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1. Základné údaje 

 
1.1. Názov organizácie:  Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave  (ďalej knižnica) 

 

1.2. Personálna vybavenosť:  

V knižnici v roku 2015 pracovalo  v priemere 38 fyziských osôb, čo na prepočítaný stav 

bolo   37, 4 pracovníkov,   z toho 1 pracovníčka pracuje na 6 hod.  

Pracovný pomer  ukončili dvaja pracovníci, z toho   k 31. 3. 2015 skončila   1 pracovníčka 

z dôvodu odchodu do starobného dôchodku a 1 na vlastnú žiadosť. 1 pracovníčka nastúpila  

29. 3. 2015 na rodičovskú dovolenku. 

Nový pracovný pomer  k 1. 2. 2015 uzatvorila   1 pracovníčka. V rámci projektu XX Podpora 

zamestnávania nezamestnaných v rámci Operačného programu zamestnanosť a sociálna 

inklúzia, podľa  § 54 zákona o zamestnanosti – zamestnávanie mladých ľudí do 29 rokov 

nastúpili do knižnice 2 pracovníčky k 1. 4. 2015  a 1 pracovník k 1. 12. 2015. 

S Úradom práce sociálnych vecí a rodiny mala v roku 2015 knižnica uzatvorené 3 

zmluvy na chránené pracoviská (registratúrne pracovisko, hudobné oddelenie a oddelenie pre 

nevidiacich). Spolu sme zamestnávali 2 zdravotne znevýhodnených pracovníkov, z toho 1 je 

nevidiaci. Činnosť jedného chráneného pracoviska – hudobné oddelenie je od roku 2014 

pozastavená z dôvodu úmrtia zdravotne znevýhodnenej pracovníčky. Aj v roku  2015 nám 

ÚPSVaR na základe zmluvy refundoval  mzdu  a odvody pracovného asistenta pri 

nevidiacom pracovníkovi. 

Suma refundácie financií  z  ÚPSVaR za chránené pracoviská, za pracovného asistenta  pre 

nevidiaceho a refudácie  miezd  v rámci projektu XX - §54  v roku 2015  bola 20 236,21 €. 

ÚPSVaR a knižnica spolupracujú aj v zmysle §10 zákona o zamestnanosti. Počas roku 2015 

vykonávali vykonávalo 6 nezamestnaných osôb (3 muži, 3 ženy) pomocné práce v knižnici, 

a to mesačne 32 hodín.   

 

1.3. Priemerná mzda:  

730,35  € 

 

1.4. Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky:  

             506 441,-  

 

1.5. Grantový systém MK SR – bežné výdavky:  

 Nákup knižného fondu                                                                                    12 000  €    

 Modernizácia technického vybavenia                                                               4 200  €  

 Seminár Rozvoj čitateľskej gramotnosti    1 050  € 

 Fórum humoristov 2015                                                                                    1 000  €             

Kultúrne poukazy                                                                                                  130  €    

Spolu z grantového systému MKSR  na bežné výdavky:                            18 380  € 

 

1.6. Kofinancovanie grantov z MKSR – bežné výdavky:    

  2441 € 

 

1.7. Tržby a vlastné výnosy:   

34 191,44 € 
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1.8. Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky:  0 

 

1.9. Grantový systém Mesta Trnava 

400,€ 

Grant Združenia kníhkupcov a vydavateľov 

            500,- € 

            Klub prateľov Trnavy 

            160,- €  

            Spolok slovenských knihovníkov 

            200,- €     

 

       1.10  Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov: 0      

 
  

2. Metodická činnosť:  
 
2.1 Metodická a poradenská činnosť verejným knižniciam 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave plní funkciu krajskej a regionálnej knižnice, 

v rámci ktorej poskytuje metodické, poradenské a konzultačné služby trom regionálnym 

knižniciam na území Trnavského samosprávneho kraja – Záhorská knižnica v Senici, 

Žitnoostrovná knižnica v Dunajskej Strede a Galantská knižnica, ďalej mestským a obecným 

verejným knižniciam, knižniciam iných typov. Spolu v Trnavskom samosprávnom kraji 

pôsobí 234 verejných knižníc. Metodickú a poradenskú činnosť knižnica  v roku 2015 

vykonávala pre 3 regionálne knižnice Trnavského samosprávneho kraja a 89 obecných a 4 

mestské knižnice v okresoch Trnava, Hlohovec a Piešťany. 

Plán činnosti oddelenia metodiky bol čiastočne narušený viacnásobným posunom termínu 

spracovania ročných výkazov o knižnici za rok 2014 (KULT 10-01), nefunkčnosťou 

a chybovosťou systému KEŠKULT v prvých dňoch vykazovania a výrazným nárastom 

konzultácií a usmernení knihovníkov a pracovníkov obecných úradov z dôvodu radikálnej 

zmeny metodiky vykazovania. V druhom polroku bola činnosť obmedzená z dôvodu 

rekonštrukcie budovy knižnice, nebolo k dispozícii služobné vozidlo.  

 

Metodicko-inštruktážne návštevy:  

 plán na rok 2015:   45 

 skutočnosť:                         39  

Konzultácie:  

 plán na rok 2015:   180 

 skutočnosť:                      212 

 

2.1.1 Vzdelávanie: 

a) individuálne:  9 

- zaškolenia pracovníčok ObK Vlčkovce, Veľké Kostoľany (2x), Veselé, Šúrovce, 

Pastuchov, Bučany, Brestovany (2x)   

b) kolektívne: 1 

- praktický seminár Rozvoj čitateľskej gramotnosti z pohľadu detského knihovníka 

(27.5.2015) 
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        2.2  Prieskumová a rozborová činnosť 

Štatistika 

Ročný výkaz o knižnici za rok 2014 KULT (MK SR) 10 – 01  

- Spracovanie  Ročného výkazu o činnosti knižnice za rok 2014 za KJF v Trnave 

- Spracovanie výkazov o činnosti knižníc okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec za rok 

2014 (85 výkazov + sumáre podľa typu knižníc + komentáre k sumárom, zoznam 

spravodajských jednotiek za jednotlivé okresy)  

- Kontrola a aktualizácia názvu spravodajskej jednotky a zriaďovateľa, kontrola  

a oprava mailových adries (podľa usmernení spracovateľa KULT 10-01) 

- Konzultácie a usmernenia k vypracovaniu ročného výkazu za obecnú knižnicu 

Krajská štatistika 

- Regionálne knižnice TTSK v roku 2014 – sumár za TTSK  

- Konzultácie metodičkám RK k štatistike - telefonické, elektronické a osobné 

- Aktualizácia zoznamu spravodajských jednotiek za TTSK, kontrola elektronickej  

databázy verejných knižníc TTSK (218 výkazov) 

Benchmarking knižníc, plnenie štandardov, odpočty, hodnotenia 

- spracovanie dotazníka benchmarkingu za KJF v Trnave za rok 2014 

- výpočet plnenia štandardov za jednotlivé regionálne knižnice TTSK za rok 2014 

s komentárom   

- odpočet plnenia Národného akčného plánu pre deti na roky 2013-2017 pre odbor 

kultúry TTSK 

- vyhodnotenie Týždňa slovenských knižníc a Noci s Andersenom 2015 za verejné 

knižnice TTSK 

- výpočet plnenia štandardov za jednotlivé regionálne knižnice TTSK za rok 2014 

s komentárom  

2.3 Ochrana osobných údajov 

- Plnenie povinností zodpovednej osoby v súlade s § 27 zákona č. 122/2013 Z. z.  

o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov  

- poučenie oprávnenej osoby – 3 pracovníci  

- poučenie o povinnosti mlčanlivosti – 3 pracovníci  

- poverenie na získavanie a spracúvanie osobných údajov používateľa knižnice v mene 

prevádzkovateľa (3 oprávnené osoby) 

- vybavovanie žiadostí dotknutých osôb o výmaz z informačného systému – 15 žiadostí  

- archivácia nahrávky z bezpečnostnej kamery v dvoch prípadoch krádeže bicykla 

z priestorov KJF v Trnave, v jednom prípade nahrávka zlikvidovaná, v druhom prípade 

postúpená PZ SR v Trnave  

 

    2.4 Koordinácia krajskej bibliografickej činnosti  

          Krajská porada bibliografických pracovníkov Trnavského samosprávneho kraja 

a Bratislavského samosprávneho kraja bola v spolupráci so SNK v Martine a s KJF v Trnave 

realizovaná v Záhorskej knižnici v Senici. Pre pracovnú zaneprázdnenosť pracovníčok SNK 

(finalizácia prác na projekte digitalizácie dokumentov v SNK) bol plánovaný workshop 
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bibliografov zo strany SNK zrušený. Pre SNK v Martine a MK SR sme zaslali ročný výkaz 

o neperiodických publikáciách za rok 2014 KULT 4-01 a pre SNK v Martine Evidenčný súpis 

plánovaných bibliografických prác regionálnych knižníc TTSK na rok 2016.  

 

 

3. Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť: 
 

3.1 Hlavné ukazovatele činnosti  /Knižničný fond, čitatelia, výpožičky/ 

   Knižnica poskytovala služby vo svojej hlavnej budove na Rázusovej ulici č.  1  

v Trnave,  aj na detašovaných pracoviskách, pobočkách knižnice v častiach Trnavy Tulipán, 

Prednádražie ako aj v hudobnom oddelení v Dome hudby na Ulici. Mikuláša Sch. 

Trnavského. 

Knižničný fond 

Doplňovanie knižničného fondu knižnica uskutočňovala nákupom titulov z vydavateľských 

ponúk a tiež  priamym odberom od dodávateľov. Pri nákupe kníh sa  využívali všetky 

poskytované zľavy, od vydavateľstva Slovart rabat 35%, vydavateľstvo Marenčín PT 

poskytlo 40%-ný rabat, Pemic 30%. Tituly so starším vročením knižnica získala hlavne darmi 

od individuálnych donátorov. Napriek zľavám sa celkový nárast cien na knižnom trhu prejavil 

v priemernej cene jedného zakúpeného dokumentu, ktorá bola 8,62 € (čo je v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom  viacej o 0,97 €). Nákup dokumentov (vrátane periodík) sa 

realizoval v hodnote 27679,79 €, čo bolo o 1627,94 € viac ako v minulom roku.  

Prírastok KF v roku 2015 bol 4160 knižničných jednotiek (o 330 kn. j. menej ako v r. 

2014).  Kúpou sme získali 2514  kn. j., darovaných bolo 1395 kn. j., náhrad za stratené 

dokumenty bolo 251 kn. j. Používatelia mali k dispozícii 224 titulov periodík v 256 

exemplároch, ktorých zoznam bol na webovej strane knižnice priebežne aktualizovaný. Údaje 

o našich periodikách sme aktualizovali pre Súborný katalóg periodík SR. Vyradilo sa   5655 

knižničných jednotiek z dôvodov ich opotrebovanosti, obsahovej zastaranosti, straty 

a multiplicity. Zoznamy vyradených kníh  boli vystavené na internete (webová strana KJF,  

portál Infolib). Pokračovalo sa v spolupráci so  SNK v Martine, ktorá si z niektorých našich 

vyradených titulov doplnila archívny depozit slovacík. Z biblioboxov sme prevzali, 

zaevidovali a do jednotlivých oddelení a pobočiek odovzdali 11726 vrátených dokumentov. 

Knižničné jednotky sa označovali vlastníckymi pečiatkami, prírastkovými číslami, 

signatúrami, čiarovými kódmi a ochrannými pásikmi.  

Čitatelia a návštevníci 

Klesajúci trend fyzických návštevníkov sprevádza stúpajúci trend virtuálnych návštevníkov.  

V roku 2015 knižnicu fyzicky navštívilo 113 589 návštevníkov, čo je priemerne  435 

návštevníkov denne.  Knižnica zrealizovala  305 316 výpožičiek, čo je 1170 výpožičiek 

denne. Okrem toho  webovú alebo FB stránku knižnice  navštívilo  133 973 

návštevníkov, čo je 513 virtuálnych návštevníkov denne. 

Na celkové výsledky mala čiastočne negatívny vplyv skutočnosť, že počas celého druhého 

polroku  sa uskutočnila  veľká  obnova  budovy – výmena okien, rekonštrukcia fasády  

a taktiež implementácia RFID systému ochrany fondu. Nevyhli sme sa tomu, že musela byť 

knižnica zatvorená, i keď bola snaha, aby bolo otvorené aspoň jedno z oddelení, kde mohli 

návštevníci vrátiť knihy, predl´žiť si výpožičnú dobu a pod.  
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Za rok 2015 registrujeme spolu 11 805 čitateľov, v porovnaní s rokom 2014 je to o 896 

menej. Z toho počet študentov je 5 013. Detí je  2 739, čo je o 320  menej ako 

 v predchádzajúcom roku.   

Počet návštevníkov knižnice možno rozdeliť na návštevníkov: 

a) analógových služieb, teda tých, ktorí fyzicky navštívili knižnicu a uskutočnili aspoň 

jednu transakciu – absenčnú,  prezenčnú alebo využili inú službu  

b) kultúrnych a vzdelávacích podujatí  

c) virtuálnych, t. j. návštevníci webovej stránky 

                                        návštevníci facebookovskej stránky 

Fyzicky knižnicu navštívilo 113 589 návštevníkov (v porovnaní s rokom 2014 je to pokles 

o 21 661), z toho bolo 15 828 návštevníkov podujatí. 

Virtuálni návštevníci:  

- webová stránka:            70 616 

- FB:     63 357 

Spolu je to 133 973 návštevníkov, čo je o 18 106 viac ako v roku 2014.  

Zaznamenali sme aj niekoľko výpadkov systému VIRTUA, najväčší bol 1. a 2. 4. 2015, pre 

technické problémy (preseknuté káble) – každý deň bol výpadok 7 hodín. Ďalej sme 

zaznamenali niekoľko výpadkov od 10 do 30 minút, celkovo systém v prvom polroku 2015 

nefungoval 25 hodín. 

Počas roka využilo v knižnici prístup na internet 3 344 používateľov, a to najmä 

prostredníctvom prístupu na verejný internet v útvare referenčných služieb (3 166). 

V oddelení pre deti využilo túto službu 160 návštevníkov, v oddelení pre nevidiacich nikto 

a na pobočke Prednádražie 18. 

Výpožičky 

V  roku 2015 knižnica zrealizovala 305 316 výpožičiek, z toho prezenčných (v budove 

knižnice) bolo 68 834.  

 

Tabuľka výkonov v hlavných ukazovateľoch činnosti 
 

Ukazovateľ 

Mer.  

Jedn. 

Plán na rok  

2015 

Skutočnosť  

2015 

% plnenia 

KNIŽNIČNÝ FOND     

Celkový stav knižničného fondu kn. j. 218 500  217 017  99,32 

Počet kn. j. Na 1 obyvateľa kn. j. 3,50 3,29 94,00 

Počet titulov odoberaných periodík titul 250  

224 

 

89,6 

Prírastok kn. j. 5000 4160 83,2 

Úbytok kn. j.  5000 5655 113,1  

VÝPOŽIČKY     

Celkový počet výpožičiek kn. j. 400 000 305316 76,33 

- Z toho Špeciálne dokumenty kn. j.   9 928  

Z celkového počtu výpožičiek prezenčné kn. j.  68 834  

POUŽÍVATELIA      

Počet registrovaných používateľov osoba 13 000 11 805 90,81 

z toho do 15 rokov osoba 3 500 2 739 78,26 

Návštevníci návšteva 200 000 247 562 124,0 

          Z toho  fyzickí návšteva  113 589  

        Virtuálni návšteva  133 973  



 7 

ĎALŠIE ČINNOSTI     

Kolektívne podujatia podujatie 500 640 128 

v tom:  informačná príprava hodina 130 136 104,62 

 Odborné podujatia, porady podujatie  5  

Metodické návštevy návšteva 45 39  

Edičná činnosť titul  14  

 Rešerše titul  287  

 
3.2 Referenčné služby 

Tieto služby poskytuje knižnica predovšetkým prostredníctvom útvaru referenčných 

služieb, ktorý zodpovedá za prevádzku študovní a učebne vrátane budovania  a ochrany ich 

fondov, propaguje a sprístupňuje regionálny knižničný fond. Pracovníci útvaru poskytujú 

konzultačné a rešeršné služby a podávajú faktografické a bibliografické informácie. Útvar 

organizuje informačnú výchovu používateľov zameranú na informácie o fondoch, 

o regionálnych informáciách, o  informačných zdrojoch a možnostiach našej knižnice 

a knižníc všeobecne.  

Na tomto pracovisku  sa prevádzkuje verejný bezplatný internet a sú prístupné i zahraničné 

informačné databázy (EBSCO). 

V uplynulom roku sa prostredníctvom tohto pracoviska návštevníkom a používateľom 

poskytlo celkovo 17 137 bibliografických informácií, 377 faktografických informácií. V 

v službe Spýtajte sa knižnice bolo zodpovedaných  68 otázok. Na rešeršovanie v EBSCO 

databázach sa realizovalo  2 540 prístupov a počet stiahnutých plnotextových dokumentov je 

258. K 31. 12. 2015 bolo vypracovaných 287 rešerší, počet záznamov 15 989. 

Knižnica vyšla v ústrety záujemcom o zhotovenie vlastnej rešerše zverejnením podrobného 

návodu, ako postupovať, na svojej webovej stránke.  Následný klesajúci počet žiadateľov 

o vypracovanie rešerše súvisí s pomerne vysokou informačnou gramotnosťou mladých ľudí, 

ktorí si elektronickú rešerš vypracujú aj samostatne.  Pre seniorov sa uskutočnili 3 cykly 

školení zameraných na základy práce s počítačom, s internetom a  elektronickú komunikáciu. 

Cyklus školení pre seniorov Tréningy pamäte sa konali v mesiacoch január – apríl. 

Zúčastnilo sa 74 záujemcov na 10 stretnutiach.  

Dňa 18. 3. 2015 sa v rámci týždňa venovaného Alzheimerovej chorobe uskutočnil Deň 

mozgu, v rámci ktorého bola prednáška o tejto chorobe, odovzdávanie diplomov prvým 

frekventantom tréningov mozgu, testovanie krátkodobej pamäti pre záujemcov / 35 účastn. 

Pre klientov denného stacionára sa konala prednáška Naj... Trnavského kraja. 

V roku 2015 všetky pracoviská  knižnice spolu uskutočnili 136 hodín informačnej prípravy 

(z toho 101 pre základné školy a materské školy, 28 hodín pre študentov stredných škôl), 183 

literárnych hodín, hudobno-slovných pásiem a hodín hudobnej výchovy.  

 

3.3. Regionálne služby 

Z celkového počtu prírastkov knižnice, do fondu regionálnej literatúry pribudlo 100 titulov. 

Do článkovej regionálnej databázy v KIS Virtua bolo spracovaných  7510 záznamov  

regionálnych článkov z periodík a  regionálnych statí zo zborníkov a z monografií. 

Pokračuje sa so zberom údajov o osobnostiach do regionálnej databázy. Do databázy bolo 

vložených 100 nových záznamov. 
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Propagácia regionálnych osobností: Webová stránka knižnice v sekcii Regionálne 

informácie sa aktualizuje raz mesačne uverejňovaním vybranej regionálnej osobnosti. 

Medailón osobnosti je aj na nástenke v priestoroch knižnice. Dodávajú sa podklady do 

rubriky Napísali o nás. Za r. 2015 je to 220 bibliografických záznamov článkov o našej 

knižnici, ktoré boli uverejnené v regionálnej a celoslovenskej  tlači, prípadne dostupné na 

internete.  

V prvom polroku 2015 na webovej stránke knižnice prebehla vedomostná súťaž o Františkovi 

Hečkovi a v druhom polroku 2015 o Wiliamovi Schifferovi. Celkový počet záujemcov 

zapojených do súťaží bol 38. Víťazi boli odmenneí knižnými cenami 

Poskytlo sa 716  záznamov (944 kópií) regionálnych adresných informácií - stála objednávka 

– Západoslovenské múzeum, Galéria Jána Koniarka, Divadlo Jána Palárika  a Knižnica Juraja 

Fándlyho. 

 

 

4. Edičná činnosť:  
 

 

4.1. periodické publikácie:  

 

Čaruška : časopis mladých čitateľov. - Roč. 20, č. 1, 2015. - 20 s. - Formát A5.  

      ISSN 1339-5041. Dostupné na internete: http://www.kniznicatrnava.sk 
 

      Čaruška : časopis mladých čitateľov. - Roč. 20, č. 2, 2015. – 20 s. - Formát A5.   

      ISSN 1339-5041. Dostupné na internete: http://www.kniznicatrnava.sk 

 

Kalendár výročí osobností trnavského regiónu 2015 / zost. Zuzana Vozárová. – Trnava : 

Trnavský samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2015. – Dostupné na 

internete: <http://www.kniznicatrnava.sk> 

 

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

Roč. 42, č. 1, 2015. – 24 s. - Formát A5. 

ISSN 1339-4991. Dostupné na internete: http://www.kniznicatrnava.sk 

 

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

Roč. 42,  č. 2, 2015. – 20 s.,  

      ISSN 1339-4991. Dostupné na internete: http://www.kniznicatrnava.sk 

 

4.2. neperiodické publikácie:  

 

Humor_zasináč.sk. : zborník Fóra humoristov 2015  / zost. Benjamína Jakubáčová. –

Trnava :  Trnavský samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2015. – 48 s.  

       -  ISBN: 978-80-88695-50-9.   Dostupné na internete: http://www.kniznicatrnava.sk 

 

Literárny salón Trnava 2015  /zostavila Benjamína Jakubáčová. - Trnava : Knižnica 

Juraja Fándlyho v Trnave, 2014.- 84 s. - ISBN 978-80-88695-49-3.  

http://www.kniznicatrnava.sk/
http://www.kniznicatrnava.sk/
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Týždeň slovenských knižníc :  16. ročník. 23. 3.– 28. marca 2015.  – Trnava :  Knižnica 

Juraja Fándlyho v Trnave, 2015. – [2] s. - 1 programový leták 

4.3. metodické, propagačné a inštruktážne publikácie:  

 

      Regionálne knižnice Trnavského samosprávneho kraja v roku 2014 /zost. Ivana    

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

      2015. -  23 s. – Formát A4. Elektronický dokument. Dostupné na www.kniznicatrnava.sk 

 

     Verejné knižnice Trnavského samosprávneho kraja v roku 2014 / zost. Ivana    

     Gálusová. -Trnava: Trnavský samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2015.  

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

 

Obežník pre zamestnancov č. 1/2015. / Zost. Ivana Gálusová. – Trnava: KJF v Trnave, 

2015. 2 s, 20 kusov. Formát A5. 

       

       Prázdninový superklub 2015- propagačná záložka 

 

      Výpožičný čas počas letných mesiacov júl – august 2015 – propagačná záložka 

 

4.4. mimo edičného plánu:  

 

Vodník  Venček. Bibliografický leták  / zost. Mgr. Veronika Chorvatovičová. – Trnava :  

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2015. – [2] s.   

 

Minimum knižničnej techniky. Pracovný manuuál pre malé obecné knižnice  / zost. Mgr. 

Ivana Gálusová. – Trnava :  Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2015. – [8] s.  Elektronický 

dokument.  Dostupné na www.kniznicatrnava.sk 

 

 

 

4.5. Prezentácie 

 

 Knižná COOLtúra. Komunitné aktivity KJF v Trnave. Prezentácia na INFOS 

2015.Vypracovala: Benjamína Jakubáčová 

 14 rokov s Andersenom. Prezentácia na Dni verejných knižníc 2015. Vypracovala: B. 

Jakubáčová 

 Trnavský Pantheon.  Prezentácia k podujatiu. Vypracovala Benjamína Jakubáčová 

 Žijú medzi nami. Prezentácia na Pramene slovenskej hudby. Vypracovala: Benjamína 

Jakubáčová 

 Lienka Snehulienka. Prezentácia k podujatiu. Vypracovala: Benjamína Jakubáčová 

 Naj... Trnavského kraja. Prezentácia k informačnej hodine. Vypracovala: Jana 

Brliťová  

 Otestujme si krátkodobú pamäť. Prezentácia ku Dňu mozgu. 25. 3. 2015. 

Vypracovala: Jana Brliťová 

 Využitie prvkov biblioterapie v knižnici. Prezentácia na Seminár Komunitná knižnica 

16. 6. 2015. Vypracovala:  Lívia Koleková 
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5. Podujatia: (dátum, názov, miesto konania, stručné zhodnotenie najdôležitejších 

podujatí) 
 
5.1 Odborné podujatia 

Krajská porada bibliografických pracovníkov TTSK a BSK 

3. marec 2015 

Miesto:  Záhorská knižnica, Senica – 10 úč. 

 

Porada metodikov BSK a TTSK za účasti zástupcov SNK v Martine 

20. máj 2015 

Miesto:  Staromestká knižnica v Bratislave -  20 úč.  

 

Seminár Rozvoj čitateľskej gramotnosti z pohľadu destského knihovníka. 

27. máj 2015 

Miesto:  KJF v Trnave,  -  55 úč.  

 

Odborná exkurzia v Knižnici Katolíckej Univerzity v Ružomberku  

9. september 2015                                                      50 úč.  

 

Výročná porada knihovníkov mestských a obecných knižníc okresov TT, HC, PIE 

10. 12. 2015 

Miesto:  KJF v Trnave, Trnava  -  35 úč.  

 

 
 

5.2 Podujatia pre verejnosť 

Zoznam podujatí pre verejnosť je uvedený v prílohe č. 1 

Najvýznamnejšie z podujatí: 

 

Týždeň slovenských knižníc - 16. ročník  bol slávnostne otvorený  23. marca 2015 o 13.00 

hod. v Trnave. Otvorenie sa konalo v  Divadle Jána Palárika v Trnave, zúčastnilo sa ho viac 

ako sto knihovníkov celého Slovenska, sympatizantov a partnerov knižníc a významných 

hostí. Príhovory predniesli Mgr. Jozef Behúl za Trnavský samosprávny kraj, ktorého predseda 

prevzal nad podujatím záštitu, za mesto Trnava vedúci kancelár primátora mesta Trnava Ing. 

Pavol Tomašovič. Svoju podporu vyjadrila za Ministerstvo kultúry Mgr. Monika Lopušanová. 

Viac o cieľoch a podujatiach knižníc v rámci TSK 2015 porozprávali Mgr. Andrea 

Doktorová, podpredsedníčka Slovenskej asociácie knižníc a Ing. Silvia Stasselová, 

predsedníčka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc. Po slávnostnej časti, v ktorej 

vystúpil aj spevácky zbor UNITTY z UCM v Trnave, sa uskutočnila krátka tlačová 

konferencia, v ktorej sa novinári dozvedeli viac o jednotlivých aktivitách a podujatiach. 

Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc ukončilo divadelné predstavenie Trnavská 

skupina alebo Viseli sme za nohu z kolotoča v naštudovaní umeleckého kolektívu Divadla 

Jána Palárika v Trnave.  

Počas otvorenia TSK 2015 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave vyhlásila dve literárne súťaže 

vo vlastnej tvorbe: 

- Literárny salón Trnava 2015 



 11 

4. ročník celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe pre začínajúcich autorov  zo 

Slovenska i Slovákov žijúcich v zahraničí. Jedna z cien bude udelená za stvárnenie témy 

k Roku Ľudovíta Štúra. 

Odborná porota: Alexander Halvoník, Radoslav Matejov a Zlata Matláková. 

Podujatie pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja  

Uzávierka: 20. august 2015 

 

- Slovensko očami detí  

Súťaž vo vlastnej literárnej tvorbe detí do 15 rokov na tému Rok Ľudovíta Štúra. Víťazné 

práce uverejnené v knižničnom časopise Čaruška. Autori víťazných prác odmenení knižnými 

a vecnými cenami. 

Uzávierka: 31. október 2015  

 

Motto „Knižnice pre všetkých“  16. ročníka TSK knižnica naplnila tým, že pripravila pestrý 

program pre svojich čitateľov i pre verejnosť. S detskými čitateľmi besedoval ilustrátor 

Miroslav Regitko, mládež a dospelí sa stretli s Rudolfom Dobiášom, Antonom Balážom, 

Danielom Kollárom, Katarínou Slobodovou Novákovou.  Týždeň vyvrcholil dobrodružnou 

Nocou s Andersenom so sedmičkou zaujímavých hostí: Ľuboš Bohunický, Danuša Dragulová 

Faktorová, Oľga Kohútiková, Ján Mička, Oksana Lukomska, Ján Čápka, Tatiana Vrtochová. 

V KJF v Trnave sme nocovali už po 14-krát. Nezabudnuteľné zážitky nielen pre 97 detí, ale i 

pre nás-knihovníkov. Besedovalo sa aj s odsúdenými, premietali sme kino pre nevidiacich 

a slabozrakých, seniorom boli venované dva kurzy: počítačový a tréning pamäti. Mládeži sme 

priblížili históriu vzniku skupiny Beatles a tiež mali možnosť konverzovať v anglickom 

jazyku.  

 

Počas Týždna slovenských knižníc sa KJF v Trnave zapojila do projektu knižničná hliadka, 

kedy dvaja knihovníci (Bc. K. Kušnírová a R. Gabriš) vyšli do ulíc Trnavy a oslovovali ľudí, 

ktorí na verejnosti čítali. Náhodných čitateľov obdarovali kupónmi na zľavu na nákup kníh z 

Martinusu, nálepkami a poukazmi na ročné členské do knižnice zdarma. Knižničnej hliadke 

sa podarilo v priebehu 6 hodín nájsť 10 čitateľov, ktorí čítali knihy (tí boli obdarovaní 

poukazom na ročný registračný poplatok), 20 osôb, ktorí čítali časopis alebo noviny. 

Pracovníci v službách zaznamenali v tomto týždni 6 490 výpožičiek (v roku 2014: 8 236). 

I keď sme nezapisovali zadarmo, zaregistrovali sme spolu 45 nových čitateľov. 

 

Týždeň slovenských knižníc bol príležitosťou i pre tých čitateľov, ktorí pozabudli na plynúci 

čas a nevrátili požičané knihy v stanovenom čase. Knižnica nevymáhala od nich pokutu za 

prekročenie výpožičnej doby, ak knihy v tomto týždni vrátili v poriadku.  

Túto šancu využilo 201 čitateľov. Vrátili takto 645 kníh. Hodnota amnestie bola 1 112,03 eur. 

V týchto číslach sú zahrnutí aj čitatelia, ktorí upomienku nedostali, ale vrátili knihy po lehote.  

Knižnica pripravila v  Týždni SK spolu 31 podujatí, s počtom účastníkov 973. 

 

Rok Ľudovíta Štúra 

Pri príležitosti 200. výročia narodenia významného národného buditeľa Ľudovíta Štúra 

pripravila knižnica niekoľko zaujímavých podujatí pre dospelých aj pre deti.   

V apríli sa v priestoroch knižnice uskutočnila vernisáž výstavy: Slávme to spoločne.  

Výstavu poskytla Slovenská národná knižnica a bola venovaná 100. výročiu narodenia a 30. 

výročia úmrtia básnika a kňaza Janka Silana. Slovenská národná knižnica sa touto výstavou 

pripojila k aktivitám Roku Ľudovíta Štúra. Ako hosť vystúpil doc. Augustín Maťovčík zo 

Slovenského biografického ústavu SNK. Návštevníci si ju mali možnosť pozrieť do konca 

mája.  
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V rámci letných aktivít Prázdninového superklubu 2015 podnikli účastníci superkubu – deti, 

ich rodičia i starí rodičia výlet na Devín. Na miesto, kam sa pred  mnohými rokmi vybral aj 

Ľudovít Štúr so svojou  družinou. Počas prechádzky si účastníci vypočuli  rozprávanie 

o živote Ľudovíta Štúra a tieto vedomosti si následne na druhý deň overili vo vedomostnej 

súťaži. Okrem otázok deti skladali  portrét  Ľudovíta Štúra a tiež jeho meno a priezvisko na 

čas.  

Téme Ľudovít Štúr sa venovala aj celoslovenská literárna súťaž pre začínajúcich autorov zo 

Slovenska i Slovákov žijúcich v zahraničí Literárny salón Trnava 2015. Súťaž bola 

vyhlásená v marci pri príležitosti Týždňa slovenských knižníc. Bol to už štvrtý ročník a konal 

sa pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja. Do súťaže sa zapojilo spolu 84 

autorov s 222 prácami z celého Slovenska. Zúčastnili sa aj 3 autori zo zahraničia (Srbsko). 

Slávnostné vyhodnotenie a oceňovanie autorov víťazných prác sa uskutočnilo 14. októbra 

2015 v Divadle Jána Palárika v Trnave. Hosťami boli: Jozef Behúl, zástupca riaditeľa Úradu 

TTSK, Ľubica Malá, riaditeľka odboru kultúry TTSK, Pavol Tomašovič, vedúci kancelárie 

mesta Trnava a členovia odbornej poroty: Alexander Halvoník, Zlata Matláková a Radoslav 

Matejov. Cenu predsedu TTSK pri príležitosti Roku Ľudovíta Štúra odovzdal v zastúpení 

predsedu Jozef Behúl  Trnavčanke Edite Striežencovej. Diplomami a knižnou cenou bolo 

ocenených  ďalších 26 autorov z celého Slovenska. Súčasťou programu bolo scénické pásmo 

Ľudovít Štúr – milovník života slovenského v naštudovaní hercov Divadla Jána Palárika 

v Trnave Barbory Bazsovej a Tomáša Mosného. Zborník ocenených prác je k dispozícii 

v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave.  

Deťom bola venovaná súťaž vo vlastnej literárnej tvorbe, ktorú knižnica vyhlásila v marci pod 

názvom Slovensko očami detí. Deti mali možnosť poslať svoje práce do 31. októbra 2015. 

Námetom bolo Slovensko, potulky po Slovensku, zážitky z prázdnin, krásy Slovenska. 

 Najviac literárnych prác poslala ZŠ s MŠ v Liesku na Staničnej ul. Ďalšími aktívnymi 

školami boli ZŠ na Ul. Jána Bottu v Trnave, ZŠ s MŠ Jána Palárika v Majcichove a ZUŠ Jána 

Melkoviča v Starej Ľubovni na Okružnej ul. Spolu sme zaregistrovali 152 prác od 105 

autorov. Z toho v kategórii poézia sa hodnotilo 93 textov od 56 autorov, v kategórii próza 59 

prác. Práce posudzovala odborná porota. Poéziu hodnotila Zlata Matláková – 

pedagogička, spisovateľka, publicistka, poetka, ktorá má na svojom konte celý rad básnických 

zbierok.Druhou porotkyňou bola Miroslava Varáčková, autorka 11 kníh, jej srdcovou témou 

sú tínedžeri a ich problémy. Práce ocenené 1., 2., 3. miestom a čestným uznaním budú 

uverejnené v Čaruške – časopise mladých čitateľov Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave, ktorý 

si možno prečítať na webovej stránke knižnice, v sekcii Publikácie. 

V prvé dva decembrové dni sa v Mestskej športovej hale uskutočnila výstava Kam na strednú, 

na ktorej sa prezentovali stredné školy nielen z Trnavy. Zároveň s touto výstavou sa konala aj 

predajná výstava Knihy a hračky. Návštevníci si mohli vybrať z ponuky vydavateľstiev 

možno aj vianočné darčeky. Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave bola jedným z hlavných 

organizátorov a odborným garantom pre sprievodné podujatia. Počas dvoch dní sa 

prezentovali spisovatelia a ilustrátori, uskutočnilo sa 10 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 845 

detí aj dospelých. Najväčším lákadlom bolo stretnutie s Danielom Hevierom v rámci 

Hevitour 60.   

 

V cykle Kniha a ešte trochu viac sa realizovali 8 podujatí. Navštívilo nás 6 umelcov, 

besedovalo sa v hlavnej budove – v oddelení pre deti, v pobočke Prednádražie a dokonca 

v Mestskej športovej hale. Počet účastníkov spolu: 690. (M. Regitko, J. Navrátil, D. Hevier, J. 

Kollár, I. Jungová, D. Dragulová Faktorová) 

  

Noc s Andersenom (27 – 28. 3. 2015) 
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V Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave sa nocovalo už 14-krát. Tento rok na dvoch spacích 

miestach: v oddelení pre deti a v pobočke Tulipán na ZŠ, Ul. M. Gorkého v Trnave. 

Dobrodružnú noc v knižnici prežilo spolu 108 účastníkov, z toho 97 detí. 

 

Les ukrytý v knihe – projekt vyhlásený Národným lesníckym centrom. 

V  knižnici sa do projektu zapojili 4 pracoviská v termíne: 20. – 24. apríla 2015.  

Spolu sa uskutočnilo 13 podujatí s počtom účastníkov: 317,  2 výstavky kníh.  

Z toho podujatia s tromi lesnými pedagógmi z Lesov Smolenice: spolu 8 hodín, počet 

účastníkov: 143 

Počasie prialo, preto sa mohli uskutočniť stretnutia aj vonku – na pobočke Tulipán v altánku 

a v hlavnej budove v knižničnej záhrade. 

 

Celé Slovensko číta deťom (1. - 7. 6. 2015). Knižnica sa zapojila do celoslovenského 1. 

Týždňa čítania deťom v SR, ktoré pripravilo obianske združenie Celé Slovensko číta deťom. 

Uskutočnilo sa 12 podujatí, 32 dospelých čítalo 425 deťom.    

 

Čítajme si .... projekt na podporu Linky detskej istoty SV UNICEF – pokus 

o prekonanie rekordu v čítaní detí. 

Knižnica sa zapojila už ôsmykrát. 16. júna 2015 sa čítalo na piatich miestach. Spolu  čítalo 

632 detí: 

Pobočka Predrádražie   500 

Pobočka Tulipán:    95 úč. 

Oddelenie pre deti:    37 úč.  

Rekord  bol prekonaný aj v našej knižnici ( v r . 2014 – 559 detí) aj na celoslovenskej úrovni.  

 

Knižnica pokračovala v programe pre deti špeciálnych škôl  a ústavov.  V tomto roku 

začali navštevovať aj našu pobočku na Prednádraží klienti Spojených škôl na Prednádraží a 

OZ Iskierka. Pre týchto klientov sa realizovalo spolu 20 programov.  Programy pre žiakov 

a klientov týchto inštitúcií pripravuje aj hudobné oddelenie, pozvania na podujatia s radosťou 

prijímajú aj členovia Klubu vozičkárov, OZ KRUH a OZ Iskierka.  

 

Pracovníčky oddelenia pre deti sa deťom venovali aj počas prázdnin – jarných, 

veľkonočných. Pripravovali pre nich súťaže a zábavné predpoludnia. Zažeň nudu spolu s 

nami – zábavnými súťažami! - počas jarných prázdnin detí Trnavského kraja sa uskutočnilo 

5 podujatí pre deti, počet účastníkov: 97. 

 

V rámci Fóra humoristov boli pre návštevníkov pripravené tieto podujatia: 

4. 2. 2015 Kronika komika (S. Štepka a L. Hubáček)  Počet účastníkov:  125 

19. 2. 2015 Kým mi ešte pamäť slúži (L. Szalay)           65 

16. 4. 2015 Šmikance s vajcom (E. Kopúnková, G. Kopúnek)               30 

29. 4. 2015 Nezostalo po nich tich (A. Horváthová – Čisáriková)                    42 

28. 5. 2015 Výskyt babky Blaškovej v literatúre                                 60 

28. 5. 2015 Výstava prác M. Mondekovej Mrvovej                     60 

24. 7. 2015 Po stranách Moravy                        50 

15. 10. 2015 Výskyt babky Blaškovej v literatúre na Veľtrhu pre seniorov               50 

10. 12. 2015  Babie telo (B. Škreko)              50 

17. 10. 2015 Lienka Snehulienka (B. Vargová Kuracinová)          50 

Spolu tieto podujatia navštívilo 467 návštevníkov. 

Fórum humoristv sa predstavil aj mimo knižnice, napr. v súťaží vo varení guláša: Trnavský 

dvor a Jaslovské Bohunice. 
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Noc literatúry (13. mája 2015) 

Celoeurópske podujatie, do ktorého bola knižnice zapojená druhýkrát. Účastníci podujatia sa 

zúčastnili na čítaní na piatich miestach v Trnave. Spolu sa zúčastnilo 195 literárnych 

pútnikov.  

 

Podujatia v hudobnom oddelení 

Hudobné oddelenie pripravilo 131 podujatí, z toho bolo 54 pre dospelých. Okrem 

pravidelných návštev žiakov ZŠ, SŠ, ktorých pedagógovia využívajú bohatý fond fonotéky 

a absolvujú u nás hudobnú výchovu, sa v hudobnom oddelení stretávajú členovia Klubu 

vozičkárov, klienti Spojenej školy na Čajkovského ul. v Trnave, klienti OZ KRUH  a OZ 

Iskierka. Často sa stáva, že v rámci prehliadky Domu hudby sa uskutoční hudobno-slovné 

pásmo o M. Schneidrovi-Trnavskom pre návštevníkov z celého Slovenska ale i pre 

zahraničných návštevníkov. 

Pri príležitosti výročí skladateľov a na požiadanie sa zrealizovali hudobno-slovné pásma, 

napr.: J. S. Bach, Mikuláš Schneider-Trnavský, Beatles  

Ponuka sa rozšírila o hudobno-zábavné programy  pre deti v školských kluboch pod názvom 

Hudba okolo nás: Fašiangy, Jarné zvyky, obyčaje, Koledy, vinše 

Pokračuje cyklus Kreslíme hudobné obrázky v spolupráci s Gymnáziom Jána Hollého 

v Trnave. V apríli  bola realizovaná výstava najkrajších výtvarných prác – v tomto roku na 

tému Beatlemania vo výtvarnom umení. 

Významnou mierou sa toto oddelenie podieľa na rozvoji mladých talentov. V priestoroch 

hudobného oddelenia sa študenti predstavujú, organizujú si vlastné koncerty pre svojich 

priateľov a širokú verejnosť. Na koncerte  klavírnej triedy „Ukážeme, čo sme sa naučili“ 

v závere školského roku bolo až 80 účastníkov. 

 

Aktivity pre nevidiacich a slabozrakých 

Kino pre nevidiacich. V spolupráci so  SKN M. Hrebendu v Levoči. Spolu 5 podujatí, 23 

účastníkov.   

V spolupráci s Krajskou radou Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a Krajským 

strediskom ÚNSS Trnava sa v máji uskutočnilo krajské kolo v celoslovenskej súťaži v čítaní 

a písaní v Braillovom písme. 11 súťažiacich.  

Veľký záujem bol aj o predajnú výstavu kompenzačných pomôcok, ktorá sa uskutočnila 

v čitárni knižnice v októbri. 

 

 

6. Spolupráca s organizáciami (názov, adresa) 
 

Knižnica v rámci svojej komunitnej funkcie poskytuje aj priestor na komunitné aktivity 

súvisiace s literatúrou a knižničnou činnosťou:  

Poskytuje priestory na schádzanie sa členov Literárneho klubu Bernolák a Českého spolku. 

Spolupracuje s LK Bernolák pri organizovaní vyhodnotenia literárnej súťaže O Cenu SUT. 

Spolupracuje tiež s u Krajskou odbočkou Spolku slovenských spisovateľov v Trnave.  S 

polupracujeme s jazykovými školami Yours´COOL a  Your Choice  

Dlhoročná je spolupráca s Úniou pre nevidiacich  a slaborakých.  

 

Ďalej knižnica spolupracuje s týmito subjektami:  

Regionálne knižnice  Senica, Galanta, Dunajská Streda  
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Slovenská národná knižnica v Martine   

Český spolok v Trnavskom regióne , Piešťany 

Liga proti reumatizmu na Slovensku, miestna pobočka Trnava,  Vančurova 1, 917 01 Trnava 

Literárny klub Bernolák - Spolok sv. Vojtecha, Radlinského ul. Trnava 

Klub filatelistov Tirnavia 

Jednota dôchodcov na Slovensku – pobočka Trnava 

Vydavateľstvo Slovart - Bratislava 

Vydavateľstvo Fragment - Bratislava 

Vydavateľstvo Columbus - Bratislava 

 Spojená škola na Čajkovského ul. - Trnava 

 Spojená škola na Spojnej ul. – Trnava 

 Jazyková škola Your choise, Trnava 

  Klub vozíčkarov - Trnava 

  OZ KRUH –  Ružindolská 11, Trnava 

  Únia nevidiacich a slabozrakých, Krajská pobočka Trnava, Trhová 1  

  Slovenská asociácia knižníc, Michalská 1, Bratislava 

  Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, Michalská 1, Bratislava 

  Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc, Trnava, Rázusova 1 

  OZ Publikum ,Trnava 

  OZ Výstavy.sk, Trnava 

 

 

V Trnave 7. január 2015 

Na základe podkladov vedúcich útvarov KJF v Trnave spracovala 

 

                                                                                                             Mgr. Lívia Koleková 

                                                                                                             riaditeľka 

 

 

   

Prílohy: 

Č. 1: Zoznam podujatí pre verejnosť v roku 2015 

Č. 2: Tabuľky hlavných ukazovateľov, personálneho a materiálneho zabezpečenia v r. 2015 
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Príloha č. 1 

Zoznam podujatí pre verejnosť 

 
JANUÁR 

 

PODOBY DOMOVA BÁSNIKA JÁNA ŠIMONOVIČA 

Rozprávanie o rodnom kraji a torbe člena skupiny Konkretistov. Hosťami boli: manželka Alžbeta Šimonovičová, 

syn Daniel a sisovateľka Helena Dvořáková-Jancurová. Moderoval: Martin Jurčo. 

Miesto: čitáreň 

22. 1. 2015     32 úč.  

 

Z HRNCA DO ROZPRÁVKY 

Prezentácia knihy receptov jedál pre deti bola organizovaná v spolupráci s vydavateľstvom Ikar. Prítomní boli 

všetci traja autori: Lenka Šóošová, Barbora Rakovská a Robo Papp, ktorí rozprávali nielen o knihe, ale aj o 

varení a obľúbených jedlách. 

Miesto: čitáreň 

29. 1. 2015     70 úč. 

  

FEBRUÁR 

 

KRONIKA KOMIKA 

Podujatie s podnázvom Skôr, než sa zdvihne opona pripravilo Fórum humoristov. Hosťami boli: Stanislav 

Štepka a Ladislav Hubáček z RND. Moderoval: Mikuláš Jarábek  

Miesto: čitáreň 

4. 2. 2015     125 úč. 

 

FAŠIANGY – TRADÍCIE A ZVYKY NÁŠHO ĽUDU 

Hudobno-slovné pásmo prezentované žiakom  ZŠ i dospelým 

Miesto: hudobné oddelenie 

Premiér:  6. 2. 2015                              spolu 12 podujatí/ 290 úč.   

 

JOHANN SEBASTIÁN BACH 

Hudobno-slovné pásmo k 330. výr. narodenia hudobného skladateľa 

Miesto: hudobné oddelenie 

Premiéra: 9. 2. 2015   spolu 5 podujatí/139 úč.  

 

TITUS HOLIČ: TEČ, VÍNEČKO, TEČ! 

Prezentácia knihy trnavského autora, ktorá sa uskutočnila v rámci cyklu podujatí Trnavské kontexty. Podujatie 

moderovala Martina Kubalová. 

Miesto: čitáreň 

12. 2. 2015   70 úč.  

 

KÝM MI EŠTE PAMÄŤ SLÚŽI 

Prezentácia knihy Ladislava Szalaya. Pripravilo Fórum humoristov. Moderoval: Mikuláš Jarábek 

Miesto: čitáreň 

19. 2. 2015    65 úč.  

 

MAREC 

 
ZAŽEŇ NUDU SPOLU S NAMI – ZÁBAVNÝMI SÚŤAŽAMI! 
Cyklus náučno – zábavných podujatí pre deti na spestrenie jarných prázdnin 

2. 3. 2015  Spoznaj smelo svoje telo         21 úč. 

3. 3. 2015  Vedomostný milionár              21 úč. 

4. 3. 2015  S abecedou do sveta                16  úč. 

5. 3. 2015  Kufor plný vedomostí              23 úč. 

6. 3. 2015  Tri otázky pre teba …              16 úč. 

Spolu: 5 podujatí s počtom 97 účastníkov. 
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PAVOL STANISLAV: NÁVRATY 

Prezentácia dvojjazyčnej básnickej zbierky. Podujatie moderovala Alena Beňová 

Podujatie sa uskutočnilo sa mimo plánu podujatí na rok 2015. 

Miesto: čitáreň 

12. 3. 2015    45 úč.  

 

DEŇ ĽUDOVEJ ROZPRÁVKY sme si pripomenuli 16. marca na troch miestach: v oddelení pre deti v hlavnej 

budove, v pobočke Prednádražie a v pobočke Tulipán. Pripravili sme: 

Interaktívne literárne hodiny o živote a tvorbe Pavla Dobšinského 

Spolu: 8, počet úč. 126 

Literárne súťaže  

Spolu: 2, počet úč. 43 

 

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE 

Miesto: Divadlo Jána Palárika – Zrkadlová sieň 

23. 3. 2015   100 úč. 

 

SRDCOM MAĽOVANÉ. Stretnutie s ilustrátorom Miroslavom Regitkom. V spolupráci so ZVKS. 

Scenár a moderovanie: Mgr. V. Choatovičová a D. Vaculíková 

Miesto:  oddelenie pre deti a pobočka Prednádražie 

23. 3. 2015    spolu 2 besedy/ 105 úč. 

 

BEATLES. Hudobno-slovné pásmo k 55. výročiu vzniku hudobnej skupiny Beatles pre žiakov a študentov, ale 

aj pre širokú verejnosť.  

Scenár a prednáška: Anna Benáková 

Miesto: hudobné oddelenie 

24. 3.,  a 27. 3. 2015        spolu 2 prednášky/102 úč.  

 

ROZHOVORY S RUDOLFOM DOBIÁŠOM. Rozprávanie o knihe memoárov Antona Baláža Vyniesť na 

svetlo dňa príbehy dlhej noci. Hostia: Rudolf Dobiáš, Anton Baláž 

V spolupráci s Literárnym informačným centrom. 

Scenár a moderovanie: Alena Beňová. 

Miesto: čitáreň 

24. 3. 2015    64 úč. 

 

SPOLOČNE TO ZVLÁDNEME. Informačná gramotnosť seniorov 

Školenie viedla: Mgr. Iveta Šimčíková 

Miesto: verejný internet 

24. a 26. 3. 2015                      spolu 2 školenia/6 úč. 

 

MOZGOVÝ JOGGING. Tréning pamäti seniorov 

Záverečné stretnutie frekventantov z cyklu tréningov pamäti Mozgový jogging.  

Príprava a realizácia: Bc. Jana Brliťová 

Miesto: učebňa 

25. 3. 2015, 8 účastníkov 

 

KINO PRE NEVIDIACICH. Komentovaný film pre nevidiacich a slabozrakých 

Premietal sa prvý diel historického filmu Ohňom a mečom  

Podujatie uviedol PhDr. Július Bartek 

Miesto: oddelenie pre deti 

24. 3. 2015     5 úč. 

 

KNIŽNÁ COOLTÚRA. Interaktívne stretnutie v angličtine. Diskusia o knihe Cesta okolo sveta za 80 dní. 

Stretnutie lektorky z Your ´sCOOL Silvie Žatkovej so žiakmi ZŠ z A. Merici v Trnave. 

Podujatie uviedla Mgr. Miriam Danková. 

Miesto: čitáreň 

25. 3. 2015     42 úč. 
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HOLLÉHO PAMÄTNÍK. Školské kolo v umeleckom prednese ŠZŠI na Spojnej ul.  

Mieso: oddelenie pre deti 

26. 3. 2015    33 úč. 

 

 

ČLOVEK AKO OBJEKT. Stretnutie s fotografistom, dokumentaristom Alanom Hyžom s odsúdenými.  

Scenár a moderovanie: Benjamína Jakubáčová. 

Miesto: Ústav pre výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou  

26. 3. 2015    30 úč. 

 

NAŠE RODNÉ OBCE. Rozprávanie o tvorbe monografií obcí: Smolenice, Suchá nad Parnou, Križovany, 

Voderady, Biely Kostol. Hostia: Daniel Kollár, Katarína Slobodová Nováková, Ladislav Hanniker, Daniela 

Balážová a ďalší. Hudobne spríjemnil stretnutie Kliment Ondrejka. 

Podujatie uviedla a na záver poďakovala riaditeľka knižnice Mgr. Lívia Koleková. 

Misto: čitáreň 

 26. 3. 2015     45 úč. 

 

NOC S ANDERSENOM 2015. Dobrodružná noc v knižnici. 14. nocovačka najlepších čitateľov. Hostia: Ľuboš 

Bohunický, Oksana Lukomska, Ján Čápka, Tatiana Vrtochová, Ján Mička, Danuša Dragulová Faktorová, Oľga 

Kohútiková. 

V Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave sa nocovalo už 14-krát. Tento rok na dvoch spacích miestach: v oddelení 

pre deti a v pobočke Tulipán na ZŠ, Ul. M. Gorkého v Trnave. 

27. – 28. 3. 2015        108 úč. 

 

 

APRÍL 

 

ŠMIKANCE S VAJCOM 

Prezentácia knižnej novinky Evy Kopúnkovej  Zvedasvý krtko. V rámci klubu Fórum humoristov. 

Moderovanie: Gabriel Kopúnek 

Miesto: čitáreň 

16. 4. 2015    30 úč.  

 

LES UKRYTÝ V KNIHE 

5. ročník celoslovenského  podujatia. Hlavný organizátor: Národné lesnícke centrum. 

Stretnutia s lesnými pedagógmi, literárne hodiny, výstavy. 

Miesto: oddelenie pre deti a pobočky 

20. – 24. apríla 2015   spolu 13 pod./ 317 úč.   . 
 

SLÁVME TO SPOLOČNE 

Výstava k 100. výročiu narodenia a 30. výr. úmrtia básnika kňaza Janka Silana. V spolupráci so Slovenskou 

národnou knižnicou. Hosť: Augustín  Maťovčík. 

Výstava trvala do konca mája 2015.  

Miesto: čitáreň 

Vernisáž: 22. 4. 2015   30 úč.  

 

NEZOSTALO PO NICH TICHO III. 

Prezentácia knihy dvanástich spomienkových medailónov. V rámci klubu Fórum humoristov. 

Hostia: zostavovateľka Alena Horváthová-Čisáriková. Hudba: Kvartet z Art Music Orchestra pod vedením M. 

Bielika. Témou bola najmä Eva Kostolányiová. Moderoval:Mikuláš  Jarábek. 

Miesto: čitáreň 

29. 4. 2015    42 úč.  

 

BEATLEMÁNIA VO VÝTVARNOM UMENÍ 

Vernisáž najkrajších výtvarných prác študentov GJH v Trnave spojené s oceňovaním autorov najkrajších prác. 

Miesto: hudobné oddelenie 

30. 4. 2015    60 úč. 
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MÁJ 

 

NOC LITERATÚRY 

Celoeurópske podujatie, do ktorého bola knižnice zapojená druhýkrát. V spolupráci s Českým centrom. 

Účastníci podujatia sa zúčastnili na čítaní na viacerých miestach v Trnave:  

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave - záhrada – čítal prof. Bohumil Chmelík 

Západoslovenské múzeum v Trnave – Múzeum knižnej kultúry v Olahovom seminári – čítal Pavel Dvořák 

Divadlo Jána Palárika v Trnave – čítal Tomáš Mosný 

Nádvorie Radnice – čítal Pavol Tomašovič 

Kaviareň – bar Rotunda Spiegelsaal – čítal Rastislav Hargaš 

Hudba: Beáta Kuracinová Vargová 

13. 5. 2015    195 úč. 

 

MALIČKÍ A MAMIČKY. Stretnutie s mamičkami a ich deťmi na podujatí mesta Trnava Májový kvet 

Miesto: Trojičné námestie 

13. – 14. 5. 2015    210  úč.  

 

VODNÍK VENČEK 

Stretnutie detí s jubilujúcim spisovateľom Jánom Navrátilom. V spolupráci so ZVKS. 

Miesto: oddelenie pre deti 

18. 5. 2015    68 úč.  

 

KĽÚČ KU ŠŤASTIU 

Stretnutie s Marcelou Laiferovou. Podujatie bolo organizované v spolupráci s vydavateľstvom Ikar.  

Miesto: čitáreň 

21. 5. 2015                                 43 úč. 

 
VÝSKYT BABKY BLAŠKOVEJ V LITERATÚRE 

Program Fóra humoristov. Scenár a moderovanie: Eva Jarábková. Podujatím sme si pripomenuli priateľa 

Mariána Makara Mrvu. 

Miesto: čitáreň 

28. 5. 2015   60 úč.  

  

SÚŤAŽ V ČÍTANÍ A PÍSANÍ BRAILLOVHO PÍSMA 

V spolupráci s KR ÚNSS a KS ÚNSS Trnava. Súťažilo 11 nevidiacich a slabozrakých, medzi nimi aj dr. Bartek 

Miesto: učebňa a študovňa 

26. 5. 2015    23 úč.  

 

JÚN 

 

CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM 

Celoslovenský projekt v rámci 1. Týždňa čítania deťom v Slovenskej republike. (1. – 7. 6. 2015)  

Spolu 32 dospelých čítalo pre 425 detí. Počas týždňa sme zrealizovali 12 podujatí.  

Najvýznamnejšie boli:  

Útok z pomaranča. Stretnutie s Danušou Dragulovou Faktorovou 

1.6. 2015   47 úč.  

Zabudnuté slovenské rozprávky. Stretnutie s Adelou Banášovou 

               2. 6. 2015    95 úč.  

Trnava číta. V réžii OZ Celé Slovensko číta. Čítali: prof. B. Chmelík, P. Tomašovič, M. Varáčková,  

V. Kučerová, I. Janáková 

 3. 6. 2015     92 úč. 

 Mačiatka Justín a Lily. Stretnutie s Gabrielou Spustovou a Jánom Mičkom 

 3. 6. 2015    68 úč. 

 Škriatkovia a rytierske cnosti. Stretnutie s ilustrátorkou Oksanou Lukomskou. 

 4. 6. 2015    33  úč. 

 Babičky čítajú deťom 

 4. 6. 2015    20 úč.  

Červík Ervín. Stretnutie s Andreou Gregušovou.  

 5. 6. 2015    18 úč.  
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UKÁŽEME, ČO SME SA NAUČILI 

Koncert klavírnej triedy žiakov ZUŠ M. Schneidra-Trnavského  

Miesto: hudobné oddelenie 

15. 6. 2015    80 úč.  

 

ČÍTAJME SI 

Pokus o prekonanie slovenského rekordu v počte čítajúcich detí. V spolupráci s Linkou detskej istoty UNICEF 

Miesto: oddelenie pre deti, pobočka Tulipán a pobočka Prednádražie 

18. 6. 2015    632 úč.  

 

 

TRNAVSKÝ PANTHEON 

V spolupráci s Klubom priateľov Trnavy. Hostia: Imrich Borbély a Jozef Adamec. Scenár a moderovanie: Peter 

Horváth a Pavol Tomašovič. Hudba: Peter Bonzo Radványi. Podujatie mimo plánu. 

Miesto: čitáreň  

18. 6. 2015    55 úč.     

 

LETNÁ BURZA KNÍH 

V spolupráci s Krajskou pobočkou Spolku slovenských knihovníkov a knižníc  

Miesto: čitáreň 

24. 6. – 30. 6. 2015  1 000 úč. 

 

KINO PRE NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH 

Premietanie filmu s audiokomentárom. Spoluorganizuje: Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu 

v Levoči. Vstup len pre nevidiacich a slabozrakých 

Zodp.: PhDr. J. Bartek 

Miesto: oddelenie pre deti   spolu 5 podujatí/ 23 úč. 

 

JÚL-AUGUST 

 

PRÁZDNINOVÝ SUPERKLUB 2015 

23. ročník prázdninových aktivít pre deti, žijúce v Trnave, ale aj pre všetky deti, prázdninujúce v Trnave. Téma 

bola: Dedičstvo našich predkov. V spolupráci s mestom Trnava. Podujatia boli opäť úspešné a hojne 

navštevované. Uskutočnilo sa spolu 10 stretnutí, zaznamenali sme spolu 537 účastníkov. Navštívilo nás 10 

vzácnych hostí. Najväčší záujem bol o tvorivú dielňu, kedy mohli deti spolu so svojimi rodičmi a starými 

rodičmi ozdobovať medovníkové srdiečka, ale aj ozajstnú tortu svojimi vlastnými výtvormi z marcipánu. 

Súčasťou prázdninových aktivít bolo aj posielanie pohľadníc čitateľmi svojej knižnici a vlastná literárna tvorba 

na tému Slovensko očami detí. 

1. júla:  Maxík sa usmieva a Zvonček zvoní, pozýva deti k nám na prázdniny! (D. Dragulová-Faktorová) 

8. júla: Čarovná starká Dobromila naozaj je veľmi milá! (I. Jungová) 

15. júla: Čože sú to za tvory tie praveké potvory? (D. Valent) 

22. júla: Darčeky si vyrobíme, svojich blízkych potešíme...(O. Kohútiková) 

29. júla: Rodinné erby, ver mi, potešia nás veľmi! (O. Lukomska) 

5. augusta: Spievame si pre radosť, príde aj Bystrík – vzácny hosť! (B. Červený) 

12. augusta: Uzlík sem, uzlík tam, sieť na ryby raz dva mám! (V. Rajnáková) 

18. augusta: Po stopách Ľudovíta Štúra – výlet na Devín 

26. augusta: Srdiečka sladké ozdobíme, spolu si na nich pochutíme (L. Pestúnová) 

28. augusta:Slovom i obrazom – zozbierané, vypočuté, spísané...  

Miesto: záhrada, oddelenie pre deti, Devín, Bratislava   10 pod./ 537 úč. 

 

VIDEL SOM TANCOVAŤ JITTERBOOGIE 

Poetické pásmo k 88. výročiu narodenia Miroslava Válka. Pri príležitosti Medzinárodného dňa hudby. 

Miesto: hudobné oddelenie 

1.10. 2015   50 úč.  

 

A ČO BOLO ĎALEJ? 

Stretnutie detí s českou spisovateľkou Ivonou Březinovou. V spolupráci s Českým spolkom TR 

Miesto: oddelenie pre deti 

2. 10. 2015    46 úč.  
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LITERÁRNY SALÓN TRNAVA 

Slávnostné vyhodnotenie a oceňovanie autorov víťazných prác. Pod záštitou predsedu TTSK 

Miesto: Zrkadlová sieň Divadla J. Palárika v Trnave 

14. 10. 2015    70 úč.  

 

VÝSKYT BABKY BLAŠKOVEJ V LITERATÚRE 

Vedecko-poetické pojednanie s hudbou. V rámci projektu Fórum humoristov ako sprievodný program Veťtrhu 

pre seniorov. 

Miesto: Mestská športová hala 

15. 10. 2015    50 úč.  

 

UĽAHČUJÚ ŽIVOT 

Výstava kompenzačných a optických pomôcok. V spolupráci s firmou Tyflocomp. 

Miesto: čitáreň 

27. 10. 2015    40 úč.  

 

TAJOMNÁ LÍDA BAAROVÁ 

Stretnutie s významným českým spisovateľom a investigatívnym novinárom Stanislavom Motlom pri príležitosti 

spomienky na Deň vzniku samostatného Československa. V spolupráci s Českým spolkom TR. 

Miesto: čitáreň 

28. 10. 2015    60 úč.  

 

JOHANN STRAUSS – KRÁĽ VALČÍKOV 

Hudobno-slovné pásmo k 190. výročiu narodenia hudobného skladateľa. 

Miesto: hudobné oddelenie 

13. 11. 2015 – premiéra  35 úč. 

3 reprízy/ 60 úč. 

 

ROVNOVÁHA ĽUDSKÉHO BYTIA. STROM NA KONCI ULICE 

Prezentácia 4 knižných noviniek Štefana Kuzmu. V spolupráci s Klubom priateľov Trnavy a Krajskou odbočkou 

SSS. 

Miesto: štúdium Divadla J. Palárika v Trnave 

24. 11. 2015    75 úč.  

 

PREČO ČÍTAME 

Stretnutie s mamičkami  v Materskom centre Mamaklub. V rámci projektu Maličkí a mamičky. 

Miesto: MC Mamaklub na Limbovej ul.  

5. 11. 2015    13 úč. 

 

MESTEČKO  POD LOPÚCHOM 

Stretnutie detí s jubilujúcim spisovateľom Jozefom Kollárom. V spolupráci s ZVKS. 

Miesto: učebňa a pob. Prednádražie 

23. 11. 2015    59 úč.  

 

KNIHY A HRAČKY 

Sprievodný program na výstave Knihy a hračky a Kam na strednú. V spolupráci s OZ Výstavy.sk. 

1.decembra 2015 (utorok) 

  9.30 hod.          ČAROVNÁ STARKÁ DOBROMILA 

Interaktívne stretnutie so spisovateľkou Ivanou Jungovou  (pre 1. stupeň ZŠ) 

83 účastníkov 

11.00 hod.  SVET ZACHRÁNIA ROZPRÁVKY.  HEVITOUR 60.  

                            Jeden z najlepších spisovateľov pre deti Daniel Hevier oslávil  

                            spolu s deťmi svoje životné jubileum. Vstupné pre deti: použitá batéria 

  330 účastníkov 

13.30 hod.  ZRADA, ČESŤ A TAJOMSTVO 

  Prezentácia prvého dobrodružno-historického  románu pre tínedžerov 

                            i dospelých za účasti autorky Svetlany Majchrákovej a vydavateľky Danuše  

                            Dragulovej Faktorovej 

  19 účastníkov 
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14.45 hod.  SLOVENSKO OČAMI DETÍ. Slávnostné vyhodnotenie a oceňovanie autorov 

víťazných prác súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe. 

15.00 hod. LEN TO NIKOMU NEPOVEDZ  

                            Prezentácia novej knihy pre tínedžerov úspešnej Trnavčanky Miroslavy Varačkovej  

 17 účastníkov 

16.00 hod.  PEČIEME S LÁSKOU  

                            Stretnutie s obľúbenou moderátorkou a autorkou kníh o pečení Adrianou  

                            Polákovou spojené s praktickou ukážkou 

  40 účastníkov 

2. decembra 2015 (streda) 

9.30 hod.  JEŽIBABKA CELESTÍNKA 

  Stretnutie so spisovateľkou a ilustrátorkou Janou Dallosovou 

  118 účastníkov 

11.00 hod.  KNIHY JOBUSOVE 

Nielen o najnovšej knihe Branislava Jobusa Plajko 

145 účastníkov 

13.30 hod.           ZA MÚROM 

Stretnutie s najmladšou autorkou sci-fi románov Vanessou Jóriovou    

Zmena programu: V. Jóriová s ospravedlnila z dôvodu choroby. Náhradný program:  

LIENKA SNEHULIENKA 

 Prezentácia knihy Beaty Vargovej Kuracinovej 

34 účastníkov 

 15.00 hod.  SLOVENSKO NÁS BAVÍ ALEBO HRÁME SA SO SLOVENSKOM 

                                           Vydavateľstvo DAJAMA prezentuje zábavno – náučné hry Poznáš  

                                           Slovensko? a Poznáš Bratislavu? Hry sú putovaním po slovenskej prírode  

                                           i krajine s množstvom otázok a fotografických hádaniek. 

   30 účastníkov 

16.00 hod.  HREBIENOK 

  Barbora Rakovská predstavuje svoju knižnú novinku pre najmenších  

                            čitateľov. V spolupráci s vydavateľstvom Ikar. 

  29 účastníkov 

Miesto: Mestská športová hala 

1. – 2. 12. 2015   spolu 845 úč.  

 

HÁDAJ MOJE NOVÉ HÁDANKY 

Prezentácia knižnej novinky Oľgy Kohútikovej.  

Miesto: učebňa 

4. 12. 2015    17 úč.  

 

BABIE TELO 

Prezentácia knižnej novinky Benjamína Škreka. V rámci projektu Fórum humoristov. 

Miesto: hudobné oddelenie 

10. 12. 2015    50 úč.  

 

VIANOČNÝ KONCERT  SKUPINY GEMINI 

V spolupráci s Českým spolkom TR.  

Miesto: hudobné oddelenie 

11. 12. 2015    40 úč.  

 

TRNAVSKÉ SONETY 

Prezentácia knižnej novinky Benjamína Škreka. V spolupráci s Klubom priateľov Trnavy. 

Miesto: Západné krídlo radnice 

16. 12. 2015    50 úč.  

 

LIENKA SNEHULIENKA 

Prezentácia knižnej novinky pre deti Beaty Vargovej Kuracinovej. V rámci projektu Fórum humoristov. 

Miesto: hudobné oddelenie 

17. 12. 2015    40 úč.  
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ÚSMEVY A SLZY 

Prezentácia tretieho doplneného a nececenzurovaného vydania knihy spomienok M. Schneidra-Trnavského  

V spolupráci s SNM – Hudobné múzeum a Spoločnosťou M. Schneidra-Trnavského. Účinkovali: E. Bugalová, 

Štefan Bugala, Michal Bugala, Lucia Bugalová, Jana Bugalová, Štefan Bugala ml., ukážky čítal Pavol Plevčík. 

Miesto: hudobné oddelenie 

18. 12. 2015    100 úč.   

 

MIKULÁŠ SCHNEIDER-TRNAVSKÝ (24. 5. 1881 – 25. 5. 1958) 

Hudobno-slovné pásmo  

Miesto: hudobné oddelenie 32  pod. /939 úč.   
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Príloha č. 2 

 

 

Personálne a materiálne zabezpečenie knižníc v roku 2015 

Názov organizácie Objekty 

v správe 

Objekty 

v nájme 

Počet 
pracovníkov 

Priemerná 

mzda 

v Eur 

Príspevok  

zriaďovateľa –  

bežné výdavky 

Príspevok 

zriaďovateľa – 

kapitálové 

výdavky 

Vlastné výnosy  

a tržby 

v Eur 

Knižnica Juraja 

Fándlyho 

v Trnave 

       

Spolu 1 3 37,4 730,35              506 441,-  

 

0 34 191,44 

 

Hlavné ukazovatele činnosti za rok 2015 

Názov organizácie Počet výpožičiek Registrovaní používatelia Prehľad návštevnosti Tržby 

KJF v Trnave 305 316 11 805 113 589 (Viď. pozn) 30 895,- 

 

Ukazovatele stavu knižného fondu za rok 2015 

Názov organizácie Počet knižničných jedn. vo 

fondoch 

Prírastky  Finančné prostriedky na nákup 

knižničných fondov 

KJF v Trnave 217 017 4 160 27 680,- 

 

Pozn. 

Fyzickí návštevníci: 113 589 (údaj podľa výkazu  KULT) 

Virtuálni:                  133 973 

Spolu:                       247 562    

 

 

 


