finančnej podpory zo strany kompetentných...“ 

V ďalšej otázke sme zisťovali aké aktivity očakávate od KP SSKK BA. Najviac z vás očakáva 

hlavne odborné semináre, vzdelávacie podujatia a pod. – čiže vzdelávanie. Radi by ste sa tiež 

zúčastňovali exkurzií, a to nie len v rámci Slovenska, ale aj zahraničných. 

Ďalej sme zisťovali, ako by ste vedeli prispieť k spolkovým aktivitám. Odpovedalo 10 ľudí, 

z toho len 3 s konkrétnou pomocou a 2 by prispeli radami, názormi, prípadne mapovaním iných 

profesijných združení s oslovením na spoluprácu. 

 

Ako z grafu vidno, tak až 78,1% =25 z vás, ktorí ste dotazník vyplnili, ste za neformálne 

stretnutia. Všetky ostatné možnosti majú len po jednej odpovedi, resp. ide o komentáre – väčšina 

z komentárov bola o tom, že sa to nedá nariadiť alebo že sa viete stretnúť, kedy potrebujete aj 

bez toho, aby sme to nejako organizovali ako spolok. Jedna reakcia bola, aby sa konali takéto 

stretnutia dôchodcov. 
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Najviac – 40%=12 odpovedí bolo pre 1x-2x ročne. Niektorí by ste sa radi stretávali neformálne aj 

častejšie – 36,7%=11. Ďalšie možnosti boli po jednej odpovedi, resp. napísali ste vlastnú 

predstavu, resp. skôr podľa potreby, a ak by bola ochota niečo také organizovať. 

K tomu ste mali zopár poznámok, z ktorých vyplynulo hlavne to, že pri stretávaniach by sme sa 

vedeli lepšie spoznať a vzájomne obohatiť. Bol aj jeden veľmi dobrý návrh: „Spolok môže 

participovať aj na niečom inom - nie všetko len pripravovať vlastnými silami od A do Zet... To 

znamená pripojiť sa k niečomu, k niekomu ako spoluorganizátor, pozorovateľ a podobne...“ – s tým 

sa dá len súhlasiť, čo poviete       

 

25%=8 ľudí označilo, že začne platiť prevodom na účet a rovnako 25%=8 z vás označilo, že chce 

naďalej platiť príspevky tradične osobe, ktorá ich zbiera. 18,8%=6 z vás platí prevodom na účet 

a 12,5%=4 ľudia chcú naďalej platiť príspevok tradične na podujatiach. Ostatné možnosti mali 

po jednej odpovedi. Niektorí ste odpovedali aj s poznámkou – že platba na účet je jednoduchšia, 

prípadne sa prispôsobíte väčšine. Bola aj odpoveď, aby zostali všetky spôsoby platieb tak, ako 

boli doteraz a neponúkala sa iba jedna možnosť. 

Otázka o tradícii uhrádzať členské príspevky až koncom roka, ktorá naozaj je v Bratislavskom 

kraji, zrejme nenašla tých správnych respondentov (odpovedali ste 14), nakoľko väčšina z vás 
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o tom nič nevie a príspevky sa snažíte uhrádzať čím skôr, ak na to nezabudnete. Iba jedna 

odpoveď naozaj potvrdzuje, že je to tradícia       a jedna odpoveď – „no comment“ – je tiež 

odpoveď, aj keď bez komentára        

 

...a toto by som nechala bez komentára, lebo komentáre pridané k odpovediam hovoria za 

všetko... 
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Zoznam členov KP SSKK v roku 2019 

Individuálni členovia 

KP SSKK BK mala k 31.12.2019 registrovaných 169 individuálnych členov (členský poplatok uhradilo 110 členov). 

Zoznam obsahuje aj členov, ktorí neuhradili členský poplatok. 

Zoznam je vytvorený z údajov, ktoré boli poskytnuté pri registrácii a údajov, ktoré sme vedeli doplniť. 

Chyby, zmeny a doplnenia môžete oznámiť ktorémukoľvek členovi výboru KP SSKK BK. 

Kontakty na členov výboru KP SSKK BK sú na poslednej strane správy. 
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Rydlová Vlasta 
Sakálová Elena, PhDr. 
Sedláčková Daniela 
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Sedláčková Lýdia, PhDr. 
Segešová Ľubica, PhDr. 
Slančík Peter, PhDr. 
Sliacky Michal, Mgr. 
Sodomová Júlia 
Sochorová Jana, Mgr. 
Stanová Patrícia 
Starinská Anna, Mgr. 
Stasselová Silvia, Ing. 
Suroviaková Katarína 
Šablatúrová Barbora 

Šavarová Anna 
Šebesta Juraj, Mgr. 
Šikulová Veronika 
Šipošová Ľubica, Mgr. 
Šoltýsová Andrea, Mgr. 
Špániová Marta, Mgr. 
Štalmašeková Bela, RNDr. 
Štubňová Janka, PhDr. 
Takáčová Eva, Mgr. 
Tiková Viera 
Tóthová Daniela, Mgr. 

Turzová Mária 
Uhliarová Silvia, Mgr. 
Varečková Beáta, Ing. 
Veľká Alena 
Záhradníková Marta, PhDr. 
Zelmanová Aneta, Mgr. 
Žibritová Gabriela, PhDr. 
Žilová Marta,PhDr. 
Žitňanská Mária, PhDr. 

 

Kolektívni členovia 

KP SSKK BK mala v roku 2019 registrovaných 15 individuálnych členov. 

Chyby, zmeny a doplnenia môžete oznámiť ktorémukoľvek členovi výboru KP SSKK BK. 

Kontakty na členov výboru KP SSKK BK sú na poslednej strane správy. 

Goetheho inštitút 
Malokarpatská knižnica v Pezinku 
Centrum vedecko-technických informácií SR 
Ekonomická univerzita 
Knižnica Nové mesto 
Knižnica Národnej rady SR 
Knižnica Ružinov 
Mestská knižnica v Bratislave 
Miestna knižnica Petržalka 
Národné centrum zdravotníckych informácií 
Slovenská pedagogická knižnica 
Staromestská knižnica 
Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 
Univerzitná knižnica v Bratislave 
Ústredie ľudovej výroby 
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Kontakty 

Predsedníčka výboru KP SSKK BK: 

Mgr. Jana Jelínková, PhD. 

Dokumentačné stredisko 

Národná banka Slovenska 

tel: 02 5787 2113 

sskkba.predseda@gmail.com 

Členovia výboru 

Blaas, Andrej, Mgr. 

Miestna knižnica Petržalka (rodičovská dovolenka) 

blaas@kniznicapetrzalka.sk  

Čechvalová Lenka, Mgr. 

Staromestská knižnica (rodičovská dovolenka)  

lenka.cechvalova@scouting.sk  

Dollerová, Jaroslava, PhDr. 

Univerzitná knižnica v Bratislave 

jaroslava.dollerova@ulib.sk  

Fusková, Zuzana, Mgr.  

Univerzitná knižnica v Bratislave 

zuzana.fuskova@ulib.sk  

Grešková Miroslava, Mgr. 

Univerzitná knižnica v Bratislave  

miroslava.greskova@ulib.sk  

Tóthová Daniela, Mgr. 

Malokarpatská knižnica v Pezinku 

daniela.tothova@kniznicapezinok.sk  

 

Dopredu ďakujeme za nahlásenie zmien v kontaktných údajoch (hlavne e-mailová adresa, 

telefónne číslo, prípadne adresa – údaj, ktorý uprednostňujete pre komunikáciu). 

Informácie sú rozposielané mailom. V prípade, ak viete, že niektorí členovia nemajú e-mailovú 

adresu, oznámte nám to, vrátane kontaktnej adresy alebo telefónneho čísla. 

Ďakujeme  
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