
Správa o činnosti Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov 

 a knižníc za rok 2014 

 
V roku 2014 mala Krajská pobočka SSKK v Trnave 81 členov. 

Výbor pracoval v zložení Mgr. Lívia Koleková - predsedníčka, PhDr. Zuzana 

Martinkovičová – tajomníčka a hlavná pokladníčka, Benjamína Jakubáčová – 

starostlivosť o členskú základňu okresov Trnava, Hlohovec, Piešťany, Jana 

Brliťová - propagácia a edičná činnosť, Mgr. Lýdia Tóthová, starostlivosť 

o členskú základňu okresov Dunajská Streda a Galanta, Mgr. Katarína 

Soukupová - starostlivosť o členskú základňu okresov Senica a Skalica.   

Plán činnosti na rok 2014  a tiež zameranie činnosti na nasledovné volebné 

obdobie si pobočka stanovila na 1. rokovaní výboru KP SSK Trnava zvoleného 

na Krajskej konferencii 26. 11. 2013 na volebné obdobie rokov  2014 - 2017. 

Toto rokovanie sa uskutočnilo  v priebehu Krajskej konferencie SSK a s plán 

odsúhlasili všetci prítomní členovia pobočky. 

 

Plán na rok 2014 obsahoval tieto aktivity: 

            

- Týždeň slovenských knižníc  (otvorenie pre knižnice Trnavského 

samosprávneho kraja) – 31. marec 2014  

- Noc s Andersenom 4. – 5. apríla 2014 

- Efektívny marketing vo verejných knižnicicach. Odborný seminár –  29. 

máj 2014  

- Burza kníh – 23. – 27.  jún 2014 

- Exkurzia – 2. alternatívy - výlet do knižnice Séchenyiho knižnice 

v Budapešti, alebo do knižnice Katolíckej univerzity  Ružomberok  – 

september 

- Vianočné posedenie knihovníkov , spoločná návšteva divadelného 

predstavenia a členská schôdza – december 

- Zasadnutia výboru – 2x ročne alebo podľa potreby 

- Edičná činnosť:  Bulletin KPSK v Trnave 1-2x ročne – marec a podľa 

potreby, resp. možností 

 



V zmysle uvedeného rámcového plánu naša činnosť v roku 2014 mala takýto 

charakter: 

 

Týždeň slovenských knižníc (TSK) sa konal 31. marca – 05. apríla 2014. V 

TTSK sa do TSK zapojilo 26 knižníc, ktoré návštevníkom ponúkli množstvo 

rozmanitých podujatí, z toho 1 krajská, 3 regionálne, 9 mestských a 13 obecných 

knižníc. Spolu sa uskutočnilo 196 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 6457 

návštevníkov 

 

Medzinárodné podujatie Noc s Andersenom sa v tomto roku uskutočnilo 4. 

– 5. apríla 2014. Rozprávkovej noci sa zúčastnilo 14 verejných knižníc TTSK. 

Noc vknižnici strávilo spolu 390 účastníkov, z toho 303 detí. 

 

Odborný seminár Efektívny marketing v knižniciach  sa konal 29. mája 2014 

v prednáškovej miestnosti budovy Pazmaneum pri Trnavskej univerzite v 

Trnave.. Jeho cieľom bolo zvýšenie odborných zručností a kompetencií 

pracovníkov knižníc pri využívaní internetu a bežne dostupných pc programov 

pri marketingových aktivitách knižníc. Lektorkou bola Mgr. Andrea 

Dohovičová 

V úvode predstavili zástupcovia Národného ústavu celoživotného vzdelávania – 

Poradenské centrum pre dospelých Trnava – Národný projekt Ďalšie 

vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na 

trhu práce.  

Prvá časť seminára sa venovala plošnej propagácii (plagáty, pozvánky, letáky) 

s odkazmi na voľne šíriteľné softvéry s textovými editormi, obrázkami 

a písmami. Pomocou Open source systému Joomila si účastníci spolu 

s lektorkou vytvorili vlastné návrhy plagátov.  

Druhá časť bola venovaná elektronickej propagácii. Ako marketingový nástroj 

bol predstavený Google (picasa, kalendár, mapy, google chrome), využitie 

webového nástroja webnode.sk – vytvorenie jednoduchej webovej stránky.  

Celoslovenský seminár pripravila KJF v Trnave v spolupráci s Univerzitnou 

knižnicou Trnavskej univerzity v Trnave a KP SSKK v Trnave. Určený bol pre 

pracovníkov knižníc a členov Spolku slovenských knihovníkov a knižníc. Vklad 

K P SSKK Trnava do realizácie semináru bol nefinančný, a to zabezpečenie 

prednáškovej miestnosti.  

Zúčastnilo sa ho 31 pracovníkov verejných a akademických knižníc trnavského 

kraja, Žiliny, Bratislavy, Senca a Levíc. 



 

Letná burza kníh sa konala v dňoch 23. – 28. júna 2014 v čitárni KJF v 

Trnave. Bola mimoriadne úspešná, predalo sa 1840 kníh. Výťažok z predaja 

920,- Eur bol použitý na vyfinancovanie prepravných nákladov exkurzie 

Budapešti 

Podujatie sa konalo v spolupráci s Knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave. Knihy 

doviezli aj kolegovia zo ZK v Senici a Univerzitných knižníc v Trnave a tiež 

z Obecnej knižnice v Abraháme. 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. Za každú zakúpenú knihu dostal účastník kupón. Z nich 

sa v piatok o15.00 hod. žrebovali víťazi, ktorí získali nové knihy. Bc. J. Brliťová 

vyžrebovala 4 šťastlivcov, ktorí dostali knihu M. Kániková: o piatej 

u Thalmainera. Pre veľký záujem a dostatok kníh sme burzu predĺžili ešte 

o týždeň, do 4. júla. 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.  

 

Odborná exkurzia do Štátnej Széchényiho knižnice v Budapešti sa konala 

 17. 9. 2014  

Počet účastníkov:  64 

 Vzdelávanie knihovníkov patrí k základným úlohám knižníc i Spolku, preto 

každý rok navštevujeme knižnice mimo mesta a kraja. V tomto roku to bolo 

zahraničie, konkrétne národná knižnica v Budapešti. Na pozvánku do Budapešti 

reagovalo mimoriadne veľa záujemcov z radov členov i rodinných príslušníkov. 

Keďže sme nemali záujem diskriminovať niektorých členov, objednali sme dva 

autobusy. Jeden veľký (p. Hutár) so 49 sedadlami a jeden mikrobus (p. Fridrich) 

s 19 sedadlami. Zúčastnili sa členovia zo všetkých členských knižníc (okrem 

GK ) i dôchodcovia. (viď zoznam) 

Vstup do knižnice bol zdarma, z výťažku burzy kníh sme zaplatili obidva 

autobusy. Spolu 920.- eur.  (p. Hutár: 540.- eur ,p. Fridrich (šofér- p. Bednár): 

380.- eur  

Účastníci neplatili žiadny poplatok. Knižnici sme za ochotu odovzdali Trnavskú 

medovinu a zopár kníh (v maďarskom jazyku). Pracovníkom knižnice sme za 

ochotu odovzdali Trnavskú medovinu a zopár kníh (v maďarskom jazyku).  

 

Oceňovanie knihovníkov 15.5.2014 - Trnavský samosprávny kraj sa pri 

príležitosti Medzinárodného dňa múzeí rozhodol oceniť prácu pracovníkov z 



oblasti kultúry z celého regiónu. Slávnostný akt ako prejav vďaky a uznania ich 

práce sa uskutočnil 15. mája v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave. 

Judita Kontárová -  knihovníčka a bibliografka. Do galantskej knižnice 

nastúpila v r. 1979. Zostavuje a vydáva bibliografie rôzneho zamerania – 

regionálne, personálne a tematické. Podieľala sa na budovaní Regionálnej 

kartotéky osobností, ktorá je podkladom pre pravidelnú rubriku „Osobnosti 

Galanty“ v Galantských novinách. Podieľa sa na prezentácii regiónu Galanta 

prostredníctvom bibliografií, článkov a príspevkov v novinách a zborníkoch. 

Ocenenie jej bolo udelené za zásluhy v oblasti knihovníckej a bibliografickej 

práce. 

Katarína Soukupová – vo funkcii riaditeľky Záhorskej knižnice v Senici 

pôsobí od r. 1990. Pod jej odborným vedením sa senická knižnica stala 

moderným knižnično-informačným centrom Záhoria. Pani Soukupová je 

uznávanou odborníčkou v problematike verejného knihovníctva. Je aj 

dlhoročnou spoluorganizátorkou celoslovenskej literárnej súťaže Literárna 

Senica Ladislava Novomeského. Ocenenie jej bolo udelené za zásluhy v oblasti 

knihovníckej a bibliografickej práce, za prínos v oblasti kultúry a pri príležitosti 

životného jubilea. 

 

Výročná členská schôdza SSKK Trnava  

sa konala 18. decembra 2014 v Zrkadlovej sále DJP v Trnave.  

Program : 

1. TRNAVSKÁ SKUPINA alebo VISELI SME ZA NOHU Z 

KOLOTOČA -Divadelné predstavenie v štúdiu      o 10.00 hod. 

2. Neformálne posedenie s diskusiou – v zrkadlovej sieni DJP     o 11.30 

hod, na ktorom vyhodnotila činnosť pobočky za uplynulý rok 2014, 

predsedníčka Lívia Koleková 

3. Prítomní si odhlasovali aj plán činnosti na rok 2015 

Edičná činnosť 

  Bulletin KPSSKK v Trnave 1x ročne – zostavila Bc. J. Brliťová 

 

 

Vyzbierané členské príspevky za rok 2014:  327,- € 

 

Správu vypracovala : Mgr. Lívia Koleková  , V Trnave 20.12.2014 


