
Výročné zasadnutie Krajskej pobočky Bratislavského kraja 2009 

sa uskutočnilo dňa 24. novembra 2009 v Klube slovenských spisovateľov na Laurinskej ul. 2 

v Bratislave 

 Zasadnutie otvorila p. Anna Faklová privítaním hostí a prečítaním programu  

 Voľba pracovného predsedníctva a komisií pre nasledujúce obdobie  

 Predsedníčka KP SSK BA p. Sylvia Kováčová prečítala správu o činnosti za uplynulé 

obdobie 

2006 – 2009  

Za 4 roky sa uskutočnilo 24 podujatí zameraných hlavne na oblasť vzdelávania, napr.: 

Knihovnícka poškola, Tvorba webových stránok, Medzinárodná konferencia 

Benchmarking, Tréningy komunikačných zručností, výstava knižničného nábytku v 

spolupráci s nemeckou formou, výstava knižničnej architektúry  v nemeckých a 

amerických knižniciach a iné 

 Správu o hospodárení KP SSK BK  za obdobie 2006 -2009 prečítala p. Cifrová 

 Predsedníčka SSK p. Silvia Stasselová predniesla 2 prezentácie o práci spolku za 

uplynulé štyri roky nielen na domácej pôde ale aj na zahraničnej pôde IFLA, kde 

zastupuje Slovenskú republiku 

vo výbore Sekcie pre manažment knihovníckych asociácií – IFLA Management of 

Library Associations Section Standing Committee, na volebné obdobie 2007 – 2011 

 Nasledovalo predstavenie navrhovaných kandidátov, zástupcov jednotlivých typov 

knižníc  

do výboru KP SSK, navrhovaných kandidátov do výboru SSK, kandidáta na funkciu 

predsedu  SSK, kandidáta  na člena revíznej a kontrolnej komisie SSK za KP BK SSK, 

delegátov za členskú základňu KP SSK na Valné zhromaždenie SSK 

 Judita Kopáčiková svojou prezentáciu predstavila projekt Čítanie mládeže v 

Bratislavskom kraji. O výsledkoch prieskumu si môžete prečítať v záverečnej správe. 

 Oceňovanie členov PK SSK BA 

- navrhovaných kandidátov, zástupcov jednotlivých typov knižníc  

- do výboru KP SSK  

- navrhovaných kandidátov do výboru SSK  

- kandidáta na funkciu predsedu  SSK  

- kandidáta  na člena revíznej a kontrolnej komisie SSK za KP BK SSK  

- delegátov za členskú základňu KP SSK na Valné zhromaždenie SSK 

Knihovník Bratislavského kraja 2009 

Pavlovi RANKOVOVI 

http://old.infolib.sk/index/open_file.php?file=SSKBratislava/Spr%C3%A1va%20V%C3%BDboru%20SSK_final.doc
http://old.infolib.sk/index/open_file.php?file=SSKBratislava/Spr%C3%A1va%20V%C3%BDboru%20SSK_final.doc
http://old.infolib.sk/index/open_file.php?file=SSKBratislava/Spr%C3%A1va%20V%C3%BDboru%20SSK_final.doc
http://old.infolib.sk/index/open_file.php?file=SSKBratislava/Spr%C3%A1va%20o%20hospod%C3%A1ren%C3%AD.doc
http://old.infolib.sk/index/open_file.php?file=dokumenty/%C4%8C%C3%ADtanie%20ml%C3%A1de%C5%BEe%20komplet.pdf


  

za viacročné aktivity v spolupráci s Literárnym informačným centrom v oblasti výskumu 

a prieskumov čítania, výchovu a vzdelávanie mladých knihovníkov na Katedre knižničnej 

a informačnej vedy v Bratislave.  

Čin roka 2009  

  

Kolektívu autorov (Anna Gašparovičová, Ľudmila Hrdináková, Judita Kopáčiková, 

Pavol Rankov) za realizáciu a interpretáciu výsledkov výskumu „Čítanie mládeže 

v Bratislavskom kraji“.           

Osobnosť slovenského knihovníctva 



Dagmar KLEINOVEJ 

  

z Univerzitnej knižnice v Bratislave za  dlhoročnú obetavú prácu v slovenskom knihovníctve a 

v Spolku slovenských knihovníkov, najmä vysoké odborné kvality a ľudský prístup ku kolegom 

i čitateľom. 

Judite KOPÁČIKOVEJ 

  

zo Staromestskej knižnice v Bratislave za  celoživotný prínos pre slovenské knihovníctvo, 

mimoriadne profesionálne kvality a  dlhoročnú obetavú prácu v Spolku slovenských 

knihovníkov. 

Zdenke ÁRVAYOVEJ 



  

Z Miestnej knižnice v Petržalke za celoživotnú obetavú prácu v knižnici, kde sa nebála zmien 

a 

významne sa podieľala na skvalitňovaní a rozvoji knižnično– informačných služieb. 

Emese DUKA-ZÓLYOMI 

   

za mimoriadny celoživotný prínos pre slovenské hudobné knihovníctvo ako hudobnej 

knihovníčke „par excellence“. 

Lýdii ČELKOVEJ 



z Ústrednej knižnice SAV za dlhoročnú obetavú prácu v slovenskom knihovníctve, vysoké 

osobnostné a profesionálne kvality. Za neúnavnú propagáciu úspešných aktivít slovenských 

knižníc a knihovníckych inštitúcií v odbornej tlači a v médiách. 

Ďakovný list 

MARGIT POLÁKOVEJ  

 
za neúnavné organizovanie kultúrnych podujatí s deťmi a mládežou v Mestskej knižnici v 

Senci, s dôrazom na aktívnu spoluprácu s maďarskými knižnicami a mimoriadna vďaka patrí 

za vynikajúce pretlmočenie odborného výkladu počas tohtoročnej exkurzie v Mestskej knižnici 

v Budapešti 

Poďakovanie  

SYLVII KOVÁČOVEJ 



  

za úspešné a ľudské vedenie KP  SSK BA v období 2006 – 2009 

SILVII STASSELOVEJ 

 
za úspešné vedenie Spolku slovenských knihovníkov, mimoriadnu obetavú prácu na domácej 

i zahraničnej pôde v dvoch funkčných obdobiach 2003 – 2009 

Voľný program pri kapustnici 



 

 



 

 



 

 

 


