
 

 

KNIŽNICA JURAJA FÁNDLYHO 
  V TRNAVE 
 

 

 



Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 

 
adresa sídla: Rázusova 1, 918 20 Trnava 
telefónne číslo: +421 33/55 11 782 
e-mail: kniznica@kniznicatrnava.sk 
webové sídlo: www.kniznicatrnava.sk 
Facebook: https://www.facebook.com/kniznicatrnava/ 
Instagram: https://www.instagram.com/kniznicatrnava/ 
zriaďovacia listina č. 1351 zo dňa 01. 04. 2002 v znení 
neskorších dodatkov 
rok založenia organizácie: 1952 
riaditeľ: Ing. Pavol Tomašovič 
 
 

História Knižnice Juraja Fándlyho sa spája s prvou verejnou čitárňou Martina 
Branislava Tamaškoviča z roku 1838 a knižnicou, ktorú založil v roku 1886 
Bratislavský vzdelávací spolok FEMKE. Verejná knižnica mesta Trnava vznikla po 
prijatí zákona o verejných knižniciach v roku 1919, po dlhotrvajúcich prípravách bola 
otvorená v roku 1927.  

V roku 1952 Rada Okresného národného výboru v Trnave rozhodnutím č. 
246/51 zriadila Okresnú ľudovú knižnicu, ktorá je priamou predchodkyňou súčasnej 
knižnice a od tohto roku sídli v budove bývalej Slovenskej poľnohospodárskej banky. 
1. januára 1997 zriaďovateľ Krajský úrad v Trnave poveril knižnicu vykonávaním 
krajskej funkcie a knižnica dostala názov Krajská štátna knižnica Juraja Fándlyho, od 
roku 2002 patrí knižnica pod Trnavský samosprávny kraj s názvom Knižnica Juraja 
Fándlyho v Trnave.  

 
Je najväčšou verejnou knižnicou v Trnavskom samosprávnom kraji, samostatným 
právnickým subjektom. Zabezpečuje knižnično-informačné služby, buduje 
a uchováva univerzálny knižničný fond. V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 
126/2015 Z. z. o knižniciach plní úlohy  regionálnej knižnice s krajskou pôsobnosťou, 
zabezpečuje koordinačné, metodické a bibliografické úlohy v okresoch Trnava, 
Hlohovec a Piešťany pre 79 obecných knižníc, 4 mestské knižnice a 4 regionálne 
knižnice. Utvára a  sprístupňuje regionálne bibliografické a faktografické databázy, 
spracúva súbežnú regionálnu bibliografiu dokumentov, zúčastňuje sa na tvorbe 
a sprístupňovaní súborných katalógov knižníc a je pracoviskom medziknižničnej 
výpožičnej služby.  
Okrem uvedených funkcií plní aj úlohy mestskej knižnice pre mesto Trnava.  

 
Činnosť Knižnice Juraja Fándlyho bola aj v roku 2021 limitovaná prebiehajúcou 
celosvetovou pandémiou ochorenia Covid-19. Prísne protiepidemiologické opatrenia 
nariadené v priebehu roka Vládou SR a Úradom verejného zdravotníctva SR priniesli 
zatvorenie či obmedzenie činnosti knižnice. Nový rok sme privítali uzatvorenou 
inštitúciou. Od 27. januára bol prístup do knižnice obmedzený na výdaj cez okienko 
prostredníctvom objednávkového systému, ale už 8. februára podľa nariadenia 
Úradu verejného zdravotníctva SR bola knižnica opäť zatvorená. Otvorenie 
prostredníctvom výdaja cez okienko prišlo od 9. marca. Knižnice ako jediné kultúrne 
inštitúcie dostali možnosť aj uprostred lockdownu poskytovať služby pre občanov. Aj 
to svedčí o dôležitosti knižníc a výnimočnosti ich postavenia v sieti kultúrnych 
inštitúcií.  
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Od 14. apríla bol rozšírený aj výpožičný čas, od 3. mája bol sprístupnený fond.  
6. mája sme otvorili pobočku Tulipán. Od 15. mája sa opäť poskytovali služby aj 
v sobotu, od 17. mája sme sprístupnili pre používateľov čitáreň a od 18. mája 
počúvanie hudby v hudobnom oddelení. Herňu mohli najmladší používatelia navštíviť 
od júla. Opätovné zatvorenie knižnice priniesla jeseň – od 25. novembra, od 10. 
decembra fungovalo výdajné okienko.  

V dôsledku ochrany pred nákazou bolo potrebné minimalizovať počet 
zamestnancov v objekte knižnice, viacerí pracovníci pracovali z domu, niektorí 
zamestnanci však museli zabezpečovať základnú prevádzku zariadenia priamo na 
pracovisku. Veľa podujatí z nášho plánu sa nemohlo uskutočniť. Napriek zatvoreniu 
knižnice sme zrealizovali revíziu kníh v oddelení pre deti, sústredili sme sa na práce 
súvisiace s ochranou knižničného fondu – lepenie, prebaľovanie, triedenie fondu 
podľa nového rozdeľovníka a prípravu projektov. Podali sme 9 projektov, z ktorých 
bolo 6 úspešných. Knižnica tak získala 43 150 €.   

Styk s verejnosťou prešiel do online priestoru, týmto spôsobom sme v období 
uzávery realizovali všetky podujatia. Pre realizáciu týchto podujatí sme zakúpili 
videokameru, a tak sme mohli úspešne natáčať besedy so spisovateľmi, detské 
divadelné predstavenia či odborné prednášky a tvorivé dielne pre deti. Divácky 
úspešné boli najmä Literárne inšpirácie - zamyslenia Pavla Tomašoviča, riaditeľa 
knižnice.  

Prostredníctvom streamu sme priniesli pre našich kolegov dva webináre: 
Informačná výchova a Dobrovoľníctvo v knižnici.   

Obmedzenie služieb knižnice prinieslo pokles počtu registrovaných 
používateľov a tak sme sa rozhodli počas celého mesiaca jún zaviesť bezplatnú 
registráciu pre deti a študentov. Výsledkom bolo 298 nových registrovaných 
používateľov. V októbri sme využili Mesiac úcty k starším na bezplatnú registráciu 
seniorov, čo sa tiež ukázalo ako efektívny nástroj zvýšenia počtu registrovaných 
čitateľov, pribudlo ich 61.  

Pri príležitosti výročia narodenia Juraja Fándlyho, patróna knižnice, pripravili 
pracovníci Úseku referenčných služieb videofilm Juraj Fándly – obyčajný farár z 
Naháča, ktorý prezentovali aj na XXIII. Kolokviu slovenských, moravských a českých 
bibliografov v Kysuckej knižnici v Čadci.  

Na jeseň sme odštartovali kampaň Staň sa dobrovoľníkom v knižnici, pre 
rozšírenie a skvalitnenie našich služieb. Prihlásilo sa množstvo aktivistov, z ktorých 
sme vybrali desať, ktorí sa budú v nasledujúcom roku zapájať do našej činnosti.  

 
Pre protipandemické obmedzenia sme okrem leta nemohli realizovať živé 

podujatia pre návštevníkov knižnice, tak sme svoje  sily zamerali na rekonštrukčné 
práce. Hneď v januári sa uskutočnila rekonštrukcia študovne periodík a adaptácia 
priestoru pre potreby Kindlotéky, ktorá vznikla v spolupráci s fi. Amazon, s.r.o. 
Vznikla tak multifunkčná študovňa pre deti, mládež a aj dospelých používateľov. 
V priebehu roka sa tu rekonštruovalo aj elektrické vedenie  a namontovala sa nová 
svetelná rampa. Na schodisku sme inštalovali nový kamerový systém, zrenovovali 
sme sekretariát knižnice, na pulty sme v súvislosti s protipandemickými opatreniami 
namontovali plastové štíty a zakúpili sme germicídne žiariče. Bibliobox pred hlavnou 
budovou získal nový dizajn a zabezpečili sme aj nový informačný systém pre 
pobočku Tulipán.  

Najvýznamnejším projektom, ktorý sa nám podaril napriek objektívnym 
obmedzeniam, bola rekonštrukcia študovne odbornej literatúry. Od 16. septembra bol 
z tohto dôvodu Úsek referenčných služieb pre používateľov zatvorený. S finančným 



príspevkom Fondu na podporu umenia sme zrealizovali nový interiér, pričom s tým 
súviselo vypratanie priestorov a vyraďovanie nepotrebných titulov. Po renovácii 
elektriny, podláh, vymaľovaní a inštalovaní nových regálových prvkov a stolov bola 
študovňa ku koncu roka pripravená pre používateľov.   

  
Počas roka sme pracovali na akvizícii kníh. Táto zložka našej činnosti bola 

najmenej poznačená pandémiou. Nakupovali sa knihy zo slovenských vydavateľstiev 
a aj žiadané tituly v českom jazyku, ktoré v slovenčine nevyšli. Rok 2021 priniesol 
zvýšenie objemu finančných prostriedkov určených na nákup kníh o 17 258,11 € 
(62 799,88 €) oproti roku 2021. 

V dôsledku protipandemických opatrení, najmä zatvorenia knižnice, sme 
zaznamenali pokles takmer vo všetkých merných ukazovateľoch. Oproti 
predpandemickému obdobiu (2019) sa znížil počet registrovaných používateľov o  3 
005 (7 739), najviac v kategórii študentov, fyzická návštevnosť naďalej klesala -  
o 38 834 používateľov oproti roku 2020 a o 63 920 oproti roku 2019. Naopak, v čase 
pandémie stúpol počet virtuálnych návštevníkov, v roku 2020 bolo 290 147 
virtuálnych návštevníkov a v roku 2021 bolo 334 486. Výrazne však klesol počet 
výpožičiek oproti predpandemickému roku 2019 (275 716) na 146 826 (-128 890). 
Počet zorganizovaných podujatí stúpol v roku 2021 oproti roku 2020 o 65 (408), 
oproti roku 2019 (755) však nastal zásadný pokles.  

Počas roka dala knižnica vypracovať nový dizajn manuál a venovala zvýšenú 
pozornosť marketingu a propagácii. Rozšíril sa počet miest programových plagátov, 
zintenzívnila sa spolupráca s médiami, o všetkých významných podujatiach knižnica 
informovala v regionálnych periodikách, TASR a aj v Trnavskom rádiu a MTT. 

 



HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 
 

 
Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky 

 
Čerpanie bežných výdavkov KJF za rok 2021 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 506 000 506 000 501 265 99.06 
620 Odvody 184 000 184 000 191 023 103,82 
630 Tovary a služby 125 000 130 060 155 642 119,67 
640 Bežný transfer    5 794     5 794     1 006 17,4 
SPOLU 820 794 825 854 848 936 102,79 

 
Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  

 

Čerpanie kapitálových výdavkov KJF za rok 2021 
 Kapitálové výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* 184 500 21 800 13 260 61 

HIM 0 0 3 782  
SPOLU 184 500 21 800 17 042 78,20 
* aj projektové dokumentácie 

 

Tržby a vlastné výnosy     21 156 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grantové schémy 
 

Čerpanie finančných prostriedkov KJF z dotačných schém za rok 2021 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1. Fond na 
podporu 
umenia  

Akvizícia KF 30 000 14 000* 2 900 
BV 

2. Mesto Trnava Prázdninový 
superklub 2021 

500 500 - 
BV 

3. Fond na 
podporu 
umenia 

Modernizácia 
multimediálnej 
študovne 

21 200 3 500 
14 500 

800 
2 982 

BV 
KV 

4. Fond na 
podporu 
umenia 

Knižnica pre 
každého 

16 350 9 000 537,50 
BV 

5. MK SR Knižnica na 
pomoc 
znevýhodneným 

2 185 1 500 
/vyčerpané 

850/ 

75 
BV 

6. ZSE V knižnici ja 
prázdninujem 

1 000 800 - 
BV 

SPOLU BV 28 650 4 312,5  

SPOLU KV 14 500 2 982  

 

*Grant sa bude čerpať až v roku 2022 

 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe knižnice 
 

Objekty v správe KJF za rok 2021 

Celkový počet objektov 
Zrekonštruované objekty Nové objekty (postavené, zakúpené) 

Počet Náklady v € Počet Náklady v € 

1 0 0 0 0 

 
 

Objekty v nájme KJF za rok 2021 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu v € 

3 

Pobočka Tulipán 186,25 160,- EUR 
Pobočka Prednádražie 221,76 267,- EUR 
Pobočka Hudobné oddelenie 114 352,91 EUR 

Pozn.: Knižnica neplatí nájom, platia sa iba prevádzkové náklady 

 

                               Priestorové podmienky KJF za rok 2021 v m2 
Celková výmera 

objektov 
Nezastavané 

plochy (nádvoria, 
záhrady, 

trávniky,..) 

Priestory slúžiace 
verejnosti 

Kancelárie Ostatné priestory 
 

Garáže 

2.020 1.044,5 1752  35,4 

 

 
 



Prevádzkový čas 

 
Počet prevádzkových hodín pre verejnosť a priestory knižníce v m2 

 

 
Počet prevádzkových 

hodín pre verejnosť 

za týždeň 
Celková  

plocha v m2 
Priestory pre 

používateľov v m2 
KJF 54 2 020 1 752  

 
 

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ 
PODUJATIA 

 

 
Výstavy 
 

Spomíname na Miroslava Válka 
(27. 1. – 5. 2. 2021) 
autor: oddelenie beletrie 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: propagačný plagát s textom vo výklade knižnice  
výstup: - 
počet návštevníkov: - 
 
Výtvarné práce detí MŠ z medzinárodnej súťaže Žitnoostrovské pastelky 2020 

(08. 3. – 31. 12. 2021) 
autor: ŽOS Dunajská Streda  
organizátor: KJF 
miesto realizácie: pre širokú verejnosť 
sprístupnená v hlavnej budove knižnice pozdĺž 
schodiska 
výstup: - 
počet návštevníkov: - 
 

Európsky rok železníc 
(máj – jún 2021) 
autor: oddelenie odbornej literatúry 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: výstava kníh z knižničného fondu oddelenia odbornej literatúry  
výstup: - 
počet návštevníkov: 30 
 
Medzinárodný deň OSN na podporu obetí týrania 
(25. 6. – 30. 6. 2021) 



autor: oddelenie beletrie 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: výstava kníh z knižničného fondu oddelenia beletrie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 110 
 

Július Satinský a jeho úsmevy 

(9. 8. – 23. 8. 2021) 

autor: oddelenie beletrie 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: výstava kníh venovaná 80. 
výročiu narodenia autora zostavená 
z knižničného fondu oddelenia beletrie  

výstup: - 
počet návštevníkov: 62 
 
Udatný ježko   

(21. 10. – 17. 12. 2021) 

autor: ilustrátorka Žaneta Aradská 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: výstava ilustrácií Žanety Aradskej v pobočke Tulipán 
výstup: - 
počet návštevníkov: 543 
 
Pavol Országh Hviezdoslav 
(2. 11. ‒ 15. 11. 2021) 
autor: oddelenie beletrie 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: výstava kníh a fotografií zo 
života autora z knižničného fondu oddelenia 
beletrie pri príležitosti 100. výročia úmrtia  
výstup: - 
počet návštevníkov: 42 
 
100 rokov slovenského filmu 
(november 2021) 
autor: oddelenie odbornej literatúry 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: výstava kníh z knižničného fondu oddelenia odbornej literatúry  
výstup: - 
počet návštevníkov: 30 
 
 

 

 
 
 

 
 
 



 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 

 
 
Besedy a prednášky 
 

V roku 2021 knižnica pokračovala v realizácii podujatí v rámci tradičných cyklov. 
Napĺňa tým svoje komunitné poslanie, spája a koordinuje aktivity jednotlivých 
literárnych či záujmových spolkov.  
 
Trnavské kontexty - cyklus podujatí, ktorých zámerom je predstavovať osobnosti, 
ktoré sú späté s mestom Trnava, tu sa narodili, žijú, alebo je toto mesto zdrojom 
inšpirácie pre ich tvorbu. 
Súčasná slovenská literatúra - cyklus stretnutí so súčasnými slovenskými 
spisovateľmi. 
Trnavská poetika – je najvýraznejším komunitným projektom, ktorý knižnica 
pripravuje spoločne s Klubom nezávislých spisovateľov, Krajskou odbočkou Spolku 
slovenských spisovateľov a Slovenským centrom PEN klubu. Ide o cyklus stretnutí 
so súčasnými slovenskými básnikmi. 
Fórum humoristov - cyklus stretnutí priaznivcov humoru. 
 
V roku 2021 vznikol ďalší cyklus - online podujatí pod názvom Literárne inšpirácie.  
 

 
Literárne inšpirácie I. 
(8. 1. 2021) 
Zamyslenie Pavla Tomašoviča nad knihou Eliasa Canettiho Zaslepenie.  
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 126 zhliadnutí 
 
Literárne inšpirácie II. 
(22. 1. 2021) 
Básnik a spisovateľ Štefan Kuzma čítal zo svojej básnickej zbierky Atlas bielej.  
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 69 zhliadnutí 
 
Literárne inšpirácie III. 
(5. 2. 2021) 
Zamyslenie Pavla Tomašoviča nad knihou Mika Waltariho Mesto smútku a radosti.  
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 116 zhliadnutí 
 

Literárne inšpirácie IV. 
(19. 2. 2021) 
Zamyslenie Pavla Tomašoviča nad knihou Amosa Oza Príbeh o láske a tme.  



miesto realizácie: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 98 zhliadnutí 
 

Figuríny neplačú  
(3. 3. 2021) 
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na FB 
počet návštevníkov: 131 zhliadnutí 
Online pokračovanie cyklu Trnavská poetika 
s jubilujúcim spisovateľom, básnikom 
a prozaikom a aj aforistom Miroslavom Danajom. 
Prezentácia knihy Figuríny neplačú. Hudba: Jana Andevská. Moderovanie: Pavol 
Tomašovič a Štefan Kuzma. Počas Týždňa slovenských knižníc. Podujatie 
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  
 

Literárne inšpirácie V. 
(5. 3. 2021) 
Zamyslenie Pavla Tomašoviča nad knihami Jorgeho Luisa Borgesa Babylonská 
knižnica a Kniha z piesku.   
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 140 zhliadnutí 
 

Literárne inšpirácie VI. 
(19. 3. 2021) 
Zamyslenie Pavla Tomašoviča nad knihou Iana McEwana Stroje ako ja.    
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 101 zhliadnutí 
 

Literárne inšpirácie VII. 
(1. 4. 2021) 
Zamyslenie Pavla Tomašoviča nad knihou L. N. Tolstého Vzkriesenie.     
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 153 zhliadnutí 
 

O slovenčina zaujímavo a inak  
(8. 4. 2021) 
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na FB 
počet návštevníkov: 113 zhliadnutí 
Online debata Martina Jurča s jazykovedcom 
Jurajom Hladkým. V rámci cyklu Knižnica 
mladým. Podujatie z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia. 
 

Literárne inšpirácie VIII. 
(16. 4. 2021) 
Zamyslenie Pavla Tomašoviča nad básnickou zbierkou Zlaty Matlákovej Trvalky. 



miesto realizácie: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 111 zhliadnutí 
 

Bláznivý apríl 
(22. 4. 2021) 
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na FB 
počet návštevníkov: 75 zhliadnutí 
Online predstavenie členov klubu Fórum 
humoristov, kde v zastúpení Evy Jarábkovej, 
Beaty Kuracinovej Vargovej a Pavla Tomašoviča 
zazneli ich príspevky na tému mesiac apríl. 
Príspevky boli vybrané z tvorby Petra Bonza Radványiho, Evy Jarábkovej, Ruženy 
Šípkovej, Beaty Kuracinovej Vargovej, Mikuláša Jarábka, Petra Roháča a 
Benjamína Škreka. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia.  
 

Literárne inšpirácie IX. 
(30. 4. 2021) 
Zamyslenie Pavla Tomašoviča nad knihou Karla Čapka O veciach obecných čiže 
Zoon politikon.     
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 104 zhliadnutí 
 

Fascinujúce príbehy Denisy Fulmekovej  
(6. 5. 2021) 
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na FB 
počet návštevníkov: 43 zhliadnutí 
Rozprávanie obľúbenej spisovateľky o knihách 
Konvália, Doktor Mráz a Agáta. 
Moderovanie: Alena Beňová. V rámci cyklu 
Súčasná slovenská literatúra. Podujatie 
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia.  
 
Po stopách železníc – od koní k elektrickým 
rušňom  
(13. 5. 2021) 
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na FB 
počet návštevníkov: 75 zhliadnutí 
Online podujatie o histórii železníc s Ladislavom 
Szojkom a moderátorom Martinom Jurčom. 
 

Literárne inšpirácie X. 
(14. 5. 2021) 
Zamyslenie Pavla Tomašoviča nad knihou Alberta Camusa Mor.      



miesto realizácie: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 103 zhliadnutí 
 

Nevinné klamstvá Dany Hlavatej  
(20. 5. 2021) 
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na FB 
počet návštevníkov: 45 zhliadnutí 
Online stretnutie so slovenskou autorkou Danou 
Hlavatou. Moderovanie: Martina Kubalová v rámci 
cyklu Súčasná slovenská literatúra. Podujatie 
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia.  
 
Mikuláš Schneider Trnavský: Úsmevy a slzy  
(24. 5. 2021) 
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na FB 
počet návštevníkov: 68 zhliadnutí 
Čítanie z literárneho diela významného 
slovenského hudobného skladateľa pri príležitosti 
140. výročia jeho narodenia. Číta knihovník 
Ľubomír.  
 

Literárne inšpirácie XI. 
(28. 5. 2021) 
Zamyslenie Pavla Tomašoviča nad knihou Hermanna Hesseho Klingsorovo 
posledné leto.      
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 76 zhliadnutí 

 
Poézia v záhrade  
(10. 6. 2021) 
miesto realizácie: záhrada 
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 48 
Pokračovanie cyklu stretnutí fanúšikov poézie 
v rámci cyklu Trnavská poetika. Hosť: Juraj 
Žembera. Hudba: Peter Bonzo Radványi. 
Moderovanie: Pavol Tomašovič a Štefan Kuzma. 
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na 
podporu umenia.  
 
Poézia leta 
(17. 6. 2021) 
miesto realizácie: záhrada 
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 35 



Pokračovanie cyklu stretnutí fanúšikov poézie v rámci cyklu Trnavská poetika. Hosť: 
Benjamín Škreko. Moderovanie: Pavol Tomašovič a Štefan Kuzma. Hudba: Jana 
Andevská. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  
 

Ako čítať médiá 
(21. 6. 2021) 
miesto realizácie: Gymnázium Angely Merici 
výstup: video na FB 
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 61 a 29 zhliadnutí  
Diskusia Patrika Hermana a Pavla Tomašoviča 
v Gymnáziu Angely Merici v Trnave. Podujatie 
bolo venované pravdivosti informácií v denníkoch, 
v oficiálnom spravodajstve, ale aj na súkromných 
profiloch a weboch. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia.  
 

Búrlivé roky kancelára Metternicha 
(24. 6. 2021) 
miesto realizácie: čitáreň 
výstup: prednáška 
počet návštevníkov: 23 
Prednáška českého publicistu a spisovateľa 
Stanislava Motla. Podujatie bolo organizované 
v spolupráci s Českým spolkom v trnavskom 
regióne a realizované z finančného daru MZV ČR.  
 
Cestou necestou nielen Brazíliou 
(30. 6. 2021) 
miesto realizácie: záhrada 
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 28 
Hostia: Roman Nemec, cestovateľ, Juraj Holoda, 
gitara, Lenka Novotná, cajon. Podujatie moderoval 
Martin Jurčo. Západoslovenská televízia robila 
priamy prenos. 
 
 Čierny humor v bielom plášti 3.  
(1. 7. 2021) 
miesto realizácie: záhrada 
výstup: prezentácia knihy 
počet návštevníkov: 42 
Peter Valo predstavuje nové neuveriteľné historky. 
Hudba: Pavol Opatovský a Jozef Laci Pagáč. 
Moderovanie: Pavol Tomašovič. Hostia večera: 
operný spevák Martin Babjak, prednosta 
Urologickej kliniky Fakultnej nemocnice v Trnave 
MUDr. Erich Mikurčík, PhD. a chirurg, Trnavčan, prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc. 
 



7 + 7 a Záchranná brzda alebo veselé príbehy 
zo železnice 
(12. 8. 2021) 
miesto realizácie: záhrada 
výstup: prezentácia kníh 
počet návštevníkov: 35 
Prezentácia dvoch nových kníh. Českí a slovenskí 
autori spoločne. 
Hosť: František Tylšar, predseda Juhočeského 
klubu obce spisovatelů. Moderovanie: Martin 
Jurčo. Hudba: Pavol Opatovský a Jozef Laci Pagáč.  
 

Bapkine blaškoviny 
(2. 9. 2021) 
miesto realizácie: záhrada 
výstup: prezentácia knihy 
počet návštevníkov: 65 
Fórum humoristov uviedlo najnovšiu knihu 
Bapky Blaškovej. Hudba: Ľubomír Konečný, 
moderovanie: Pavol Tomašovič a Peter Roháč, 
čítanie ukážok: Alena Beňová. 

 

Posledná k. & k. barónka 
(9. 9. 2021) 
miesto realizácie: záhrada 
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 35 
Beseda so spisovateľom, režisérom Silvestrom 
Lavríkom. Moderovanie: Jozef Dado Nagy. V rámci 
cyklu Súčasná slovenská literatúra.  
 
Beatnici and the Breakers 
(10. 9. 2021) 
miesto realizácie: záhrada 
výstup: prezentácia CD 
počet návštevníkov: 140 
Prezentácia nového koncertného CD Still Alive 
trnavskej kapely The Breakers. Ukážky bítnickej 
poézie v podaní Pavla Tomašoviča. 
V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 
2021. 
 
Moje srdce hrá na rozladených bicích 
(16. 9. 2021) 
miesto realizácie: záhrada 
výstup: prezentácia zbierky poézie 
počet návštevníkov: 35 
Prezentácia nového koncertného CD Still Alive 
trnavskej kapely The Breakers. Ukážky bítnickej 
poézie v podaní Pavla Tomašoviča. 



V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2021. 
 
Festival rozhlasovej hry 
(21. 9. – 23. 9. 2021) 
miesto realizácie: čitáreň 
výstup: počúvanie rozhlasových hier 
počet návštevníkov: 2 
To najlepšie z rozhlasovej dramatickej tvorby. Počúvanie ukážok. 
V spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, RTVS a Rádiom Devín. 
 
 
Nielen cez éter, ale aj naživo 
(22. 9. 2021) 
miesto realizácie: čitáreň 
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 25 
Stretnutie čitateľov Knižnice Juraja Fándlyho 
v Trnave s Evou Borušovičovou. Moderovanie: 
Zuzana Belková - vedúca Odboru literárno-
dramatickej výroby Slovenského rozhlasu. 
V rámci Festivalu rozhlasových hier 2021. 
 
Večný pocit nedele 
(23. 9. 2021) 
miesto realizácie: čitáreň 
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 25 
Pokračovanie cyklu stretnutí fanúšikov poézie 
v rámci cyklu Trnavská poetika. Hostka: 
Miroslava Ábelová. Moderovanie: Pavol 
Tomašovič. Hudba a spev: Family Friend.  
 

Trvalky 
(6. 10. 2021)  
miesto realizácie: čitáreň 
výstup: beseda + prezentácia zbierky poézie 
počet návštevníkov: 25 
Pokračovanie cyklu stretnutí fanúšikov poézie 
v rámci cyklu Trnavská poetika. Hostky: Zlata 
Matláková, Ľubomíra Miháliková. Hudba 
a spev: Kliment Ondrejka. Moderovanie: Pavol 
Tomašovič a Štefan Kuzma. Čítanie ukážok: 
Alena Beňová. 

 
Štefánik – Milenec hviezd  
(14. 10. 2021) 
miesto realizácie: čitáreň 
výstup: prednáška 
počet návštevníkov: 39 



Prednáška českého dokumentaristu a spisovateľa Stanislava Motla.  
Podujatie bolo organizované v spolupráci s Českým spolkom v trnavskom regióne 
a realizované z finančného daru MZV ČR.  
 
Som realistka 
(20. 10. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: čitáreň  
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 16 
Stretnutie čitateľskej verejnosti so 
spisovateľkou, Trnavčankou Petrou 
Hederovou. Moderovanie: Martina Kubalová. 
Podujatie v rámci cyklu Trnavské kontexty.  
 
Ako zachovať pokoj mysle – Tri antické 
odpovede na pandémiu 
(4. 11. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: čitáreň  
výstup: prednáška 
počet návštevníkov: 21 
Prednáška doc. Petra Fraňa, vedúceho 
Katedry filozofie a aplikovanej filozofie UCM 
v Trnave a jeho výklad o troch antických 
filozofických smeroch a ich typických predstaviteľoch.  
 
Číta Michal Hvorecký 
(11. 11. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: čitáreň  
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 16 
Besedu s Michalom Hvoreckým moderoval 
Jozef Dado Nagy. 
V rámci cyklu Súčasná slovenská literatúra. 
 

Vianočné inšpirácie 
(22. 12. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 155 zhliadnutí 
Zamyslenie Pavla Tomašoviča nad vianočnými odkazmi Karla Čapka. 
 
Večný pocit nedele - návraty 
(29. 12. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 



počet návštevníkov: 19 zhliadnutí 
Záznam zo septembrového stretnutia s mladou poetkou Mirkou Ábelovou. 
 
 
Podujatia pre deti: 
 
Počas roka pracovníci knižnice organizovali podujatia v rámci cyklov: Kniha a ešte 
trochu viac, Maličkí a mamičky, Klub „N“, Prázdninový superklub, Prečítané 
leto. Počas karantény vznikol nový cyklus online podujatí Čítanie v čase 
karantény. 
 
Pani Zima  
(14. 1. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube kanáli 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 80 
Číta knihovníčka Lucia.  
 
Páperová nádielka 
(1. 2. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube kanáli 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 55 
Číta spisovateľka Svetlana Majchráková.  
 
O troch prasiatkach 
(4. 2. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube kanáli 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 115 
Číta knihovníčka Terézia. 
 
Padlý anjel 
(14. 2. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube kanáli 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 60 
Číta spisovateľka Svetlana Majchráková.  
 
Nezblázni sa, mamička  
(26. 2. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube kanáli 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 31 
Úryvok z knihy Gabriely Futovej číta knihovníčka Lucia. 



 
Tesla a priatelia  
(1. 3. 2021)  
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na FB 
výstup: divadelné predstavenie 
počet zhliadnutí: 137 
Inscenácia Divadla SpozaVoza o Nikola 
Teslovi. Podujatie v rámci cyklu Klub N. Počas 
Týždňa slovenských knižníc. Podujatie 
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia.  
 

Mechúrik Koščúrik 
(16. 3. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube kanáli 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 44 
V Deň ľudovej rozprávky číta knihovníčka Terézia. 
 

Rozprávočka maličká 
(19. 4. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: pobočka Tulipán 
výstup: divadelné predstavenie 
počet návštevníkov: 43 
Inscenácia Divadla Tuš. Podujatie v rámci cyklu Maličkí a mamičky z verejných 
zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  
 

Príbehy z poštárskej kapsičky 
(29. 4. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: pobočka Tulipán 
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 28 
Hostia: ilustrátor Marian Jaššo a spisovateľka Drahuša Dragulová-Faktorová. 
Podujatie v rámci cyklu Kniha a ešte trochu viac z verejných zdrojov podporil Fond 
na podporu umenia. 
 
Vesmíro 
(3. 5. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: pobočka Tulipán 
výstup: divadelné predstavenie 
počet návštevníkov: 22 
Inscenácia Divadla SpozaVoza. Podujatie 
v rámci cyklu Klub N. Podujatie z verejných 
zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  
 



Nakreslíš mi tulipán?  
(13. 5. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: pobočka Tulipán 
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 33 
Hosť: ilustrátor Miroslav Regitko. Podujatie 
v rámci cyklu Kniha a ešte trochu viac 
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia. 
 
Domy – stromy 
(17. 5. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: pobočka Tulipán 
výstup: bábková inscenácia 
počet návštevníkov: 38 
Autorská bábková inscenácia Divadla Fí pre 
deti. 
 
Les ukrytý v knihe 
(28. 5. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: pobočka Tulipán 
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 118 
Stretnutie detí s lesným pedagógom Michalom Slávikom. 
 
Chrontulienka 
(1. 6. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: FB, video na Youtube kanáli 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 170 
Číta spisovateľ Branislav Jobus. 
 
Nototo a strašidelná škola Elvíry Múdrej 
(1. 6. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: FB, video na Youtube kanáli 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 101 
Číta spisovateľka Gabriela Futová.   
 
Čarovný svet ilustrácií 
(3. 6. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: pobočka Tulipán 
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 34 



Hosť: ilustrátor Peter Uchnár. Podujatie v rámci cyklu Kniha a ešte trochu viac 
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 
Chránime ako vojaci 
(8. 6. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: pobočka Tulipán 
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 54 
Stretnutie detí s profesionálnymi vojakmi z Vojenského útvaru Hlohovec. Podujatie 
v rámci cyklu Klub N. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia.  
 

Tesla a priatelia 
(14. 6. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: pobočka Tulipán 
výstup: divadelné predstavenie 
počet návštevníkov: 33 
Autorská inscenácia Divadla SpozaVoza o Nikola Teslovi.  
 

Enviráčik 
(21. 6. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: pobočka Tulipán 
výstup: prezentácia časopisu  
počet návštevníkov: 17 
Prezentácia nového detského časopisu za účasti vydavateľky Danuše Dragulovej-
Faktorovej. 
 
Zvieratá Slovenska 
(23. 6. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: pobočka Tulipán 
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 95 
Stretnutie detí s jedným z autorov encyklopédie Matúšom Hyžným. Podujatie 
v rámci cyklu Kniha a ešte trochu viac z verejných zdrojov podporil Fond na 
podporu umenia. 
 
Leonardo, kocúr z ulice 
(24. 6. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: pobočka Tulipán 
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 17 
Hostia: spisovateľ Ján Uličiansky a vydavateľka Magdaléna Fazekašová. Podujatie 
v rámci cyklu Kniha a ešte trochu viac z verejných zdrojov podporil Fond na 
podporu umenia. 
 



Koralový svet 
(28. 6. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: pobočka Tulipán 
výstup: divadelné predstavenie 
počet návštevníkov: 16 
Činoherno-bábková inscenácia Divadla Fí pre deti.  
 
Židovské príbehy 
(28. 6. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: pobočka Tulipán 
výstup: divadelné predstavenie 
počet návštevníkov: 30 
Činoherno-bábková inscenácia Divadla SpozaVoza pre deti. 
 
Prázdninový superklub – 29. ročník  

(každá streda počas letných prázdnin) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: záhrada, čitáreň, Futbalový štadión 
A. Malatinského 
výstup: 8 stretnutí 
počet návštevníkov: 370 
 
Superklubko 
(každý štvrtok počas letných prázdnin) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: pobočka Tulipán 
výstup: 9 stretnutí 
počet návštevníkov: 207 
 
Prečítané leto 
(každý pondelok, utorok a štvrtok počas letných 
prázdnin) 
organizátor: KJF, Martinus 
miesto realizácie: záhrada, pobočka Tulipán, pobočka 
Prednádražie 
výstup: 23 stretnutí 
počet návštevníkov: 407 
 
Denný letný tábor Všetko o knihách 
(2. 8. – 6. 8. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: záhrada, Bibiana, Bratislavský hrad, Prietrž, Košariská, Trnava 
výstup:- 
počet návštevníkov: 11 
 
Kto sa správa podľa práva 
(9. 9. 2021) 
organizátor: KJF 



miesto realizácie: pobočka Tulipán 
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 59 
Hostia: Danuša Dragulová – Faktorová, Dávid Faktor. Podporené ZSE. 
 
Zvieratá Slovenska  
(20. 9. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: herňa 
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 35 
Stretnutie detí s tvorcom encyklopédie Matúšom 
Hyžným.  
 
Máriška Bombrľkatá a jej poklady v knihách 
ukryté     
(1. 10. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: pobočka Tulipán 
výstup: prezentácia knihy 
počet návštevníkov: 29 
Prezentácia knižnej novinky. Hostia: Danuša Dragulová – Faktorová, Branislav 
Jobus. 
 
Učenie bez školských lavíc: Zem 
(13. 10. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: pobočka Tulipán 
výstup: prednáška pre deti 
počet návštevníkov: 97 
Hosť: vedecký publicista: Dušan Valent. 
 
Učenie bez školských lavíc: Svet zvierat  
(14. 10. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: pobočka Tulipán 
výstup: prednáška pre deti 
počet návštevníkov: 97 
Hosť: vedecký publicista: Dušan Valent. 
 
Učenie bez školských lavíc: Pradejiny života 
(15. 10. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: pobočka Tulipán 
výstup: prednáška pre deti 
počet návštevníkov: 92 
Hosť: vedecký publicista: Dušan Valent. 
 
Koruna 
(15. 10. 2021) 



organizátor: KJF 
miesto realizácie: pobočka Tulipán 
výstup: prezentácia knihy 
počet návštevníkov: 31 
Prezentácia knižnej novinky. Hostky: Svetlana Majchráková, Oksana Lukomska. 
 
Udatný ježko 
(21. 10. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: pobočka Tulipán 
výstup: prezentácia knihy + výstava ilustrácií 
počet návštevníkov: 23 
Beseda spojená s prezentáciou knižnej novinky spojená s výstavou. Hostka: Žaneta 
Aradská. 
    
Hviezdy pre teba 
(8. 11. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: pobočka Tulipán 
výstup: prezentácia knihy  
počet návštevníkov: 34 
Prezentácia knižnej novinky, hostka: Miroslava Varáčková. 
 
Eco tour beseda 
(11. 11. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: pobočka Tulipán 
výstup: beseda  
počet návštevníkov: 27 
Interaktívny ekoprogram, hosť: Thomas Puskailer. 
 
Koruna 
(15. 11. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: herňa 
výstup: beseda  
počet návštevníkov: 20 
Stretnutie detí so spisovateľkou Svetlanou 
Majchrákovou.  
 
Lienka Snehulienka 
(22. 11. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: pobočka Tulipán 
výstup: beseda  
počet návštevníkov: 15 
Literárno-hudobný program, hostka: Beata Vargová Kuracinová. 
 
 
 



Súťaže 
 
Zábava na dlhé chvíle pre celú rodinu  
(január ‒ máj 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: webové sídlo 
výstup: - 
počet návštevníkov: 741 
Pravidelné uverejňovanie osemsmeroviek. 
 
Poznáš prázdninové filmy a rozprávky? 
(11. 1. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: webové sídlo 
výstup: - 
počet návštevníkov: 18 
Zábavný kvíz pre deti.  
 
Niečo pre chytré hlavičky 
(18. 1. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: webové sídlo 
výstup: - 
počet návštevníkov: 19 
Zábavný kvíz pre deti.  
 
Trnavské jazykové okienko  
(19. 2. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: webové sídlo 
výstup: - 
počet návštevníkov: 23 
Malý zábavný kvíz trnavského nárečia, ako ho ne(poznáme) a ako je to správne. Pri 
príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka.  
 
Knihy plné tajomstiev a záhad 
(marec – jún 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: webové sídlo, oddelenie pre deti, pobočka Prednádražie, 
pobočka Tulipán 
výstup: - 
počet účastníkov: 25 
Písomná súťaž venovaná tvorbe Gabriely Futovej a Petra Karpinského.  
 

Jarný vedomostný kvíz 
(17. 5. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: webové sídlo 
výstup: - 
počet návštevníkov: 21 



Zábavný kvíz pre deti.  
 
Ako dobre poznáš slovenské pesničky? 
(24. 5. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: webové sídlo 
výstup: - 
počet návštevníkov: 6 
Vedomostná tajnička pre malých aj veľkých. 
 
Denník odvážneho bojka 
(28. 6. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: webové sídlo 
výstup: - 
počet návštevníkov: 6 
Zábavný kvíz pre deti.  
 
Maťko, Kubko a ujo Klobása 
(september – november 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: webové sídlo, oddelenie pre deti, pobočka Prednádražie, 
pobočka Tulipán 
výstup: - 
počet účastníkov: 100 
Písomná súťaž venovaná tvorbe Marianny Grznárovej a Júliusa Satinského.  
 
Hudobné podujatia 
 

Hudobné nástroje sa predstavujú 
(4. 6., 23. 6. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 25 
 
Hudba ticha 
(8. 6. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 14 
Hudobný film o živote Andrea Bocelliho. 
 
Muzikál 
(10. 6., 15. 6. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 38 



 
Klavírny koncert žiakov triedy Františky Bašovskej  
(23. 6. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: koncert + video na FB 
počet návštevníkov: 22 + 158 zhliadnutí 
Žiaci ZUŠ M. Sch. Trnavského sa prezentovali hrou na 
klavíri pred rodičmi a starými rodičmi. 
 

Letný koncert 
(6. 8. 2021)  
organizátor: KJF 
miesto realizácie: nádvorie Domu hudby 
výstup: koncert  
počet návštevníkov: 30 
Širokej verejnosti sa predstavila flautistka Katarína 
Lukšicová a gitarista Michal Vavro. 
 
Dobro + Mikuláš Schneider Trnavský 
(11. 8., 22. 10. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 8 
 
Melódia zo srdca  
(17. 8. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 45 
Koncert venovaný mentálne postihnutým ľuďom. 
Účinkoval nevidiaci klavirista Viktor Radošovský. 
Podporené MK SR. 
 
Spevácka súťaž 
(8. 9. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 50 
Účinkovali žiaci zo Špeciálnej školy na Lomonosovovej ulici v Trnave a denného 
stacionára Naše stacko. Hosť: Branislav Jobus. Podporené MK SR. 
 
Ján Dopjera a vznik Dobrofestu Trnava  
(16. 9., 29. 9., 14. 10. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 



počet návštevníkov: 52 
 
Ľudské telo 
(17. 9., 23. 9. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 40 
 
Koncert pri príležitosti Medzinárodného dňa 
hudby  
(1. 10. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 34 
Účinkovali: študenti konzervatória Juraj Herák - 
klavír, Ladislav Lanský – klarinet, Tamás Oláh - 
klavírny sprievod. Podporené MK SR. 
 
Môj život s hudbou 
(7. 10. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 32 
Účinkovali: Nina Kristína Micháliková – husle, 
Martina Ruttmarová – violončelo a Zuzana 
Reiffersová – klavír. Podporené MK SR. 
 
Krajina Hudba 
(8. 10., 11. 10. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 45 
 
 
Prišla jeseň  
(12. 10., 13. 10. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 29 
 
 
 
 
 



Biblioterapeutické a muzikoterapeutické 
stretnutie 
(12. 11. 2021)     
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: praktické cvičenia 
počet návštevníkov: 10 
Biblioterapia a muzikoterapia pre mentálne 
postihnutých ľudí. Podporené MK SR. 
 
 
 
Čítania 
 
Názov: Čítajko 
(máj – november 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: pobočka Tulipán 
výstup: - 
počet návštevníkov: 63 
Klub čítania pre 1. stupeň ZŠ. 
 
 
Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na študentov 
 

Hodiny informačnej prípravy pre študentov 
(september - november 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: - 
počet návštevníkov: 10 podujatí/157 
 
 
Tvorivé dielne a animačné hodiny 
 

Snehuliaci 
(29. 1. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube kanáli 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 25 
Tvorivú dielňu pripravila Henrietka. 
 

Valentínsky darček 
(12. 2. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube kanáli 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 15 
Tvorivú dielňu pripravila Henrietka. 



 

Výroba záložky do knihy 
(11. 3. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube kanáli 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 37 
Tvorivú dielňu pripravila Henrietka. 
 
Veľkonočný zajačik 
(1. 4. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube kanáli 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 22 
Tvorivú dielňu pripravili Henrietka a Lucka. 
 
Kŕmidlo 
(12. 4. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube kanáli 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 68 
Tvorivú dielňu pripravili Terezka a Ľubko. 
 
Deň matiek 
(6. 5. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube kanáli 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 68 
Tvorivú dielňu pripravili Henrietka a Ľubko. 
 
Deň otcov 
(17. 6. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube kanáli 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 15 
Tvorivú dielňu pripravili Henrietka a Ľubko. 
 
Jesenné prázdniny v knižnici  
(28. 10.  – 29. 10. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: oddelenie pre deti, pobočka Tulipán 
výstup: - 
počet návštevníkov: 45 
 
Tvoríme zo šišiek  
(11. 11. 2021) 



organizátor: KJF 
miesto realizácie: oddelenie pre deti 
výstup: - 
počet návštevníkov: 2 
Tvorivú dielňu pripravila Henrietka. 
        
Výroba papierového snehuliaka 
(20. 12. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube kanáli 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 30 
Tvorivú dielňu pripravila Henrietka. 
 
Vianočná pošta seniorom 
(10. 12. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: pobočka Tulipán 
výstup: beseda  
počet návštevníkov: 11 
Tvorivé dielne pre deti i rodičov, výsledkom ktorých sú vianočné pohľadnice. 
V spolupráci s o. z. Pohodovo. 
 
Odborné 
 
Informačná výchova v knižnici 
(06. 05. 2021)     
organizátor: KJF 
miesto realizácie: online prostredníctvom aplikácie Airmeets 
výstup: seminár 
počet návštevníkov: 97 
Seminár pre pracovníkov knižníc. Odborný garant: PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD.  
 
Porada metodikov TTSK 
(10. 5. 2021)     
organizátor: KJF 
miesto realizácie: učebňa 
výstup: porada 
počet návštevníkov: 4 
Porada metodikov TTSK k vyhodnoteniu činnosti verejných knižníc TTSK za rok 
2020 a príprave plánov na rok 2021.  
 
Dobrovoľníctvo v knižnici 
(25. 05. 2021)     
organizátor: KJF 
miesto realizácie: online prostredníctvom aplikácie Airmeets  
výstup: seminár 
počet návštevníkov: 50 
Seminár pre pracovníkov knižníc. Odborný garant: prof. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. 
 



Zasadnutie redakčnej rady Knižničného spravodajcu 
(18. 6. 2021)     
organizátor: KJF 
miesto realizácie: učebňa 
výstup: porada 
počet návštevníkov: 6 
Zasadnutie k redizajnu a revitalizácii časopisu.  
 
 

Muzikoterapia v špeciálnej pedagogike  
(20. 9. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: školenie 
počet návštevníkov: 17 
Odborné školenie pre špeciálnych 
pedagógov, pedagógov pracujúcich 
v špeciálno-pedagogických profesiách, pedagógov ZUŠ a sociálnych pracovníkov 
pracujúcich v stacionároch. Lektorka: PaedDr. Margaréta Osvaldová, PhD.  
z Katedry špeciálnej pedagogiky na PF v Bratislave. Podporené MK SR. 
 

Porada metodikov TTSK 
(13. 12. 2021)     
organizátor: KJF 
miesto realizácie: učebňa 
výstup: porada 
počet návštevníkov: 4 
Porada metodikov TTSK k činnosti verejných knižníc TTSK a k príprave plánov na 
rok 2022.  
 
 

Školenia 
 

Školenie Canva pre pracovníkov knižnice  
(5. 5. 2021, 12. 5. 2021) 
organizátor: KJF TT 
miesto realizácie: KJF  
počet účastníkov: 6 
Lektor: Daniel Brilský 
 
Prezenčné školenie zamerané na EIZ 
CVTI SR a rešeršovanie  
(24. 8. 2021) 
organizátor: CVTI SR 
miesto realizácie: KJF TT 
počet účastníkov: 7 
Lektor: Mgr. Eva Hollá, CVTI SR 
 
Školenie na prácu s chatom  
(20. 9. 2021) 
organizátor: KJF TT 



miesto realizácie: KJF TT 
počet účastníkov: 7 
Lektor: Mgr. Biba Dzurillová, Vizion  
 
Práca s dizajn manuálom  
(20. 9. 2021) 
organizátor: KJF TT 
miesto realizácie: KJF TT 
počet účastníkov: 7 
Lektor: Mgr. Biba Dzurillová, Vizion 
 
 

 

Ostatné 
 
Trénujme si pamäť  
(január – jún 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na FB 
výstup: 24 cvičení 
počet zhliadnutí: 367 
Pravidelne v stredu sme uverejňovali pracovné listy pre seniorov. 
 
Klub... násťročných 
(máj – november 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: pobočka Tulipán 
výstup: - 
počet návštevníkov: 34 
Stretnutia tínedžerov pri spoločnom čítaní a rozprávaní.  
 

Rudo Moric 
(2. 6. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube kanáli  
výstup: - 
počet zhliadnutí: 26 
Prezentácia. Pri príležitosti 100. výročia narodenia spisovateľa. 
 
Juraj Fándly - obyčajný farár z Naháča 
(29. 6. 2021) 
organizátor: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 58 zhliadnutí 
Videoprezentácia k 210. výročiu úmrtia Juraja Fándlyho. Sprievodné slovo: Jana 
Brliťová, Adam Navrátil, Ľubomír Svetlovský. 
 
Júnová burza kníh 
28. ‒ 30. 6. 2021     
organizátor: KJF 
miesto realizácie: záhrada 



výstup: - 
počet návštevníkov: 700 
V spolupráci s Krajskou pobočkou Spolku slovenských knihovníkov a knižníc v 
Trnave. 
 
Dni európskeho kultúrneho dedičstva 
(7. 9. 2021, 14. 9. 2021, 21. 9. 2021, 28. 9. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: prednáška 
počet návštevníkov: 7 
 
Hodiny informačnej prípravy pre žiakov 
(september - november 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: - 
počet návštevníkov: 40 podujatí/553 detí 

 
Literárne hodiny pre žiakov 
(september - november 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: - 
počet návštevníkov: 5 podujatí/81 detí 
 

Ako na  tablet a mobilné telefóny 
(14. 9. 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: študovňa 
výstup: - 
počet návštevníkov: 7 
 
Tínedžerské stretko 
(september – november 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: herňa 
výstup: - 
počet návštevníkov: 21 
 
Klubové stretnutie s mamičkami a ich deťmi 
(september – november 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: herňa 
výstup: - 
počet návštevníkov: 30 
Bábkové divadielka a čítanie pre najmenších. 
 
Žijú medzi nami 
(október 2021) 



organizátor: KJF 
miesto realizácie: oddelenie pre deti, pobočka Tulipán, pobočka Prednádražie  
výstup: - 
počet návštevníkov: 92 
Cieľom podujatí v tomto cykle je oboznamovať deti so životom postihnutých ľudí, 
učiť ich empatii. 
 
Učiaca sa Trnava 
(október 2021) 
organizátor: o. z. Lifestarter, Mesto Trnava, KJF a i.  
miesto realizácie: Nádvorie – Malý Berlín, Divadlo Jána Palárika v Trnave 
výstup: workshop 
počet návštevníkov: 200 
Knižnica je súčasťou projektu Učiaca sa projektu, ktorý sa snaží o realizáciu  
spoločnej tvorby vízie rozvoja výchovy a vzdelávania v Trnave.  
 
 

METODICKÁ ČINNOSŤ 
 
 
Metodická a poradenská činnosť verejným knižniciam 
 

Metodicko-inštruktážne návštevy- 15 
 
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave plní úlohy regionálnej knižnice a knižnice 
s krajskou pôsobnosťou v súlade so zákonom NR SR č. 126/2015 Z. z. 
o knižniciach. Úsek metodiky a koordinácie knižničných činností KJF preto 
poskytuje metodické, poradenské a konzultačné služby trom regionálnym 
knižniciam na území Trnavského samosprávneho kraja a zastrešuje všetkých 224 
verejných knižníc (mestské a obecné a knižnice iných typov na území TTSK).   
V rámci svojej regionálnej územnej pôsobnosti vykonávala knižnica metodickú 
a poradenskú činnosť pre 78 obecných a 4 mestské knižnice v okresoch Trnava, 
Hlohovec a Piešťany. Metodicko-inštruktážne návštevy zväčša prebiehali priamo vo 
verejných mestských a obecných knižniciach Trnavského samosprávneho kraja. Ich 
cieľom bolo napomôcť verejným knižniciam, zefektívniť a zoptimalizovať ich činnosť 
a knižnično-informačné služby. Počet metodicko-inštruktážnych návštev bol 
ovplyvnený epidemiologickou situáciou v kraji. 
 
 Obecná knižnica Bučany - 09. 09. 2021: optimalizovanie knižnično-

informačných služieb a činností, konzultácie pri prechode knižnice pod správu 
Kultúrno-spoločenského centra Bučany. 

 Obecná knižnica Jaslovské Bohunice - 09. 09. 2021: optimalizovanie knižnično-
informačných služieb a činností.  

 Mestská knižnica Leopoldov - 09. 09. 2021: optimalizovanie knižnično-
informačných služieb a činností.  

 Obecná knižnica Madunice - 09. 09. 2021: optimalizovanie knižnično-
informačných služieb a činností.  

 Obecná knižnica Malženice - 09. 09. 2021: optimalizovanie knižnično-
informačných služieb a činností.  



 Obecná knižnica Trakovice - 09. 09. 2021: optimalizovanie knižnično-
informačných služieb a činností.  

 Obecná knižnica Žlkovce - 09. 09. 2021: optimalizovanie knižnično-
informačných služieb a činností. 

 Obecná knižnica  Suchá nad Parnou - 27. 09. 2021: optimalizovanie knižnično-
informačných služieb a činností.  

 Obecná knižnica Zeleneč - 27. 09. 2021: optimalizovanie knižnično-
informačných služieb a činností.  

 Obecná knižnica Dolné Otrokovce - 30. 09. 2021: optimalizovanie knižnično-
informačných služieb a činností. 

 Obecná knižnica Dolné Trhovište - 30. 09. 2021: konzultovanie možností 
obnovy knižnice. 

 Obecná knižnica Dvorníky - 30. 09. 2021: konzultovanie možností obnovy 
knižnice.  

 Obecná knižnica Horné Otrokovce - 30. 09. 2021: konzultovanie možností 
obnovy knižnice. 

 Obecná knižnica Horné Trhovište - 30. 09. 2021: optimalizovanie knižnično-
informačných služieb a činností. 

 Obecná knižnica Pastuchov - 30. 09. 2021: optimalizovanie knižnično-
informačných služieb a činností. 

 
 

Metodické konzultácie a poradenská činnosť – 225 (219 telefonických alebo 

emailových konzultácií + 6 osobných konzultácií). 

 

Metodické konzultácie prebiehali najmä prostredníctvom emailovej a  telefonickej   

komunikácie. Veľká časť konzultácií bola venovaná protipandemickým opatreniam 

knižníc v súvislosti s možnosťou nákazy ochorením COVID 19. Okrem toho sa 

samozrejme v prvej polovici roka uskutočnilo množstvo konzultácií venovaných 

najmä štatistickému zisťovaniu, kedy knižnice konzultovali údaje k vyplneniu 

štatistiky a knižničnú legislatívu. 4 konzultácie boli venované poradenstvu pri 

vypracovávaní žiadostí do Fondu na podporu umenia. 6 konzultácií sa uskutočnilo 

osobne v priestoroch Knižnice Juraja Fándlyho. Tieto boli venované zefektívneniu 

činnosti knižnično-informačných služieb jednotlivých knižníc. 

 

 

 

 
 

Evidencia verejných knižníc v okresoch Trnava, Piešťany a Hlohovec za 
roky 2018 - 2020 

 2019 2020 2021 
Regionálne 1 1 1 

Mestské  4 4 4 

Obecné  79 78 78 

Špeciálne  0 0 0 

Iné  0 0 0 

Spolu 84 83 83 



 

 

Prieskumná a rozborová činnosť 
 

Štatistika 
 

 Zber údajov a vyhodnotenie činnosti verejných knižníc okresov Hlohovec, 
Piešťany a Trnava 

 Spracovanie Ročného výkazu o knižnici za rok 2020 KULT MK SR (10-01) 
za KJF v Trnave  

 Vyhodnotenie činnosti regionálnych knižníc (ďalej len „RK“) a regionálnej     
knižnice s krajskou pôsobnosťou (ďalej len RKK) pre zriaďovateľa  

 Spracovanie prehľadu činnosti RKK a RK v TTSK „Regionálne knižnice 
TTSK v roku 2020“ 

 Vyhodnotenie činnosti verejných knižníc TTSK podľa okresov v spolupráci   
s metodickými oddeleniami regionálnych knižníc  

 Spracovanie prehľadu činnosti verejných knižníc TTSK podľa okresov   
„Verejné knižnice TTSK v roku 2020“ 

  Aktualizácia zoznamu verejných knižníc v TTSK v roku 2021 
 Vyhodnotenie činnosti Knižnice Juraja Fándlyho za rok 2021 
 Spracovanie štandardov VK TTSK pre SNK v spolupráci s regionálnymi  

metodikmi 
 

 
 

V roku 2020 vydalo Ministerstvo kultúry SR Metodické usmernenie č. MK – 
4315/2020-110/11107 z 21. júla 2020 na určenie štandardov pre verejné knižnice, 
ktoré vstúpilo do platnosti 1. septembra 2020. Rok 2021 bol teda prvý ucelený rok, 
počas ktoré knižnice prepočítavali svoje ukazovatele podľa nových štandardov. 
V porovnaní s predošlými ukazovateľmi nové štandardy prihliadajú aj na kvalifikáciu 
zamestnancov knižnice, čo v predošlých štandardoch absentovalo, naopak 
nesleduje sa obrat knižničného fondu. Sledujú sa priestorové podmienky knižnice, 
podujatia, prevádzková doba knižnice, kvalifikácia zamestnancov, percento 
používateľov z počtu obyvateľov, ako aj priemerná suma na nákup knižničnej 
jednotky na jedného obyvateľa.  
Všetky prvky a ukazovatele v štandardoch slúžia na určenie a zabezpečenie 
kvantitatívnych a kvalitatívnych podmienok poskytovania knižnično-informačných 
služieb verejnými knižnicami a k optimalizácii ich činnosti. 
V roku 2021 splnila Knižnica Juraja Fándlyho odporúčané štandardy v bodoch 
definujúcich prevádzkové hodiny knižnice (54 hodín týždenne), počet študijných 
a oddychových miest (155), počet verejne prístupných staníc s pripojení na internet 
(16), priemerný počet hodín venovaných kvalifikácií zamestnancov ročne (46,05 
hod.), zabezpečenie online katalógu pre používateľov ako i zabezpečenie 
webového sídla s aktuálnymi informáciami a informáciami na sociálnych sieťach. 
Knižnica nenaplnila štandardy v počte zrealizovaných podujatí a v percentuálnom 
podiele registrovaných používateľov z počtu obyvateľov sídla (spôsobené 
epidémiou COVID-19 a protipandemickými opatreniami). 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Benchmarking knižníc, plnenie štandardov, odpočty, hodnotenia 
 Spracovanie formulára a výkazu Benchmarking knižníc SR za KJF v r. 2020 
 Vypracovanie Plánu činnosti knižnice na rok 2022  

 
Odborný rast a vzdelávanie zamestnancov knižnice 
 
AKREDITOVANÉ VZDELÁVANIE 
Komunitní knihovnou krok po kroku: 
11. 1. – 12. 1. 2021. Martina Kubalová. 15 hod. Certifikát. 
11. 1. – 12. 1. 2021. Jana Brliťová. 15 hod. Certifikát. 
11. 1. – 12. 1. 2021. Zuzana Vozárová. 15 hod. Certifikát. 
14. 1., 18. 1. 2021: Alena Beňová. 15 hod. Certifikát. 
11. 2., 18. 2., 26. 2. 2021 Mgr. Šimčíková. 15 hod. Certifikát. 
 
11. 1. – 12. 1. 2021. Jana Pifková. 15 hod. Certifikát. 
12. 1. – 13. 1. 2021. Mgr. Zrníková. 15 hod. Certifikát. 
12. 1. – 13. 1. 2021. Jana Krajčírovičová. 16 hod. Certifikát. 
18. 1. – 19. 1. 2021. Pavlína Mrázová. 15 hod. Certifikát. 
22. 1., 25. – 26. 1. 2021. Mgr. Danková. 15 hod. Certifikát. 
9. 2. – 10. 2. 2021 PhDr. Vozárová. 15 hod. Certifikát. 
10. 2., 16. 2. – 17. 2., 26. 2. 2021. Henrieta Kutáleková. 20 hod. Certifikát. 
15. – 17. 2. 2021. Mgr. Chorvatovičová. 24 hodín.  Certifikát.  
15. 2. – 16. 2. 2021. Mgr. Dolníková. 15 hod. Certifikát. 
16. 2. – 17. 2., 22. 2. 2021. Mgr. Kozmálová. 15 hod. Certifikát. 
16. 2. – 17. 2., 22. 2. 2021. Lucia Karabová. 15 hod. Certifikát. 
18. – 19. 2., 23. 2. 2021. Helena Horváthová. 17 hodín. Certifikát. 
 
Lepší služby:  
11. 1. – 13. 1., 15. 1. 2021. Mgr. Kozmálová. 25 hod. 
11. 1. – 13. 1., 15. 1. 2021. Henrieta Kutáleková. 25 hod. 

Plnenie štandardov 
 

Štandardy 60.001 a viac obyv. ukazovateľ 2019 2020 2021 

Priestory knižnice (v m2 ) 60m2/1 000 ob. 1752 1752 1752 

Počet prevádzkových hodín 50  54 54 54 

Priemerná suma na nákup KJ na 1 

obyvateľa 

1,00 €   
0,95 0,70 

0,99 

Počet pokojných miest na štúdium 100  155 155 155 

Verejne prístup. stanice s prip. na 

internet 

10  
15 15 

16 

Kvalifikácia zamestnanca 40 h/zam. 0 23 46,05 

Počet vzdelávacích, kultúrnych 

a komunitných podujatí 

700 
755 343 408 

%používateľov z počtu obyvateľov 13 16,49 14,71 12,19 

Web vlastné 

web.sídlo 
www.knizni

catrnava.sk 
www.knizni

catrnava.sk 

www.kniznicatr

nava.sk 

Elektronický katalóg online OPAC 

katalóg 
OPAC 

katalóg 
OPAC 

katalóg 



12. 1. – 13. 1., 15. 1., 19. 1. – 20. 1., 22. 1., 26. 1. 2021. Bc. Svetlovský. 12. 1. – 14. 
1., 18. 1. 2021. Dana Vaculíková. 24 hod. 
13. 1. – 14. 1. 2021. Martina Kubalová. 20 hod. 
13. 1. – 14. 1. 2021. Jana Pifková. 20 hod. 
14. 1. – 15. 1., 18. 1. 2021. Jana Krajčírovičová. 25 hod. 
14. 1. – 15. 1., 19. 1. 2021. Mgr. Zrníková. 25 hod. 
17. 2. – 19. 2. 2021. Mgr. Dolníková. 20 hod. 
18. – 19. 2. 2021. Mgr. Chorvatovičová. 16 hod.  
20. 1. – 22. 1. 2021. Pavlína Mrázová. 25 hod.  
21. 1. – 22. 1. 2021. Alena Beňová. 20 hod. 
 
Kurz kreativní práce s informacemi: 
11. 2. – 12. 2. 2021. PhDr. Vozárová. 15 hod. 
 
WEBINÁRE, SEMINÁRE, E-KONFERENCIE, ODBORNÉ PODUJATIA 
Propagačné materiály online 
27. 1. 2021. Knižničný inštitút Martin. Prostredníctvom aplikácie Airmeets. Mgr. 
Dolníková, Mgr. Danková, PhDr. Malá, Ing. Tomašovič. 
 
KULT 10-01 Seminár 
8. 2. 2021. Knižničný inštitút Martin. Prostredníctvom aplikácie Airmeets. 
Ing. Tomašovič, Mgr. Danková.  
  
Knižnica na sociálnych sieťach a webe 
10. 2. 2021. Knižničný inštitút Martin. Prostredníctvom aplikácie Airmeets. Ing. 
Tomašovič, Mgr. Dolníková, PhDr. Malá, Mgr. Danková, Mgr. Kozmálová, L. 
Karabová.  
 
Crowdfunding – príležitosť pre knižnice 
19. 2. 2021. Knižničný inštitút Martin. Prostredníctvom aplikácie Airmeets. Pozreté 
25. 03. 2021 cez YouTube SNK. Mgr. Dolníková, P.Mrázová.  
 
Zázračné kľúče od hravého čítania 
24. 2. 2021. Online seminár pre pedagógov, knihovníkov a rodičov. Nezisková 
organizácia Osmijanko. Prostredníctvom YouTube. Mgr. Kozmálová, Mgr. 
Dolníková, L. Karabová, Bc. Svetlovský, H. Kutáleková, D. Vaculíková, Mgr. 
Chorvatovičová.  
 
E-knihy, e-výpožičky a ďalšie digitalizované dokumenty 
24. 2., 16. 3. 2021. SNK Martin. Bc. Brliťová, P. Mrázová. 
 
Ako zachrániť obecné knižnice 
4. 3. 2021. SNK Martin. Bc. Brliťová, Ing. Tomašovič, Mgr. Danková. 
 
Vplyv pandémie na psychické zdravie, sociálny kapitál a sociálnu integráciu 
mladých ľudí.  
9. 3. 2021. Diskusia. Diskutoval: Michal Vašečka - sociológ a vysokoškolský 
profesor. BISLA & BIH. Prostredníctvom ZOOM. Mgr. Dolníková.  
 
Obrázkové príbehy ako príprava na budúce čítanie 



11. 3. 2021. 18.00 – 19.00 hod. Mgr. Kozmálová. Certifikát. 
 
Syndróm vyhorenia u knihovníka a jeho ďalšia motivácia 
16. 3. 2021. Knižničný inštitút Martin. Prostredníctvom aplikácie Airmeets. Pozreté 
18. 03. 2021. Cez YouTube SNK. Mgr. Dolníková.  
27. 3. 2021. Bc. Brliťová. 
22. 4. 2021. P. Mrázová, B. Porubská, Mgr. Zrníková 
 
Hovoríme, ale je nám rozumieť? 
17. 3. 2021. 4. ročník odborného podujatia venovaného službám v knižnici. Online. 
SNK, Martin. Prostredníctvom Gotomeeting. Ing. Tomašovič, Mgr. Dolníková, PhDr. 
Malá.  
 
Motivácia v profesii knihovník 
23. 3. 2021. Knižničný inštitút Martin. Prostredníctvom aplikácie Airmeets. Mgr. 
Dolníková, Mgr. Danková, Mgr. Kozmálová, Bc. Svetlovský, P. Mrázová, PhDr. 
Malá.  
28. 3. 2021. Bc. Brliťová 
23. 4. 2021 B. Porubská 
 
Celoživotné vzdelávanie knihovníkov. Online diskusné fórum.  
26. 3. 2021. Knižničný inštitút Martin. Prostredníctvom aplikácie Airmeets. Ing. 
Tomašovič, Mgr. Danková, Mgr. Dolníková, P. Mrázová, Bc. Brliťová.  
 
Hniezda, kútiky a ešte čosi. Webinár. 
31. 3. 2021. Krajinou čitateľov Bratislava. Prostredníctvom ZOOM. Mgr. Dolníková.  
 
Webinár: Krajina čitateľov 
8. 4. 2021 PhDr. Malá. 
 
Ako pracovať s databázou Benchmarking a údajmi 
20. 4. 2021. Knižničný inštitút Martin. Prostredníctvom aplikácie Airmeets. 
Mgr. Danková. 
 
Negociačné schopnosti u knihovníka v službách 
21. 4. 2021. Knižničný inštitút Martin. Prostredníctvom aplikácie Airmeets. Mgr. 
Dolníková, PhDr. Malá. 
4. 5. 2021. B. Porubská, P. Mrázová, Mgr. Zrníková, Bc. Brliťová, Z. Vozárová. 
Prostredníctvom záznamu na Youtube SNK. 
20. 5. 2021. A. Beňová, M. Kubalová, J. Pifková, S. Miklošovičová. 
 
Školenie – súhrnné správy 
22. 4. 2021. M. Klimová. 
 
GDPR 
3. 5. 2021. PhDr. Malá 
 
GALE – vyhľadávanie v databázach 
5. 5. 2021. SNK, oddelenie informačných služieb, Martin. Online školenie 
prostredníctvom aplikácie ZOOM. Bc. Brliťová, Mgr. Navrátil. 



 
Partnerské knižnice CVTI SR 
5. 5. 2021. CVTI SR, Bratislava. Online školenie cez aplikáciu MS TEAMS. Bc. 
Brliťová, Mgr. Navrátil, Z. Vozárová. 
 
Školenie Canva 
5. 5. 2021, 12. 5. 2021. Alena Beňová, L. Karabová, Mgr. Kozmálová, Mgr. 
Dolníková (iba 5. 5), Mgr. Danková, PhDr. Malá, Mgr. Šimčíková, D. Brilský. 
 
Partnerské knižnice CVTI SR  
05. 05. 2021. Online školenie – aplikácia MS TEAMS. Bc. Brliťová, Mgr. Navrátil, Z. 
Vozárová. 
 
Informačná výchova knižnici 
6. 5. 2021. Knižnica JF v Trnave. Prednášajúca: Ľ. Hrdináková. Prostredníctvom 
aplikácie Airmeets. Mgr. Danková, Mgr. Dolníková, Ing. Tomašovič, P. Mrázová, J. 
Krajčírovičová, L. Karabová, Bc. Svetlovský, Mgr. Chorvatovičová, D. Vaculíková, Z. 
Vozárová, D. Brilský. 
 
Spoločenský protokol v knižnici. Webinár.  
11. 5. 2021. Mgr. Zrníková, B. Porubská, J. Krajčirovičová, PhDr. Malá.  
18. 5 2021. Bc. Brliťová, Z. Vozárová.  
19. 5. 2021. A. Beňová, M. Kubalová, S. Miklošovičová, J. Pifková.  
7. 10. 2021. Mgr. Kozmálová, Bc. Svetlovský.  
18. 5. 2021. Bc. Brliťová, Z. Vozárová  
 
Elektronické služby knihoven. VI. ročník konferencie. 
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. Prostredníctvom ZOOM. 
18. 5. 2021. Mgr. Danková.  
 
Online stretnutie CVTI SR a partnerských knižníc 
20. 5. 2021. Ing. Tomašovič, Bc. Brliťová. 
 
Je dnes čítanie pre deti náročnejšie ako kedysi? 
20. 5. 2021. Malý Berlín. Prostredníctvom ZOOM. Diskutovali: Ľudmila Hrdináková 
z FiF UK a Ľubica Kepštová, šéfredaktorka najstaršieho detského časopisu 
Slniečko. Mgr. Dolníková.  
 
Fenomén literárnej reportáže – webinár 
21. 5. 2021. Mgr. Gálusová, Mária Tóthová, Magdaléna Szöcsová.  
 
Dobrovoľníctvo v knižnici. KJF Trnava. Prostredníctvom aplikácie Airmeets. 
Podporené FPU. 
25. 5. 2021. Mgr. Danková, Mgr. Dolníková, Ing. Tomašovič, Bc. Brliťová, Mgr. 
Navrátil, Z. Vozárová, D. Brilský.  
25. 5. 2021. P. Mrázová, Mgr. Zrníková, B. Porubská, J. Krajčírovičová, Mgr. 
Chorvatovičová 
07. 6. 2021. D. Vaculíková. Prostredníctvom záznamu na Youtube. 
 
Kognitívne cvičenia pre aktívnych seniorov  



26. 5 2021. Z. Vozárová, Mgr. Šimčíková. Certifikát. 
 
Rozhýbme sa, alebo ako urobiť rozcvičku s ľuďmi s demenciou inak  
27. 5. 2021. Z. Vozárová, Mgr. Šimčíková. Certifikát.  
 
Vyhľadávanie informácií a spracovanie výsledkov v EIZ  
2. 6. 2021. Online školenie pre partnerské knižnice CVTI SR. Bc. Brliťová, Mgr. 
Navrátil, Z. Vozárová.  
 
Odborný seminár pre knihovníkov a informačných špecialistov Tlib. Štátna 
vedecká knižnica Banská Bystrica. Prostredníctvom MS Teams. 
8. 6. – 9. 6. 2021. Mgr. Danková.  
 
Motivačné aktivity s detským čitateľom. Medzinárodný odborný seminár. 
Knižnica pre mládež mesta Košice. Prostredníctvom ZOOM. 
16. 6. – 17. 6. 2021. Mgr. Dolníková, Mgr. Kozmálová, Bc. Ľ. Svetlovský, L. 
Karabová, H. Kutáleková, Mgr. Chorvatovičová, D. Vaculíková. 
 
INFOS ´21 : Knižnice v pandemickej a postpandemickej dobe: Re-štart, Re-
dizajn". Online. 
22. – 23. 6. 2021. Ing. Tomašovič, Mgr. Danková, Mgr. Dolníková, Mgr. 
Chorvatovičová, Bc. Brliťová, Mgr. Navrátil, Z Vozárová, Mgr. Chorvatovičová. 
 
Školenie – Úradné dokumenty v praxi organizácií verejnej správy 
22. 6. 2021. M. Klimová. 
 
Školenie – Zákazka s nízkou hodnotou 
30. 6. 2021. M. Klimová. 
 
Bibliosféry, Konferencia Jasná: Knižnice pre Slovensko a Dopad pandémie na 
knižnice 
27. 6. – 29. 6. 2021. Ing. Tomašovič.  
 

Školenie – IS EVO 
6. 7. 2021. M. Klimová. 
 
Prezenčné školenie zamerané na EIZ CVTI SR a rešeršovanie  
24. 8. 2021. Lektor: Mgr. Eva Hollá, CVTI SR. Z. Vozárová.  
 
Prezenčné školenie venované práci s micro:bitom a 3D tlačiarňou  
25. – 26. 8. 2021. KKKK Nitra. Daniel Brilský.  
 
Informačný seminár k výzve o nenávratný finančný príspevok s kódom IROP-
P07-SC77-2021-75  
3. 9. 2021. VÚC TTSK. Mgr. Danková, Ing. Tomašovič. 
 
Školenie – Eurofondy 
6. 9. 2021. M. Klimová. 
 
SSKK Krajská pobočka Trnava – Odborná exkurzia do Senca 



8. 9. 2021. SSKK  
PhDr. Bartek, Beňová, Mgr. Danková, Horváthová, Mgr. Chorvatovičová, Karabová, 
Mgr. Kozmálová, Krajčírovičová, Kubalová, Kutáleková, PhDr. Malá, Miklošovičová, 
Mrázová, Mgr. Navrátil, Pifková, Bc. Svetlovský, Vaculíková, Vozárová, Mgr. 
Zrníková. 
 

E-vzdelávanie v prostredí knižníc 
14. 9. 2021. Knižničný inštitút Martin. Prostredníctvom aplikácie Zoom. 
Mgr. Danková.  
 

Muzikoterapia v špeciálnej pedagogike 
20. 9. 2021. Odborné školenie pre špeciálnych pedagógov, pedagógov pracujúcich 
v špeciálno-pedagogických profesiách, pedagógov ZUŠ a sociálnych pracovníkov 
pracujúcich v stacionároch. Lektorka: PaedDr. Margaréta Osvaldová, PhD. 
z Katedry špeciálnej pedagogiky na PF v Bratislave. PhDr. Vozárová, Mgr. 
Chorvatovičová. 
  
Akadémia moderného knihovníka 
22. 9. – 23. 9. 2021. Knižnica pre mládež mesta Košice. Prostredníctvom aplikácie 
Zoom. Mgr. Dolníková, Mgr. Kozmálová, H. Kutáleková, L. Karabová, Bc. 
Svetlovský, Mgr. Chorvatovičová, D. Vaculíková. Certifikát.  
 

Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografov. XXIII. ročník 
3. – 5. 10. 2021. Kysucká knižnica v Čadci. Bc. Brliťová – príspevok. 
 
Benchmarking knižníc - Knižničný inštitút Martin. Prostredníctvom aplikácie Zoom. 
Mgr. Danková.  
 
Účelný dizajn interiérov knižníc 
6. 10. 2021. Mestská knižnica Bratislava. Prostredníctvom aplikácie Zoom. Ing. 
Tomašovič (prezentácia), Mgr. Dolníková, Mgr. Danková, PhDr. Malá.  
 
Školenie – ITMS 
13. 10. 2021. M. Klimová. 
 
Školenie – ITMS 
18. 10. 2021. M. Klimová. 
 
Rozmanitosť ľudskosti – ako vnímať inakosť 
21. 10. 2021. Knižnica pre mládež mesta Košice. Prostredníctvom aplikácie Zoom. 
Mgr. Chorvatovičová, PhDr. Vozárová, Mgr. Kozmálová.  
 
Školenie – E-Gouverment – Výkon verejnej moci elektronicky 
22. 10. 2021. M. Klimová. 
 
Kniha pre každého 
3. 11. 2021. Mgr. Kozmálová.    
 
I a II. Konferencia IBBY - Cesta do veľkého sveta / Tlačená kniha ako 
stabilizačný prvok pre dieťa 



5. 11. 2021. IBBY Inštitút Bratislava. Prostredníctvom YouTube.  
D. Vaculíková. 
 
Úloha celoživotného vzdelávania. Knižničný inštitút Martin. Prostredníctvom 
aplikácie Zoom. 
10. 11. 2021. Mgr. Danková.  
 
Medzinárodná spolupráca. Webinár. Knižničný inštitút Martin. Prostredníctvom 
aplikácie Zoom. 
24. 11. 2021. Mgr. Danková.  
 

Knižnica v života dieťaťa 
24. 11. 2021. Krajská knižnica v Žiline. Prostredníctvom MS Teams. Mgr. 
Dolníková, Mgr. Kozmálová, Mgr. Chorvatovičová, D. Vaculíková. L. Karabová, H. 
Kutáleková, Bc. Svetlovský.  
 
Nariadenie GDPR v praxi – povinnosti zamestnancov a vedúcich pracovníkov 
29. 11. ‒ 30. 11. 2021. Mgr. Kozmálová, L. Karabová, H. Kutáleková, Bc. 
Svetlovský, A. Beňová, M. Kubalová, J. Pifková, S. Miklošovičová, P. Mrázová, 
PhDr. Bartek, H. Horváthová, Mgr. Chorvatovičová, D. Vaculíková, PhDr. Vozárová, 
Mgr. Zrníková, B. Porubská, J. Krajčírovičová, Mgr. Dolníková, Bc. Brliťová, Z. 
Vozárová, Mgr. Navrátil, H. Stoláriková, D. Brilský, H. Gottwaldová, M. Klimová, 
PhDr. Malá, A. Svetlovská, L. Pauerová, B. Šimková, J. Bobek, I. Gálusová, M. 
Tóthová, M. Szöczová, A. Priecelová, Ing. Tomašovič, Mgr. Danková.  
 
Školenie – Novela zákona o verejnom obstarávaní 
2. 12. 2021. M. Klimová. 
 
Vyhľadávanie v Open Access zdrojoch 
6. 12. 2021. CVTI Bratislava. Mgr. Dolníková. 
 
Zelená knižnica a nové IFLA inšpirácie 
7. 12. 2021. Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove. Prostredníctvom MS 
Teams. Mgr. Dolníková.  
 
Školenie – Zákazka s nízkou hodnotou 
8. 12. 2021. M. Klimová. 
 
Radostná škola s Danielom Hevierom 
8. 12. 2021. Prostredníctvom ZOOM. PhDr. Vozárová.  
 

 
Práca v odborných komisiách a redakčných radách 

 
 Celoslovenský a krajský výbor Spolku slovenských knihovníkov a knižníc – Mgr. 

M. Danková 

 Národná komisia pre služby pri SNK v Martine - Mgr. E. Dolníková 

 Koordinačná rada pre bibliografickú činnosť v SR - Mgr. I. Gálusová 

 Pracovná skupina pre metodiku v SR - Ing. P. Tomašovič, Mgr. M. Danková 

 Pracovná skupina pre informačné technológie pri SNK - Bc. J. Brliťová 



 Pracovná skupina pre prácu v KIS VIRTUA - Mgr. I. Gálusová, Bc. J. Brliťová, 

Mgr. E. Dolníková  

 Redakčná rada Knižničného spravodajcu – Mgr. E. Dolníková, Mgr. M. 

Danková, PhDr. Ľ. Malá, Ing. P. Tomašovič 

 Redakčná rada Čarušky – Mgr. E. Dolníková, PhDr. Ľ. Malá, V. Chorvatovičová, 

Mgr. T. Kozmálová, L. Karabová  

 Redakčná rada webovej stránky: Mgr. E. Dolníková, PhDr. Ľ. Malá, Bc. J. 

Brliťová, D. Brilský, Mgr. M. Danková, Mgr. T. Kozmálová, Mgr. I. Šimčíková 

 

Ostatné metodicko-poradenské služby 
 
Zaškoľovanie knihovníkov: 

 Obecná knižnica Bučany: 21.04.2021 - online zaškolenie novej obecnej 
knihovníčky na základné knižničné úkony ako aj na vypracovanie ročnej 
štatistiky knižnice. 

 Obecná knižnica Zeleneč: 09.08.2021 - online zaškolenie nového obecného 
knihovníka na revíziu KF. 

 

 

 

AKVIZIČNÁ, BIBLIOGRAFICKÁ, 
DOKUMENTAČNÁ A INFORMAČNÁ 

ČINNOSŤ 
 
 

Knižničný fond  
 

Ťažisko práce úseku knižničných fondov spočívalo v zabezpečovaní odborných 
činností v oblasti budovania univerzálneho knižničného fondu.  
 
Stav knižničného fondu k 31.12.2021 
Knižničný fond (KF) k 31.12.2021 tvorilo 205 120 knižničných jednotiek (kn.j.). 
Pokles celkového stavu KF oproti minulému roku bol spôsobený vyraďovaním kn.j. 
z fondu pobočky Tulipán a tiež je ovplyvnené vyradením KF z pobočky Vodáreň 
v predchádzajúcich rokoch. 
 
 
 

Stav knižničného fondu k 31.12.2021 
 

Stav KF k 31.12.2020 209 799 kn.j 960 977,38 € 

Prírastok 2021 5 942 kn.j 61 658,01 € 

Úbytok 2021 10 621 kn.j 27 676,86 € 

Stav KF k 31.12.2021 205 120 kn.j 994 958,53 € 

 



Nákup KF bol realizovaný na základe podkladov od členov akvizičnej a vyraďovacej 
komisie, v ktorej sú zastúpené všetky oddelenia a pobočky KJF v Trnave. Návrhy 
na nákup titulov reflektovali požiadavky návštevníkov jednotlivých oddelení knižnice 
ako aj  návrhy zaslané prostredníctvom formulára zverejneného na webovej stránke 
knižnice. 
Nákup bol zabezpečovaný z vlastných zdrojov a z dotácie Fondu na podporu 
umenia (FPU). Z vlastných zdrojov bolo zakúpených 3 217 kn.j. v hodnote 
34 847,48 €. Z dotácie FPU bolo zakúpených 1 816 kn.j. v hodnote 19 999,00 €. 
Formou darov bolo získaných 832 kn.j. v hodnote 6 290,54 €.  
 
 

Nadobúdanie knižničného fondu v roku 2021 
 

Kúpa spolu 5 033 kn.j. 54 846,48 € 

Z toho 
Vlastné zdroje 3 217 kn.j. 34 847,48 € 

Dotácia FPU 1 816 kn.j. 19 999,00 € 

Dary  832 kn.j. 6 290,54 € 

Náhrady za stratené a poškodené knihy 77 kn.j. 520,99 

Spolu  5 942 kn.j. 61 658,01 € 

 

KJF v Trnave systematicky buduje fond regionálnej literatúry, do ktorého 
v sledovanom období pribudlo 136 kn.j. v hodnote 930,27 €. Z uvedeného počtu 
bolo 61 kn.j. drobných tlačí v hodnote 65 €. Ide z veľkej časti o retrospektívne 
spracovanie materiálov s regionálnou tematikou z rokov 1990 - 2000, ktoré boli 
zaevidované ako dary. Zakúpených bolo 31 kn.j. v hodnote 591 €, formou daru bolo 
zaevidovaných 44 kn.j. v hodnote 274,27 €. 
 
  

Stav knižničného fondu k 31. 12. 2021 podľa druhov literatúry 
 

 Rok 2020 prírastok úbytok rok 2021 

Náučná pre dospelých 90 308 1 979 4 820 87 467 

Beletria pre dospelých 62 535 2 396 4 787 60 144 

Náučná pre deti 11 368 324 247 11 445 

Beletria pre deti 30 410 1 221 765 30 866 

Hudobniny  2 179 9 1 2 187 

AVD* + ED* 12 999 13 1 13 011 

SPOLU 209 799 5 942 10 621 205 120 
* AVD = audiovizuálne dokumenty 

  ED = elektronické dokumenty 

 

Z hľadiska jednotlivých skupín literatúry je najpočetnejšie zastúpená odborná 
literatúra pre dospelých (87 467 kn.j) a beletria pre dospelých (60 144 kn.j.). Do 
fondu KJF v Trnave boli okrem klasických tlačených kníh zaevidované aj drobné 
tlače, hudobniny a špeciálne dokumenty. Knižnica eviduje vo svojom fonde 2 187 
kn.j. hudobnín, pričom v sledovanom období pribudlo do tejto kategórie 9 kn.j. 
Špeciálne dokumenty, ktoré zahŕňajú hlavne audiovizuálne a elektronické 
dokumenty, bolo zaevidovaných 13 kn.j.  
 



Z jazykového hľadiska tvorili najväčšiu časť dokumenty v slovenskom jazyku (4 756 
kn.j.) a v českom jazyku (1 103 kn.j.). V anglickom jazyku bolo zaevidovaných 76 
kn.j., v nemeckom jazyku 2 kn.j. 
 
V roku 2021 bolo z fondu KJF v Trnave vyradených 10 621 kn.j. v celkovej hodnote 
27 676,86 €. Najväčšiu časť tvorila náučná literatúra pre dospelých v počte 4 820 
kn.j. a beletria pre dospelých v počte 4 787 kn.j. Celkový počet vyradených kníh 
súvisí s vyraďovaním kn.j. v predchádzajúcich rokoch, kedy boli prioritne 
vyraďované kn.j. z pobočky Vodáreň, ktorej činnosť bola prerušená a knižnica 
nedisponuje vhodnými priestormi na uloženie tohto fondu, ktorého fyzická aj 
morálna hodnota sa každým rokom znižovala. Počet vyradených kníh bol 
ovplyvnený aj vyradením druhej časti kn.j. z pobočky Tulipán, kde z dôvodu 
zníženia prevádzkovej plochy bolo potrebné upraviť počet knižničných jednotiek vo 
fonde. Vyradených bolo tiež 964 nedobytných kn.j. vypožičaných do roku 2015.  
 

Úbytky knižničných jednotiek v roku 2021 

 

Pracoviská 
Počet vyradených 

jednotiek 
Hodnota vyradených 

jednotiek 

náučná literatúra pre dospelých 4 820 kn.j. 16 205,05 €  

beletria pre dospelých 4 787 kn.j. 7 884,12 €  

náučná literatúra pre deti 247 kn.j. 1 375,33 €  

beletria pre deti 765 kn.j. 2 207,98 €  

hudobniny 1 kn.j. 1,06 €  

audiovizuálne dokumenty 1 kn.j. 3,32 €  

SPOLU 10 621 kn.j. 27 676,86 €  

 

 

Periodická tlač 
Zabezpečený bol aj nákup a spracovanie periodickej tlače, návštevníci knižnice mali 
k dispozícii 206 titulov periodík, z toho bolo 19 titulov zahraničných periodík. 
Formou kúpy bolo získaných 122 titulov, formou daru bolo 84 titulov. Zoznam 
archivovaných periodík je zahrnutý do celoštátneho súborného katalógu periodík, 
ktorý je pravidelne aktualizovaný. Používatelia majú naďalej online prístup 
k periodikám Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia a do Zbierky zákonov 
a medzinárodných zmlúv, Judikatúry Najvyššieho súdu a Ústavného súdu SR, 
Finančného spravodajcu a do Vzorov zmlúv a komentárov zákonov a ich archívov. 
Zoznam aktuálnych a archivovaných periodík je sprístupnený na webovej stránke 
KJF v Trnave.  
 
V roku 2020 boli uskutočnená čiastková revízia knižničného fondu v oddelení pre 
deti a mládež. Podľa schváleného plánu revízií sa revízia knižničného fondu v OLD 
mala uskutočniť v roku 2023. Z dôvodu mimoriadnych opatrení súvisiacich 
s pandémiou Covid-19 bola KJF v Trnave od 25. 11. 2021 pre verejnosť zatvorená, 
čo bolo využité na vykonanie čiastkovej revízie knižničného fondu. Zákon NR SR č. 
126/2015 Z. z. o knižniciach ukladá knižnici povinnosť vykonať revíziu knižničného 
fondu nad 100 000 knižničných dokumentov v úplnosti každých 15 rokov. Táto 
povinnosť bola splnená. Rozsah revidovaného knižničného fondu predstavoval 
30 290 kn.j. 



 
 
 
 
 

Hlavné ukazovatele stavu knižného fondu za rok 2021 

Názov 
organizácie 

Počet knižničných 
jedn. vo fondoch 

Prírastky  Úbytky Finančné 
prostriedky na 
nákup knižničných 
fondov 

KJF v Trnave 205 120 5 942 10 621 62 799,88 € 

 
 

Akvizícia knižných jednotiek KJF za rok 2021 
 

Náklady na 
nákup kníh 

Náklady na 
nákup 

periodickej tlače 

Dary Celkový 
prírastok v € 

Celkový 
prírastok v 

kusoch 

54 846,48 € 7 953,40 € 6 290,54 € 69 611,41 €      5 942 

 

 

Počet zakúpených knižničných jednotiek na 1 obyvateľa sídla KJF za 
roky 2019 – 2021 

Počet obyvateľov sídla Počet knižničných jednotiek na 1 
obyvateľa sídla 

2019 65 051 0,08 

2020 64 856 0,06 

2021 63 474 0,08 

 
 

Finančné prostriedky na nákup knižničných jednotiek na 1 obyvateľa 
sídla KJF za roky 2019 – 2021 

Počet obyvateľov sídla Vynaložené finančné prostriedky na 1 
obyvateľa sídla 

2019 65 051 0,95 

2020 64 856 0,70 

2021 63 474 0,99 

 

 

Prírastky knižničných jednotiek vo fonde KJF z hľadiska zamerania za 
rok 2021 

Náučná literatúra pre 
dospelých 

Beletria pre 
dospelých 

Beletria pre deti 
Náučná literatúra pre 

deti 

1 979 2 396 1 221 324 

 

Prírastky knižničných jednotiek vo fonde KJF z hľadiska jazyka za rok 
2021 

Slovenský Maďarský Český Nemecký Anglický Iný 

4 756 - 1 103 5 
76 2 

 



 

Používatelia, návštevníci a výpožičky  
  

Používatelia 
     

Registrovaní používatelia KJF za roky 2019 – 2021 
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2019 10 744 2 957 3 546 4097 63 35 43 - 3 

2020 9 540 2 676 2 849 3 890 54 27 42 - 2 

2021 7 739 2 303 2 029 3284 53 26 42 - 2 

 
 

Vývoj nárastu, resp. úbytku registrovaných používateľov KJF v rokoch 
2019 – 2021 

 

Prírastok Úbytok 

Do 15 
rokov 

Dospelí Ostatní Spolu Do 15 
rokov 

Dospelí Ostatní Spolu 

2019 268 182 - 450 - - 105 105 

2020   -  281 207 716 1 204 

2021     373 606 820 1 799 

 
 

        

 
 

Registrovaní používatelia podľa miesta obsluhy 
 

 rok 2021 rok 2020 rozdiel 

celkom 7 739 9 540 -1 801 

v tom odd. odb. lit., odd. beletrie 4 850 6 295 -1 445 

   oddelenie pre deti 1 821 2 207 -386 

   hudobné oddelenie         30 40 -10 

   oddelenie pre nevidiacich        84 60 +24 

   pobočka Tulipán  382 222 +160 

   pobočka Prednádražie                516 632 -116 

   jednorazoví (ako hosť) 3 30 -27 

   organizácie (MVS) 53 54 -1 

 

 

 

Registrovaní používatelia podľa kategórie čitateľov 
 

 študenti deti ostatní čitateľ s 

výnimkami 

zamestnanci ako 

hosť 

org. 

(MVS 

spolu 

spolu 2 029 2303 3 284 26 42 2 53  7 739 

 

Ostatní je plus OpN  

 



 

Registrovaní používatelia do 15 rokov 
 

 rok 2021 rok 2020 rozdiel 

Celkom 2 303 2 676 -373 

oddelenie pre deti 1 821  2 207  -386 

hudobné oddelenie 5 4 +1 

pobočka Tulipán 286 181 +105 

pobočka Prednádražie 191 284 -93 

 

 

Vývoj návštevnosti KJF za roky 2019 – 2021 
 

Rok Fyzická Virtuálna* 

2019 132 797 87 324 

2020 107 711 139 826 

2021 68 877 124 022 

*len návštevník online katalógov 
 
 

Návštevníci podľa miesta obsluhy 
 

 rok 2021 rok 2020 rozdiel 

celkom 403 363 397 858  

fyzickí používatelia 68 877 107 711 -38 834 

v tom  

odd. odb. lit., odd. beletrie, odd. pre 

deti  

52 642 91 471 -38 829 

hudobné oddelenie 1 290 1 313 

 

-23 

útvar referenčných služieb 2 195 2 156 +39 

oddelenie pre nevidiacich 414 249 +165 

Pobočka Tulipán 6 719 4 629 +2 090 

Pobočka Prednádražie 5 434 7 879 -2 445 

Odborné podujatia 157 14 +160 

Z toho:    

internet 166 758 -592 

Wifi návštevníci 26 17 +9 

Návštevníci kult-vých. podujatí 12 399, osobne 7 

277 

20 358, osobne 

8 275 

-7 959, osobne 

-998 

Virtuálni návštevníci 334 486 290 147 +44 339 

 
 
 

Návštevnosť čitárne 
 

 2020 2021 Rozdiel 
Návštevníci čitárne 4 688 1 930 -2 758 

Prezenčné výpožičky  15 096 6 052 - 9 044 

nesprac. absenčné 

výpožičky periodík 909 515 -394 

Používatelia WIFI 17 26 +9 



 

 
Výpožičky 
 

Výpožičky KJF v rokoch 2019 – 2021 
 

 2019 2020 2021 

Absenčné 222 372 173 027 134 851 

Prezenčné  53 344 25 886 11 975 

Medziknižničná výpožičná služba iným 
knižniciam 

418 140 121 

Medziknižničná výpožičná služba z iných 
knižníc 

186 291 150 

Medzinárodná medziknižničná výpožičná 
služba iným knižniciam 

- - - 

Medzinárodná medziknižničná výpožičná 
služba z iných knižníc 

19 17 - 

 
 
 
 

Štruktúra výpožičiek  
 

 rok 2021 rok 2020 rozdiel 

absenčné výpožičky 134 851 173 027 -38 176 

prezenčné výpožičky 11 975 25 886 -13 911 

spolu 146 826 198 913 -52 087 

 

 

Štruktúra výpožičiek podľa pracovísk 
 

 absenčné 

klasicky 

prezenčné 

klasicky 

VIRTUA spolu 

oddelenie odbornej literatúry 0 354  354 

oddelenie beletrie 515 6 052  6 567 

oddelenie pre deti 0 1 439  1 439 

VIRTUA - spolu 

OOL+OBL+OLD 

  107 741 107 741 

hudobné oddelenie 99 1 073 1 802 2 974 

útvar referenčných služieb 0 1 377 0 1 377 

oddelenie pre nevidiacich 4 394 0 0 4 394 

pobočka Tulipán  555 654 4 172 5 381 

pobočka Prednádražie 4 186 1 026 11 387 16 599 

spolu 9 749 11 975 125 102 146 826 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultúrno-výchovné podujatia 
 

 rok 2021 rok 2020 rozdiel 

 podujatia účastníci podujatia účastníci podujatia  účastníci 

Celkom  408 12 399* 343 20 358 +65 -7 959 

odd. odbornej 

literatúry 

10 493 6 237 +4 +256 

oddelenie 

beletrie 

35 3 022 40 5 012 -5 -1 990 

oddelenie pre 

deti 

87 2 336 127 10 835 -40 -8 499 

hudobné 

oddelenie  

21 876 30 626 -9 +250 

útvar 

referenčných 

služieb  

55 1 783 59 2 525 -4 -742 

oddelenie pre 

nevidiacich 

4 43 1 2 +3 +41 

pobočka 

Tulipán  

161 3 365 69 946 +92 +2 419 

pobočka 

Prednádražie 

17 324 8 161 +9 +163 

oddelenie 

metodiky 

5 157 3 14 +2 +143 

útvar 

knižničných 

fondov 

0 0 0 0 0 0 

 z toho 5 122 virtuálnych návštevníkov 

 

 

 

Výpožičky podľa miesta obsluhy 
 

  

rok 2021 

 

rok 2020 

 

        rozdiel 

Celkom 146 826 

 

198 913 

 

-52 087 

odd. odb. lit., odd. beletrie, odd. 

pre deti  

116 101 145 419 -29 318 

hudobné oddelenie  2 974 3 630 -656 

útvar referenčných služieb  1 377 4 483 -3 106 

oddelenie pre nevidiacich 4 394 1 366 +3 028 

pobočka Tulipán  5 381 8 857 -3 476 

pobočka Prednádražie    

16599 

18476 -1 877 



 

 

 

 

 

 

 

 

Výkony podľa jednotlivých pracovísk 
 

 rok 2021 rok 2020 rozdiel klasické 

výpožičky 

podujatia 

oddelenie 

odbornej 

literatúry 

27 510  42 441 -14 931 354 10 

oddelenie beletrie 69 108 88 785 -19 677 6 567 35 

oddelenie pre deti 50 873 60 730 -9 857 1 439 87 

hudobné 

oddelenie 

2 505 3 114 -609 1 172 26 

pobočka 

Prednádražie 

20 314 23 675 -3 361 5 212 20 

pobočka Tulipán 6 679 5 515 -1 164 1 204  

161 

Tabuľka je doplnená aj o klasické výpožičky a počet podujatí 

 

 

Hlavné ukazovatele činnosti knižnice 
 

 rok 2021 rok 2020 rozdiel 

výpožičky 146 826 198 913 -52 087 

používatelia 7 739 9 540 - 1 801 

návštevníci fyzickí 68 877 107 711 -38 834 

návštevníci virtuálni 334 486 290 147 +44 339 

podujatia 390 343 +47 

 

 

 

V roku 2021 registruje Knižnica Juraja Fándlyho spolu 7 739 používateľov, o 1 801 

menej ako v roku 2020 a v porovnaní s predpandemickým obdobím (2019 - 10 744) 

je to o 3 005 menej. 

Najväčší úbytok je v kategórii Ostatní (študenti) 1 500. 

Počet návštevníkov knižnice možno rozdeliť na návštevníkov: 

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

   aspoň jednu transakciu – absenčnú, prezenčnú alebo využili inú službu,  

 kultúrnych a vzdelávacích podujatí,  

 virtuálnych, t. j. návštevníci webovej stránky a návštevníci FB a Instagramu. 

Celkový počet návštevníkov (fyzických a virtuálnych) v roku 2021 bolo 334 486, čo 

je o 44 339 viac ako v roku 2020. 

Fyzicky knižnicu navštívilo 68 877 používateľov (oproti roku 2020 o 38 834 

menej a o 63 920 menej ako v roku 2019 – 132 797).  Virtuálnych používateľov bolo 334 486, čo je 



nárast oproti roku 2020 (290 147) o 44 339, pričom online katalóg zaznamenal 

pokles požívateľov (zo 139 826 v roku 2020 na 124 022 v roku 2021). 

FB sledovalo 2 150 sledovateľov, 1 998 ľuďom sa to páči, čo je nárast o 186 
sledovateľov, FB Tulipán zavedený v roku 2021 má 290 sledovateľov.  
INSTAGRAM: 565 sledovateľov (+177). 
YOUTUBE: 64 odberateľov – 10 000 zhliadnutí. 
V roku 2021 využilo v knižnici prístup na internet iba 163 používateľov, čo je o  

578 používateľov menej ako v roku 2020.   

V roku 2021 používatelia knižnice realizovali 146 826 výpožičiek (absenčných 

a prezenčných), čo znamená pokles oproti roku 2020 o 52 087 výpožičiek, v  

porovnaní s obdobím pred pandémiou – oproti roku 2019 – je pokles o 

o 128 890 výpožičiek. Kvôli pandémii bola knižnica v niekoľkých fázach pre 

verejnosť zatvorená a výpožičný proces v knižnici obmedzený aj v obdobiach, 

keď knižnica bola otvorená pre verejnosť.  

Používatelia si objednávali knihy telefonicky alebo emailom, prístup do fondu 

nebol umožnený.  

Výrazný pokles používateľov zaznamenala knižnica v čitárni, v porovnaní s 

predchádzajúcim rokom o 2 758 a oproti roku 2019 o 7 459.  

 

Tabuľka výkonov v hlavných ukazovateľoch činnosti KJF za rok 2021 
Ukazovateľ Mer. jedn. Plán na rok 

2021 
Skutočnosť  

2021 
% plnenia 

KNIŽNIČNÝ FOND 

Celkový stav knižničného 
fondu 

kn. j. 210 000 205 120 99,4 

Počet kn. j. na 1 obyvateľa kn. j. 3,50 3,19 91,2 

Počet titulov odoberaných 
periodík 

titul 210 206 98,1 

Prírastok kn. j. 6000 5 942 99,0 

Úbytok kn. j. 10 000 10 621 106,2 

VÝPOŽIČKY 

Celkový počet výpožičiek kn. j. 250 000 146 826 58,7 

- z toho Špeciálne 
dokumenty 

kn. j.  4 772  

Z celkového počtu výpožičiek 
prezenčné 

kn. j.  11 975  

POUŽÍVATELIA 

Počet registrovaných 
používateľov 

osoba 10 000 7 739 77,4 

z toho do 15 rokov osoba 2 500 2 303 92 

Návštevníci návšteva 200 000 403 363 208 

- z toho fyzickí návšteva  68 877  

- z toho virtuálni návšteva  334 486  

 

Kolektívne podujatia podujatie 400 408 102 

v tom:  informačná príprava hodina 50 51 102 
Odborné podujatia, porady podujatie 5 6 120 

Metodické návštevy návšteva 20 15 75 

Edičná činnosť titul 10 9 90 

Rešerše titul  128  

 
 
 



Referenčné služby  
 

Referenčné služby KJF za roky 2019 – 2021 
 2019 2020 2021 

Počet zodpovedaných dopytov v elektronických 
referenčných službách 

131 145 160 

Bibliografické informácie 9 242 9 388 6 126 

Faktografické údaje 236 151 113 

Rešerše 192 158 128 

Celkový počet záznamov v rámci rešerší  10 845 8 009 5 747 

 

Regionálne služby  
 

Regionálne služby KJF za roky 2019 – 2021 

 2019 2020 2021 

Počet spracovaných článkov s regionálnou tematikou 6 615 5 868 4 799 

Počet výpožičiek rôznych druhov s regionálnou 
tematikou 

3 074 1 352 691 

Regionálne informácie - - 290 

Periodické edičné tituly späté s regiónom 4 4 - 

Neperiodické edičné tituly späté s regiónom 11 1 4 

Bibliografické letáky - - - 

Regionálne prírastky do fondu  37 titulov 32 titulov 37 

 120 183 136 
 

 

 
Referenčné služby 

Činnosť informačného úseku ja zameraná na poskytovanie služieb širokej 

verejnosti vo všeobecnej študovni, v regionálnej študovni, zabezpečovaním 

služieb verejného internetu, vypracovaním rešerší na objednávku, 

vypracovaním rešerší s regionálnou tematikou, zabezpečovaním medziknižničnej výpožičnej 

služby čitateľom aj knižniciam, reprografickými službami z knižničného fondu 

pre návštevníkov a pracovníkov knižnice, vzdelávacími aktivitami pre verejnosť aj 

pracovníkov knižnice a edičnou činnosťou.  

V roku 2021 bol úsek viac ako 132 dní pre používateľov neprístupný 

(protipandemické opatrenia, rekonštrukčné práce), čo výrazne ovplyvnilo 

aj výkony v jednotlivých činnostiach. Vo všetkých je zaznamenaný výrazný 

pokles oproti predchádzajúcim rokom.  

Služby oddelenia využilo len 413 registrovaných používateľov (-1 773 oproti 

roku 2020 a – 4759 oproti roku 2019). Z toho 165 využilo všeobecnú študovňu,  

85 študovňu regionálnej literatúry a služby verejného internetu iba 163 

používateľov (oproti roku 2019 -1 587).  

 

Regionálne služby 

Prvoradou úlohou oddelenia 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. V rámci budovania 

V rámci regionálnej bibliografickej databázy sa denne excerpovali denníky, 

týždenníky, mesačníky (206 titulov periodickej tlače, v tom 97 titulov regionálnych 

periodík) a analyticky sa spracovávali aj zborníky vo fonde regionálnej literatúry.  

Bibliografické záznamy článkov boli spracované v KIS Virtua podľa pravidiel  

RDA. Sú prístupné v databáza Slovenská knižnica. Spolu bolo vypracovaných 

4 799 záznamov. Staršie záznamy (AACR2) sú opravované do súladu s 

pravidlami RDA. Opravených bolo 6 299 záznamov. 

Originálne texty printových článkov sú dostupné priamo v periodikách v študovni 

regionálnej literatúry. Periodiká sú zviazané po ročníkoch v pevnej väzbe. 

 

V rámci databázy regionálnych osobností bolo vytvorených 19 nových záznamov a 

redakcia 86 záznamov.  

Výstupy z databázy:  

- zoznam výročí spisovateľov na rok 2022 

- 12 článkov na webové sídlo do rubriky Osobnosť na mesiac...  

- propagácia na nástenke v URS Osobnosť mesiaca... (mesačne) 

- spracovaný kalendár výročí na rok 2022 

 

Osobitná pozornosť sa venovala budovaniu databázy osobností okresov 

Trnava, Hlohovec a Piešťany. Ku koncu roka databáza obsahovala 3996 záznamov. 

Tlačeným výstupom z tejto databázy je Kalendár výročí osobností trnavského 

regiónu. 

Databáza regionálnych osobností sa buduje aj na webovom sídle knižnice v sekcii 

Regionálne osobnosti. Dopĺňa sa raz mesačne (Osobnosť na mesiac...). 

V roku 2021 obsahovala 50 článkov osobností. 

Úsek buduje fond regionálnej literatúry, ktorý je tvorený nielen z tlačených 

dokumentov - knihy, periodiká a špeciálne tlačoviny (plagátov, pozvánok a 

pod.), ale aj dokumentov v elektronickej forme.  

Fond regionálnej literatúry je vo viazanom výbere, je dostupný iba na prezenčné 

štúdium.  

Prírastok regionálnej literatúry za rok 2021 bol 136 exemplárov.  

 

V rámci monitoringu tlače (ARI) boli monitorované tlačené periodiká a 

internetové pramene, bolo vypracovaných 383 záznamov a 531 kópií. 

Na objednávku sa realizuje monitoring tlačených periodík pre Divadlo 

J. Palárika v Trnave, ZsM v Trnave (platená služba) a Knižnicu JF v Trnave.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vypracovaných bolo 128 rešerší a vybavených 371 žiadaniek MVS. Podľa 

požiadaviek objednávateľov na anglickú literatúru sme pri vypracovaní rešerší 

využívali aj databázu Gale (národná licencia-SNK).  

 

V roku 2021 sa začal realizovať projekt Partnerská knižnica CVTI SR. V rámci 

projektu majú používatelia zabezpečený vzdialený prístup do elektronických 

informačných zdrojov CVTI SR. Prístup je možný v priestoroch našej 

knižnice z dvoch pracovných staníc vo všeobecnej študovni. V priebehu 

roka CVTI SR uskutočnilo vzdelávanie pracovníkov partnerských knižníc 

na vyhľadávanie v elektronických zdrojoch – jeden webinár a v auguste 

prezenčné školenie v  knižnici pre pracovníkov regionálnych knižníc Galanta, 

Dunajská Streda a Nitra.  
 

Referenčné služby - základné ukazovatele činnosti za rok  2021 

 

 Počet výpožičiek Registrovaní 

používatelia 

Fyzická 

návštevnosť 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

ÚRS 

spolu 
11445 4483 1377 0 0 0 5172 2186 413 

RO 3074 1292 691 0 0 0 677 273 85 

ST  8371 3131 686 0 0 0 2745 1172 165 

Verejný 

internet 
0 0 0 0 0 0 1750 741 163 

Podujatia a návštevníci za rok  2021 

 

 Počet  

2019 2020 2021 

Počet fyzických podujatí  85 21 16 

- z toho HIP 30 2 8 

Počet návštevníkov podujatí   1173 136 216 

- z toho HIP 762 52 157 

 
Dôležitou činnosťou útvaru sú vzdelávacie aktivity pre študentov – hodiny 

informačnej prípravy, pre dospelých – prezentácia M. M. Harminc a seniorov –  

digitálna gramotnosť a aktivizácia kognitívnych schopností, v roku 2021 opäť 

klesol počet podujatí o 5 (oproti roku 2019 pokles o 69).  

 

 

 

 
 

 



 

 

    
    
    

 

  

  

SPOLUPRÁCA S ORGANIZÁCIAMI 
 
 
Partnerstvá 

Partnerstvá 
 Počet 

partnerstiev 

Menný zoznam 

partnerov 

Forma spolupráce* 

Počet aktívnych 

národných 

partnerstiev mimo 

TTSK (spoločná 

aktivita min. raz za 3 

roky) 

16 Slovenská knižnica pre 

nevidiacich Mateja 

Hrebendu v Levoči  

požičiavanie zvukových kníh, 

filmov s audio komentárom 

Parlamentná knižnica 

Národnej rady SR 

informačné materiály 

Úrad priemyselného 

vlastníctva SR 

informačné materiály  

Český spolok 

v trnavskom regióne 

organizovanie besied s českými 

autormi 

Spolok slovenských 

knihovníkov a knižníc a 

krajská pobočka SSKK 

Týždeň slovenských knižníc, 

prezentácie našich zamestnancov 

Slovenská asociácia 

knižníc  

Týždeň slovenských knižníc, 

prezentácie zamestnancov  

Univerzitná knižnica 

Trnavskej univerzity 

organizácia odborných seminárov 

a workshopov 

Kultúrne centrum Malý 

Berlín 

propagácia podujatí 

Trnavská univerzita spolupráca na príprave 

prednášok 

Univerzita sv. Cyrila a 

Metoda  

spolupráca na príprave 

prednášok 

Západoslovenské 

múzeum v Trnave 

spolupráca na podujatiach 

Klub priateľov Trnavy 

a Krajská odbočka SSS 

spolupráca na podujatiach 

Slovenský rozhlas 

Bratislava 

propagovanie podujatí 

MTT propagovanie podujatí 

Lesnícke centrum Zvolen Les ukrytý v knihe 

Krajské stredisko Únie 

nevidiacich a 

slabozrakých Slovenska 

v Trnave 

Biela pastelka, Deň bielej palice 



Počet aktívnych 

nadnárodných 

partnerstiev (spoločná 

aktivita min. raz za 2 

roky) 

0  

Počet partnerstiev so 

školskými 

zariadeniami 

2 ZUŠ M. Sch.-Trnavského   koncerty žiakov  

Špeciálna škola 

internátna Trnava, 

Lomonosovova ul.  

 školské kolo Hollého pamätník, 

 súťaž v speve – Spevom k srdcu 

 
 

Spolupráca s partnermi knižnice je založená na spolupráci pri organizovaní 
podujatí knižnice a s organizáciami, ktoré poskytujú pre knižnicu návštevníkov.   
 
 

 
Členstvo v odborných organizáciách  

 
 Slovenská asociácia knižníc – členský príspevok 120 € ročne, organizácia 

združuje knižnice na Slovensku. Jej cieľom je podporovať rozvoj knižníc a ich 
odbornú spoluprácu, obhajovať knižnice a nastoľovať a presadzovať 
program technického a technologického rozvoja knižníc.  

 
 Spolok slovenských knihovníkov a knižníc – členský príspevok 83 € ročne,  

je občianske združenie združujúce knihovníkov, bibliografov a informačných 
pracovníkov, knižničné, bibliografické a informačné pracoviská v Slovenskej 
republike a iných záujemcov. Jeho poslaním je vytvárať platformu na 
všestranný odborný, kultúrny a spoločenský rozvoj členstva a zastupovať 
jeho záujmy pred štátnymi, samosprávnymi a inými orgánmi a organizáciami 
bez ohľadu na profesijnú, politickú, generačnú a národnostnú príslušnosť a v 
súčinnosti so štátnymi, samosprávnymi a inými orgánmi a občianskymi 
štruktúrami vytvárať priaznivé podmienky na činnosť knižničných a 
informačných pracovísk a na odbornú prípravu knihovníkov, bibliografov a 
informačných pracovníkov. 

 

 

PROPAGÁCIA 
 

 
Webové sídlo organizácie 

 
 Adresa webového sídla organizácie –  https://www.kniznicatrnava.sk/ 
 Rok vznik webového sídla / rok poslednej aktualizácie: 2004, nová webová 

stránka: 2019 
 Súlad s pravidlami Ministerstva financií SR – štandardy pre informačné systémy 

verejnej správy (Metodický pokyn č. MF/23579/2011-165, Výnos č. 312/2010-
132 Z. z. a Zákona č. 275/2006 Z. z.) – je v súlade s pravidlami 

 



Návštevnosť webovej stránky KJF za rok 2021 
Jedineční 

návštevníci 
Celková 

návštevnosť 
Miera okamžitých 

odchodov v % 
Počet stránok za 

reláciu 
Priemerné trvanie 

relácie 

63 422 127186 54,85% 2,26 1:52 

 
 
 
Sociálne siete  
 
Facebook 
 https://www.facebook.com/kniznicatrnava/ 

Instagram 
 https://www.instagram.com/kniznicatrnava/ 

Iné 
- 
Využívanie médií  

 
 Svoju činnosť knižnica propagovala v celoštátnych a regionálnych printových 
a elektronických médiách – RTVS, MTT, VEGA, Trnavské rádio, SME Trnava, 
Trnavský hlas, Nový čas, Trnava live, Trnava dnes, Trnava24, Novinky z radnice, 
Bulletin SAK, www.infolib.sk, www.trnava.sk, www.kamdomesta.sk. 
Informácie o činnosti knižnice sa objavujú na webových stránkach partnerov 
knižnice. 
Na webovej stránke sa pravidelne uverejňujú informácie o pripravovaných 
podujatiach, fotogaléria z podujatí, výročia regionálnych osobností. Rovnako i na FB 
a Instagrame knižnice. 

 
 

Výročné správy organizácie  

https://www.kniznicatrnava.sk/ 
 
 
Aktívna komunikácia so školami 
 
 Počet oslovených MŠ/5 

 Počet oslovených ZŠ/14 

 Počet oslovených SŠ/4 

 Počet oslovených ZUŠ/1 

Zo strany knižnice je ponuka podujatí najčastejšie formou telefonickou, 

elektronickou, osobnej návštevy, prostredníctvom webovej stránky, facebooku, 

plagátmi a ponukové listy podujatí sú zasielané do škôl aj poštou.  

Spätná väzba zo strany škôl je na dobrej úrovni. Uskutočňuje sa zväčša telefonicky, 

prípadne osobne návštevou v knižnici a následne dohodnutie termínu a 

konkrétneho podujatia, o ktoré má škola záujem. Vzhľadom na epidemickú situáciu 

v roku 2020 však spolupráca so školami /forma dištančného vyučovania/ bola 

značne obmedzená.  

 

https://www.instagram.com/kniznicatrnava/
http://www.infolib.sk/
http://www.trnava.sk/
http://www.kamdomesta.sk/
https://www.kniznicatrnava.sk/


 

Tlačová propagácia výstav, expozícií, podujatí a ostatných aktivít 
 

Názov propagovanej výstavy, 
aktivity atď. 

jazyk pozvánky plagáty banner tlačová 
správa 

Týždeň slovenských knižníc 2021  E  - E 

Trnavské kontexty  25/E 16 1 - 

Trnavská poetika  40/E 10 1 - 

Fórum humoristov  16/E 10 1 - 

Súčasná slovenská literatúra  16/E 10 1 - 

Ako na tablet a mobilné telefóny      

Mozgový jogging  -  1 - 

Kniha a ešte trochu viac  - 10 1 - 

Prázdninový superklub 2021   10 1 - 

Všetky ostatné podujatia  - 450 - - 

 
* V prípade že išlo o tlačený propagačný materiál treba uviesť výšku nákladu. V prípade, že bol 
materiál distribuovaný len elektronicky treba napísať E, ak bol materiál tlačený a zároveň 
distribuovaný aj elektronicky uviesť náklad/E. 
 

 

Iné formy propagácie  
- 
 

 

EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
 

Edičná činnosť (monografie, katalógy, zborníky, brožúry, príručky, informačné 
a propagačné materiály /bulletiny, skladačky a pod./, periodické publikácie 
/časopisy/ atď.) 
 

Názov 
 
Knižničný spravodajca č. 1/2021 
autor/zostavovateľ: Mgr. M. Danková 
vydavateľ: KJF 
tlač: Váry, s.r.o.  
ISSN:1339-4991 
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský 
náklad: 220 
formát: A5 
väzba: mäkká 
rozsah: 44 strán 
reprodukcie:- 
online dostupnosť: www.kniznicatrnava.sk 
 
Odborná publikácia pre verejné knižnice v Trnavskom samosprávnom kraji, ktorá 

prináša analýzy činnosti verejných knižníc, informácie o podujatiach verejných 

http://www.kniznicatrnava.sk/


knižníc v kraji, správy o odbornom vzdelávaní knihovníkov a novinky z oblasti 

knižničnej činnosti. Od roku 2021 vychádza jedno rozšírené vydanie. 

 
Čaruška: časopis mladých čitateľov, č. 1/2021 
autor/zostavovateľ: Mgr. E. Dolníková 
vydavateľ: KJF 
tlač: KJF 
ISSN: 1339-5041 
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský 
náklad: 20 
formát: A5 
väzba: mäkká 
rozsah: 24 strán 
reprodukcie:- 
online dostupnosť: www.kniznicatrnava.sk 
 

Časopis pre deti a detských návštevníkov knižnice.  
 
 
 
 
Čaruška: časopis mladých čitateľov, č. 2/2021          
autor/zostavovateľ: Mgr. E. Dolníková 
vydavateľ: KJF 
tlač: KJF 
ISSN:1339-5041 
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský 
náklad: 20 
formát: A5 
väzba: mäkká 
rozsah: 28 strán 
reprodukcie: - 
online dostupnosť: www.kniznicatrnava.sk 
 

Časopis pre deti a detských návštevníkov knižnice.  
 

 
Verejné knižnice TTSK 2021 
autor: Mgr. M. Danková 
vydavateľ: KJF 
tlač: KJF 
ISBN: 978-80-88695-75-2 
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský 
náklad: 15 
formát: A4 
väzba: mäkká 
rozsah: 15 strán 

http://www.kniznicatrnava.sk/
http://www.kniznicatrnava.sk/


reprodukcie:  
Zborník s vyhodnotením základných ukazovateľov činnosti knižníc verejných knižníc 
TTSK.  
 
Regionálne knižnice TTSK 2021 
autor: Mgr. M. Danková 
vydavateľ: KJF 
tlač: KJF 
ISBN: 978-80-88695-76-9 
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský 
náklad: 15 
formát: A4 
väzba: mäkká 
rozsah: 24 strán 
reprodukcie: - 
Zborník s vyhodnotením základných ukazovateľov činnosti regionálnych knižníc 
TTSK.  
 
Mikuláš Schneider Trnavský 1881 – 1958 vo 
fondoch Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave 
autor: Mgr. I. Šimčíková, Mgr. A. Navrátil 
vydavateľ: KJF 
tlač: Váry, s.r.o. 
ISBN:978-80-88695-73-8                                   
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský 
náklad: 100 
formát: A5 
väzba: mäkká 
rozsah: 10 strán 
reprodukcie:  
 
Pavol Ušák Oliva. Výberová personálna 
bibliografia. 
autor: Mgr. I. Šimčíková 
vydavateľ: KJF 
tlač: Váry, s.r.o. 
ISBN:978-80-88695-72-1                           
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský 
náklad: 100 
formát: A5 
väzba: mäkká 
rozsah: 51 strán 
reprodukcie:  
 
Dobro 2000 – 2020. Bibliografia článkov 
o rezofonickom dobre, jeho vynálezcoch 
a Dobrofeste v slovenských novinách a časopisoch. 



autor: Mgr. I. Šimčíková, P. Radványi a kol. 
vydavateľ: KJF 
tlač: Tirna, s.r.o. 
ISBN:978-80-88695-74-5          
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský 
náklad: 100 
formát: A5 
väzba: mäkká 
rozsah: 98 strán 
reprodukcie:  
 
Kalendár výročí osobností trnavského regiónu 2022 
autor: Z. Vozárová 
vydavateľ: KJF 
tlač: KJF 
ISBN:978-80-88695-77-6 
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský 
náklad: 0 
väzba:  
rozsah: 118 strán 
online dostupnosť: www.kniznicatrnava.sk 
 

 
Publikačná činnosť (kapitoly, články a state v knihách; články v časopisoch 
a multimediálnych dokumentoch; príspevky v zborníkoch; elektronické práce 
sprístupnené verejnosti spôsobom umožňujúcim hromadný prístup; ostatné 
dokumenty) 
Na Slovensku  
 

 Tomašovič, Pavol 
Literárny tip: Zlata Matláková vypestovala rokmi knižné Trvalky / Pavol 
Tomašovič. 
[online]. [citované 2021-04-23]. Dostupné na internete: 
https://www.trnavskyhlas.sk/c/30470-literarny-tip-zlata-matlakova-
vypestovala-rokmi-knizne-trvalky/ 
 

 Tomašovič, Pavol 

Camusova kniha Mor upozorňuje, že pandémia sa môže týkať aj myslenia / 

Pavol Tomašovič. 

[online]. [citované 2021-05-17]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/30649-camusova-kniha-mor-upozornuje-ze-

pandemia-sa-moze-tykat-aj-myslenia/ 

 

 Malá, Ľubica 

140. výročie narodenia Mikuláša Schneidera Trnavského oslávia kultúrne 

inštitúcie spolu / Ľubica Malá. 

[online]. [citované 2021-05-21]. Dostupné na internete: 

http://www.kniznicatrnava.sk/
https://www.trnavskyhlas.sk/c/30470-literarny-tip-zlata-matlakova-vypestovala-rokmi-knizne-trvalky/
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https://www.trnava-live.sk/2021/05/21/140-vyrocie-narodenia-mikulasa-

schneidera-trnavskeho-oslavia-kulturne-institucie-spolu/ 

 

 Malá, Ľubica 
Výročie narodenia Schneidera Trnavského si kultúrne inštitúcie pripomenú 
spolu / Ľubica Malá. 
[online]. [citované 2021-05-24]. Dostupné na internete: 
https://www.trnavskyhlas.sk/c/30686-vyrocie-narodenia-schneidra-
trnavskeho-si-kulturne-institucie-pripomenu-spolu/ 
 

 Tomašovič, Pavol 
Literárny typ: Hermann Hesse nekritizuje stav spoločnosti, ale hľadá cestu / 
Pavol Tomašovič. 
[online]. [citované 2021-05-28]. Dostupné na internete: 
https://www.trnavskyhlas.sk/c/30727-literarny-typ-hermenn-hesse-nekritizuje-
stav-spolocnosti-ale-hlada-cestu/ 
 

 Malá, Ľubica 
Prázdninové podujatia pre deti v Knižnici Juraja Fándlyho/ Ľubica Malá. 
[online]. [citované – 2021-07-09]. Dostupné na internete: 
https://www.trnava-live.sk/2021/07/06/prazdninove-podujatia-pre-deti-v-
kniznici-juraja-fandlyho/ 
 

 Malá, Ľubica 
Trnavská knižnica pokračuje v organizovaní Prázdninového superklubu / 
Ľubica Malá. 
[online]. [citované 2021-07-12]. Dostupné na internete: 
https://www.trnavskyhlas.sk/c/31006-trnavska-kniznica-pokracuje-v-
organizovani-prazdninoveho-superklubu/ 
 

 Tomašovič, Pavol 
Milé deti, milé čitateľky a čitatelia Čarušky / Pavol Tomašovič. 
In: Čaruška. – Roč. 26, č. 1 (2021), s. 1. 
Dostupné na  
internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie 
 

 Kozmálová, Terézia 
Tesla a priatelia / Terézia Kozmálová. 
In: Čaruška. – Roč. 26, č. 1 (2021), s. 2. 
Dostupné na  
internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie 
 

 Chorvatovičová, Veronika 
Rozprávočka maličká / Veronika Chorvatovičová. 
In: Čaruška. – Roč. 26, č. 1 (2021), s. 3. 
Dostupné na  
internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie 
 

 Chorvatovičová, Veronika 
Príbehy z poštárskej kapsičky / Veronika Chorvatovičová. 
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In: Čaruška. – Roč. 26, č. 1 (2021), s. 4. 
Dostupné na  
internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie 
 

 Chorvatovičová, Veronika 
Vesmíro / Veronika Chorvatovičová. 
In: Čaruška. – Roč. 26, č. 1 (2021), s. 5. 
Dostupné na  
internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie 
 

 Chorvatovičová, Veronika 
Nakreslíš mi tulipán / Veronika Chorvatovičová. 
In: Čaruška. – Roč. 26, č. 1 (2021), s. 6. 
Dostupné na  
internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie 
 

 Kozmálová, Terézia 
Zvieratá Slovenska / Terézia Kozmálová. 
In: Čaruška. – Roč. 26, č. 1 (2021), s. 7. 
Dostupné na  
internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie 
 

 Vozárová, Alena 
Koncert žiakov klavírnej triedy Františky Bašovskej / Alena Vozárová. 
In: Čaruška. – Roč. 26, č. 1 (2021), s. 8. 
Dostupné na  
internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie 
 

 Malá, Ľubica 
Trvalky. Stretnutie s poetkami Zlatou Matlákovou a Ľubomírou Mihálikovou / 
Ľubica Malá.  
[online]. [citované 2021-10-06]. Dostupné na internete: 
https://www.trnava-live.sk/2021/10/05/trvalky-stretnutie-s-poetkami-zlatou-
matlakovou-a-lubomirou-mihalikovou/ 
 

 Malá, Ľubica 
Pozvanie knižnice prijala autorka románov zo súčasnosti, Trnavčanka Petra 
Hederová / Ľubica Malá. 
[online]. [citované 2021-10-19]. Dostupné na internete: 
https://www.trnava-live.sk/2021/10/18/pozvanie-kniznice-prijala-autorka-
romanov-zo-sucasnosti-trnavcanka-petra-hederova/ 
 

 Malá, Ľubica 
Ako si zachovať pokoj mysle – tri antické odpovede na pandémiu. Pozvánka 
na prednášku v knižnici / Ľubica Malá. 
[online]. [citované 2021-11-02]. Dostupné na internete: 
https://www.trnava-live.sk/2021/11/01/ako-si-zachovat-pokoj-mysle-tri-
anticke-odpovede-na-pandemiu-pozvanka-na-prednasku-v-kniznici/ 
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 Malá, Ľubica 
Jozef Dado Nagy bude v knižnici diskutovať so spisovateľom 
a prekladateľom Michalom Hvoreckým / Ľubica Malá. 
[online]. [citované 2021-11-08]. Dostupné na internete: 
https://www.trnava-live.sk/2021/11/05/jozef-dado-nagy-bude-v-kniznici-
diskutovat-so-spisovatelom-a-prekladatelom-michalom-hvoreckym/ 
 

 Malá, Ľubica 
Týždeň slovenských knižníc v Knižnici Juraja Fándlyho / Ľubica Malá. 
In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. – Roč. 29, č. 2 (2021), s. 29 – 30. 
 

 Tomašovič, Pavol 
SLOVO na úvod / Pavol Tomašovič. 
In: Knižničný spravodajca. – Roč. 48, č. 1 (2021), s. 3 – 4. 
Dostupné na  
internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-
publikacie#spravodajca 
 

 Danková, Miriam 

Verejné knižnice TTSK v roku 2020 / Miriam Danková. 

In: Knižničný spravodajca. – Roč. 48, č. 1 (2021), s. 4 – 8. 

Dostupné na  

internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-

publikacie#spravodajca 

 

 Malá, Ľubica 

Pokračovanie seriálu „Korona a Knižnica Juraja Fándlyho“ v roku 2021 / 

Ľubica Malá. 

In: Knižničný spravodajca. – Roč. 48, č. 1 (2021), s. 13 – 17. 

Dostupné na  

internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-

publikacie#spravodajca 

 

 Vozárová, Alena  
Školenie muzikoterapie v hudobnom oddelení / Alena Vozárová. 
In: Knižničný spravodajca. – Roč. 48, č. 1 (2021), s. 34 – 35. 
Dostupné na  
internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-
publikacie#spravodajca 
 

 Danková, Miriam 
Vzdelávacie semináre z produkcie Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave pre 
knihovníkov / Miriam Danková. 
In: Knižničný spravodajca. – Roč. 48, č. 1 (2021), s. 35 – 37. 
Dostupné na  
internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-
publikacie#spravodajca 
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 Tomašovič, Pavol 
Milí naši mladí priatelia / Pavol Tomašovič. 
In: Čaruška. – Roč. 26, č. 2 (2021), s. 1. 
Dostupné na  
internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie#caruska 
 

 Kozmálová, Terézia 

Opýtali sme sa za Vás / Terézia Kozmálová. 

In: Čaruška. – Roč. 26, č. 2 (2021), s. 7 - 9. 

Dostupné na  

internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie#caruska 

 
 Chorvatovičová, Veronika 

Uvítanie knižnej novinky / Veronika Chorvatovičová. 

In: Čaruška. – Roč. 26, č. 2 (2021), s. 15. 

Dostupné na  

internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie#caruska 

 
 Chorvatovičová, Veronika 

Učenie bez školských lavíc / Veronika Chorvatovičová. 

In: Čaruška. – Roč. 26, č. 2 (2021), s. 16. 

Dostupné na  

internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie#caruska 

 
 Chorvatovičová, Veronika 

Pokrstili sme Korunu / Veronika Chorvatovičová. 

In: Čaruška. – Roč. 26, č. 2 (2021), s. 17. 

Dostupné na  

internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie#caruska 

 

 Chorvatovičová, Veronika 

Hviezdy pre teba / Veronika Chorvatovičová. 

In: Čaruška. – Roč. 26, č. 2 (2021), s. 18. 

Dostupné na  

internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie#caruska 

 
 Chorvatovičová, Veronika 

Eko beseda s Thomasom / Veronika Chorvatovičová. 
In: Čaruška. – Roč. 26, č. 2 (2021), s. 19. 
Dostupné na  
internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie#caruska 
 

 Chorvatovičová, Veronika 

Lienka Snehulienka / Veronika Chorvatovičová. 

In: Čaruška. – Roč. 26, č. 2 (2021), s. 20. 

Dostupné na  

internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie#caruska 
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 Vozárová, Alena  

Môj život s hudbou / Alena Vozárová. 

In: Čaruška. – Roč. 26, č. 2 (2021), s. 22. 

Dostupné na  

internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie#caruska 

 
 Chorvatovičová, Veronika 

Spomíname na leto / Veronika Chorvatovičová. 

In: Čaruška. – Roč. 26, č. 2 (2021), s. 23. 

Dostupné na  

internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie#caruska 

 
 Malá, Ľubica 

Za RNDr. Petrom Horváthom / Ľubica Malá. 

[online]. [citované 2021-01-17]. Dostupné na internete:  

https://www.kniznicatrnava.sk/sk/aktuality/za-rndr-petrom-horvathom 

 
 
 V zahraničí  
  

- 

MEDIÁLNE OHLASY 
 

 

Ohlasy na publikačnú a edičnú činnosť 
 
- 

 

Ohlasy na podujatia a iné kultúrne aktivity 
 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej 

- 
 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
 

 Literárny tip: Canettiho Zaslepenie ponúka postrehy o stave spoločnosti. 

[online]. [citované 2021-01-11]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/29903-literarny-tip-canettiho-zaslepenie-

ponuka-postrehy-o-stave-spolocnosti/ 

 
 Zomrel Peter Horváth, významná osobnosť kultúrneho života v Trnave / 

[autor] pt, pm. 

[online]. [citované 2021-01-11]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/29909-zomrel-peter-horvath-vyznamna-

osobnost-kulturneho-zivota-v-trnave/ 
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 Knižnica Juraja Fándlyho obnoví poskytovanie služieb za prísnych 

podmienok. 

[online]. [citované 2021-01-28]. Dostupné na internete: 

https://www.trnava-live.sk/2021/01/26/kniznica-juraja-fandlyo-obnovi-

poskytovanie-sluzieb-za-prisnych-podmienok/ 

 
 Knižnice v Trnavskom kraji čiastočne obnovia služby pre verejnosť / [autor] 

SITA. 

[online]. [citované 2021-01-28]. Dostupné na internete: 

https://mytrnava.sme.sk/c/22582278/kniznice-v-trnavskom-kraji-ciastocne-

obnovia-sluzby-pre-verejnost.html 

 
 Trnavská knižnica od stredy čiastočne obnoví svoju činnosť / [autor] SITA. 

[online]. [citované 2021-01-28]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/30010-trnavska-kniznica-od-stredy-ciastocne-

obnovi-svoju-cinnost/ 

 
 Tip na knihu: Štefan Kuzma predstavil zbierku Atlas bielej. 

[online]. [citované 2021-01-28]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/29983-tip-na-knihu-stefan-kuzma-predstavil-

zbierku-atlas-bielej/ 

 
 Všetky štyri krajské knižnice opäť sprístupnia svoje služby. 

[online]. [citované 2021-01-28]. Dostupné na internete: 

https://www.trnava-vuc.sk/aktuality/vsetky-styri-krajske-kniznice-opat-

spristupnia-svoje-sluzby/ 

 
 S Erikom Ondrejičkom o slovách, ktoré sú dobrým vírusom. 

[online]. [citované 2021-01-28]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/29864-video-s-erikom-ondrejickom-o-slovach-

ktore-su-dobrym-virusom/ 

 
 Volanie a Za jedinou vetou: Debatovali sme s Erikom Ondrejičkom o láske. 

[online]. [citované 2021-01-28]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/29833-volanie-a-za-jedinou-vetou-debatovali-

sme-s-erikom-ondrejickom-o-laske/ 

 
 Slovom proti vírusom: Nalaďte sa na Vianoce s knihou plnou nádeje. 

[online]. [citované 2021-01-28]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/29800-slovom-proti-virusom-naladte-sa-na-

vianoce-s-knihou-plnou-nadeje/ 

 
 Blog: Kniha, ktorá vyvolala veľkú diskusiu, ponúka paralelu so súčasnosťou. 

[online]. [citované 2021-01-28]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/29751-blog-kniha-ktora-vyvolala-velku-

diskusiu-ponuka-paralelu-so-sucasnostou/ 

 

https://www.trnava-live.sk/2021/01/26/kniznica-juraja-fandlyo-obnovi-poskytovanie-sluzieb-za-prisnych-podmienok/
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 Slovom proti vírusom: Rekordy Trnavy a okolia vyšli v knižnej podobe. 

[online]. [citované 2021-01-28]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/29714-slovom-proti-virusom-rekordy-trnavy-a-

okolia-vysli-v-kniznej-podobe/ 

 
 Všetky štyri krajské knižnice opäť sprístupnia svoje služby. 

[online]. [citované 2021-02-05]. Dostupné na internete: 

https://www.trnava-vuc.sk/aktuality/vsetky-styri-krajske-kniznice-opat-

spristupnia-svoje-sluzby/ 

 
 COVID automat zatvorí knižnice v Trnavskej župe / [autor] SITA. 

[online]. [citované 2021-02-25]. Dostupné na internete: 

https://myzahorie.sme.sk/c/22591336/covid-automat-zatvori-kniznice-v-

trnavskej-zupe.html 

 
 Knižnicu Juraja Fándlyho v Trnave od pondelka zatvorí covid automat / 

[autor] (pm). 

[online]. [citované 2021-02-25]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/30085-kniznicu-juraja-fandlyho-v-trnave-od-

pondelka-zatvori-covid-automat/ 

 
 Knižný tip: Mesto smútku a radosti upozorňuje i na nebezpečenstvá dneška / 

[autor] (pt). 

[online]. [citované 2021-02-25]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/30078-knizny-tip-mesto-smutku-a-radosti-

upozornuje-i-na-nebezpecenstva-dneska/ 

 
 Literárny tip: Do pozornosti dávame Príbeh o láske a tme / [autor] (pt). 

[online]. [citované 2021-02-25]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/30162-literarny-tip-do-pozornosti-davame-

pribeh-o-laske-a-tme/ 

 
 TTSK: Všetky štyri krajské knižnice zostanú pre verejnosť zatvorené. 

[online]. [citované 2021-02-25]. Dostupné na internete: 

https://zahori.sk/57402/ttsk-vsetky-styri-krajske-kniznice-zostanu-pre-

verejnost-zatvorene/ 

 
 Krajské knižnice Trnavského kraja zostanú pre verejnosť zatvorené / [autor] 

TASR. 

[online]. [citované 2021-02-25]. Dostupné na internete: 

https://www.teraz.sk/regiony/ttsk-vsetky-styri-krajske-kniznice/526208-

clanok.html 

 
 Kadlic, Peter 

Všetky štyri krajské knižnice ostanú pre verejnosť zatvorené / Peter Kadlic. 

[online]. [citované 2021-02-25]. Dostupné na internete: 
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https://www.seredonline.sk/2021/02/07/vsetky-styri-krajske-kniznice-ostanu-

pre-verejnost-zatvorene/ 

 
 Všetky štyri krajské knižnice ostanú pre verejnosť zatvorené. 

[online]. [citované 2021-02-25]. Dostupné na internete: 

https://www.trnava-vuc.sk/13996-en/aktuality/vsetky-styri-krajske-kniznice-

ostanu-pre-verejnost-zatvorene/ 

 
 Všetky štyri krajské knižnice TTSK opäť sprístupnia svoje služby / [autor] 

TASR. 

[online]. [citované 2021-04-06]. Dostupné na internete: 

https://trnava.zoznam.sk/vsetky-styri-krajske-kniznice-ttsk-opat-spristupnia-

svoje-sluzby/ 

 
 Všetky štyri trnavské krajské knižnice opäť sprístupnia svoje služby. 

[online]. [citované 2021-04-06]. Dostupné na internete: 

https://www.teraz.sk/regiony/ttsk-vsetky-styri-krajske-kniznice/533177-

clanok.html 

 
 Všetky štyri trnavské krajské knižnice opäť sprístupnia svoje služby. 

[online]. [citované 2021-04-06]. Dostupné na internete: 

https://www.reporter24.sk/2021/01/26/vsetky-styri-krajske-kniznice-opat-

spristupnia-svoje-sluzby/ 

 
 Literárny Salón Trnava. 

[online]. [citované 2021-04-06]. Dostupné na internete: 

https://www.litcentrum.sk/ocenenie/literarny-salon-trnava/o-oceneni 

 
 Dnes začína Týždeň slovenských knižníc. 

[online]. [citované 2021-04-06]. Dostupné na internete: 

https://www.litcentrum.sk/clanok/dnes-sa-zacina-tyzden-slovenskych-kniznic 

 
 Týždeň slovenských knižníc v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave. 

[online]. [citované 2021-04-06]. Dostupné na internete: 

https://www.infolib.sk/sk/aktuality/tyzden-slovenskych-kniznic-v-kniznici-

juraja-fandlyho-v-trnave.html 

 
 Knižnice majú stále výnimku zo zákazu: Mnohé však zatvorili pre COVID 

automat / [autor] TASR. 

[online]. [citované 2021-02-09]. Dostupné na internete: 

https://www.cas.sk/clanok/1086057/kniznice-maju-stale-vynimku-zo-zakazu-

mnohe-vsak-zatvorili-pre-covid-automat/ 

 

 Tip na sviatočné čítanie: Vzkriesenie od ruského klasika / [autor] (pt). 

[online]. [citované 2021-04-06]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/30392-tip-na-sviatocne-citanie-vzkriesenie-od-

ruskeho-klasika/ 
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 Slovom proti vírusom: Jorge Luis Borges prirovnáva knižnicu k vesmíru. 

[online]. [citované 2021-03-29]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/30230-slovom-proti-virusom-jorge-luis-borges-

prirovnava-kniznicu-k-vesmiru/ 

 
 Trnavská knižnica ponúka on-line program k Týždňu slovenských knižníc / 

[autor] TASR. 

[online]. [citované 2021-02.25]. Dostupné na internete: 

https://www.teraz.sk/trnavsky-kraj/trnavska-kniznica-ponuka-on-line-

prog/530657-clanok.html 

 
 TTSK facebook 

Týždeň slovenských knižníc. 

[online]. [citované 2021-03-29]. Dostupné na internete: 

https://www.facebook.com/TrnavskyKraj/ 

 
 Nájdi si svoju knižnicu počas Týždňa slovenských knižníc / [autor] TASR 

(Jaroslav Novák). 

[online]. [citované 2021-03-03]. Dostupné na internete: 

https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/579797-najdi-si-svoju-kniznicu-pocas-

tyzdna-slovenskych-kniznic/ 

 
 Tesla a priatelia. 

[online]. [citované 2021-03-01]. Dostupné na internete: 

https://kamdomesta.sk/tesla-a-priatelia1?_fid=j7u7 

 
 Trnava: Počas Týždňa slovenských knižníc príde P. Rankov i M. 

ČengelSolčanská / [autor] TASR. 

[online]. [citované 2021-02-24]. Dostupné na internete: 

https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20200224TBA01817 

 
 Dnes aktuálne humoristka z Trnavy Eva Jarábková Chabadová. 

[online]. [citované 2021-03-29]. Dostupné na internete: 

http://humorikon.sk/dnes-aktualne-humoristka-z-trnavy-eva-jarabkova-

chabadova-3/ 

 
 Radványi, Peter 

Do moderného Dekameronu prispel aj Trnavčan / Peter Radványi. 

[online]. [citované 2021-03-29]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/29835-do-moderneho-dekameronu-prispel-aj-

trnavcan/ 

 
 Šípková, Ružena 

Erby brehov v trnavskej knižnici (Prezentácia novej knihy Gabriely Spustovej 

Izakovičovej) / Ružena Šípková. 

[online]. [citované 2021-03-29]. Dostupné na internete: 
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https://www.seredonline.sk/2020/02/26/erby-brehov-v-trnavskej-kniznici-

prezentacia-novej-knihy-gabriely-spustovej-izakovicovej/ 

 

 Šípková, Ružena 

Figuríny neplačú (Trnavská poetika s prof. Miroslavom Danajom) / Ružena 

Šípková. 

[online]. [citované 2021-03-10]. Dostupné na internete: 

https://www.seredonline.sk/2021/03/09/figuriny-neplacu-trnavska-poetika-s-

prof-miroslavom-danajom/ 

 
 Knižnice v kraji od pondelka opäť ponúkajú časť služieb pre verejnosť / 

[autor] SITA. 

[online]. [citované 2021-03-29]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/30241-kniznice-v-kraji-od-pondelka-opat-

ponukaju-cast-sluzieb-pre-verejnost/ 

 
 Knižnice v kraji opäť sprístupnia svoje služby / [autor] SITA. 

[online]. [citované 2021-03-29]. Dostupné na internete: 

https://mytrnava.sme.sk/c/22612469/kniznice-v-kraji-opat-spristupnia-svoje-

sluzby.html 

 
 Všetky štyri knižnice opäť sprístupnia svoje služby. 

[online]. [citované 2021-03-29]. Dostupné na internete: https://www.trnava-

vuc.sk/14086-sk/aktuality/vsetky-styri-krajske-kniznice-opat-spristupnia-

svoje-sluzby/ 

 
 O slovenčine zaujímavo a inak. 

[online]. [citované 2021-04-08]. Dostupné na internete: 

https://kamdomesta.sk/trnava/o-slovencine-zaujimavo-a-inak 

 
 Knižnica opäť sprístupňuje časť služieb, výpožičky prebiehajú len na základe 

objednávok. 

[online]. [citované 2021-04-06]. Dostupné na internete: 

https://www.trnava-live.sk/2021/03/08/kniznica-opat-spristupnuje-cast-

sluzieb-vypozicky-prebiehaju-len-na-zaklade-objednavok/ 

 

 O slovenčine zaujímavo a inak. 

[online]. [citované 2021-04-08]. Dostupné na internete: 

https://www.infolib.sk/sk/aktuality/o-slovencine-zaujimavo-inak.html 

 

 Knižnice majú výnimku zo zákazu, mnohé však zatvorili pre COVID automat / 

[autor] TASR 

[online]. [citované 2021-04-06]. Dostupné na internete: 

https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/577297-kniznice-maju-vynimku-zo-

zakazu-mnohe-vsak-zatvorili-pre-covid-automat/. 
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 Všetky štyri krajské knižnice opäť sprístupnia svoje služby. 

[online]. [citované 2021-04-06]. Dostupné na internete: 

https://www.seredonline.sk/2021/03/07/vsetky-styri-krajske-kniznice-opat-

spristupnia-svoje-sluzby-2/ 

 

 Kultúra v Trnavskom kraji bude on-line / [autor] TASR. 

[online]. [citované 2021-04-06]. Dostupné na internete: 

https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/566859-kultura-v-trnavskom-kraji-

bude-on-line/ 

 

 Facebook 

O slovenčine inak. 

[online]. [citované 2021-04-08]. Dostupné na internete: 

https://sk-sk.facebook.com/truni.sk/ 

 

 Handzová, Zora 

Nájdi si svoju knižnicu / Zora Handzová. 

In: Pravda. – Roč. XXXI, č. 51 (3. Marca 2021), s. 21. 

 

 Obetavé knižnice. 

In: Slovenské národné noviny. – Roč. 36, č. 6 (20. marec 2021), s. 15. 

 

 Matláková, Zlata 

Týždeň slovenských knižníc v Trnave / Zlata Matláková. 

In: Literárny týždenník. – Roč.XXXIV, č. 11- 12 (31. marec 2021), s. 15. 

 

 Krajská knižnica je otvorená v obmedzenom režime / [autor] ren. 

In: TRNAVSKO. – Roč. 25, č. 10 (12. marec 2021), s. 2. 

 

 Informačná výchova v knižnici. 

[online]. [citované 2021-04-21]. Dostupné na internete: 

https://www.infolib.sk/sk/aktuality/informacna-vychova-kniznici.html 

 
 Bláznivý apríl. 

[online]. [citované 2021-04-21]. Dostupné na internete: 

https://www.infolib.sk/sk/aktuality/blaznivy-april.html 

 

 Bláznivý apríl. 

[online]. [citované 2021-04-22]. Dostupné na internete: 

https://kamdomesta.sk/trnava/blaznivy-april 

 
 Pobočka Tulipán. 

Dostupné na internete: 

https://www.facebook.com/groups/483263142690759 

 
 Literárny tip: Do pozornosti dávame menej známe dielo Karla Čapka / [autor] 

(top). 

https://www.seredonline.sk/2021/03/07/vsetky-styri-krajske-kniznice-opat-spristupnia-svoje-sluzby-2/
https://www.seredonline.sk/2021/03/07/vsetky-styri-krajske-kniznice-opat-spristupnia-svoje-sluzby-2/
https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/566859-kultura-v-trnavskom-kraji-bude-on-line/
https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/566859-kultura-v-trnavskom-kraji-bude-on-line/
https://sk-sk.facebook.com/truni.sk/
https://www.infolib.sk/sk/aktuality/informacna-vychova-kniznici.html
https://www.infolib.sk/sk/aktuality/blaznivy-april.html
https://kamdomesta.sk/trnava/blaznivy-april
https://www.facebook.com/groups/483263142690759


[online]. [citované 2021-04-30]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/30565-literarny-tip-do-pozornosti-davame-

menej-zname-dielo-karla-capka/ 

 
 Kultúrne inštitúcie. 

[online]. [citované 2021-05-04]. Dostupné na internete: 

https://zdravazupa.sk/kulturne-institucie/ 

 
 Fascinujúce príbehy Denisy Fulmekovej. 

[online]. [citované 2021-05-04]. Dostupné na internete: 

https://kamdomesta.sk/fascinujuce-pribehy-denisy-fulmekovej 

 

 Radványi, Peter 

7+7: Tvorba trnavských literátov preniká aj za hranice / Peter Radványi. 

[online]. [citované 2021-05-10]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/30607-77-tvorba-trnavskych-literatov-prenika-

aj-za-hranice/ 

 

 Zomrel Viliam Turčány, literát, ktorý Trnave venoval báseň Mám svoje mesto 

rád / [autor] SITA, pm. 

[online]. [citované 2021-05-11]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/30624-zomrel-viliam-turcany-literat-ktory-

trnave-venoval-basen-mam-svoje-mesto-rad/ 

 

 Knižnica Juraja Fándlyho - program  

In: Novinky z radnice. – Roč. XXXII, č. 1/2 (február/marec 2021), s. 48 - 49. 

 

 Knižnica Juraja Fándlyho - program  

In: Novinky z radnice. – Roč. XXXII, č. 3 (apríl 2021), s. 45. 

 

 Knižnica Juraja Fándlyho - program  

In: Novinky z radnice. – Roč. XXXII, č. 4 (máj 2021), s. 40 - 41. 

 

 Po stopách železníc. 

[online]. [citované 2021-05-17]. Dostupné na internete: 

https://kamdomesta.sk/po-stopach-zeleznic?_fid=29ki 

 

 Dobrovoľníctvo v knižnici. 

[online]. [citované 2021-05-17]. Dostupné na internete: 

https://www.infolib.sk/sk/aktuality/dobrovolnictvo-kniznici.html 

 

 Nevinné klamstvá Dany Hlavatej. 

[online]. [citované 2021-05-17]. Dostupné na internete: 

https://kamdomesta.sk/trnava/nevinne-klamstva-dany-hlavatej 
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 Dve besedy v Trnave. 

In: Maxík. – Roč. XVII, č. 10 (jún – august 2021), s. 30. 

 

 Dve besedy v Trnave. 

In: Zvonček. – Roč. XVI, č. 10 (jún – august 2021), s. [23]. 

 

 Trnava si pripomenie 140 rokov od narodenia  Mikuláša Schneidera 

Trnavského / [autor] TASR. 

[online]. [citované 2021-05-24]. Dostupné na internete: 

https://mytrnava.sme.sk/c/22664900/trnava-si-pripomenie-140-rokov-od-

narodenia-mikulasa-schneidera-trnavskeho.html 

 
 Poetika v záhrade. 

[online]. [citované 2021-06-02]. Dostupné na internete: 

https://kamdomesta.sk/trnava/poezia-v-zahrade 

 
 Poézia leta. 

[online]. [citované 2021-06-02]. Dostupné na internete: 

https://kamdomesta.sk/trnava/poezia-leta 

 
 Trnavská poetika. 

[online]. [citované 2021-06-08]. Dostupné na internete: 

https://www.infolib.sk/sk/aktuality/trnavska-poetika-2.html 

 
 Šalianske Centrum voľného času Tip Top získalo do daru STEM Kindlotéku / 

[autor] (ml). 

[online]. [citované 2021-06-08]. Dostupné na internete: 

https://www.slovosalanov.sk/salianske-centrum-volneho-casu-tip-top-ziskalo-

do-daru-stem-kindloteku/ 

 
 Oslávte Deň detí s nami. 

[online]. [citované 2021-06-10]. Dostupné na internete: 

https://www.facebook.com/TrnavskyKraj/ 

 
 Poézia v záhrade Pokračovanie cyklu stretnutí fanúšikov poézie: Juraj 

Žembera, 10. 6. 2021 v záhrade KJF o 17:00. 

[online]. [citované 2021-06-10]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/poezia-v-zahrade-

pokracovanie-cyklu-stretnuti-fanusikov-poezie-juraj-zembera-10-6-2021-v-

zahrade-kjf-o-17-00/ 

 
 Ako čítať médiá. 

[online]. [citované 2021-06-17]. Dostupné na internete: 

https://kamdomesta.sk/trnava/ako-citat-media 
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 Trnavská poetika. 

[online]. [citované 2021-06-18]. Dostupné na internete: 

https://www.trnava.sk/sk/podujatie/trnavska-poetika-3 

 
 Jurčo, Martin 

Vedeli ste, prečo do Modry nechodí vlak? Pre nemorálnosť a hriechy, ktoré 

šíri železnica / Martin Jurčo. 

In: Novinky z radnice. – Roč. XXXII, č. 5 (jún 2021), s. 21 - 23. 

 
 Knižnica Juraja Fándlyho - program  

In: Novinky z radnice. – Roč. XXXII, č. 5 (jún 2021), s. 21 - 23. 

 

 Ako čítať médiá. 

[online]. [citované 2021-06-23]. Dostupné na internete: 

https://www.infolib.sk/sk/aktuality/ako-citat-media.html 

 

 Cestou necestou nielen Brazíliou. 

[online]. [citované 2021-06-28]. Dostupné na internete: 

https://www.trnava.sk/sk/podujatie/cestou-necestou-nielen-brazilliou 

 

 Peter Valo predstavuje nové neuveriteľné historky – Čierny humor v bielom 

plášti . 

[online]. [citované 2021-06-28]. Dostupné na internete: 

https://www.trnava.sk/sk/podujatie/peter-valo-predstavuje-nove-neuveritelne-

historky-cierny-humor-v-bielom-plasti-3 

 

 Trnavská poetika "naživo" s básnikom Jurajom Žemberom v Knižnici Juraja 

Fándlyho 10.06. o 17:00. 

[online]. [citované 2021-06-29]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/trnavska-poetika-nazivo-s-

basnikom-jurajom-zemberom-v-kniznici-juraja-fandlyho-10-6-o-17-00/ 

 

 Trnavská poetika. Poézia leta s hosťom Benjamínom Škrekom 17.6.2021 

v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave. 

[online]. [citované 2021-06-29]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/trnavska-poetika-poezia-

leta-s-hostom-benjaminom-skrekom/ 

 

 Stanislav Motl v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave. 

[online]. [citované 2021-06-29]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/stanislav-motl-v-kniznici-

juraja-fandlyho-v-trnave/ 

 

 Rozprávanie nielen o Brazílii s cestovateľom Romanom Nemcom 30.6.2021 

o 17:00 v záhrade Knižnice JF v Trnave. 

[online]. [citované 2021-06-29]. Dostupné na internete: 
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brazilii-s-cestovatelom-romanom-nemcom-30-6-2021-o-17-00-v-zahrade-

kniznice-jf-v-trnave/ 

 

 Peter Valo: Čierny humor v bielom plášti 3. V záhrade Knižnice Juraja 

Fándlyho o 17:00. 

[online]. [citované 2021-06-29]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/peter-valo-cierny-humor-v-

bielom-plasti-3-v-zahrade-kniznice-juraja-fandlyho-o-17-00/ 

 
 Cestou necestou nielen Brazíliou. 

[online]. [citované 2021-06-30]. Dostupné na internete: 

https://kamdomesta.sk/trnava/cestou-necestou-nielen-braziliou 

 
 Júnová burza kníh. 

[online ] [citované 2021-06-30]. Dostupné na internete: 

https://kamdomesta.sk/trnava/junova-burza-knih 

 

 Peter Valo predstavuje nové neuveriteľné historky. 

[online]. [citované 2021-06-30]. Dostupné na internete: 

https://kamdomesta.sk/trnava/peter-valo-predstavuje-nove-neuveritelne-

historky 

 
 Projekt Učiaca sa Trnava začal so sieťovaním vzdelávacích organizácií / 

[autor] dk. 

[online]. [citované 2021-07-06]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/30947-projekt-uciaca-sa-trnava-zacal-so-

sietovanim-vzdelavacich-organizacii/ 

 
 Deti sa zabavia v Knižnici Juraja Fándlyho. Organizuje denné tábory. 

[online]. [citované 2021-07-28]. Dostupné na internete: 

https://trnavske.radio/2021/07/26/deti-sa-zabavia-v-kniznici-juraja-fandlyho-

organizuje-denne-tabory/ 

 
 V trnavskej knižnici plánujú vybudovať modernú letnú čitáreň / [autor] (ts, krj). 

[online]. [citované 2021-07-28]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/31092-v-trnavskej-kniznici-planuju-vybudovat-

modernu-letnu-citaren/ 

 
 V záhrade Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave vznikne moderná letná čitáreň. 

[online]. [citované 2021-07-28]. Dostupné na internete: 

https://www.trnava-live.sk/2021/07/26/v-zahrade-kniznice-juraja-fandlyho-v-

trnave-vznikne-moderna-letna-citaren/ 

 

 Záhrada historickej knižnice sa dočká obnovy: Vyrastie tu aj moderná 

čitáreň, FOTO. 
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vyrastie-tu-aj-moderna-citaren-foto-395384 

 

 Namiesto garáže bude čitáreň / [autor] tasr. 

In: Plus JEDEN DEŇ. – Roč. 16, č. 172 (28. 7. 2021), s. 9. 

 

 Program KJF na júl 2021. 

In: Novinky z radnice. – Roč. XXXII, č. 6 (júl 2021), s. 43. 

 

 Pavol Tomašovič v rádiu: novú čitáreň by sme mohli využívať o rok v lete / 

[autor] redakcia. + zvuková nahrávka 

[online]. [citované 2021-07-30]. Dostupné na internete: 

https://trnavske.radio/2021/07/28/pavol-tomasovic-v-radiu-novu-citaren-by-

sme-mohli-vyuzivat-o-rok-v-lete/ 

 
 Knižnica v rádiu – facebook. (27. 7. 2021) 

[online]. [citované 2021-08-02]. Dostupné na internete: 

https://www.facebook.com/TrnavskyKraj/ 

 
 Ako bude vyzerať nová letná čitáreň – facebook. (26. 7. 2021) + video 

[online]. [citované 2021-08-02]. Dostupné na internete: 

https://www.facebook.com/TrnavskyKraj/ 

 
 V záhrade knižnice postavíme novú letnú a modernú čitáreň – facebook. (26. 

7. 2021) 

[online]. [citované 2021-08-02]. Dostupné na internete: 

https://www.facebook.com/TrnavskyKraj/ 

 

 Začína sa ďalší turnus denného tábora pre knihomoľov – facebook.  (2. 8. 

2021)  

[online]. [citované 2021-08-02]. Dostupné na internete: 
https://www.facebook.com/TrnavskyKraj/ 
 

 Dajte si raňajky v župane – facebook.  (31. 7. 2021) 

[online]. [citované 2021-08-02]. Dostupné na internete: 

https://www.facebook.com/TrnavskyKraj/ 

 
 Trnavská knižnica dostane novú letnú čitáreň / [autor] ren. 

In: TRNAVSKO. – Roč. 25, č. 30 (30. júl 2021), s. 2. 

 

 Pandémia predražila letnú čitáreň v Trnave. Nahradí nevzhľadné garáže 

+ video. 

[online]. [citované 2021-08-02]. Dostupné na internete: 

https://tv.pravda.sk/embed/f1e27555-3aaf-4fec-8d90-73d025daeb00 

 

 Včeličky / [autor] SMŠ BESST Trnava. 

In: Čaruška. – Roč. 26, č. 1 (2021), s. 9. 

Dostupné na  

https://trnava.dnes24.sk/zahrada-historickej-kniznice-sa-docka-obnovy-vyrastie-tu-aj-moderna-citaren-foto-395384
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internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie 

 

 Knihy plné tajomstiev a záhad / Dagmar Lukačovičová. 

In: Čaruška. – Roč. 26, č. 1 (2021), s. 10. 

Dostupné na  

internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie 

 

 Spisovateľa a hudobníka Braňa Jobusa. 

In: Čaruška. – Roč. 26, č. 1 (2021), s. 11 - 12. 

Dostupné na  

internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie 

 

 Letný výpožičný čas a program Prázdninový superklub. 

In: Čaruška. – Roč. 26, č. 1 (2021), s. 22 - 23. 

Dostupné na  

internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie 

 

 Poézia spojená s príjemnou hudbou – facebook. 

[online]. [citované 2021-08-06]. Dostupné na internete: 

https://www.facebook.com/TrnavskyKraj/ 

 

 Pozvánka na prezentáciu dvoch nových kníh. 

[online]. [citované 2021-08-06]. Dostupné na internete: 

https://www.trnava.sk/sk/podujatie/pozvanka-na-prezentaciu-dvoch-novych-

knih 

 

 Letný koncert. 

[online]. [citované 2021-08-06]. Dostupné na internete: 

https://kamdomesta.sk/letny-koncert1 

 

 Sedm + sedem a Záchranná brzda alebo veselé príbehy zo železnice. 

[online]. [citované 2021-08-06]. Dostupné na internete: 

https://kamdomesta.sk/trnava/sedm-sedem-a-zachranna-brzda-alebo-vesele-

pribehy-zo-zeleznice 

 

 Pozvánka na koncert, Kataríny Lukšicovej a Michala Vavra dňa 6. 8. o16.30 

na nádvorí Domu hudby, Ul. M. Schneidera Trnavského 5. 

[online]. [citované 2021-08-09]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/pozvanka-na-koncert-

katariny-luksicovej-a-michala-vavra-dna-6-8-o-16-30-na-nadvori-domu-

hudby-ul-m-schneidera-trnavskeho-5/ 

 

 Prezentácia dvoch nových kníh – Sedm + sedem – 14 povídek českých 

a slovenských autorü a Záchranná brzda aneb veselé příběhy železniční. 

[online]. [citované 2021-08-09]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/prezentaciu-dvoch-novych-

knih-sedm-sedem-14-povidek-ceskych-a-slovenskych-autoru-a-zachranna-

https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie
https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie
https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie
https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie
https://www.facebook.com/TrnavskyKraj/
https://www.trnava.sk/sk/podujatie/pozvanka-na-prezentaciu-dvoch-novych-knih
https://www.trnava.sk/sk/podujatie/pozvanka-na-prezentaciu-dvoch-novych-knih
https://kamdomesta.sk/letny-koncert1
https://kamdomesta.sk/trnava/sedm-sedem-a-zachranna-brzda-alebo-vesele-pribehy-zo-zeleznice
https://kamdomesta.sk/trnava/sedm-sedem-a-zachranna-brzda-alebo-vesele-pribehy-zo-zeleznice
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/pozvanka-na-koncert-katariny-luksicovej-a-michala-vavra-dna-6-8-o-16-30-na-nadvori-domu-hudby-ul-m-schneidera-trnavskeho-5/
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/pozvanka-na-koncert-katariny-luksicovej-a-michala-vavra-dna-6-8-o-16-30-na-nadvori-domu-hudby-ul-m-schneidera-trnavskeho-5/
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/pozvanka-na-koncert-katariny-luksicovej-a-michala-vavra-dna-6-8-o-16-30-na-nadvori-domu-hudby-ul-m-schneidera-trnavskeho-5/
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/prezentaciu-dvoch-novych-knih-sedm-sedem-14-povidek-ceskych-a-slovenskych-autoru-a-zachranna-brzda-aneb-vesele-pribehy-zeleznicni/
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/prezentaciu-dvoch-novych-knih-sedm-sedem-14-povidek-ceskych-a-slovenskych-autoru-a-zachranna-brzda-aneb-vesele-pribehy-zeleznicni/


brzda-aneb-vesele-pribehy-zeleznicni/ 

 

 7 + 7 a záchranná brzda alebo veselé príbehy zo želenice. 

[online]. [citované 2021-08-09]. Dostupné na internete: 

https://stayhappening.com/e/77-a-z%C3%A1chrann%C3%A1-brzda-alebo-

vesel%C3%A9-pr%C3%ADbehy-zo-%C5%BEeleznice-E2ISTT6U091 

 

 V záhrade knižnice odprezentujú novú knihu poviedok, viaceré z nich sú 

úzko späté s Trnavou. 

[online]. [citované 2021-08-11]. Dostupné na internete: 

https://www.trnava-live.sk/2021/08/10/v-zahrade-kniznice-odprezentuju-

novu-knihu-poviedok-viacere-z-nich-su-uzko-spate-s-trnavou/ 

 

 Mikulíková, Žaneta 

Pandémia predražila letnú čitáreň v Trnave. Nahradí nevzhľadné garáže / 

Žaneta Mikulíková. + video 

[online].[citované 2021-08-11]. Dostupné na internete: 

https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/596367-pandemia-predrazila-letnu-

citaren-v-trnave-nahradi-nevzhladne-garaze/ 

 

 Pandémia predražila letnú čitáreň v Trnave. Nahradí nevzhľadné garáže. 

[online]. [citované 2021-08-11]. Dostupné na internete: 

https://theworldnews.net/sk-news/pandemia-predrazila-letnu-citaren-v-

trnave-nahradi-nevzhladne-garaze 

 

 Šípková, Ružena 

Predstavenie dvoch nových kníh v Trnave (Sedm + sedem a Záchranná 

brzda) / Ružena Šípková. 

[online]. [citované 2021-08-23]. Dostupné na internete: 

https://www.seredonline.sk/2021/08/19/predstavenie-dvoch-novych-knih-v-

trnave-sedm-sedem-a-zachranna-brzda/ 

 

 Fórum humoristov uvádza knihu Janky Blaškovej: Bapkine Blaškoviny 2. 9. o 

17:00 v záhrade Knižnice Juraja Fándlyho. 

[online]. [citované 2021-08-25]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/forum-humoristov-uvadza-

knihu-janky-blaskovej-bapkine-blaskoviny-2-9-o-17-00-v-zahrada-kniznice-

juraja-fandyho/ 

 

 Bapka Blašková vydáva novú knihu, prezentácia sa uskutoční v knižničnej 

záhrade. 

[online]. [citované 2021-08-26]. Dostupné na internete: 

https://www.trnava-live.sk/2021/08/25/bapka-blaskova-vydava-novu-knihu-

prezentacia-sa-uskutocni-v-kniznicnej-zahrade/ 

 

 Vychádzajú Bapkine Blaškoviny, piata kniha spisovateľky Janky Blaškovej / 

[autor] (pm). 

https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/prezentaciu-dvoch-novych-knih-sedm-sedem-14-povidek-ceskych-a-slovenskych-autoru-a-zachranna-brzda-aneb-vesele-pribehy-zeleznicni/
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[online]. [citované 2021-08-30]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/31299-vychadzaju-bapkine-blaskoviny-piata-

kniha-spisovatelky-janky-blaskovej/ 

 

 Bapkine Blaškoviny – prezentácia knihy. 

[online]. [citované 2021-08-30]. Dostupné na internete: 

https://kamdomesta.sk/trnava/bapkine-blaskoviny-prezentacia-knihy 

 

 Radványiová, Michaela 

Na Malom Dobrofeste v Trnave panovala úžasná atmosféra / Michaela 

Radványiová. 

[online]. [citované 2021-08-31]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/31293-na-malom-dobrofeste-v-trnave-

panovala-uzasna-atmosfera/ 

 
 Knižnica hľadá spolupracovníkov zanietených pre literatúru / [autor] TASR. 

[online]. [citované 2021-09-03]. Dostupné na internete: 

https://mytrnava.sme.sk/c/22733596/kniznica-hlada-spolupracovnikov-

zanietenych-pre-literaturu.html 

 
 Lákavá ponuka pre milovníkov literatúry: Trnavská knižnica hľadá 

dobrovoľníkov. 

[online]. [citované 2021-09-03]. Dostupné na internete: 

https://trnava.dnes24.sk/lakava-ponuka-pre-milovnikov-literatury-trnavska-

kniznica-hlada-dobrovolnikov-397945 

 
 Trnavskí The Breakers sú stále pri chuti. V knižničnej záhrade pokrstia nový 

album Still Alive! 

[online]. [citované 2021-09-06]. Dostupné na internete: 

https://www.trnava-live.sk/2021/09/05/trnavski-the-breakers-su-stale-pri-

chuti-v-kniznicnej-zahrade-pokrstia-novy-album-still-alive/ 

 
 Bítnici a bigbít v knižnici: The Breakers zahrajú a predstavia nové CD / 

[autor] (B). 

[online]. [citované 2021-09-06]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/31335-bitnici-a-bigbit-v-kniznici-the-breakers-

zahraju-a-predstavia-nove-cd/ 

 
 Silvester Lavrík: Posledná K.&K. Barónka. 

[online]. [citované 2021-09-07]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/silvester-lavrik-posledna-k-

k-baronka/ 

 

 Prezentácia nového CD Beatnici and The breakers. 

[online]. [citované 2021-09-07]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/prezetacia-noveho-cd-
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beatnici-and-the-breakers/ 

 

 Festival rozhlasovej hry bude od 21. do 23. septembra v Trnave. 

[online]. [citované 2021-09-07]. Dostupné na internete: 

https://www.trnava.sk/sk/aktualita/festival-rozhlasovej-hry-bude-od-21-do-23-

septembra-v-trnave 

 

 FESTIVALE. 

[online]. [citované 2021-09-07]. Dostupné na internete: 

https://frh.rtvs.sk/o-festivale 

 

 Beseda v Knižnici Juraja Fándlyho. 

[online]. [citované 2021-09-07]. Dostupné na internete: 

https://www.trnava.sk/sk/podujatie/beseda-v-kniznici-juraja-fandlyho 

 

 Beatnici and The Breakers. 

[online]. [citované 2021-09-07]. Dostupné na internete: 

https://www.trnava.sk/sk/podujatie/beatnici-and-the-breakers 

 

 The Breakers – Slovakia – facebook 

[online]. [citované 2021-09-07]. Dostupné na internete: 

https://sk-sk.facebook.com/bestbigbeat/ 

 

 Spolok slovenských knihovníkov a knižníc – facebook 

[online]. [citované 2021-09-07]. Dostupné na internete: 

https://www.facebook.com/spolokslovenskychknihovnikovakniznic/ 

 

 Uviedli sme Bapkine Blaškoviny – facebook 

[online]. [citované 2021-09-07]. Dostupné na internete: 

https://www.facebook.com/TrnavskyKraj/ 

 

 Knižnica v Trnave hľadá dobrovoľníkov: Takto chcú prepojiť generácie! 

[online]. [citované 2021-09-07]. Dostupné na internete: 

https://www.cas.sk/clanok/2582591/kniznica-v-trnave-hlada-dobrovolnikov-

takto-chcu-prepojit-generacie/ 

 

 Posledná k. & k. barónka. 

[online]. [citované 2021-09-07]. Dostupné na internete: 

https://kamdomesta.sk/trnava/posledna-k-k-baronka 

 

 BEATNICI AND BREAKERS. 

[online]. [citované 2021-09-07]. Dostupné na internete: 

https://kamdomesta.sk/trnava/beatnici-and-the-breakers 

 

 Radványiová, Michaela 

The Breakers sú stále nažive, hudobnú novinku venovali pamiatke kamaráta 

/ Michaela Radványiová. 
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[online]. [citované 2021-09-13]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/31389-the-breakers-su-stale-nazive-hudobnu-

novinku-venovali-pamiatke-kamarata/ 

 

 Vymeň mobil za knihu a staň sa dobrovoľníkom – facebook. 

[online]. [citované 2021-09-13]. Dostupné na internete: 

https://www.facebook.com/TrnavskyKraj/ 

 

 V záhrade knižnice znel bigbít, Breakers krstili nové CD. 

[online]. [citované 2021-09-13]. Dostupné na internete: 

https://trnavske.radio/2021/09/11/v-zahrade-kniznice-znel-bigbit-breakers-

krstili-nove-cd/ 

 
 Šípková, Ružena 

THE BREAKERS KRSTILI NOVÉ CD STILL ALIVE / Ružena Šípková. 

[online]. [citované 2021-09-16]. Dostupné na internete: 
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Festival rozhlasovej hry 2021 / Zuzana Belková. 

In: Knižná Revue. – Roč. XXXI, č. 9 (2021), s. 6. 

 

 Medzi nami – počas letných prázdnin. 

In: Maxík. – Roč. XVIII, č. 2 (október 2021), s. 30. 

 

 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave dostane modernú letnú čitáreň / [autor] 
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Festival rozhlasovej hry sa po dvoch rokoch vrátil / Zuzana Belková. 

In: Sme denník. – Roč. 29, č. 213 (16. september 2021), s. VI – VII. 

 

 Návrh študovne, knižnica Juraja Fándlyho v Trnave. 

[online]. [citované 2021-10-07]. Dostupné na internete: 

https://www.pavlecharchitekti.sk/project/navrh-studovne-kniznica-juraja-

fandlyho-v-trnave/ 

 

 Známy český reportér a dokumentarista Stanislav Motl bude mať v knižnici 

prednášku Štefánik – Milenec hviezd. 

[online]. [citované 2021-10-11]. Dostupné na internete: 

https://www.trnava-live.sk/2021/10/08/znamy-cesky-reporter-a-

https://www.trnavskyhlas.sk/c/31509-kniznica-ponuka-seniorom-bezplatnu-registraciu-alebo-predlzenie-clenstva/
https://www.trnavskyhlas.sk/c/31509-kniznica-ponuka-seniorom-bezplatnu-registraciu-alebo-predlzenie-clenstva/
https://trnavske.radio/20210930-1635/
https://www.trnavskyhlas.sk/c/31541-v-kniznici-juraja-fandlyho-uvedu-do-literarneho-zivota-trvalky-zlaty-matlakovej/
https://www.trnavskyhlas.sk/c/31541-v-kniznici-juraja-fandlyho-uvedu-do-literarneho-zivota-trvalky-zlaty-matlakovej/
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/products/zlata-matlakova-juhoceski-spisovatelia-v-trnave-in-literarny-tyzdennik-2021-roc-xxxiv-c-29-30-s-15/
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/products/zlata-matlakova-juhoceski-spisovatelia-v-trnave-in-literarny-tyzdennik-2021-roc-xxxiv-c-29-30-s-15/
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/products/zlata-matlakova-juhoceski-spisovatelia-v-trnave-in-literarny-tyzdennik-2021-roc-xxxiv-c-29-30-s-15/
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/products/zlata-matlakova-poeticka-bodka-za-letom-v-trnave-in-literarny-tyzdennik-2021-roc-xxxiv-c-31-32-s-2/
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/products/zlata-matlakova-poeticka-bodka-za-letom-v-trnave-in-literarny-tyzdennik-2021-roc-xxxiv-c-31-32-s-2/
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/products/zlata-matlakova-poeticka-bodka-za-letom-v-trnave-in-literarny-tyzdennik-2021-roc-xxxiv-c-31-32-s-2/
https://www.pavlecharchitekti.sk/project/navrh-studovne-kniznica-juraja-fandlyho-v-trnave/
https://www.pavlecharchitekti.sk/project/navrh-studovne-kniznica-juraja-fandlyho-v-trnave/
https://www.trnava-live.sk/2021/10/08/znamy-cesky-reporter-a-dokumentarista-stanislav-motl-bude-mat-v-kniznici-prednasku-stefanik-milenec-hviezd/


dokumentarista-stanislav-motl-bude-mat-v-kniznici-prednasku-stefanik-

milenec-hviezd/ 
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 Radványi, Peter 
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 Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej obecnej knižnice. 

[online]. [citované 2021-10-25]. Dostupné na internete: 

https://www.suchanadparnou.sk/foto/slavnostne-otvorenie-zrekonstruovanej-

obecnej-kniznice-1772sk.html 

 

 September medzi vami. 

In: Zvonček. – Roč. XVII, č. 3 (2021), s. 23. 
 

 Medzi vami – počas septembra v Trnave. 

In: Maxík. – Roč. XVIII, č. 3 ( november 2021), s. 30. 

 

 Súčinnosť trnavských autorov / [Redakcia]. 

In: Literárny týždenník. – Roč. XXXIV, č. 35 – 36 (20. Október 2021), s. 15. 

 

 Súčinnosť trnavských autorov / [Redakcia]. 

[online]. [citované 2021-10-26]. Dostupné na internete: 

https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/news/sucinnost-trnavskych-

autorov/ 

 

 Ako zachovať pokoj mysle – tri antické odpovede na pandémiu. 

[online]. [citované 2021-11-02]. Dostupné na internete: 

https://kamdomesta.sk/trnava/ako-zachovat-pokoj-mysle-tri-anticke-

odpovede-na-pandemiu 

 

https://sk-sk.facebook.com/TrnavskyKraj
https://sk-sk.facebook.com/TrnavskyKraj
https://www.trnava.sk/sk/podujatie/som-realistka
https://www.trnava-live.sk/2021/10/20/projekt-fiha-kniha-sa-rozrastol-o-vystavu-ilustracii/
https://www.trnava-live.sk/2021/10/20/projekt-fiha-kniha-sa-rozrastol-o-vystavu-ilustracii/
https://www.trnavskyhlas.sk/c/31664-retro-v-budove-dnesnej-trnavskej-kniznice-zalozili-hospodarsku-banku/
https://www.trnavskyhlas.sk/c/31664-retro-v-budove-dnesnej-trnavskej-kniznice-zalozili-hospodarsku-banku/
https://www.suchanadparnou.sk/foto/slavnostne-otvorenie-zrekonstruovanej-obecnej-kniznice-1772sk.html
https://www.suchanadparnou.sk/foto/slavnostne-otvorenie-zrekonstruovanej-obecnej-kniznice-1772sk.html
https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/news/sucinnost-trnavskych-autorov/
https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/news/sucinnost-trnavskych-autorov/
https://kamdomesta.sk/trnava/ako-zachovat-pokoj-mysle-tri-anticke-odpovede-na-pandemiu
https://kamdomesta.sk/trnava/ako-zachovat-pokoj-mysle-tri-anticke-odpovede-na-pandemiu


 Ako zachovať pokoj mysle – tri antické odpovede na pandémiu. 

[online]. [citované 2021-11-02]. Dostupné na internete: 

https://stayhappening.com/e/ako-zachova%C5%A5-pokoj-mysle-tri-

antick%C3%A9-odpovede-na-pand%C3%A9miu-E2ISU1XH6S0 

 

 Po stopách Milana Rastislava Štefánika s českým novinárom Stanislavom 

Motlom v Knižnici JF 14. 10. 2021 o 16:00. 

 [online]. [citované 2021-11-08]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/po-stopach-milana-

rastislava-stefanika-s-ceskym-novinarom-stanislavom-motlom-v-kniznici-jf-

14-10-2021-o-16-00/ 

 

 Som realistka. Beseda so spisovateľkou Petrou Hederovou v Knižnici JF 

v Trnave 20. 10. 2021 o 17:00. 

[online]. [citované 2021-11-08]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/som-realistka-beseda-so-

spisovatelkou-petrou-hederovou-v-kniznici-jf-v-trnave-20-10-2021-o-17-00/ 

 

 Ako zachovať pokoj mysle – tri antické odpovede na pandémiu s doc. 

Petrom Fraňom, 3. 11. 2021 o 17:00 v Knižnici JF. 

[online]. [citované 2021-11-08]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/ako-zachovat-pokoj-mysle-

tri-anticke-odpovede-na-pandemiu-s-doc-petrom-franom-3-11-2021-o-17-00-

v-kniznici-jf/ 

 

 Beseda so spisovateľom Michalom Hvoreckým v Knižnici Juraja Fándlyho 

11. 11. 2021 o 17:00. 

[online]. [citované 2021-11-08]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/beseda-so-spisovatelom-

michalom-hvoreckym-v-kniznici-juraja-fandlyho-11-11-2021-o-17-00/ 

 

 Číta Michal Horecký. 

[online]. [citované 2021-11-08]. Dostupné na internete: 

https://www.trnava.sk/sk/podujatie/cita-michal-hvorecky 

 

 Číta Michal Hvorecký. 

[online]. [citované 2021-11-08]. Dostupné na internete: 

https://kamdomesta.sk/trnava/cita-michal-hvorecky 

 

 28. 10. 2021 Pozvánka na prednášku. 

[online]. [citované 2021-11-08]. Dostupné na internete: 

http://kfil.ff.ucm.sk/sk/aktuality/detail/191/ 

 

 Šípková, Ružena 

Trvalky a Diva Oliva (Prezentácia dvoch kníh poézie v Trnave) / Ružena 

Šípková. 

[online]. [citované 2021-11-08]. Dostupné na internete: 

https://stayhappening.com/e/ako-zachova%C5%A5-pokoj-mysle-tri-antick%C3%A9-odpovede-na-pand%C3%A9miu-E2ISU1XH6S0
https://stayhappening.com/e/ako-zachova%C5%A5-pokoj-mysle-tri-antick%C3%A9-odpovede-na-pand%C3%A9miu-E2ISU1XH6S0
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/po-stopach-milana-rastislava-stefanika-s-ceskym-novinarom-stanislavom-motlom-v-kniznici-jf-14-10-2021-o-16-00/
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/po-stopach-milana-rastislava-stefanika-s-ceskym-novinarom-stanislavom-motlom-v-kniznici-jf-14-10-2021-o-16-00/
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/po-stopach-milana-rastislava-stefanika-s-ceskym-novinarom-stanislavom-motlom-v-kniznici-jf-14-10-2021-o-16-00/
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/som-realistka-beseda-so-spisovatelkou-petrou-hederovou-v-kniznici-jf-v-trnave-20-10-2021-o-17-00/
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/som-realistka-beseda-so-spisovatelkou-petrou-hederovou-v-kniznici-jf-v-trnave-20-10-2021-o-17-00/
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/ako-zachovat-pokoj-mysle-tri-anticke-odpovede-na-pandemiu-s-doc-petrom-franom-3-11-2021-o-17-00-v-kniznici-jf/
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/ako-zachovat-pokoj-mysle-tri-anticke-odpovede-na-pandemiu-s-doc-petrom-franom-3-11-2021-o-17-00-v-kniznici-jf/
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/ako-zachovat-pokoj-mysle-tri-anticke-odpovede-na-pandemiu-s-doc-petrom-franom-3-11-2021-o-17-00-v-kniznici-jf/
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/beseda-so-spisovatelom-michalom-hvoreckym-v-kniznici-juraja-fandlyho-11-11-2021-o-17-00/
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/beseda-so-spisovatelom-michalom-hvoreckym-v-kniznici-juraja-fandlyho-11-11-2021-o-17-00/
https://www.trnava.sk/sk/podujatie/cita-michal-hvorecky
https://kamdomesta.sk/trnava/cita-michal-hvorecky
http://kfil.ff.ucm.sk/sk/aktuality/detail/191/


https://www.seredonline.sk/2021/11/04/trvalky-a-diva-oliva-prezentacia-

dvoch-knih-poezie-v-trnave/ 

 

 KJF program NZR november 2021. 

In: Novinky z radnice. – Roč. XXXII., č. 10 (november 2021), s. 38. 

 

 KJF program NZR október 2021. 

In: Novinky z radnice. – Roč. XXXII., č. 9 (október 2021), s. 37 - 38. 

 

 Čitatelia v krajskom meste sa dočkajú novej študovne. 

[online]. [citované 2021-11-10]. Dostupné na internete: 

https://sk-sk.facebook.com/TrnavskyKraj 

 
 Rýchla správa o 10:12 – rekonštrukcia študovne. 

[online]. [citované 2021-11-11]. Dostupné na internete: 

https://trnavske.radio/20211110-1012/ 

 
 Medzi vami – počas októbra. 

In: Zvonček. – Roč. XVII, č. 4 (december 2021), s. 22. 

 

 Medzi vami – počas októbra. 

In: Maxík. – Roč. XVIII, č. 4 (december 2021), s. 30. 

 

 Kraj chystá novinky v areáli trnavskej knižnice, hľadá zhotoviteľa prác / 

[autor] SITA. 

[online]. [citované 2021-11-25]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/31844-kraj-chysta-novinky-v-areali-trnavskej-

kniznice-hlada-zhotovitela-prac/ 

 
 Knižnica bude mať letnú čitáreň, župa vyhlásila súťaž na zhotoviteľa stavby. 

[online]. [citované 2021-11-25]. Dostupné na internete: 

https://www.trnava-live.sk/2021/11/24/kniznica-bude-mat-letnu-citaren-zupa-

vyhlasila-sutaz-na-zhotovitela-stavby/ 

 

 K budove knižnice Juraja Fándlyho pribudne letná čitáreň / [autor] SITA. 

[online]. [citované 2021- 11-26]. Dostupné na internete: 

https://mytrnava.sme.sk/c/22790035/k-budove-kniznice-juraja-fandlyho-

pribudne-letna-citaren.html 

 

 Od 25. 11. 2021 bude Knižnica Juraja Fándlyho zatvorená do odvolania. 

[online]. [citované 2021-11-29]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/od-25-11-2021-bude-

kniznica-juraja-fandlyho-zatvorena-do-odvolania/ 

 

 Možno príde Mikuláš? 

[online]. [citované 2021-11-29]. Dostupné na internete: 

https://kamdomesta.sk/trnava/mozno-pride-mikulas 

https://www.seredonline.sk/2021/11/04/trvalky-a-diva-oliva-prezentacia-dvoch-knih-poezie-v-trnave/
https://www.seredonline.sk/2021/11/04/trvalky-a-diva-oliva-prezentacia-dvoch-knih-poezie-v-trnave/
https://sk-sk.facebook.com/TrnavskyKraj
https://trnavske.radio/20211110-1012/
https://www.trnavskyhlas.sk/c/31844-kraj-chysta-novinky-v-areali-trnavskej-kniznice-hlada-zhotovitela-prac/
https://www.trnavskyhlas.sk/c/31844-kraj-chysta-novinky-v-areali-trnavskej-kniznice-hlada-zhotovitela-prac/
https://www.trnava-live.sk/2021/11/24/kniznica-bude-mat-letnu-citaren-zupa-vyhlasila-sutaz-na-zhotovitela-stavby/
https://www.trnava-live.sk/2021/11/24/kniznica-bude-mat-letnu-citaren-zupa-vyhlasila-sutaz-na-zhotovitela-stavby/
https://mytrnava.sme.sk/c/22790035/k-budove-kniznice-juraja-fandlyho-pribudne-letna-citaren.html
https://mytrnava.sme.sk/c/22790035/k-budove-kniznice-juraja-fandlyho-pribudne-letna-citaren.html
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/od-25-11-2021-bude-kniznica-juraja-fandlyho-zatvorena-do-odvolania/
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/od-25-11-2021-bude-kniznica-juraja-fandlyho-zatvorena-do-odvolania/
https://kamdomesta.sk/trnava/mozno-pride-mikulas


 
 Obecná knižnica v Suchej nad Parnou je už otvorená / [autor] H.T. 

In: Duchovné ozveny. – Roč. XXIV, č. 11 (november 2021), s. 7. 

 

 Šéfredaktor Peter Bárdy a jeho hostia budú dnes v Trnave. Pokračujú 

diskusie v regiónoch. 

[online]. [citované 2021-12-15]. Dostupné na internete: 

https://www.aktuality.sk/clanok/q3j319d/sefredaktor-peter-bardy-a-jeho-

hostia-budu-dnes-v-trnave-pokracuju-diskusie-v-regionoch/ 

 

 Belková, Zuzana 

Festival rozhlasovej hry sa po dvoch rokoch vrátil / Zuzana Belková. 

[online]. [citované 2021-12-15]. Dostupné na internete: 

https://kultura.sme.sk/c/22751468/festival-rozhlasovej-hry-sa-po-dvoch-

rokoch-vratil.html 

 

 Študovňa – facebook 

[online]. [citované 2021-12-17]. Dostupné na internete: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=175248154790294&set=a.15659642

6655467 

 

 Bapkine Blaškoviny / [autor] BK. 

In: Blavské noviny. – Roč. XIX, č. 3 (2021), s. 18. 

 
 Oprava mosta v Hlohovci i nové úseky vážskej cyklomagistrály / [autor] (RA). 

In: MY Trnavské noviny. – Roč. 1, č. 61 (20. december 2021), s. 6. 

 
 Tajcnárová, Helena 

Obecná knižnica v Suchej nad Parnou / Helena Tajcnárová, Jana Brliťová. 

In: Knižničný spravodajca. – Roč. 48, č. 1 (2021), s. 26 – 28. 

Dostupné na  

internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-

publikacie#spravodajca 

 
 Priatelia našej knižnice. 

In: Čaruška. – Roč. 26, č. 2 (2021), s. 2 - 6. 

Dostupné na  

internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie#caruska 

 
 Míľnik na nájdenie tej pravej knihy. 

In: Čaruška. – Roč. 26, č. 2 (2021), s. 12 - 13. 

Dostupné na  

internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie#caruska 

 
 Siantová, S. 

Spoločenstvo mladých knihomoľov / S. Siantová, T. Kozická. 

In: Čaruška. – Roč. 26, č. 2 (2021), s. 14. 

https://www.aktuality.sk/clanok/q3j319d/sefredaktor-peter-bardy-a-jeho-hostia-budu-dnes-v-trnave-pokracuju-diskusie-v-regionoch/
https://www.aktuality.sk/clanok/q3j319d/sefredaktor-peter-bardy-a-jeho-hostia-budu-dnes-v-trnave-pokracuju-diskusie-v-regionoch/
https://kultura.sme.sk/c/22751468/festival-rozhlasovej-hry-sa-po-dvoch-rokoch-vratil.html
https://kultura.sme.sk/c/22751468/festival-rozhlasovej-hry-sa-po-dvoch-rokoch-vratil.html
https://www.facebook.com/photo/?fbid=175248154790294&set=a.156596426655467
https://www.facebook.com/photo/?fbid=175248154790294&set=a.156596426655467
https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie#spravodajca
https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie#spravodajca
https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie#caruska
https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie#caruska


Dostupné na  

internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie#caruska 

 
 Súťaž v speve. 

In: Čaruška. – Roč. 26, č. 2 (2021), s. 21. 

Dostupné na  

internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie#caruska 

 
 Kindlotéka. 

In: Čaruška. – Roč. 26, č. 2 (2021), s. 26. 

Dostupné na  

internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie#caruska 

 
 Čo nového sa bude diať v roku 2022. 

In: Čaruška. – Roč. 26, č. 2 (2021), s. 27. 

Dostupné na  

internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie#caruska 

 
 
 

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 

 

Využiteľnosť elektronických služieb v KJF v roku 2020 

 Áno Nie 

Možnosť elektronickej 

rezervácie služby*  

prostredníctvom online 

formulára 

Vstup do konta áno  

Rezervovanie dokumentov áno  

Predĺženie výpožičnej doby áno  

Objednávka rešerše áno  

Objednávka MVS áno  

Napíšte nám áno  

Návrh na nákup kníh áno  

Iné* -   

   

   

Možnosť elektronickej platby za objednané služby  Nie 
 

   

Možnosť elektronickej platby za objednané služby   
* špecifikovať elektronickú službu 

 
 
 

https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie#caruska
https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie#caruska
https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie#caruska
https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie#caruska


ZAHRANIČNÉ SLUŽOBNÉ CESTY 
 

 

Zahraničné cesty zamestnancov KJF za rok 2021 
P. č. Miesto 

rokovania 
Štát* Dátum Účel zahraničnej cesty** 

 0 0 0 0 

     

     

     

* podľa ISO 3166-1 
** stručný popis na max. 20 znakov s medzerami 

 
 

 
 
 
 

     
     
     
     
     
*  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



ŠTATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2021 
 

 

Personálna vybavenosť 
 

 

Personálna štruktúra zamestnancov v KJF za rok 2021 
 

Názov 
organizácie 

Počet 
pracovníkov 

Prepočítaný  
počet 
pracovníkov 

Schválený 
počet 
pracovníkov 

Počet 
odborných 
pracovníkov 

Počet 
riadiacich 
pracovníkov 

Počet admin. 
pracovníkov 

Počet 
obslužných 
pracovníkov 

Priemerná 
mzda 

Priemerný 
vek 

GK          
KJF 37 36,8 38,5 26 5 4 2 1 128,97 52 
ZK          
ŽK          

 
 

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov KJF podľa pohlavia za rok 2021 
 

Názov 
organizácie 

 

VŠ II. stupňa VŠ I. stupňa 
SŠ 

s maturitou 
SŠ bez 
maturity Základné Spolu 

Muž Žena Muž Žena Muž Žena Muž Žena Muž Žena Muž Žena 

KJF 

Štatutár 1          1  

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

 5    2      7 

Odborní pracovníci 2 4 1 1 1 15      24 

Administratívni 
pracovníci 

     3      3 

Obslužní pracovníci     1   1    2 

Obslužní pracovníci             

 

 

 

 



 

Štruktúra zamestnanosti pracovníkov KJF podľa dĺžky trvania pracovného pomeru za rok 2021 
 

 Organizácia do 5 rokov do 10 rokov do 15 rokov do 20 rokov nad 20 rokov Spolu 

Počet mužov 

KJF 
 

      

3 1   2 6 

      

      

% mužov 
z celkového 
počtu 
zamestnancov 

 
KJF 

 
 

      

8,11 2,70   5,40 16,21 

      

      

Počet žien  
KJF 

 
 

      

4 3 3 2 19 31 

      

      

% žien 
z celkového 
počtu 
zamestnancov 

 
KJF 

 
 

      

10,81 8,11 8,11 5,41 51,35 83,79 

      

      

% z celkového 
počtu 
zamestnancov 

 
KJF 

 
 

      

18,92 10,81 8,11 5,41 56,75 100 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veková štruktúra zamestnancov KJF za rok 2021 
 

Názov 
organizácie 

 do 20 rokov 21 – 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 nad 60 rokov 

KJF 

Štatutár - - - - 1 - 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

- - - - 4 1 

Odborní pracovníci - 1 6 5 13 2 

Administratívni 
pracovníci 

- - 1 - 2 - 

Obslužní pracovníci - - - -  2 

Obslužní pracovníci       

 

 

Platové zaradenie zamestnancov KJF podľa vzdelania za rok 2021 
 

 Názov 
organizácie 

VŠ II. stupňa VŠ I. stupňa SŠ s maturitou SŠ bez maturity Základné 

P
la

to
v
á

 

trie
d

a
 

 
KJF 

 
 

               

9 8 7 6 6 5 6 5 4 3  1    

               

               

P
o

č
e

t 

z
a

m
e

s
t

n
a

n
c
o

v
 

 
KJF 

 
 

               

1 4 4 3 1 1 1 18 1 2  1    

               

               

P
rie

m
e

rn
ý
 p

la
t 

v
 p

la
to

v
e

j 
trie

d
e
 

 
KJF 

 
 

               

1 814 1 426 1 070 1 124 1 324,5 892 1 389 1 015 899 945  856    

               

               

P
rie

m
e

rn
ý
 p

la
t 

v
 d

o
s
ia

h
n

u
to

m
 

s
tu

p
n

i 

 
KJF 

 
 

     

1 388 1 108 1 062 856  

     

     

 



 

Počet zamestnancov KJF na základe špecifických kritérií za rok 2021 
 

Názov organizácie Celkový počet zamestnancov Pracujúci dôchodcovia ZŤP Pracovník na 
materskej/rodičovskej dovolenke 

KJF 37 3 4 1 

 

 

 

Odborný rast a vzdelávanie  
 

Odborný rast a vzdelávanie 
 

KJF 

 2019 2020 2021 

Počet zamestnancov, ktorí v roku 2020 absolvovali, 
resp. ukončili vzdelávanie (dištančné štúdium, kurzy 
atď.) 

0 2 2 

Počet zamestnancov, ktorí v súčasnosti absolvujú 
vzdelávanie (dištančné štúdium, kurzy atď.) 

0 0 0 

 

Pohyb pracovných síl 
 

Pohyb pracovných síl v KJF za roky 2019 - 2021 
 

 2019 2020 2021 

Org. prírastok úbytok spolu prírastok úbytok spolu prírastok úbytok spolu 

KJF 2 0 37 1 1 37 0 0 37 

 

 

 

 

 

 

 



Základné ukazovatele činnosti 
 

Ukazovatele činnosti KJF v rokoch 2019 – 2021 
 

 Počet výpožičiek Registrovaní používatelia Fyzická návštevnosť 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

KJF 275 716 198 913 146 826 10.744 9 540 7 739 132 797 107 711 68 877* 

 Virtuálni návštevníci 334 486 

 

 

Ukazovatele stavu knižničného fondu KJF v rokoch 2019 – 2021 
 

 Počet knižničných jednotiek vo fondoch Prírastky Finančné prostriedky na nákup 
knižničných fondov a periodík v € 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

KJF 214 404 209 799 205 120 6.046 5 309 5 942 61 674,71 45 541,36 62 799,47 

ZK          

ŽK          

SPOLU          

 

Ukazovatele činnosti KJF v rokoch 2019 - 2021 
 

 2019 2020 2021 

Metodické návštevy 46 20 15 

Metodické konzultácie 164 225 225 

Bibliografické a faktografické 
informácie 

9 242 9 388 6 126 

Vypracované rešerše 192 158 128 

Edičná činnosť 15 9 9 

 

 

 

 

 

 



Ukazovatele činnosti KJF v rokoch 2019 - 2021 
 2019 2020 2021 

Kultúrno-spoločenské 
podujatia  

755 328 402 

Odborné podujatia 15 15 6 

SPOLU 770 343 408 

 

 

Čerpanie finančných prostriedkov KJF z dotačných schém za roky 2019 - 2021 

 
 Počet podaných projektov Požadovaná výška dotácie Počet schválených projektov Schválená výška dotácie 

KJF 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

4 6 9 50 293 66 450 77 535 4 4 6 40 347 49 274 43 800 

 
 


