
   

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Rok 2022, ročník 17, č. 1 
 

Správa o činnosti Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov 

a knižníc Trnava za obdobie 2019 – 2021 
 

Ostatná volebná krajská konferencia Krajskej pobočky SSKK (ďalej len 

„pobočka“) sa konala 7. 12. 2018. Účastníci konferencie zvolili výbor pobočky 

v zložení: Benjamína Jakubáčová, Miriam Danková, Emília Dolníková, Helena 

Laczová, Katarína Soukupová, Jana Brliťová a Zuzana Martinkovičová na 

obdobie 2019—2022. 

Výbor pobočky následne na svojom prvom zasadnutí zvolil za predsedníčku 

pobočky Zuzanu Martinkovičovú. 

Cieľom pobočky je pokračovať v úlohách a približne rovnakej štruktúre činnosti 

ako v predchádzajúcom volebnom období.  

 

Členská základňa v jednotlivých rokoch tohto volebného obdobia v číslach: 

2019:    88 členov 

2020:    93 členov 

2021:  100 členov 

2022:    90 členov 

Výbor pobočky sa schádzal spravidla 3x ročne a podľa potreby aj častejšie. Na 

každom prvom zasadnutí v kalendárnom roku si výbor stanovil plán činnosti, 

ktorý sa vyhodnotil podľa možnosti na výročnej členskej schôdzi v závere roka. 

Vzhľadom na protipandemické opatrenia sa mohli členovia pobočky zúčastniť 

fyzicky na výročnej schôdzi iba v roku 2019. 
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Plán činnosti spravidla obsahuje vzdelávanie knihovníkov, exkurziu do knižníc 

na Slovensku alebo v blízkom zahraničí, výročnú členskú schôdzu. 

Obdobie činnosti pobočky ako aj iné oblasti spoločnosti výrazne ovplyvnila 

pandémia, boli utlmené niektoré konkrétne aktivity a časť plánovaných úloh 

prešla do online priestoru. 

Čo sa týka informačno-propagačnej činnosti, pobočka vydáva každoročne, 

spravidla na konci roka jedno číslo Bulletinu KP SSKK, ktorý informuje 

o základných aktivitách pobočky a pripomína si jubilujúcich členov pobočky. 

O činnosti pobočky informujú aj Knižničný spravodajca, časopis pre verejné 

knižnice TTSK a sociálne siete. 

 

Aktivity pobočky 2019 – 2021 
2019:  

Prvou zásadnou aktivitou bol Týždeň slovenských knižníc, ktorý slávnostne 

otvorený v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika s úvodným príhovorom 

predsedu trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča.  

V trnavskom kraji sa v tento týždeň zorganizovalo 217 podujatí, ktoré navštívilo 

7 356 návštevníkov. 

Ďalšou vzdelávacou aktivitou, na ktorej participovala krajská pobočka SSKK bol 

Festival detskej knihy. Táto dlhoročná tradícia nadväzuje na Medzinárodný deň 

detskej knihy, ktorým je 2. apríl, deň narodenia H. CH. Andresena. Tohtoročný 

36. ročník festivalu sa konal v Trnave a hlavným koordinátorom bola Knižnica 

Juraja Fándlyho v Trnave. Súčasťou festivalu bol seminár Fantázia čítania 

s lektorkami Timoteou Vráblovou, Ľudmilou Hrdinákovou a Radkou 

Kukurugyovou. 

O tom, že detskí čitatelia sú veľmi dôležitou cieľovou skupinou, na ktorej nám 

záleží svedčí ďalšie zásadné podujatie a to Noc s Andersenom. V tomto roku sa 

z trnavského kraja zapojilo do tejto aktivity 9 verejných knižníc a 222 detí. 

V letných mesiacoch sa pobočka podieľala aj na letnej burze kníh, ktorá sa 

konala v Knižnici Juraja Fándlyho 17.—21. júna. Počas tohto týždňa burzu 

navštívilo 1000 záujemcov a predalo sa 2 122 kníh. 

      V lete sme pripravovali každoročnú odbornú exkurziu. Členovia spolku 

navštívili pôsobivú knižnicu Prírodovedného múzea a nenápadnú, ale významnú 

a nemenej zaujímavú knižnicu Múzea židovskej kultúry. Knižnica 

Prírodovedného múzea je ústrednou knižnicou siete múzeí a galérií SR. Svojimi 

zbierkami sa radí medzi významné európske prírodovedné múzeá. Činnosť 

knižnice Múzea židovskej kultúry je zameraná na výskum duchovnej a hmotnej 

židovskej kultúry a dokumentáciu holokaustu na Slovensku. Príjemným 

bonusom exkurzie bola aj VIP bezplatná návšteva zbierok oboch múzeí 

s obsiahlym a sugestívnym výkladom. Program tohtoročného poznávacieho dňa 

bol naozaj hodnotný a veľká vďaka patrí milým kolegyniam z bratislavského 
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kraja Marte Čoma-

jovej a Kamile Fircá-

kovej. 

Poslednou spolkovou 

aktivitou bola členská 

schôdza s návštevou 

divadelného predsta-

venia Temperamenty 

v Divadle Jána Palá-

rika v Trnave, ktoré 

bolo hradené z finan-

čných prostriedkov 

pobočky. 

 

 

 

2020: 

Tento rok bol výrazne poznačený protipandemickými opatreniami. Multižánrová 

využiteľnosť knižníc a ich priateľské používateľské prostredie však umožnili 

zostať so svojimi čitateľmi v kontakte. Z čitateľov sa stali najmä používatelia 

služieb prostredníctvom referenčných služieb a rešerší, sprístupnenia 

elektronických informačných zdrojov a e-kníh, ale boli oslovení aj osobne, 

prostredníctvom virtuálnych rozhovorov a čítačiek. Ešte sme stihli zrealizovať 

významnú knihovnícku udalosť Týždeň slovenských knižníc. Knižnice 

trnavského regiónu pripravili pre svojich čitateľov zaujímavé podujatia. 

Koronakríza narušila plánované aktivity trnavskej pobočky a to knihovnícke 

vzdelávanie a exkurziu 

do knižníc v poľskej 

Wroclavi.  

Po uvoľnení situácie 

sa na prelome júna 

a júla uskutočnila 

burza kníh s tradične 

veľkým úspechom.  

Viaceré knižnice v re-

gióne využili letný čas 

na podujatia v exte-

riéri v parkoch, nádvo-

riach záhradách tak, 

ako v prípade Kniž-

nice Juraja Fándlyho, 
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či v Mestskej knižnici v Hlohovci, alebo Galantskej knižnici v Galante. 

V Žitnoostrovskej knižnici pripravili na jeseň i Noc s Andersenom. Na 

interaktívne podujatia sa naďalej využíval online priestor ako napr. v prípade 

súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského 2020, organizovanej 

Záhorskou knižnicou v Senici.  

 

 

2021: 

     Aj v tomto roku protipandemické opatrenia presunuli takmer celé dianie do 

online priestoru a nebolo možné sa navzájom stretnúť naživo a zdieľať svoje 

pocity, myšlienky, zážitky. Online spôsobom sa konal Týždeň slovenských 

knižníc aj zaujímavý a užitočný seminár Dobrovoľníctvo v knižniciach 

s lektormi Evou Mydlíkovou z Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce 

Trnavskej univerzity, Annou Surovcovou a Martou Sabolovou z Knižnice P. O. 

Hviezdoslava v Prešove. 

V čase čiastočných uvoľnení výbor pobočky zorganizoval 8. septembra 

exkurziu do mestskej knižnice v Senci, ktorá prešla úspešnou rekonštrukciou, 

ocenenou cenou CE-ZA-AR Slovenskej komory architektov. 

 

Sprievodným podujatím bola návšteva technickej pamiatky vodného 

kolesového mlyna v Jelke a včelárskej Paseky v Kráľovej pri Senci.  

 

Takisto sa uskutočnila tradičná burza kníh.  
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2022: 

V tomto roku konečne ľudia pocítili čiastočne uvoľnenie opatrení a tak sa mohol 

konať Týždeň slovenských knižníc, Noc s Andersenom i veľmi úspešný seminár 

Knižnice seniorom, s prednášajúcimi Michalom Koricinom, Evou Bajanovou, 

Líviou Matulovou Osvaldovou a našou kolegyňou Janou Brliťovou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U knihovníkov sa stretli s veľkým záujmom a obľubou aj odborné exkurzie. 

V tomto roku členovia výboru pripravili odbornú exkurziu do SNK - Stálej 

expozície A. S. Puškina v Brodzanoch a vodného hradu v Šimonovanoch. 

Zúčastnilo sa jej 48 

členov.  

 

 

 

Poslednou 

tohtoročnou 

aktivitou je  

septembrová krajská 

konferencia SSKK. 
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Predstavujeme kandidátov do výboru KP SSKK Trnava 
 

Brliťová Jana 

Absolventka SKŠ v Bratislave – nadstavbové štúdium. V roku 1981 začala pra-

covať v Okresnej knižnici Trnava. Prešla viacerými úsekmi knižničnej činnosti – 

v oddelení beletrie, odbornej literatúry, v pobočkách, v detskom oddelení, ne-

skôr ako metodička a na úseku informačných technológií, v súčasnosti v biblio-

graficko–informačných službách. Aktívne sa venuje sa práci so seniormi v kniž-

nici – tréningy pamäti. Od vzniku KP SSKK sa podieľa na jej činnosti. Vo výbo-

re KP SSKK Trnava pracovala vo všetkých volebných obdobiach. 

  

Danková Miriam, Mgr. 

Absolventka Školy knižničných a informačných štúdií a neskôr Katedry knižnič-

nej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave. V rokoch 2008 až 2010 pracovala popri štúdiu v Bibiane 

(Medzinárodný dom umenia pre deti) v oddelení knižnice a dokumentácie, v 

rokoch 2010 – 2012 ako knihovníčka v oddelení pre deti v Mestskej knižnici 

v Bratislave. Od roku 2013 pracuje v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave, aktuál-

ne na pozícii krajskej a regionálnej metodičky. Od roku 2019 členka celosloven-

ského výboru SSKK a programová koordinátorka slovenskej verzie projektu 

Noc s Andersenom.  

  

Dolníková Emília, Mgr. 

Absolventka Katedry knihovedy a vedeckých informácií Filozofickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení štúdia nastúpila do informač-

ného strediska a.s. Elektrovod Bratislava, potom pracovala ako knihovníčka 

v Hudobnom centre v Bratislave. Od r. 2007 pracuje v Knižnici Juraja Fándlyho 

v Trnave, najprv ako vedúca útvaru referenčných služieb, v súčasnosti ako 

vedúca útvaru výpožičných služieb. 

  

Husovič Rudolf, Ing., PhD. 

Študoval na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v odbore priemyselné 

inžinierstvo. Od roku 2021 zastáva funkciu vedúceho Centra informačných zdro-

jov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Profesijne aj súkromne sa veľmi 

dobre orientuje v oblasti informačného a vedomostného manažmentu a taktiež v 

oblasti marketingu, analytiky a spracovania dát. V minulosti aj v súčasnosti bol 

úspešným riešiteľom viacerých projektov.  

 

Jakubáčová Benjamína 

Absolventka SKŠ v Bratislave – nadstavbové štúdium. Po maturite nastúpila do 

vtedy Okresnej knižnice v Trnave. Pracovala vo viacerých úsekoch knižničnej 
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činnosti – v oddelení beletrie, potom ako metodička, vedúca detského oddelenia 

a ako vedúca útvaru výpožičných služieb koordinovala a viedla činnosť výpo-

žičných oddelení knižnice a bola zástupkyňou riaditeľky Knižnice Juraja Fán-

dlyho v Trnave. Bola členkou Národnej komisie pre služby pri SNK v Martine.  

  

Laczová Helena, PhDr. 

Absolventka SKŠ v Bratislave – nadstavbové štúdium. V roku 1984 začala pra-

covať vo vtedajšej Okresnej (dnes Žitnostrovskej) knižnici v Dunajskej Strede. 

Začala v Kooperačnom poľnohospodárskom informačnom stredisku (KOOPIS), 

ktoré bolo vybudované v rámci národného projektu SNK. Neskôr prešla takmer 

všetkými oddeleniami knižnice a prebrala metodické oddelenie. Organizuje 

rôzne podujatia pre stredoškolskú mládež a dospelých. Po zavedení KIS Virtua 

začala vykonávať i úlohu systémového knihovníka, od roku 2012 zastávala 

funkciu zástupkyne riaditeľky Žitnoostrovskej knižnice, v súčasnosti je jej riadi-

teľkou. 

  

Martinkovičová Zuzana, PhDr. 

Absolventka Katedry knihovedy a vedeckých informácií Filozofickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení nastúpila do vtedy Okresnej 

knižnice v Trnave, kde pracovala v KOOPIS, potom ako metodička a neskôr 

ako bibliografka. V r. 1995 sa stala riaditeľkou Univerzitnej knižnice Trnavskej 

univerzity, kde pôsobí dodnes.  

 

Sameková, Silvia Ing. 

Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Riaditeľkou Záhorskej kniž-

nice v Senici je od mája 2019. Predtým pôsobila v oblasti ekonomiky, pedagogi-

ky a žurnalistiky. Ako hlavný cieľ si stanovila pomôcť Záhorskej knižnici stať 

sa modernou knižnicou 21. storočia. Počas uplynulých 3 rokov intenzívne mo-

dernizovali priestory knižnice, znásobili ponuku podujatí, vytvorili komunitný 

priestor.  

 

Tomašovič Pavol, Ing. 

Je absolventom Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Bol dlhoroč-

ným hovorcom mesta Trnava, vedúcim kancelárie primátora a poradcom primá-

tora pre kultúru. Od roku 2019 je riaditeľom Knižnice Juraja Fándlyho 

v Trnave. Je spisovateľom a angažuje sa v rôznych profesijných organizáciách. 

Je podpredsedom Krajského Slovenského syndikátu novinárov. 

  

 

Zoznam kandidátov možno doplniť ďalšími návrhmi priamo na konferen-

cii, pokiaľ navrhnutý vyjadrí súhlas s návrhom.  
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Jubilanti v roku 2022 
 

Helena Horváthová  

Anna Chobotová 

Martina Klasovitá 

Mgr. Darina Kráľová 

Helena Stolariková 

Mgr. Tóth Ozsvald Zsuzsana 

Alena Bzdilová 

Mgr. Emília Dolníková 

Mgr. Ivana Gálusová 

Magdaléna Holubová 

Ibolya Horváthová 

Viera Ohrablová 

X PhDr. Štefan Polák 

Mgr. Lýdia Tóthová 

Miroslava Uhríková 

Dana Vaculíková  

 

Srdečne blahoželáme! 
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