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ŠTATISTICKÝ PREHĽAD O ČINNOSTI REGIONÁLNYCH KNIŽNÍC 

TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA V ROKU 2016 
 

Údaje do štatistického prehľadu sú čerpané z Ročného výkazu o knižnici za rok 2016 KULT 

(MK SR) 10-01 a z výročných správ regionálnych knižníc za rok 2016. 

 

Základným legislatívnym dokumentom pre činnosť knižníc je Zákon č. 126/2015 Z. z. 

o knižniciach. V roku 2016 nadobudla účinnosť Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej 

republiky č. 201/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej 

evidencie knižničných dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach. 

 

ZÁKLADNÉ UKAZOVATELE ČINNOSTI 

1. SIEŤ KNIŽNÍC A PRIESTOROVÉ PODMIENKY  

Regionálna krajská knižnica  Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave  

 Metodická pôsobnosť: okresy Hlohovec, Piešťany, Trnava  

 V rámci TTSK: regionálne knižnice 

Regionálne knižnice: Galantská knižnica v Galante  

 Metodická pôsobnosť: okres Galanta  

 Záhorská knižnica v Senici  

 Metodická pôsobnosť: okresy Senica a Skalica  

 Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede  

 Metodická pôsobnosť: okres Dunajská Streda  
 

Priestorové podmienky RKK a RK sa oproti predchádzajúcim rokom nezmenili, všetky sídlia 

v pôvodných priestoroch, žiadna nesídli v účelovej budove. Žitnoostrovská knižnica je 

umiestnená v nájomných priestoroch. Majiteľom budovy, v ktorej sídli Galantská knižnica, je 

od konca r. 2009 REAL CONSULT SLOVAKIA s. r. o., knižnica má zriadené užívacie právo 

a za priestory nájomné neplatí.  

Dosiahnuté výsledky boli výrazne ovplyvnené obmedzením prevádzky počas roka 2016 

v KJF v Trnave, kde pokračovali rekonštrukčné práce budovy:  

Rekonštrukcia vykurovania KJF v Trnave  

Odvlhčenie základov budovy KJF v Trnave (čiastočne financované z dotácie MK SR 

podprogram Obnovme si svoj dom) 

Rozsiahla rekonštrukcia oddelenia pre deti, ktorá pozostávala z kompletnej výmeny 

knižničných regálov (hlavným partnerom bol Fond na podporu umenia), výmeny 

podlahovej krytiny a vymaľovania priestorov  

Čiastočná výmena podlahovej krytiny v oddelení beletrie pre dospelých  

Výmena podlahovej krytiny v útvare referenčných služieb  

Vyššie uvedené rekonštrukčné práce si vyžadovali zatvorenie knižnice čo výrazne ovplyvnilo 

dosiahnuté výsledky KJF v Trnave, sumárne výsledky regionálnych knižníc v TTSK v roku 

2016 a sumárne výsledky za okres Trnava v roku 2016. Hlavná budova knižnice bola 

zatvorená 18. júla 2016 a jednotlivé oddelenia boli podľa ukončenia rekonštrukčných prác 

postupne sprístupňované používateľom:  

- Oddelenie odbornej literatúry bolo otvorené od 19.9.2016 

- Oddelenie beletrie a čitáreň od 27.9.2016 

- Útvar referenčných služieb od 4.10.2016 

- Oddelenie pre deti od 6.10.2016 
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Galantská knižnica v Galante uskutočnila v roku 2016 rekonštrukciu počítačovej a telefónnej 

siete (hlavným partnerom bol Fond na podporu umenia). Z dôvodu rekonštrukčných prác bola 

knižnica 2 týždne zatvorená a niekoľko týždňov pracovala v provizórnom režime.  

Sumárne výsledky pozitívne ovplyvnila aj stabilizácia Oddelenia pre deti v Záhorskej knižnici 

v Senici, kde prišlo k zvýšeniu aktivít pre deti a zlepšeniu individuálnej práce s nimi. 

 

Tabuľka č. 1: Počet prevádzkových hodín pre verejnosť a priestory regionálnych knižníc v m
2 

 

Knižnica 

Počet prevádzkových 

hodín pre verejnosť 

za týždeň 

Celková 

plocha v m
2 

Priestory pre 

používateľov v m2 

KJF v Trnave 54 2 020 1 752 

Galantská knižnica  50 820 625 

Záhorská knižnica 50 891 772 

Žitnoostrovská knižnica  50 897 593 

Spolu   4 628 3 742 

 

 
2. KNIŽNIČNÝ FOND 

Všetky knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja používajú 

knižnično-informačný systém Virtua.  

Knižničné fondy RKK a RK tvorilo v roku 2016 spolu 473 551 knižničných jednotiek (ďalej 

„kj“), čo je o 2 237 kj viacej ako v roku 2015. V počte kj na obyvateľa dosiahla mínusovú 

hodnotu len Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede. Zvyšné regionálne knižnice vykázali 

nárast, rovnako ako sumárny ukazovateľ za všetky RKK a RK v TTSK. (tabuľka č. 2 a 3)  
 

Tabuľka č. 2: Prehľad počtu knižničných jednotiek na 1 obyvateľa v roku 2016  

(počet obyvateľov k 30.09.2016 v sídlach RKK a RK) 

Názov sídla 
Počet obyvateľov 

sídla 

Počet knižničných jednotiek 

na 1 obyvateľa 

2015 2016 +/- 

KJF v Trnave   65 515  3,31 3,31 Bez zmeny 

Galantská knižnica  15 109  4,63 4,69 +0,06 

Záhorská knižnica  20 074  4,12 4,18 + 0,06 

Žitnoostrovská knižnica  22 855  4,50 4,46 -0,04 

Počet/priemer 123 553  3,81 3,83 +0,02 

 

Na jedného obyvateľa v sídlach RKK a RK v TTSK pripadlo 3,83 knižničných jednotiek 

(+0,02). 
 

 

Tabuľka č. 3: Porovnanie počtu knižničných jednotiek v rokoch 2014 – 2016  
 

Knižnica 2014 2015 2016 Rozdiel 

KJF v Trnave 218 512  217 017  216 777  -240 

Galantská knižnica  70 117   69 652  70 922  +1 270  

Záhorská knižnica  82 765  82 806  83 875  +1 069  

Žitnoostrovská knižnica  101 646  101 839  101 977  +138 

Spolu 473 040  471 314  473 551  +2 237  
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Percentuálne zastúpenie jednotlivých skupín literatúry z celkového počtu knižničných 

jednotiek sa udržiava dlhodobo na rovnakej úrovni:  

Náučná literatúra pre dospelých  42 % 

Beletria pre dospelých  36 % 

Náučná literatúra pre deti  6 % 

Beletria pre deti 16 %  

 

Tabuľka č. 4: Prehľad zloženia knižničného fondu v roku 2016 

 

RKK a RK uskutočňovali doplňovanie knižničných fondov formou kúpy a formou knižných 

darov. Celkový ročný prírastok vzrástol oproti roku 2015 o 664 knižničných jednotiek, 

mierny pokles v tomto ukazovateli uvádza len Galantská knižnica. Počet knižničných 

jednotiek získaných kúpou vzrástol o 1 103 knižničných jednotiek, všetky regionálne knižnice 

v TTSK vykázali nárast.  
 

Tabuľka č.5: Prírastky knižničných jednotiek v rokoch. 2015 – 2016  
 

Knižnica 
Ročný prírastok spolu Z toho kúpou  

2015 2016 Rozdiel  2015 2016 Rozdiel 

KJF v Trnave 4 160  4 565  +405 2 514  2 737  +223 

Galantská knižnica  1 755  1 695  -60 1 044  1 138  +94 

Záhorská knižnica  2 115  2 371  +256 1 828  2 124  +296 

Žitnoostrovská knižnica  1 826  1 889  +63 804  1 294  +490 

Spolu 9 856  10 520  +664 6 190  7 293  +1 103  
 

V roku 2016 bolo na 1 obyvateľa v sídlach RKK a RK v TTSK priemerne zakúpených 

0,059 (+0,009) knižničného dokumentu. 

Na kúpu knižničných dokumentov bola v prepočte na 1 obyvateľa TTSK vynaložená 

suma 0,66 € (+0,02 €).  
 

Priemerná cena jedného knižničného dokumentu získaného kúpou v roku 2016 bola 

11,10 € (-1,73). 
 

Tabuľka č. 6: Finančné prostriedky na nákup knižničného fondu v rokoch 2014 - 2016 
 

Knižnica 2014 2015 2016 Rozdiel 

KJF v Trnave 30 242 27 680  29 329  + 1 649  

Galantská knižnica  14 285 12 514  13 449  + 935  

Záhorská knižnica  18 622 20 411  23 866  + 3 455  

Žitnoostrovská knižnica  18 664 18 785  14 324  -4 461  

Spolu 81 813 79 390  80 968  + 1 578  
 

V roku 2016 použili RKK a RK v TTSK na nákup knižničných fondov spolu 80 968 € 

(+1 578 €). Pokles v tomto ukazovateli zaznamenala len Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej 

Strede (- 4 461 €). 

Knižnica 
Odborná 

pre dospelých 

Krásna 

pre dospelých 

Odborná 

do 15 r. 

Krásna 

do 15 r. 

KJF v Trnave 106 354  65 672  12 626  32 125  

Galantská knižnica   20 295  29 067  3 712  17 848  

Záhorská knižnica  27 297  40 990  3 971  11 617  

Žitnoostrovská knižnica  42 885   36 291 7 874  14 927  

Spolu 196 831  172 020  28 183  76 517  
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Zdroje finančných prostriedkov na nákup knižničných fondov tvoril príspevok od 

zriaďovateľa, vlastné príjmy z knižničnej činnosti, sponzorské dary a dotácie. Finančné 

prostriedky na nákup knižničných fondov z Fondu na podporu umenia získali RKK a RK 

v celkovej výške 31 700 € (-800 €).  

Galantská knižnica v Galante a Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede pôsobia na 

národnostne zmiešanom území, vďaka čomu majú možnosť každoročne získať knižné dary 

v maďarskom jazyku aj od nadácií z Maďarska. V roku 2016 získala takto Galantská knižnica 

v Galante knižný dar v počte 203 kníh v hodnote 1 609 € z medzinárodného projektu Márai 

program Nadácie Nemzeti Kulturális Alap. Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede 

získala z Nadácie Máraiho-V. knihy v počte 231 kusov a 4 CD v celkovej hodnote 778 €. 

RKK a RK odoberali spolu 477 titulov periodík, čo je nárast o 8 titulov.  

Z knižničných fondov RKK a RK bolo v súlade s Vyhláškou MK SR č.201/2016 Z.z. 

vyradených 8 283 kj, čo je o 3 299 kj menej ako v roku 2015. 
 

 

3. VÝPOŽIČKY A SLUŽBY 

V roku 2016 bolo v RKK a RK zrealizovaných spolu 713 436 (-35 663) výpožičiek 

knižničných dokumentov. V porovnaní s rokom 2015 prišlo k opätovnému poklesu, ktorý 

však už nebol taký výrazný ako v predchádzajúcich obdobiach. Výrazný pokles zaznamenala 

KJF v Trnave, čo súvisí s niekoľkomesačným uzatvorením oddelení v hlavnej budove 

z dôvodu rekonštrukčných prác. Nárast v danom ukazovateli zaznamenala len Žitnoostrovská 

knižnica v Dunajskej Strede (+2 307 výpožičiek). 

Z celkového počtu výpožičiek bolo 256 720 prezenčných (36 % z celkového počtu 

výpožičiek) a 456 716 absenčných výpožičiek (64 % z celkového počtu výpožičiek). 
 

Tabuľka č. 7: Porovnanie výpožičiek v rokoch 2014 – 2016 

 

 

Percento výpožičiek jednotlivých druhov literatúry z celkového počtu výpožičiek:  

Odborná literatúra pre dospelých:  25 % bez zmeny  

Krásna literatúra pre dospelých:  35 % + 1 % 

Odborná literatúra pre deti a mládež:  4,5 % +0,5% 

Krásna literatúra pre deti a mládež:  14,5 %  - 0,5 % 

Periodiká:  21 % bez zmeny 

Percentuálny podiel výpožičiek jednotlivých druhov dokumentov si udržiava dlhodobo 

stabilnú úroveň. Najväčší záujem je už dlhodobo o beletriu pre dospelých, podiel tejto 

skupiny literatúry si dlhodobo udržiava mierny nárast. (tabuľka č. 8) 

 

Priemerný počet výpožičiek na 1 obyvateľa v roku 2016 dosiahol 5,77 výpožičky (-0,30). 

Priemerný počet výpožičiek na 1 používateľa dosiahol 37,30 výpožičky (+1,28). 
 

Knižnica 
Výpožičky spolu 

Rozdiel 

Z celkového počtu 

výpožičiek 

2014 2015 2016 Prezenčné  Absenčné  

KJF v Trnave  364 215 305 316  274 169  -31 147  61 933  212 236  

Galantská knižnica  148 842 145 937  143 023  -2 914  52 329  90 694  

Záhorská knižnica  180 014 179 215  175 306  -3 909  94 072  81 234  

Žitnoostrovská knižnica  128 219 118 631  120 938  +2 307  48 386  72 552  

Spolu 821 290 749 099  713 436  -35 663  256 720  456 716  
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Tabuľka č. 8: Prehľad výpožičiek podľa druhov literatúry v rokoch 2015 a 2016 

 

Hodnoty dosiahnuté v celkovom počte výpožičiek kopírujú aj klesajúce hodnoty v obrate 

knižničného fondu. Mierny nárast dosiahla len Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede, 

najväčší pokles zaznamenali KJF v Trnave a Galantská knižnica v Galante. Súhrnný výsledok 

za RKK a RK v TTSK je pokles obratovosti knižničného fondu o 0,07. (tabuľka č. 9) 
 

Tabuľka č. 9: Porovnanie obratu knižničného fondu v rokoch 2014 - 2016 
 

Knižnica 2014 2015 2016 Rozdiel 

KJF v Trnave  1,26 1,07 0,96 -0,11 

Galantská knižnica   1,59 1,57 1,47 -0,10 

Záhorská knižnica 1,82 1,81 1,76 -0,05 

Žitnoostrovská knižnica  1,05 1,00 1,02 +0,02 

Priemer na 1 knižnicu 1,36 1,26 1,19 -0,07 

 

3. 1 Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť 

Regionálne knižnice TTSK v roku 2016 na požiadanie používateľov spracovali spolu 584 

rešerší, čo je o 99 rešerší menej ako v predchádzajúcom roku a vypracovali 6 bibliografií (-3). 

Najviac rešerší vypracovala Záhorská knižnica v Senici (239) a KJF v Trnave (224). Počet 

vypracovaných rešerší je závislý na požiadavkách používateľov a v tomto ukazovateli 

zaznamenávame dlhodobý pokles, ktorý však nemusí byť negatívnym vyjadrením odborných 

činností, ale práve naopak. Tento pokles pravdepodobne súvisí nielen s rozvojom 

informačných technológií a štruktúrou informácií zverejňovaných v internetovom priestore, 

ale môže byť aj vyjadrením skvalitňovania prípravy žiakov a študentov v rámci hodín 

informačnej prípravy. Veľká časť študentov si rešerše dokáže vypracovať samostatne.  
 

Tabuľka č. 10: Prehľad bibliografickej činnosti v rokoch 2014 až 2016 
 

Knižnica  
Počet rešerší Počet bibliografií 

2014 2015 2016 +/- 2014 2015 2016 +/- 

KJF v Trnave  292 287 224 -63 2 0 1 +1 

Galantská knižnica  115 112 83 -29 9 3 3 0 

Záhorská knižnica  280 250 239 -11 4 4 0 -4 

Žitnoostrovská knižnica  24 34 38 +4 2 2 2 0 

Spolu 711 683 584 -99 17 9 6 -3 
 

RKK a RK sa svojimi úlohami na úseku súbežnej regionálnej bibliografie stali neoddeliteľnou 

súčasťou systému Slovenskej národnej bibliografie. Prvoradou úlohou oddelení bibliografie 

a regionálnej literatúry je získavanie, odborné spracovanie a využívanie fondu regionálnej 

literatúry, budovanie informačného aparátu, poskytovanie bibliograficko-informačných 

služieb používateľom a spracovanie bibliografických súpisov. KJF v Trnave spracováva 

súbežnú regionálnu bibliografiu za Trnavský kraj a okresy Trnava, Hlohovec a Piešťany 

a zabezpečuje koordináciu bibliografickej činnosti v regionálnych knižniciach TTSK.  

 

Knižnica 

Odborná 

pre dospelých 

Krásna 

pre dospelých 

Odborná 

do 15 r. 

Krásna 

do 15 r. 
Periodiká 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

KJF v Trnave 81 005  77 682  96 745  83 389  14 338  12 755  39 131  33 159  74 097  67 184  

Galantská knižnica   29 329  19 831  51 171  54 861  8 381  4 389  20 250  25 463  36 806  38 479  

Záhorská knižnica  59 008  57 601  64 020  63 219  6 978  6 788  20 026  20 036  29 183  27 662  

Žitnoostrovská knižnica  20 468  23 965  42 550  49 059  6 284   7 169    32 237  23 653  17 092  17 092  

Spolu 189 810  179 079  254 486  250 528  35 981  31 101  111 644  102 311  157 178  150 417  
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4. POUŽÍVATELIA 

V roku 2016 zaregistrovali RK TTSK 19 129 aktívnych používateľov (-1 667). Pokles 

v danom ukazovateli zaznamenali všetky RK, najvýraznejší pokles bol v KJF v Trnave. 

Z celkového počtu aktívnych používateľov bolo 5 177 detí do 15 rokov (-310). Pokles v tomto 

ukazovateli vykázala len KJF v Trnave (-417 používateľov do 15 rokov). (tabuľka č. 11) 

Tabuľka č. 11: Aktívni používatelia v rokoch 2015 a 2016 

Knižnica 

Aktívni používatelia  

spolu 

z toho do 15 rokov 

2015 2016 Rozdiel 2015 2016 Rozdiel 

KJF v Trnave 11 805  10 397  -1 408  2 739  2 322  -417 

Galantská knižnica  2 885  2 824  -61  1 077  1 101  +24 

Záhorská knižnica  3 245  3 101  -144 706 739  +33 

Žitnoostrovská knižnica  2 861  2 807  -54 965 1 015  +50 

Spolu 20 796  19 129  -1 667  5 487  5 177  -310 

Percento aktívnych používateľov z počtu obyvateľov dosiahlo v roku 2016 hodnotu 

15,48 % (-1,36). Počet aktívnych používateľov do 15 rokov z celkového počtu aktívnych 

používateľov dosiahol hodnotu 27,06 % (+0,68). 

RKK a RK navštívilo v roku 2016 spolu 235 252 fyzických návštevníkov, čo je o 25 402 

návštevníkov menej ako v roku 2015. Výrazný pokles v danom ukazovateli zaznamenala  KJF 

v Trnave, čo súvisí s už v úvode spomínaným prerušením činnosti jednotlivých oddelení 

v hlavnej budove. Zodpovedá to však aj celosvetovému trendu poklesu fyzických 

návštevníkov, ktorý je sprevádzaný stúpajúcim počtom virtuálnych návštevníkov. (tabuľka č. 

12) Počet virtuálnych návštevníkov v regionálnych knižniciach TTSK dosiahol v uplynulom 

roku 254 699 (+66 253) virtuálnych návštevníkov, pričom v danom ukazovateli pretrváva 

dlhodobo stúpajúca tendencia. (tabuľka č. 13) 

Tabuľka č. 12: Prehľad  návštevnosti fyzických osôb v rokoch 2014 – 2016  

Knižnica 2014 2015 2016 Rozdiel 

KJF v Trnave 135 250  113 589  102 064  -11 525  

Galantská knižnica  43 778  42 315  39 625  -2 690  

Záhorská knižnica  50 844  51 294  50 875  -419  

Žitnoostrovská knižnica  63 425  53 456  42 688  -10 768   

Spolu 293 297  260 654  235 252  -25 402  

 

Tabuľka č. 13: Prehľad virtuálnych návštevníkov  v rokoch 2015 – 2016  

Knižnica 2015 2016 Rozdiel 

KJF v Trnave 133 973  176 798  +42 825  

Galantská knižnica  25 660  23 217  -2 443  

Záhorská knižnica  23 212  32 084  + 8 872  

Žitnoostrovská knižnica  5 601  22 600  +16 999  

Spolu 188 446  254 699  +66 253  
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5. ĎALŠIE ČINNOSTI 

5.1 Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia 

Regionálne knižnice pripravili a uskutočnili spolu 1 146 kultúrno-spoločenských podujatí, čo 

je o 21 menej ako v roku 2015, z toho bolo 284 hodín informačnej prípravy (-1).  

Najvyšší počet podujatí pripravuje každý rok KJF v Trnave, v roku 2016 zorganizovala 671 

podujatí (-31). Mierny nárast v tomto ukazovateli zaznamenala Galantská knižnica v Galante, 

ktorá zorganizovala spolu 166 vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí (+1). Mierny 

pokles sme zaznamenali aj v počte hodín informačnej prípravy (ďalej len „HIP“), RKK a RK 

v našom kraji vykázali spolu 284 (-1). HIP boli obsahovo zamerané hlavne na plnenie úloh 

celospoločenských programov a aktuálnych národných programov na podporu čítania detí 

a znevýhodnených skupín obyvateľov. (tabuľka č. 14). Celkové výsledky v danom 

ukazovateli môžeme hodnotiť oproti roku 2015 ako stabilné.  

Štruktúra výkazu o knižnici za rok 2016 umožňuje sledovať aj ďalšie údaje o organizovaných 

podujatiach. Z celkového počtu podujatí sa uskutočnilo 796 výchovno-vzdelávacích podujatí 

so 16 269 účastníkmi a 340 kultúrno-spoločenských podujatí so 17 348 účastníkmi. Pre 

zamestnancov knižníc sa uskutočnilo 10 odborných a vzdelávacích podujatí pre zamestnancov 

knižníc, na ktorých sa zúčastnilo spolu 186 odborných zamestnancov. Pre znevýhodnené 

skupiny obyvateľov sa z celkového počtu podujatí uskutočnilo 135 (+38) podujatí na ktorých 

sa zúčastnilo spolu 1 401 účastníkov. Najviac podujatí zameraných na tieto skupiny, celkovo 

118 (+34), uskutočnila KJF v Trnave. Na podujatiach určených pre deti do 15 rokov knižnice 

privítali spolu 14 149 detí (-4 704). 

 

Tabuľka č. 14: Prehľad podujatí a hodín informačnej prípravy (HIP)  

 

 

 

NAJZAUJÍMAVEJŠIE PODUJATIA V ROKU 2016 

RKK a RK v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK zorganizovali v roku 2016 spolu 1 146 

podujatí, ktoré boli zamerané na podporu čítania a propagáciu činnosti knižníc. Snahou 

všetkých štyroch knižníc je pripraviť zaujímavé aktivity pre všetky skupiny používateľov, 

najväčšia pozornosť je však tradične venovaná deťom a mládeži. Najčastejšími aktivitami sú 

besedy so spisovateľmi a informačná príprava žiakov materských, základných a stredných 

škôl. Knižnice vyberajú podujatia na základe aktuálnej ponuky a požiadaviek čitateľov, svoje 

miesto však už majú aj podujatia s niekoľkoročnou tradíciou, ktoré knižnice organizujú už 

niekoľko rokov a ktoré sa medzi používateľmi tešia mimoriadnej obľube. Ponúkame prehľad 

toho najzaujímavejšieho, čo knižnice v uplynulom roku zorganizovali. Podrobnejšie 

informácie sú zverejnené na webových stránkach RKK a RK, kde sú zverejnené aj ďalšie 

podujatia a aktivity jednotlivých knižníc. 

 

 

 

 

Knižnica 
2015 

Z toho 

HIP 
2016 

Z toho 

HIP 
Rozdiel 

Rozdiel 

HIP 

KJF v Trnave 640 136 671 151 +31 +15 

Galantská knižnica  165 46 166 38 +1 -8 

Záhorská knižnica  175 72 168 57 -7 -15 

Žitnoostrovská knižnica  187 31 141 38 -46 +7 

Spolu 1 167  285 1 146  284 -21 -1 
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Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave  

 

ODBORNÉ KNIHOVNÍCKE SEMINÁRE A WORKSHOPY: 

Krajská porada bibliografických pracovníkov TTSK a BSK. 16. marec 2016 

Miesto:  Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave  

Pracovné stretnutie užívateľov KIS Virtua v TTSK za účasti pracovníkov SNK Martin. 

Miesto: Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave  

Seminár Komunikačné zručnosti v knižnici. 27. máj 2016 

Miesto:  Aula Trnavskej univerzity 

Odborná exkurzia v Zlíne (Česko) – Univerzitná knižnica Tomáša Baťu a Krajská knižnica 

Františka Bartoša. 14. september 2016  

Výročná porada knihovníkov VK TTSK okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany spojená 

s odborným seminárom Ako vypracovať žiadosť o dotáciu z FPU. 23.11. 2016 

Miesto:  KJF v Trnave, Trnava  

 

PODUJATIA PRE VEREJNOSŤ: 

Týždeň slovenských knižníc –17. ročník sa niesol pod mottom „Knižnice pre všetkých“. 

Hlavnými organizátormi boli Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov 

a knižníc. V Trnavskom kraji nad podujatiami prevzal záštitu Tibor Mikuš, predseda TTSK. 

Otvorenie sa uskutočnilo 1.3.2016 o 10,00 hod. za účasti Mgr. Silvie Mruškovičovej z odboru 

kultúry TTSK, členov kultúrnej rady TTSK, riaditeľov a pracovníkov regionálnych knižníc, 

riaditeľov kultúrnych organizácií v meste, návštevníkov a žiakov zo ZŠ Dobrá Voda. 

Hosťami boli: V. Šikulová, Ľ. Dobrovoda, S. Jurčová, K. Bodorik, M. Danaj, S. Majchráková, 

M. Hlušíková, Z. Kuglerová, O. Kalamár a Ľ. Kepštová. Počas tohto týždňa si mohli 

návštevníci čitárne pozrieť výstavu fotografií Waldemara Švábenského z knihy Benjamína 

Škreka Sonety pre Trnavu. Oddelenie pre deti zase krášlila výstava z časopisu Slniečko, 

spojená so súťažou. Počas celého TSK zorganizovala KJF v Trnave spolu 30 podujatí, na 

ktorých sme privítali 906 účastníkov. 174 čitateľom boli odpustené pokuty v celkovej hodnote 

1 977 €, vrátených bolo spolu 596 kn. j. po prekročení výpožičnej doby. 

Opäť bola vytvorená trojčlenná „knižničná hliadka“ s cieľom nájsť a následne odmeniť 

čítajúcich ľudí. Za odmenu sa rozdávali zľavové kupóny do Martinusu, záložky do knihy 

a pohľadnice a pre tých, ktorí čítali knihu, ročné členské do KJF v Trnave. Dňa 2.3.2016 

od 10:30 – 12:00 hod. hliadka navštívila: hlavnú stanicu, autobusovú stanicu, ZOC Max, Park 

Janka Kráľa a pešiu zónu. Odmenila piatich čítajúcich knihu a troch čitateľov časopisov.  

Maličkí a mamičky – cyklus podujatí, ktorého cieľom je pôsobiť na mamičky na materskej 

dovolenke. V roku 2016 sa uskutočnili tri návštevy v trnavských materských centrách – TMC 

na Okružnej ulici a Mama klub na Limbovej ulici. V tomto cykle sa zrealizovalo aj jedno 

podujatie – stretnutie s mamičkami a ich deťmi v stánku na Trojičnom námestí na podujatí 

Májový kvet (11. – 13. 5. 2016) 

Trnavské kontexty – cyklus podujatí, ktorých zámerom je predstavovať osobnosti, ktoré sú 

späté s naším mestom, v Trnave sa narodili, žijú v nej, alebo je Trnava zdrojom inšpirácie pre 

ich tvorbu. V rámci cyklu sa uskutočnili napr. tieto podujatia:  

Môj kráľ – prezentácia knihy Gabriely Spustovej-Izakovičovej  

Veľká noc prichádza - stretnutie detí so spisovateľkou Oľgou Kohútikovou 

Nože rýchlo povedz – prezentácia knihy Jána Čápku 

Hlásky lásky – prezentácia knihy Viery Mikušovej Roderovej  
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Klub mladých filatelistov – filatelistický krúžok, ktorého členovia sa stretávajú v oddelení 

pre deti. Odborným garantom je známy trnavský filatelista Ján Mička. V KJF v Trnave sa 

v roku 2016 stretli 5-krát. Okrem toho úspešne reprezentovali knižnicu na Bratislavských 

zberateľských dňoch a Dňoch mladých filatelistov v Belušských Slatinách. Boli tiež súčasťou 

Fóra humoristov Známkovanie – Rodinné balenie o filatelii.  

Okrem uvedených podujatí sa KJF v Trnave aj v roku 2016 aktívne zapájala do tradičných 

celoeurópskych a celoslovenských podujatí ako napr. Noc literatúry, Kniha a ešte trochu viac, 

Les ukrytý v knihe, Celé Slovensko číta deťom, Čítajme s Osmijankom, Noc s Andersenom 

a ďalších. 

 

Galantská knižnica 

Akordy lásky – poetické pásmo venované nedožitým 90. narodeninám Vojtecha Mihálika, 

básnika, rodáka z Dolnej Stredy. V roku 2016 sme si pripomenuli jeho dvojité výročie - 90. 

výročie narodenia a 15. výročie úmrtia. Študenti seredského gymnázia, ktoré nesie jeho meno, 

sa rozhodli pripomenúť si toto výročie literárno-poetickým pásmom Akordy lásky, ktoré 

predstavili na slávnostnej akadémii v Seredi. Podujatie sa konalo v bábkovej sále Mestského 

kultúrneho strediska v Galante.  

O Kube s Miguelom Méndezom – beseda o Kube. Miguel Méndez rozprával študentom 

o svojej krajine, o Kube, o karibskej oblasti, mentalite ľudí a spôsobe ich života. Cez tanec 

predstavil študentom latinsko-americkú kultúru. Predviedol a naučil záujemcov tancovať 

najpopulárnejší tanec salsu a merenge. Miguel Méndez je riaditeľom Latino Cultúrneho 

projektu, ktorým šíri a propaguje kultúru krajín Latinskej Ameriky na Slovensku i v celej 

Európe. Založil viacero tanečných skupín a vedie Tanečnú akadémiu v Bratislave. Je 

spoluúčastníkom populárneho podujatia v Galante – Kubánska noc. 

Beseda s Jozefom Banášom – hlavnou témou besedy boli dve najnovšie knihy Dementi 

a Kód 7. Jozef Banáš predstavil okrem spomínaných dvoch nových kníh aj niektoré staršie 

tituly. Rozprával o skutočnostiach, ktoré ho motivujú a inšpirujú k písaniu. V jeho najnovšej 

knihe Kód 7 je hlavnou motivačnou témou šťastie a inšpiráciou pre neho bola krajina Bhután. 

Poslucháči po pútavom rozprávaní mohli nadobudnúť pocit, že túto krajinu by mali spoznať aj 

osobne. Záver tejto zaujímavej besedy bol spojený s autogramiádou.  

Slávnostné vítanie knihy – ide o 1. diel knihy o ženách jedného z najvýznamnejších 

šľachtických rodov Uhorska – Esterházyovcov autorky PhDr. Anny Jónásovej. Hostí 

a návštevníkov podujatia uvítala a celé podujatie uvádzala moderátorka v historickom odeve 

ako grófka Kristína Nyáriová, druhá manželka palatína Mikuláša Esterházyho. Prítomných do 

historických dôb preniesla aj pani Ľudmila Horváthová úryvkom z testamentov žien rodu 

Esterházyovcov. Nasledovali lektorské hodnotenia publikácie. Potom sa slova ujala autorka 

knihy, PhDr. Anna Jónásová, ktorá predstavila svoje dielo.  

Pod lupou – 8. ročník slávnostného vyhodnotenia časopisu Pod lupou, ktorý si tvoria 

samotné deti svojimi príspevkami. Galantská knižnica vydáva literárny časopis, v ktorom sa 

uverejňujú literárne práce detí základných škôl z galantského okresu. Aj v tomto roku boli 

vydané dve čísla.  

 

Záhorská knižnica  

Dni detskej knihy – Celé Slovensko číta deťom – hlavným cieľom je tvorivo motivovať 

deti a mládež k čítaniu kníh. Prostredníctvom besied so spisovateľmi, dramatizovaného 

čítania, či workshopov s ilustrátormi majú deti možnosť hlbšie nazrieť do tajomstiev ukrytých 

v knihách.   
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Stopa J. M. Hurbana a S. H. Vajanského v našej literárnej a politickej minulosti – 
multimediálne podujatie zorganizované v spolupráci so Záhorskou galériou J. Mudrocha 

v Senici pre študentov stredných škôl a odbornú verejnosť nazvané „Osobnosti literárnych 

dejín regiónu Záhoria,“. Prednáška od docenta PhDr. Ivana Mrvu, CSc. z Univerzity svätých 

Cyrila a Metoda v Trnave a recitácie Mgr. Art. Jozefa Šimonoviča – herca, recitátora 

a podpredsedu Matice slovenskej z Bratislavy mali pozitívny ohlas. 

Pasovanie detí do cechu čitateľského – podujatie sa stretlo s veľkou odozvou. Cieľom je 

motivovať žiakov prvého stupňa ZŠ k čítaniu kníh a nadviazaniu priateľstva s knižnicou. 

Tento rok sa celé podujatie nieslo v rozprávkovom štýle. Kráľ a kráľovná si pre deti pripravili 

zopár úloh, po ich správnom vyriešení a zodpovedaní otázok pán kráľ deti pasoval za 

čitateľov knižnice. Odtlačkom svojho prsta spečatili sľub, že budú vzornými čitateľmi.  

Kniha Záhoria 2015 – spolu 65 titulov sa uchádzalo o priazeň priateľov knižnej produkcie 

v 8. ročníku tejto čitateľskej ankety, ktorú vyhlásili Záhorská knižnica v Senici, Záhorská 

galéria J. Mudrocha v Senici, Záhorské múzeum v Skalici a Mestské centrum kultúry 

Malacky. O výsledku rozhodli čitatelia hlasmi odovzdanými jednotlivým titulom.  

Literárna Senica Ladislava Novomeského. XXX. ročník celoslovenskej autorskej súťaže – 

autorská súťaž oslávila v roku 2016 tridsaťročné jubileum. V jubilejnom ročníku sa prihlásilo 160 

autorov s 375 súťažnými prácami v kategóriách poézia a próza. Posúdila ich odborná porota 

v zložení predseda poroty Peter Valček a členovia Dana Podracká, Marián Grupač, Karol Csiba. 

Odborným garantom bol predseda Spoločnosti L. Novomeského spisovateľ Peter Jaroš. 

Stretlo nás svetlo – literárno-hudobná kompozícia k životnému jubileu prof. Evy 

Fordinálovej. Literárno-hudobnou kompozíciou sme si vo štvrtok 15. decembra 2016 na 

spoločnom podujatí Záhorskej galérie Jána Mudrocha, Záhorskej knižnice v Senici, 

Záhorského múzea v Skalici a obce Borský Mikuláš uctili jubilujúcu literárnu historičku 

a poetku profesorku Evu Fordinálovú. 

 

Žitnoostrovská knižnica  
 

Pri organizovaní podujatí sme sa sústredili na dôstojné oslávenie 200. výročia Jozefa 

Miloslava Hurbana. Zorganizovali sme podujatia rôzneho typu: výstavy, prednášky, lit. 

besedy, kvízy o jeho živote a diele pre študujúcu mládež škôl mesta Dunajská Streda.  

Jozef Miloslav Hurban – Osobnosť zvoniaca činom prednáška docenta PaeDr. Júliusa 

Lomenčíka, PhD.  

Muž, ktorý stál po Štúrovom boku – prednáška publicistu, šéfredaktora magazínu 

Slovensko, publicistu, Mgr. Igora Váleka. Počet účastníkov spolu bolo 114.  

Celoročná pamätná výstava, ktorú si počas roka pozrelo 100 návštevníkov. 

Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia, prednáška spojená s výstavou. Na 

podujatí sa zúčastnilo 45 študentov.  

Stretnutie s Keller Péterom, pravnukom významného maďarského spisovateľa Gárdonyi 

Gézu. Na stretnutí bolo prítomných 36 študentov stredných škôl. 

Oslava 170. Výročia založenia Slovenských národných novín – prednáška Mgr. Maroša 

Smolca, šéfredaktora SNN a podpredsedu Matice slovenskej, herca, recitátora Jozefa 

Šimonoviča. Na prednáške sa zúčastnilo 48 študentov Gymnázia L. Dúbravu. 

Život a dielo básnika, prozaika Pósa Lajosa – otvorenie pamätnej výstavy spojené 

s prednáškou, ktorej sa zúčastnilo 50 študentov stredných škôl. 
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5. 3 Edičná činnosť 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave  
 

PERIODICKÉ PUBLIKÁCIE:  

Čaruška : časopis mladých čitateľov. - Roč. 21, č. 1, 2016. - 20 s. - Formát A5. ISSN 1339-

5041. Dostupné na internete: http://www.kniznicatrnava.sk  

Čaruška : časopis mladých čitateľov. - Roč. 21, č. 2, 2016. – 20 s. - Formát A5. ISSN 1339-

5041. Dostupné na internete: http://www.kniznicatrnava.sk  

Kalendár výročí osobností trnavského regiónu 2017 / zost. Zuzana Vozárová. – Trnava :  

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2016. – Dostupné na internete: 

<http://www.kniznicatrnava.sk> 

Knižničný spravodajca : časopis pre verejné knižnice Trnavského samosprávneho kraja. - 

Roč. 43, č. 1, 2016. – 24 s. - Formát A5. ISSN 1339-4991. Dostupné na internete: 

http://www.kniznicatrnava.sk  

Knižničný spravodajca : časopis pre verejné knižnice Trnavského samosprávneho kraja. - 

Roč. 43, č. 2, 2016. – 20 s. – Formát A5. ISSN 1339-4991. Dostupné na internete: 

http://www.kniznicatrnava.sk  

NEPERIODICKÉ PUBLIKÁCIE:  

Humor_zasináč.sk 2010-2015. Zborník Fóra humoristov pri Knižnici Juraja Fándlyho 

v Trnave. / Zost. Benjamína Jakubáčová. – Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 

2016. – 101 s. – ISBN: 978-80-88695-53-0 

Ľubomír Feldek. Výberová personálna bibliografia / zostavila Emília Dolníková. - Trnava : 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2016.- 468 s. - ISBN 978-80-88695-523.  

Týždeň slovenských knižníc : 17. ročník. 1. – 6. marca 2016. – Trnava : Knižnica Juraja 

Fándlyho v Trnave, 2016. – [6] s. - 1 programová skladačka  

Regionálne knižnice Trnavského samosprávneho kraja v roku 2015 / zost. Ivana 

Gálusová. - Trnava: Trnavský samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2016. - 

19 s. – Formát A4. Elektronický dokument. Dostupné na www.kniznicatrnava.sk  

Verejné knižnice Trnavského samosprávneho kraja v roku 2015 / zost. Ivana Gálusová. -

Trnava: Trnavský samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2016. - 12 s. – 

Formát A4. Elektronický dokument.  Dostupné na www.kniznicatrnava.sk  

Slniečko, vitaj medzi nami! Bibliografický leták / zost. Veronika Chorvatovičová. – Trnava : 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2016. – [2] s.   

Mlynčeky tety Hrozienky. Bibliografický leták / zost. Alena Vozárová  – Trnava :  Knižnica 

Juraja Fándlyho v Trnave, 2016. – [2] s.   

Knihy a príbehy. Bibliografický leták  / zost. Veronika Chorvatovičová  – Trnava :  Knižnica 

Juraja Fándlyho v Trnave, 2016. – [4] s.   

Bojnickí búbeli. Bibliografický leták / zost. Alena Vozárová – Trnava :  Knižnica Juraja 

Fándlyho v Trnave, 2016. – [2] s.   

Kúzelník so slovami. Bibliografický leták / zost. Veronika Chorvatovičová  – Trnava :  

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2016. – [2] s.   

PREZENTÁCIE 

Bibliobox ako nonstop služba. Prezentácia na Národnej komisii pre služby v Ružomberku. 

Vypracovala: Benjamína Jakubáčová 

http://www.kniznicatrnava.sk/
http://www.kniznicatrnava.sk/
http://www.kniznicatrnava.sk/
http://www.kniznicatrnava.sk/
http://www.kniznicatrnava.sk/
http://www.kniznicatrnava.sk/
http://www.kniznicatrnava.sk/
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Tréning pamäti. Prezentácia a cvičenie v klube dôchodcov Suchá nad Parnou. Vypracovala: 

Jana Brliťová 

Deň mozgu. Prezentácia. 15. 3. 2016 Vypracovala: Jana Brliťová 

Myšlienkové mapy. Prednáška a prezentácia na seminár Komunikačné techniky 

v knižniciach. 26. 5. 2016, Trnava Vypracovala: Jana Brliťová 

Arpád Matejka: Dotyky s mocou. Prezentácia k uvedeniu knihy. DJP Trnava, 26. 9. 2016 

Vypracovala: Jana Brliťová 

Spravme niečo pre svoj mozog. Prednáška a vzorový tréning pamäti. Veľtrh seniorov. 13. 

10. 2016 Vypracovala: Jana Brliťová 

 

Galantská knižnica  
 

PERIODICKÉ PUBLIKÁCIE 

Kalendár výročí osobností okresu Galanta : 2016. (Elektronická forma) / Zost. Judita 

Kontárová. – Galanta : Galantská knižnica, 2016. Dostupné na internete: 

http://www.galantskakniznica.sk/sk/regionalne-informacie/ 

Zoznam periodickej tlače v Galantskej knižnici : 2016 (elektronická forma) / Zost. Lenka 

Medovčíková. – Galanta : Galantská knižnica, 2016. Dostupné na internete: 

http://www.galantskakniznica.sk/files/files/2016/NOVINY%202016-web.pdf 

Pod lupou : časopis literárnych prác žiakov ZŠ v okrese Galanta. – Roč. 8, č. 1, 2016. – 28 s. 

Formát A5. Dostupné na internete: http://www.galantskakniznica.sk/sk/pod-lupou/ 

Pod lupou : časopis literárnych prác žiakov ZŠ v okrese Galanta. – Roč. 8, č. 2, 2016. – 36 s. 

Formát A5. Dostupné na internete: http://www.galantskakniznica.sk/sk/pod-lupou/ 

Knihovnícky obzor : metodicko-inštruktážny časopis pre knihovníkov verejných knižníc 

okresu Galanta. – Roč. 33, č. 1, 2016. – 28 s. Formát A5. Dostupné na internete:   

http://www.galantskakniznica.sk/sk/knihovnicky-obzor/ 

Knihovnícky obzor : metodicko-inštruktážny časopis pre knihovníkov verejných knižníc 

okresu Galanta. – Roč. 33, č. 2, 2016. – 16 s. Formát A5. Dostupné na internete:  

http://www.galantskakniznica.sk/sk/knihovnicky-obzor/ 

NEPERIODICKÉ PUBLIKÁCIE 

Vojtech Mihálik (1921-2001) : personálna bibliografia / Zost. Zuzana Fajnorová.  

– Galanta : Trnavský samosprávny kraj – Galantská knižnica, 2016. – 80 s. – ISBN 978-80-

89097-33-3 

Speleológ Ján Majko (1900-1985) : personálna bibliografia / Zost. Judita Kontárová. – 2. 

preprac. a dopl. vyd. – Galanta : Trnavský samosprávny kraj – Galantská knižnica, 2016. – 68 

s. – ISBN 978-8089097-34-0 

Rok 2017 – Rok Jozefa Miloslava Hurbana / Zost. Judita Kontárová. – 1. vyd. – Galanta : 

Galantská knižnica, 2016. – Nestr. 

Jozef Banáš / Zost. Lenka Medovčíková. – Galanta : Galantská knižnica, 2016. – Nestr. – 

Knižná záložka  

Najaktívnejší detský čitateľ školského roka 2016/2017 : Rok čitateľskej gramotnosti /Zost. 

Zuzana Fajnorová. – Galanta : Galantská knižnica, 2016. – Nestr. – Knižná záložka  

 

 

http://www.galantskakniznica.sk/sk/regionalne-informacie/
http://www.galantskakniznica.sk/files/files/2016/NOVINY%202016-web.pdf
http://www.galantskakniznica.sk/sk/pod-lupou/
http://www.galantskakniznica.sk/sk/pod-lupou/
http://www.galantskakniznica.sk/sk/knihovnicky-obzor/
http://www.galantskakniznica.sk/sk/knihovnicky-obzor/
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Záhorská knižnica  
 

PERIODICKÉ PUBLIKÁCIE: 

Metodický list č. 1 / zost. Eliška Šefčíková, Alena Švecová, Eva Pekárová. – Senica: 

Záhorská knižnica, 2016. 31 s. Dostupné na www.zahorskakniznica.eu  

Metodický list č. 2 / zost. Eliška Šefčíková, Alena Švecová. – Senica: Záhorská knižnica, 

2016. 28 s. Dostupné na www.zahorskakniznica.eu  

NEPERIODICKÉ PUBLIKÁCIE:  

Kalendárium regionálnych osobností. Jubilanti roku 2017/ zost. Alena Švecová. – Senica: 

Záhorská knižnica, 2016. 31 s. 

Literárna Senica Ladislava Novomeského 2016. Bulletin víťazných prác XXX. ročníka 

autorskej súťaže/ zost. Milan Soukup, Eliška Šefčíková. – Senica: Záhorská knižnica, 2016. 

111s. ISBN 978-80-85145-21-2 

Žitnoostrovská knižnica  
 

PERIODICKÉ PUBLIKÁCIE:  

Kalendár výročí osobností Dunajskostredského okresu 2016 / zost. Varga Márta. - 

Dunajská Streda: Trnavský samosprávny kraj. Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede, 

2016.  

NEPERIODICKÉ PUBLIKÁCIE: 

Csóka Ferenc: personálna bibliografia / Varga Márta. – Dunajská Streda: Žitnoostrovská 

knižnica v Dunajskej Strede, 2016. - 4 s. - Tiráž v slovenčine 

Vida Gergely: personálna bibliografia / Varga Márta. – Dunajská Streda: Žitnoostrovská 

knižnica v Dunajskej Strede, 2016 .- 8 s. 

 

 

6. ZAMESTNANCI KNIŽNÍC 

V RKK a RK TTSK v roku 2016 zabezpečovalo činnosť knižnice spolu 79,41 zamestnancov, 

z toho 74 zamestnancov na plný pracovný úväzok. Knižnice uzatvorili spolu 29 dohôd 

o vykonaní práce a 5 osôb vykonávalo činnosť v inom pracovno-právnom vzťahu (zmluva 

o dielo, zmluva o vytvorení diela a pod.). Zmluvy o vykonaní práce sa uzatvárali najmä pri 

autoroch pozvaných na besedu či prednášku a pod. Priemerná hrubá mesačná mzda 

zamestnanca knižnice bola 756 €, priemerná hrubá mesačná mzda odborného zamestnanca 

bola 739 €.  

V rámci členenia podľa stupňa dosiahnutého vzdelania pracovalo v sledovaných knižniciach 

v roku 2016 spolu 23 vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov, 4 z nich dosiahli s odborným 

vysokoškolským vzdelaním. 

Najväčší podiel zamestnancov dosiahlo stredoškolské vzdelanie – spolu 55,21 zamestnancov, 

z toho 35,40 zamestnancov má stredoškolské knihovnícke vzdelanie. (tabuľka č. 15) 

Nová metodika vykazovania od roku 2015 umožňuje sledovať aj členenie podľa typu 

vykonávaných činností. Z celkového počtu 79,41 zamestnancov, vykonávalo knihovnícke 

činnosti 58,81 zamestnancov (-6,19,. administratívne činnosti zabezpečovalo 13 

zamestnancov (+2) a 7,60 zamestnancov (-2,40) ostatné obslužné činnosti. (tabuľka č. 16) 

 

 

http://www.zahorskakniznica.eu/
http://www.zahorskakniznica.eu/
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Tabuľka č. 15: Zamestnanci knižnice  

Knižnica 

Osoby zabezpečujúce 

činnosť knižnice 

Priemerná 

hrubá 

mesačná 

mzda v €  

Dosiahnuté vzdelanie  
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Z
á

k
la

d
n

é 
 

KJF v Trnave 36,01 35 22 5 738 756 12 3 24,01 16 0 

Galantská knižnica  13,20 12 0 0 749 682 3 0 10,20 5,20 0 

Záhorská knižnica 17,10 13,70 7 0 820 790 4,10 0 13 8,20 0 

Žitnoostrovská knižnica  13,10 12 0 0 716 730 3 1 8 6 2,10 

Spolu 79,41 74 29 5 756 739 23 4 55,21 35,40 2,10 

 
 

Tabuľka č. 16: Zamestnanci knižnice v členení podľa typu vykonávaných činností  

Knižnica 

Z celkového počtu zamestnancov  

Vykonávajúci 

knihovnícke činnosti 

Administratívni 

zamestnanci 

Ostatní  

(napr. obslužní 

zamestnanci) 

KJF v Trnave 29,01 5 2 

Galantská knižnica  10,20 2 1 

Záhorská knižnica  11,60 3 2,50 

Žitnoostrovská knižnica  8 3 2,10 

Spolu 58,81 13 7,60 

 

 

7. HOSPODÁRENIE 

RKK a RK TTSK sú samostatne hospodáriacimi príspevkovými organizáciami. V roku 2016 

dosiahli príjmy (výnosy) spolu vo všetkých štyroch knižniciach 1 624 388 € (+348  €), 

transfery, granty, dary a príspevky predstavovali sumu 1 570 049 € (+349 858 €), pričom 

transfery od zriaďovateľa predstavovali výšku 1 367 198 € (+197 253 €).   

Jedným z dôležitých zdrojov príjmov boli aj v roku 2016 tuzemské granty, z ktorých knižnice 

získali spolu 78 722 €. Knižnica JF v Trnave získala aj finančné prostriedky z kapitoly 

Ministerstva kultúry SR vo výške 20 000 € z dotačného programu Obnovme si svoj dom. 

Rovnako dôležitým zdrojom príjmov sú aj poplatky za knižničné činnosti, v tomto 

ukazovateli bol už druhý rok vykázaný pokles. Kým v roku 2014 regionálne knižnice získali 

52 017 €, v roku 2015 to bolo 49 491 € (-2 526 €), v roku 2016 táto suma predstavovala 

47 496 € (-1 995 €) (tabuľka č. 17) 
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Tabuľka č. 17: Príjmy (výnosy) regionálnych knižníc v roku 2016 
 

Knižnica 

P
rí

jm
y

 (
v

ý
n

o
sy

) 
 

T
ra

n
sf

er
y

, 
g

ra
n

ty
, 

d
a

ry
 a

 p
rí

sp
ev

k
y

 

sp
o

lu
  

T
ra

n
sf

er
y

 z
 r

o
zp

o
čt

u
 

V
Ú

C
  

T
u

ze
m

sk
é 

g
ra

n
ty

 

sp
o

lu
  

G
ra

n
ty

 z
 k

a
p

it
o

ly
 

M
K

 S
R

  

P
o

p
la

tk
y

 z
a

 

k
n

iž
n

ič
n

é 
či

n
n

o
st

i 

KJF v Trnave 821 739   787 816  615 915  47 772  20 172  29 574  

Galantská knižnica 228 668  222 300  208 700  13 600  0  5 160  

Záhorská knižnica 326 945  318 733  308 683   10 050  0 6 926  

Žitnoostrovská knižnica  247 036  241 200  233 900  7 300  0 5 836  

Spolu 1 624 388  1 570 049  1 367 198  78 722  20 172  47 496  

 

Náklady na bežnú činnosť v roku 2016 dosiahli hodnotu 1 536 604 € (+238 474 €), náklady 

na činnosť bez mzdových a prevádzkových nákladov predstavovali sumu 96 504 € (-35 676 

€). Na nákup knižničného fondu bolo vynaložených 80 968 € (+1 578 €), mzdové náklady bez 

OON 761 262 € (+69 827 €). Zmenená štruktúra ročného výkazu o knižnici od roku 2015 

umožňuje sledovať už druhý rok aj údaj o vynaložených finančných prostriedkoch na služby, 

spotrebu materiálu, energií a prevádzkové náklady. Na uvedené položky vynaložili regionálne 

knižnice v roku 2016 spolu 284 463 € (+116 580 €). Kapitálové výdavky vykázala len KJF 

v Trnave vo výške 140 239 €. Tieto finančné prostriedky boli určené na rekonštrukciu 

vykurovania KJF v Trnave, odvlhčenie základov budovy a vypracovanie projektovej 

dokumentácie k rekonštrukcii vykurovania Príspevok od zriaďovateľa predstavoval sumu 

120 229 €, zvyšných 20 000 € knižnica získala z už spomínanej dotácie z kapitoly MK SR. 

(tabuľka č. 18) 

 

Tabuľka č. 18: Náklady na činnosť regionálnych knižníc v roku 2016 
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KJF v Trnave 728 503  38 237  29 329  346 691  152 689  140 239  
Galantská knižnica 235 584  14 017  13 449  125 964  24 612  0  
Záhorská knižnica 325 481  28 496  23 866  168 275  63 996  0 
Žitnoostrovská knižnica  247 036  15 754  14 324  120 332  43 166  0 

Spolu 1 536 604  96 504  80 968  761 262  284 463  140 239  

 

Mimorozpočtové zdroje: 
KJF V Trnave získala prostredníctvom úspešných projektov z Fondu na podporu umenia 

spolu 27 600 €. Z uvedených získaných finančných prostriedkov bolo na nákup knižničného 

fondu bolo určených 10 000 €, na obnovu interiéru v detskom oddelení (knižničné regály) 

15 000 €; na Fórum humoristov 2 600 €. Z kapitoly Ministerstva kultúry získala kultúrne 

poukazy v hodnote 172 € a kapitálové výdavky vo výške 20 000 € z dotačného programu MK 

SR Obnovme si svoj dom. KJF v Trnave získala v sledovanom období aj ďalšie 

mimorozpočtové zdroje v celkovej hodnote 3 400 € od mesta Trnava a Združenia kníhkupcov 

a vydavateľov Slovenska.  
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Galantská knižnica v Galante vďaka úspešným projektom z Fondu na podporu umenia 

získala finančné prostriedky vo výške 13 100 €. Z uvedenej sumy bolo na rekonštrukciu 

počítačovej siete 6 000 € a na nákup knižničného fondu 7 100 €. Na nákup knižničného fondu 

prispelo aj mesto Galanta sumou 500 €. Aj v roku 2016 sa knižnica zapojila do 

medzinárodného projektu „Márai program“ Nadácie Nemzeti Kulturális Alap (Maďarsko), 

ktorá poskytla knižný dar v počte 203 kníh v hodnote 1 608,86 €.  

Záhorská knižnica v Senici získala z podporených projektov Fondu na podporu umenia  

spolu 9 500 €, z ktorých bolo 7 500 € určených na nákup knižničných fondov a 2 000 € na 

realizáciu XXX. ročníka podujatia s celoslovenským dosahom Literárna Senica Ladislava 

Novomeského. Ďalšie finančné prostriedky získala knižnica z fondu PRO Senica v celkovej 

výške 2 850 €, ktoré boli určené na realizáciu podujatí Dni detskej knihy (300 €) a podujatia 

venované sociálnej prevencii (250 €). Od COOP Jednota Senica získala knižnica sponzorský 

dar vo výške 100 €, ktorý bol určený na realizáciu podujatia Deň detskej knihy.  

Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede získala z podporeného projektu Fondu na 

podporu umenia 7 100 € na nákup knižničného fondu. Od mesta Dunajská Streda v rámci 

projektu „Podpora všeobecne prospešných služieb a aktivít v roku 2016“ získala knižnica 200 

€ na organizovanie kultúrno-spoločenských aktivít zacielených na podporu čítania. Z nadácií 

z Maďarska získala knižnica 231 zväzkov kníh a 4 CD v celkovej hodnote 778 €.  

 

Vroku 2016 bolo na nákup knižničného fondu použitých 80 968 €, čo je o 1 578 € viacej ako 

v roku 2015. Knižnice nakúpili spolu 7 293 (+1 103) kn. j., pričom nárast v danom 

ukazovateli zaznamenali všetky štyri knižnice. Podľa Metodického pokynu MK SR č. MK-

1669/2010-10/7472 k určeniu štandardov pre verejné knižnice by priemerná suma na 1 kn. j. 

získanú kúpou v regionálnych knižniciach mala dosiahnuť hodnotu 10 €. Odporúčaný 

štandard splnili všetky regionálne knižnice TTSK.  

Základnou úlohou verejných knižníc je uspokojovanie potrieb a záujmov svojich 

používateľov, preto knižničné fondy musia mať primeraný rozsah, skladbu a kvalitu, čo sa dá 

dosiahnuť len systematickou aktualizáciou novými dokumentami. Jedným z parametrov 

vyššie spomínananého metodického pokynu je preto aj počet prírastkov knižničných jednotiek 

nadobudnutých kúpou na jedného obyvateľa v sídle regionálnej knižnice. I napriek 

maximálnej snahe verejných knižníc sa uvedený odporúčaný štandard dlhodobo nedarí 

dosiahnuť. (tabuľka č.19)  

 

Tabuľka č. 19: Prírastky získané kúpou – priemerná suma na 1 knižničnú jednotku a počet 

prírastkov kúpou na 1 obyvateľa v sídle knižnice 

Knižnica 

Finančné 

prostriedky 

v € na 

nákup 

knižničného 

fondu  

Počet 

knižničnýc

h jednotiek 

získaných 

kúpou  

Priemerná 

suma € na 1 

knižničnú 

jednotku 

získanú 

kúpou 

Počet 

prírastkov 

na 

obyvateľa 

získaných 

kúpou 

Odporúčaný 

štandard 

počtu 

prírastkov 

kúpou na 1 

obyvateľa  

KJF v Trnave  29 329  2 737  10,72 0,04 kj 0,13 kj 

Galantská knižnica  13 449  1 138  11,82 0,08 kj 0,15 kj 

Záhorská knižnica  23 866  2 124  11,24 0,11 kj 0,15 kj 

Žitnoostrovská knižnica  14 324  1 294  11,07 0,06 kj 0,15 kj 

Priemer 80 968  7 293  11,10 0,06 kj  

 

Pri pohľade na počet prírastkov knižničných jednotiek získaných kúpou v prepočte na             

1 obyvateľa dosiahla najlepší výsledok Záhorská knižnica v Senici, ktorá za odporúčaným 

štandardom (0,15 knižničnej jednotky na obyvateľa) zaostáva len o 0,04 knižničnej jednotky. 
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Všetky RKK a RK v TTSK dosiahli v tomto ukazovateli priemernú hodnotu 0,06 knižničnej 

jednotky na obyvateľa v sídlach RKK a RK.  

Finančné prostriedky vynaložené na kúpu knižničného fondu na jedného obyvateľa v sídle 

knižnice, dosiahli RKK a RK a v TTSK priemernú hodnotu 0,66 € (+0,02 €). Najlepší 

výsledok v danom ukazovateli dlhodobo dosahuje Záhorská knižnica v Senici, ktorá dosiahla 

hodnotu 1,19 € na obyvateľa v sídle knižnice (+0,17 €). Najmenej finančných prostriedkov na 

1 obyvateľa vynaložila KJF v Trnave (0,45 €). Dosiahnutú hodnotu výrazne ovplyvňuje 

skutočnosť, že v porovnaní s ostatnými regionálnymi knižnicami TTSK má sídlo KJF 

v Trnave 3 až 4 krát viac obyvateľov ako je počet obyvateľov v sídlach ostatných 

regionálnych knižníc v kraji. (tabuľka č. 20) 
 

Tabuľka č. 20: Finančné prostriedky na nákup kníh na 1 obyvateľa sídla knižnice 

Knižnica 2014 2015 2016 Rozdiel 

KJF v Trnave  0,46 0,42 0,45 € +0,03 

Galantská knižnica  0,95 0,83 0,89 € +0,06 

Záhorská knižnica  0,92 1,02 1,19 € +0,17 

Žitnoostrovská knižnica  0,83 0,83 0,63 € -0,20 

Priemer 0,66 0,64 0,66 € +0,02 

 

Podrobnejšie je hospodárenie regionálnych knižníc v roku 2016 spracované vo výročných 

správach jednotlivých regionálnych knižníc za rok 2016. 
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