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1. Základné údaje 

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

 

1.2. Personálna vybavenosť:  

V knižnici v roku 2016 pracovalo  v priemere 37 fyzických osôb, čo na prepočítaný stav 

bolo   36, 2 pracovníkov,   z toho 1 pracovníčka pracuje na 6 hod. Na materskej, resp. 

rodičovskej dovolenke boli 3 pracovníčky.  

Nový pracovný pomer  k 1. 6. 2016 uzatvoril   1 pracovník - informatik. 

Pracovný pomer  ukončili dvaja pracovníci, z toho   k 31. 3. 2016 skončila   1 pracovníčka 

z dôvodu ukončenia projektu s ÚPSVaR a k 31. 8. 2016 1 pracovník – informatik v skúšobnej 

dobe. 

V rámci projektu XX Podpora zamestnávania nezamestnaných v rámci Operačného programu 

zamestnanosť a sociálna inklúzia, podľa  § 54 zákona o zamestnanosti – zamestnávanie 

mladých ľudí do 29 rokov pracovali v knižnici 2 pracovníčky do 31.3.2016  a 1 pracovník do 

31.8. 2016. 

S Úradom práce sociálnych vecí a rodiny mala v roku 2016 knižnica uzatvorené 3 

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

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

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

pozastavená z dôvodu úmrtia zdravotne znevýhodnenej pracovníčky. Aj v roku  2016 nám 

ÚPSVaR na základe zmluvy refundoval  mzdu  a odvody pracovného asistenta pri 

nevidiacom pracovníkovi. 

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

nevidiaceho a refudácie  miezd  v rámci projektu XX - §54  v roku 2015  bola 19 798,23 €. 

ÚPSVaR a knižnica spolupracujú aj v zmysle §10 zákona o zamestnanosti. Počas roku 2016 

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

a to mesačne 32 hodín.   

 

1.3. Priemerná mzda:  

802,52  € 

 

1.4. Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky:  

615 915,- €  

 

1.5. Grantový systém MK SR  a Fond na podporu umenia – bežné výdavky:  

 Nákup knižného fondu                                                                                   10 000 €    

 Obnova interiéru ODL                                                                                    15 000 €  

 Fórum humoristov 2016                                                                                    2 600 €                      

Kultúrne poukazy                                                                                                  172  €    

Spolu z grantového systému MKSR  a FPU na bežné výdavky:                27 772 € 

 

1.6. Kofinancovanie grantov z MKSR  a FPU – bežné výdavky:   6 146,- 

 

 

1.7. Tržby a vlastné výnosy:   

33 922,56 € 
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1.8. Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky:   

 Rekonštrukcia vykurovania KJF TT  / 52 272,00 EUR  + 16 140,22 EUR /              68 412,22   

 Odvlhčenie základov budovy knižnice /kofinancovanie projektu MKSR)                 47 988,62  

 Projektová dokumentácia –rekonštrukcia vykurovania                                    3 828,00  

 

Spolu príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky:                                       120 228,84  € 
 

 

 

1.9. Grantový systém Mesta Trnava 

Superklub                                                                                                    400,€ 

Nákup kníh                                                                                               2 000,-  

Grant Združenia kníhkupcov a vydavateľov                                      1 000,- € 

             

             

       1.10  Grantový systém MK SR – kapitálové výdavky  :      

Odvlhčenie základov budovy knižnice                                                                20 000,-  

 
  

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

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

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

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

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

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

pôsobí 234 verejných knižníc. Metodickú a poradenskú činnosť knižnica  v roku 2016 

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

mestské knižnice v okresoch Trnava, Hlohovec a Piešťany. 

Plán činnosti oddelenia metodiky bol čiastočne narušený z dôvodu pokračujúcej rekonštrukcie 

budovy knižnice, nebolo k dispozícii služobné vozidlo.  

 

Metodicko-inštruktážne návštevy:  12 

Konzultácie: 184 

Poradenská činnosť: 

- pomoc pri spracovaní nového štatútu knižnice a knižničného a výpožičného poriadku 

(ObK Košolná) 

- pomoc pri spracovaní žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov z FPU – Jaslovské 

Bohunice, Madunice, Drahovce, Veľké Orvište  

 

2.1.1 Vzdelávanie: 

a) individuálne:  3 

- zaškolenia pracovníčok ObK Košolná, Horné Dubové, Trakovice   

b) kolektívne: 5 
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- pracovná porada metodikov RK TTSK k spracovaniu výsledkov činnosti verejných 

knižníc v súvislosti s novou metodikou spracovania ročných výkazov KULT za rok 

2015 (3.2.2016) 

- odborný celoslovenský seminár Komunikačné zručnosti v knižnici  (27.5.2016 Aula 

Trnavskej univerzity, v spolupráci s knižnicou Trnavskej univerzity) 

- pracovná porada metodikov RK TTSK (KJF v Trnave 23.11.2016) 

- porada knihovníkov verejných knižníc okresov Hlohovec, Piešťany a Trnava (KJF 

v Trnave, 1.12.2016) 

- odborný seminár Ako vypracovať žiadosť o dotáciu z FPU určený knihovníkov 

verejných knižníc okresov HC, PIE, a TT (KJF v Trnave, 1.12.2016) 

 

        2.2  Prieskumová a rozborová činnosť 

Štatistika 

Ročný výkaz o knižnici za rok 2015 KULT (MK SR) 10 – 01  

- Spracovanie  Ročného výkazu o činnosti knižnice za rok 2015 za KJF v Trnave 

-    Vyhodnotenie činnosti verejných knižníc okresov Hlohovec, Piešťany, Trnava  

- Konzultácie a usmernenia k vypracovaniu ročného výkazu za obecnú knižnicu 

     -   Súčinnosť pri zabezpečovaní spracovania ročných výkazov jednotlivých spravodajských 

jednotiek v okresoch Hlohovec, Piešťany a Trnava podľa usmernení národnej knižnice  

 

Krajská štatistika 

- Regionálne knižnice TTSK v roku 2015 – sumár za TTSK  

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

 

Benchmarking knižníc, plnenie štandardov, odpočty, hodnotenia 

    -   Spracovanie základných ukazovateľov činnosti RKK a RK pre VÚC (merné ukazovatele 

a základné ukazovatele činnosti za rok 2015  

    -  Aktualizácia zoznamu verejných knižníc v TTSK v roku 2015  

    - Konzultácie a metodické usmernenia pre metodičky RK v súvislosti so spracovaním 

vyhodnotenia činnosti jednotlivých RK a verejných knižníc v ich metodickej pôsobnosti 

    - Spracovanie dotazníka v rámci Benchmarkingu knižníc za KJF v Trnave za rok 2015 

spolu s doplňujúcimi údajmi  

    - Vyhodnotenie Týždňa slovenských knižníc a Noci s Andersenom 2016 za verejné 

knižnice TTSK 

    - Vyhodnotenie základných ukazovateľov činnosti KJF v Trnave v rámci Benchmarkingu 

za rok 2015  

2.3 Ochrana osobných údajov 

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

o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov  

- audit o ochrane osobných údajov, aktualizácia a doplnenie dotazníka  

- poučenie oprávnenej osoby – 3 pracovníci  

- vybavovanie žiadostí dotknutých osôb o výmaz z informačného systému – 10 žiadostí  

- aktualizácia interných materiálov podľa výsledkov auditu  

- informačné listy informačných systémov (10) 

- smernica na ochranu osobných údajov  
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- bezpečnostný projekt informačných systémov 

- poverenia v zmysle vyššie citovaného zákona: 

- poverenie na likvidáciu OÚ registrovaných používateľov IS KJF v Trnave Evidencia 

registrovaných používateľov v papierovej forme, ktorí boli v roku 2016 vygenerovaní 

ako neaktívni (3) 

- poverenie zodpovednej osoby za informačnú bezpečnosť v zmysle požiadaviek 

Výnosu č. 55/2014 o štandardoch pre informačné systémy VS (1) 

- poverenia oprávnených osôb na likvidáciu OÚ z jednotlivých informačných systémov 

KJF v Trnave (9) 

- poverenie zodpovednej osoby na likvidáciu OÚ registrovaných používateľov z IS KJF 

v Trnave Evidencia registrovaných používateľov, ktorí písomne požiadali o ich 

likvidáciu (2) 

 

    2.4 Koordinácia krajskej bibliografickej činnosti  

          V marci sme uskutočnili krajskú poradu bibliografických pracovníkov TTSK a BSK 

v Knižnici Juraja Fándlyho  v Trnave. Pre SNK v Martine a MK SR sme odoslali ročný výkaz 

o neperiodických publikáciách  za rok 2015 KULT 4-01. Na 13. slovenskej bibliografickej 

konferencii, uskutočnenej v Slovenskej národnej knižnici v Martine, sme prezentovali 

hodnotiaci príspevok o činnosti bibliografických pracovísk v  regionálnych knižniciach nášho 

kraja  v r. 2011-2015 : „Päť rokov v bibliograficko-informačnej práci regionálnych knižníc 

TTSK“.   

 

3. Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť: 
 

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

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

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

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

Trnavského. 

Knižničný fond 

Výber nových knižničných dokumentov knižnica realizuje prostredníctvom internetových 

predajcov a tiež priamym odberom od dodávateľov s využívaním všetkých zliav. 

Uprednostňujeme sme knižných  dodávateľov, ktorí nám na nákup poskytli zľavy 10 - 32% 

(Pemic,  Albatros,  Ikar, Ivan Lazík, Libri a i.).  Celkový prírastok v roku 2016  bol 4 565 

knižničných jednotiek (z toho kúpou sme získali 2737 kn.j. v hodnote 23 190,55 €, 

darovaných kníh bolo 1448 kn.j., náhrad za stratené dokumenty bolo 380 kn.j.) Pri 

nákupe knižničných dokumentov nám pomohli získané finančné dotácie od Mesta Trnava (za 

2000 € sme kúpili 261 exemplárov) a z Fondu na podporu umenia (za 10 000 € sme kúpili 

1176 exemplárov). Do fondu regionálnej literatúry pribudlo 104 dokumentov, väčšinu z nich 

sme získali darom od VÚC TTSK, od Mesta Trnava, obecných úradov a jednotlivcov.  

Všetky  dokumenty sme evidovali a odborne spracovali v knižnično-informačnom systéme 

Virtua. Naši používatelia mali k dispozícii 228 titulov periodík, ktoré sme denne evidovali 

v KIS Virtua. Všetky knižničné jednotky sme označovali vlastníckymi pečiatkami, 

prírastkovými číslami, signatúrami, čipmi a čiarovými kódmi. Dokumenty sme obaľovali do 

ochrannej fólie. Pokračovali sme vo vyraďovaní opotrebovaných, zastaraných a 

multiplicitných knižničných jednotiek podľa návrhov vedúcich pracovníkov výpožičných 

oddelení. Úbytok bol  4 805 knižničných jednotiek, vyradené boli hlavne opotrebované a 
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obsahovo zastarané knihy. Zoznamy vyradených kníh  boli vystavené na internete (na webe 

KJF a portáli Infolib). 

 

Čitatelia a návštevníci a výpožičky  

Výpožičky 

V základných ukazovateľoch – čitatelia a výpožičky – vykazuje knižnica pokles. Tento pokles 

sme predpokladali, pretože plánovaná rekonštrukcia kúrenia sa nepodarila dokončiť v letných, 

čitateľmi menej navštevovaných, mesiacoch. Pokles návštevníkov bol logicky najmä vo 

fyzických návštevníkoch (102064, v roku 2015 bolo 113589 návštevníkov). Celkový počet 

návštevníkov na 278 862 sa dosiahol vďaka návštevnosti webovej stránky a FB stránky 

a účastníkom podujatí.  

Celá knižnica (hlavná budova) bola od 18. júla 2016 zatvorená. 

Postupne, ako pokračovali práce, sme otvárali jednotlivé oddelenie: 

oddelenie odbornej literatúry otvorené      od  19. 9. 2016 

oddelenie beletrie a čitáreň                        od   27. 9. 2016  

útvar referenčných služieb                         od       4. 10. 2016 

oddelenie pre deti                                       od       6. 10. 2016  

Najväčšou rekonštrukciou prešlo oddelenie pre deti : V mesiaci júli sa celý fond detskej 

literatúry presunul do garáže a vyradili sa všetky staré regále. V mesiaci auguste sa začala na 

detskom oddelení rekonštrukcia kúrenia. V mesiaci september sa lepila do všetkých 

miestností okrem herne nová podlahová krytina,  maľovali sa jednotlivé miestnosti a doviezli 

sa nové regále, ktoré sa naplnili knihami uloženými v garáži. Priebežne sa lepili nové štítky 

na knihy a aj obaľovali knihy. Oddelenie bolo čitateľom sprístupnené  6. októbra 2016, 

oficiálna malá slávnosť otvorenia po obnove sa uskutočnila 22. novembra 2016 pri príležitosti 

besedy so spisovateľkou Katarínou Mikolášovou. 

V oddelení beletrie sa vymenila podlahová krytina – v horných častiach oddelenia aj v čitárni. 

V oddelení odbornej literatúry a beletrie sa vymenil aj koberec pod výpožičným pultom. 

Maľovalo sa po častiach.   

 

V roku 2016 registrujeme spolu 10397 čitateľov, v porovnaní s rokom 2015 je to o 1408 

menej. Predstavuje to 16,3 % z počtu obyvateľov mesta (63865 – k 30. 6. 2016). Detí je 2322, 

čo je o 417 menej ako  v predchádzajúcom roku. Za čitateľa sme teda získali  26 % detí z 

celkového počtu detí Trnavy (8913 detí 0-15 rokov).  

Počet návštevníkov knižnice možno rozdeliť na návštevníkov: 

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

jednu transakciu – absenčnú,  prezenčnú alebo využili inú službu  

b) kultúrnych a vzdelávacích podujatí  

c) virtuálnych, t. j. návštevníci webovej stránky 

                                        návštevníci facebookovskej stránky 

Celkový počet návštevníkov v roku 2016 bol 278862, čo je o 31300 viac ako 

v predchádzajúcom roku. V počte je zohľadnený počet on line prístupov v KIS 3G (17897). 

 

Fyzicky knižnicu navštívilo 102064 návštevníkov, z toho bolo 16 432 návštevníkov podujatí. 

 

Pribúda virtuálnych návštevníkov: spolu 176 798, z toho návštevníkov webovej stránky bolo 

78353 a návštevníkov na sociálnej sieti (FB) bolo 80 548,17 897 on-line prístupov do KiS3G .  
 

V  roku 2016 knižnica zrealizovala 274 169 výpožičiek, z toho prezenčných (v budove 

knižnice) bolo 61933.  
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Tabuľka výkonov v hlavných ukazovateľoch činnosti 
 

Ukazovateľ 

Mer.  

Jedn. 

Plán na rok  

2016 

Skutočnosť  

2016 

% plnenia 

KNIŽNIČNÝ FOND     

Celkový stav knižničného fondu kn. j. 220 000  216 777  98,5 

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

Počet titulov odoberaných periodík titul 250 228 

224 

 

91,2 

Prírastok kn. j. 5000 4565 91,3 

Úbytok kn. j.  5000 4805 96,1  

VÝPOŽIČKY     

Celkový počet výpožičiek kn. j. 400 000 274169 68,54 

- Z toho Špeciálne dokumenty kn. j.   8796  

Z celkového počtu výpožičiek prezenčné kn. j.  61933  

POUŽÍVATELIA      

Počet registrovaných používateľov osoba 12 000 10397 86,64 

z toho do 15 rokov osoba 3 500 2 322  

Návštevníci návšteva 200 000 278862 139,43 

          Z toho  fyzickí návšteva  102064  

        Virtuálni návšteva  176798  

ĎALŠIE ČINNOSTI     

Kolektívne podujatia podujatie 600 671 111,8 

v tom:  informačná príprava hodina 150 151 100,67 

 Odborné podujatia, porady podujatie  7  

Metodické návštevy návšteva  12  

Edičná činnosť titul  13  

 Rešerše titul  224  

 
3.2 Referenčné služby 

Tieto služby poskytuje knižnica predovšetkým prostredníctvom útvaru referenčných 

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

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

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

organizuje informačnú výchovu používateľov zameranú na informácie o fondoch, 

o regionálnych informáciách, o  informačných zdrojoch a možnostiach našej knižnice 

a knižníc všeobecne.  

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

informačné databázy (EBSCO). 

V uplynulom roku sa prostredníctvom tohto pracoviska návštevníkom a používateľom 

poskytlo celkovo 12 025 bibliografických informácií, 233 faktografických informácií. V 

v službe Spýtajte sa knižnice bolo zodpovedaných  143 otázok. Na rešeršovanie v EBSCO 

databázach sa realizovalo  1946 prístupov a počet stiahnutých plnotextových dokumentov je 

280. K 31. 12. 2016 bolo vypracovaných 224 rešerší, počet záznamov 13102. 

Knižnica vyšla v ústrety záujemcom o zhotovenie vlastnej rešerše zverejnením podrobného 

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

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

ktorí si elektronickú rešerš vypracujú aj samostatne.  Pre seniorov sa uskutočnili 9 školení 

zameraných na základy práce s počítačom, s internetom a  elektronickú komunikáciu. Cyklus 
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školení pre seniorov Tréningy pamäti sa konali v mesiacoch február-máj, november-

december. Zúčastnilo sa 213 záujemcov na 27 stretnutiach. 1 prednáška pre seniorov sa 

uskutočnila v Suchej nad Parnou (35 úč.) 

Dňa 15. 3. 2016 sa v rámci týždňa venovaného Alzheimerovej chorobe uskutočnil Deň 

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

frekventantom tréningov mozgu, testovanie krátkodobej pamäti pre záujemcov / 27 účastn. 

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

V roku 2016 všetky pracoviská  knižnice spolu uskutočnili 151 hodín informačnej prípravy 

(z toho 117 pre základné školy a materské školy, ďalšien pre študentov stredných škôl), 163 

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

 

3.3. Regionálne služby 

Pozitívom je, že napriek celkovému poklesu v hlavných ukazovateľoch, ktorý  sa dá vysvetliť 

v prvom rade tým, že knižnica bola zatvorená z dôvodu rekonštrukcie kúrenia od 18. 7. 2016 

a útvar referenčných služieb bol verejnosti prístupný až od 4. 10. 2016,  sú výpožičky 

z regionálneho fondu, či už knihy alebo časopisy v plusových číslach (regionálne knihy+63, 

regionálne periodiká +1021). 

Poklesla návštevnosť v študovniach oproti r. 2015 (-540), ale regionaliká študovalo o 34 ľudí 

viac ako v predchádzajúcom období. 

 

Z celkového počtu prírastkov knižnice, do fondu regionálnej literatúry pribudlo 104 titulov. 

Do článkovej regionálnej databázy v KIS Virtua bolo spracovaných  7308 záznamov  

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

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

vložených 122 nových záznamov a opravilo sa 540 záznamov. 

Propagácia regionálnych osobností: Webová stránka knižnice v sekcii Regionálne 

informácie sa aktualizuje raz mesačne uverejňovaním vybranej regionálnej osobnosti. 

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

rubriky Napísali o nás. Za r. 2016 je to 173 bibliografických záznamov článkov o našej 

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

internete.  

V roku 2016 na webovej stránke knižnice prebehla vedomostná súťaž o Miroslavovi Válkovi  

a  o Gejzovi Vámošovi. Celkový počet záujemcov zapojených do súťaží bol 24. Víťazi boli 

odmenneí knižnými cenami 

Poskytlo sa 568  záznamov (858 kópií) regionálnych adresných informácií - stála objednávka 

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

Fándlyho. 

 

 

4. Edičná činnosť:  
 

 

4.1. periodické publikácie:  
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Čaruška : časopis mladých čitateľov. - Roč. 21, č. 1, 2016. - 20 s. - Formát A5.  

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

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

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

 

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

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

<http://www.kniznicatrnava.sk> 

 

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

Roč. 43, č. 1, 2016. – 24 s. - Formát A5. 

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

 

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

Roč. 43,  č. 2, 2016. – 20 s.,  

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

 

4.2. neperiodické publikácie:  

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

4.3. metodické, propagačné a inštruktážne publikácie:  

 

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

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

      2016. -  19 s. – Formát A4. Elektronický dokument. Dostupné na www.kniznicatrnava.sk 

 

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

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

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

 

Obežník pre zamestnancov č. 1/2016, č. 2/2016. / Zost. Ivana Gálusová. – Trnava: KJF 

v Trnave, 2016. 2 s, 20 kusov. Formát A5. 

       

       Prázdninový superklub 2016- propagačná záložka 

 

       

 

4.4. mimo edičného plánu:  

http://www.kniznicatrnava.sk/
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     Slniečko, vitaj medzi nami! Bibliografický leták  / zost. Veronika Chorvatovičová. – 

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

 

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

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

 

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

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

 

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

Fándlyho v Trnave, 2016. – [2] s.   

 

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

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

 

 

 

 

4.5. Prezentácie 

 

Bibliobox ako nonstop služba. Prezentácia na Národnej komisii pre služby 

v Ružomberku. Vypracovala: Benjamína Jakubáčová 

 

Tréning pamäti. Prezentácia a cvičenie v klube dôchodcov Suchá nad Parnou. 

Vypracovala: Jana Brliťová 

 

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

 

Myšlienkové mapy. Prednáška a prezentácia na seminár Komunikačné techniky 

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

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

2016 Vypracovala: Jana Brliťová 

 

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

13. 10. 2016 Vypracovala: Jana Brliťová 

 
 

  

 

5. Podujatia: (dátum, názov, miesto konania, stručné zhodnotenie najdôležitejších 

podujatí) 
 
5.1 Odborné podujatia 

Práca s grafickým editorom. Školenie pre pracovníkov knižnice. 12. 2. 2016. Lektor: Ing. 

Danko 

Miesto: KJF Trnava.  
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Krajská porada bibliografických pracovníkov TTSK a BSK 

16. marec 2016 

Miesto:  KJF v Trnave – 11 úč. 

 

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

3. 5. 2016.  

Miesto: KJF Trnava.  

 

Seminár Komunikačné zručnosti v knižnici. 

27. máj 2016  

Miesto:  Aula Trnavskej univerzity  -  55 úč.  

 

Odborná exkurzia v Zlíne – Univerzitná knižnica Tomáša Baťu a Krajská knižnica 

Františka Bartoša  

14. september 2016                                                      50 úč.  

 

Pracovná porada metodikov RK TTSK 

23.11.2016 

Miesto: KJF v Trnave 

  

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

A seminár Ako vypracovať žiadosť o dotáciu z FPU 

1. 12. 2016 

Miesto:  KJF v Trnave, Trnava  -  35 úč.  

 

 

 

5.2 Podujatia pre verejnosť 

Zoznam podujatí pre verejnosť je uvedený v prílohe č. 1 

Najvýznamnejšie z podujatí: 

 

Týždeň slovenských knižníc sa niesol pod mottom „Knižnice pre všetkých“. Uskutočnil sa už 17. 

ročník tejto celoslovenskej aktivity. Hlavnými organizátormi boli Slovenská asociácia knižníc 

a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc. V Trnavskom kraji nad podujatiami prevzal záštitu 

Tibor Mikuš, predseda TTSK. 

Týždeň slovenských knižníc slávnostne otvorila Mgr. Lívia Koleková, riaditeľka Knižnice Juraja 

Fándlyho v Trnave -  1. marca 2016 o 10.00 hod. Otvorenie sa uskutočnilo za účasti Mgr. Silvie 

Mruškovičovej z odboru kultúry TTSK, členov kultúrnej rady TTSK, riaditeľov a pracovníkov 

regionálnych knižníc, riaditeľov kultúrnych organizácií v meste, návštevníkov a žiakov zo ZŠ Dobrá 

Voda. Riaditeľka knižnice pozvala všetkých na podujatia, ktoré knižnice pripravila pre svojich 

čitateľov. Zároveň sa mohli účastníci oboznámiť s výsledkami rekonštrukčných prác, ktoré sa 

realizovali v minulom roku. Prezreli si priestory a nazreli aj do učebne, kde sa konal tréning pamäti 

pre seniorov.    

Hosťami TSK boli: Veronika Šikulová, Ľubomír Dobrovoda, Simona Jurčová, Karol Bodorik, 

Miroslav Danaj, Svetlana Majchráková, Marta Hlušíková, Zuzana Kuglerová, Ondrej Kalamár 

a Ľubica Kepštová. Počas tohto týždňa si mohli návštevníci čitárne pozrieť výstavu fotografií 

Waldemara Švábenského z knihy Benjamína Škreka Sonety pre Trnavu. 

Oddelenie  pre deti zase krášlila výstava z časopisu Slniečko, spojená so súťažou. 

Opäť bola vytvorená trojčlenná „knižničná hliadka“ v zložení Rudolf Gabriš, Paulína Čambálová, 

Barbora Halušová s cieľom nájsť a následne odmeniť čítajúcich ľudí. Za odmenu sme rozdávali 
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zľavové  kupóny do Martinusu, záložky do knihy a pohľadnice.  Pre tých, ktorí čítali knihu, ročné 

členské do Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave.  

Dňa 2.3.2016 od 10:30 – 12:00 hliadka navštívila: hlavnú stanicu,  autobusovú stanicu, ZOC Max, 

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

 

Dňa 4.3.2016 od 10:00- 12:00 hliadka operovala na hlavnej stanici, autobusovej stanici, pešej zóne, v 

City aréne, Trnavskej univerzite, v Ružovom parku a v promenáde. Odmenila dvoch čitateľov 

s knihou a jedného čitateľa s časopisom. Napriek nepriaznivému počasiu bola akcia úspešnejšia ako 

minulý rok.  

Ďalšou sprievodnou akciou bola amnestia na všetky sankčné poplatky za dlho nevrátené knihy. 

Túto šancu využilo spolu 174 čitateľov. Vrátili takto  596 kníh. Hodnota amnestie je 1161,50 €. 

Jednorazový vstup pre návštevníka bol zadarmo. Túto akciu využilo 7 návštevníkov v útvare 

referenčných služieb. 

 

Program knižnice na TSK 2016 a reportáže z podujatí boli spropagované na webovej stránke knižnice, 

na FB, Infolib, SAK,  MTT, Naše noviny, Bez rešpektu, Trnava-live, Novinky z radnice. 

   

Knižnica pripravila v tomto týždni 30 podujatí, z toho bolo 10 určených dospelým a 20 deťom 

(exkurzie, besedy, prezentácie, hodiny informačnej prípravy, hodiny literárnej a hudobnej výchovy.) 

Počet účastníkov spolu: 906. Zoznam najvýznamnejších akcií v prílohe č. 2b 

 

Počet výpožičiek počas týždňa spolu: 5845, počet návštevníkov: 2 883, z toho 906 na podujatiach. 

V ÚRS bolo poskytnutých 70 informácií, 4 rešerše boli odovzdané a 7 žiadostí na rešerš prijaté.  

Dostali sme 7 žiadaniek na službu MVS od iných knižníc a odoslali sme 7 žiadaniek na MVS od 

našich čitateľov. 

 
Prehľad ukazovateľov podľa miesta obsluhy počas Týždňa slovenských knižníc 

Miesto Počet  

výpožičiek 

Počet odpuste- 

ných pokút 

Počet  takto 

vrátených kníh 

Hodnota 

amnestie 

Počet 

 podujatí 

Počet účas- 

tníkov 

Počet 

návštevníkov (bez 

(bez podujatí) 

OOL 49 56 293 640,09 - - 39 

OBL 576 35 64 140,50 6 328 202 

OLD 18 25 74 230,63 4 168 6 

HUO 202 3 24 11,64 8 221 27 

Pob/T 399 33 97 62,30 3 55 138 

Pob/P 326 22 44 76,34 5 69 93 

ÚRS 282 - - - 3 20 72 

OpN 27 - - - - - 9 

Otvorenie  

TSK 

    1 45  

Virtua 3966      1391 

SPOLU 5845 174 596 1161,50 30 906 1977 

 

 

 

V cykle Kniha a ešte trochu viac sa realizovali stretnutia s Martou Hlušíkovou, Zuzanou 

Kuglerovou, Oksanou Lukomskou, Janou Dallosovou, Ľubomírom Feldekom, Gabrielou Futovou, 

Miroslavom Regitkom,  Svetlanou Majchrákovou, Máriou Lazárovou a Simonou Čechovou. Projekt 

podporený Združením vydavateľov a kníhkupcov SR. 

  

V rámci cyklu podujatí  Maličkí a mamičky knižnica cielene pôsobí na mamičky na rodičovskej 

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

Okružnej ul. a Mama klub na Limbovej ul. V tomto cykle sa zrealizovalo aj jedno podujatie: Stretnutie 

s mamičkami a ich deťmi v stánku na Trojičnom námestí na podujatí Májový kvet (11. – 13. 5. 2016). 

Spolu 3 podujatia, 244 účastníkov 
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Deň ľudovej rozprávky sme si pripomenuli 16. marca na troch miestach: 

Miesto:  oddelenie pre deti 

Literárne hodiny o živote a diele Pavla Dobšinského spojené so súťažou. 

1.ZŠ Horné Orešany: 1. a 2. trieda - 31 detí           

2.ZŠ Horné Orešany: 3. a 4. trieda - 24 detí         

3.ZŠ Trstín: 6. A a 6. B                   -  25 detí        

4.ZŠ A. Kubinu: ŠK                       -  21 detí         

  4 podujatia / 101 detí 

 

 

Miesto: pobočka Prednádražie 

Literárna hodina Pavol Dobšinský a ľudové rozprávky 

ZŠ J. Bottu – 3. B       25 úč . 

Súťaž „ Rozprávkové hádanky“   20 úč.     

  2 podujatia / 45 detí 

 

Miesto: pobočka Tulipán 

Svet rozprávok s Jozefom Mužlayom   23 tretiakov a 25 piatakov  

Podujatie sprevádzali i výstavky kníh s témou ľudová rozprávka. 

  1 podujatie/48 detí  

Spolu 7 podujatí /194 detí  

 

Noc s Andersenom (1. – 2. 4. 2016) 

Tento rok sa konala Noc s Andersenom opäť na dvoch spacích miestach: v oddelení pre deti 

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

Zúčastnilo sa spolu:  71 detí a 28  dospelých. 

Témou tohtoročnej Noci s Andersenom bola rozprávka Malá morská víla, ktorá prvýkrát knižne vyšla 

pred 180 rokmi. Malá morská víla bola aj na tortách, na koláči, na výkresoch, vyskytla sa  v súťaži, 

v dramatizácii. Deti si ju vypočuli na živo v slovenčine a z audioknihy v češtine v podaní herca 

Ladislava Freja.  

Vzácnymi hosťami boli spisovateľka Svetlana Majchráková a ilustrátorka Oksana Lukomska.    

 

Oddelenie pre deti - nocovalo sa už 16-krát 

V programe bola vychádzka nočným  mestom, keď sme navštívili Centrum pomoci pre rodiny, 

a pozreli si výstavu výtvarných prác detí a mládeže pod názvom Fantázia. Nechýbalo ani nočné 

dobrodružstvo v knižničnej záhrade a tvorivé dielne, rozhovory, chatovanie a pod.  

A ráno, samozrejme, spoločné raňajky a pamätné listy.   

 

Na pobočke Tulipán sa nocovalo 6-krát v spolupráci so ZŠ, Ul. M. Gorkého. Okrem besedy so 

spisovateľkou Svetlanou Majchrákovou sa plnili úlohy na jednotlivých stanovištiach, a to:  

- podmorský svet - výroba akvárií 

- koláč morskej víly - pečenie zdravých sladkých dobrôt 

- práca s počítačom - pátranie po konkrétnych informáciách, týkajúcich sa H. Ch. Andersena 

- hráme divadlo - nácvik divadielok na tému Malá morská víla  

- tvorba masiek k spomínanému divadielku 

- vedomostný kvíz o živote a tvorbe Andersena 

- nočné dobrodružstvo v podobe hľadania rôznych utajených indícií s baterkami v priestoroch školy.  

 

Les ukrytý v knihe – projekt vyhlásený Národným lesníckym centrom 

V našej knižnici sa do projektu zapojili 3 pracoviská v termíne: 18. 4. do 22. 4. 2016  

Pripravili sme spolu 10 podujatí s počtom účastníkov spolu 338, z toho tri stretnutia s lesným 

pedagógom Ing. Michalom Slávikom. 

 

Celé Slovensko číta deťom. Knižnica sa zapojila do celoslovenského 2. Týždňa čítania deťom 
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 v Slovenskej republike, ktoré pripravilo obianske združenie Celé Slovensko číta deťom a uskutočnilo 

sa pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku. Počas celého týždňa od 30. 5. do 3. 6. 2016 – každý deň 

o 10.00 hod.  

Hostia, ktorí čítali: Beáta Kuracinová Vargová,  Andrea Gregušová,  Ján Čápka,  Danuša Dragulová – 

Faktorová, Oksana Lukomska. Na pobočke Prednádražie sa čítalo jeden deň a hosťom bola Ľubica 

Slobodníková,  knihovníčka na dôchodku. 

Počet detí: 341, škôlkári a deti 1. stupňa ZŠ 

Keďže sa počasie u nás vydarilo, všetky čítačky sa mohli uskutočniť v knižničnej záhrade. Na čítanie 

sme pozvali hostí, ktorí, ako sme predpokladali, zaujali deti aj svojím rozprávaním. Čítanie obohatili 

o hudobnú zložku, čítalo sa aj v ukrajinčine, riešili sa rébusy, hádanky, vymýšľali slovné hračky. 

Každé stretnutie sa končilo autogramiádou a spoločným fotením.  

Knižnica sa pripojila aj k Mikulášskej čítačke CSČD. Deťom čítala dopoludnia Gabriela Spustová 

a popoludní knihovníčka. Spolu 2 podujatia a 71 účastníkov. 

 

Čítame s Osmijankom. Knižnica tu pôsobí ako propagátor a koordinátor súťaže. Hlavným 

organizátorom je Osmijanko, n. o. Z 29 účastníkov, ktorí sa zapojili priamo v knižnici, sme 

vyžrebovali začiatkom júna 8 šťastlivcov, ktorí dostali knižné ceny.   

 

Pokračovali sme v programe pre deti špeciálnych škôl  a ústavov.  Deťom, mládeži a dospelým so 

špeciálnymi potrebami sa venujú pracovníci v hudobnom oddelení - pripravili pre nich 31 podujatí, 

pobočka Prednádražie, ktorá uskutočnila 32 podujatí a oddelenie pre deti, ktoré pripravilo 9 

programov. Pobočka Prednádražie má pre týchto klientov najvýhodnejšiu polohu, lebo obidve spojené 

školy sídlia na sídlisku Prednádražie. 

 

V roku 2016 sa zrealizovalo spolu 118 podujatí zameraných na znevýhodnené skupiny obyvateľstva 

(najmä pre osoby so zdravotným postihnutím a seniorov). 

 

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

Pripravovali pre nich súťaže a zábavné predpoludnia:  

Zažeň nudu spolu s nami – zábavnými súťažami!  
Cyklus náučno – zábavných podujatí pre deti na spestrenie jarných prázdnin - 22. 2. 2016 – 26. 2. 

2016 

Spolu: 5 podujatí s počtom  79 účastníkov. 

 

Veľkonočné prázdniny v knižnici 
Veľkonočná tvorivá dielňa  - 24. 3. 2016         8 úč.  

Jarný súťažko                       - 29. 3. 2016         3 úč.        

 

Jesenné prázdniny v knižnici 
Urobme si šarkana              - 28. 10. 2016       11úč. 

Listovníci                            - 29. 10. 2016       18 úč.  

    

PÍSOMNÉ SÚŤAŽE PRE DETI 

Rozprávky boli, sú aj budú   marec – apríl       spolu 50 úč. 

Veselý album Ľ. Feldeka      október-november   spolu 37 úč.  

                                                                                                                      
V rámci Fóra humoristov boli pre návštevníkov pripravené tieto podujatia: 

4. 2. 2016   Eva Jarábková: V pondelok doma nebudem              112 úč. 

16. 3. 2016 Ondrej Kalamár: Jeden zo Zvolena    29 úč. 

26. 5. 2016  Májový piknik (Makarove máje)     67 úč. 

  Výstava prác M. Mondekovej Mrvovej    

29. – 31. 7. 2016 Po stranách Moravy – účasť na festivale v Hodoníne 51 úč. 

29. 9. 2016 Beata Vargová Kuracinová: Beztebie  70 úč. 

13. 10. 2016 Neboli sme stále anjeli    30 úč. 

27. 10. 2016  Dve z jednej strany    95 úč. 
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24. 11. 2016  Známkovanie     70 úč. 

13. 12. 2016 Príbehy decembrových ohňov   70 úč.  

 

Spolu 9 podujatí, počet účastníkov: 582 

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.  

 

Pri knižnici pracuje filatelistický krúžok Klub mladých filatelistov. Jeho vedúcou je Mgr. Veronika 

Chorvatovičová.  Členovia krúžku sa stretávajú v oddelení pre deti, kde si vymieňajú skúsenosti, 

súťažia. Odborným garantom je známy trnavský filatelista Ján Mička. V knižnici sa v tomto roku 

stretli 5-krát, spolu bolo 42 účastníkov. Okrem toho úspešne reprezentovali knižnicu  na 

Bratislavských zberateľských dňoch a Dňoch mladých filatelistov v Belušských Slatinách. Spoločne 

sa zúčastňujú aj filatelistických podujatí v Trnave a v blízkom okolí. Boli tiež súčasťou programu FH 

Známkovanie – Rodinné balenie o filatelii. 

 

Noc literatúry (11. mája 2016) 

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

na čítaní na piatich miestach v Trnave, ktoré boli totožné s predchádzajúcim ročníkom. Spolu sa 

zúčastnilo 185 literárnych pútnikov. (viac v zozname podujatí) 

 

Trnavské kontexty. Cyklus podujatí, ktorých zámerom je predstavovať osobnosti, ktoré sú späté s 

naším mestom. V Trnave sa narodili, žijú v nej, alebo je Trnava zdrojom inšpirácie pre ich tvorbu. 

V 1. polroku to boli podujatia: 

Môj kráľ – Prezentácia knihy Gabriely Spustovej-Izakovičovej – 9. 3. 2016 – 75 úč. 

Veľká noc prichádza Stretnutie detí so spisovateľkou Oľgou  Kohútikovou - 23. 3. 2016 – 46 úč.  

Nože rýchlo povedz – Prezentácia knihy Jána Čápku - 30. 3. 2016 - 66 úč. 

Hlásky lásky. Prezentácia knihy Viery Mikušovej Roderovej - 19. 5. 2016 – 65 úč. 

 
Podujatia v hudobnom oddelení 
Hudobné oddelenie pripravilo 138 podujatí, z toho bolo 58 dospelých. Okrem pravidelných návštev 

žiakov ZŠ, SŠ, Tanečného konzervatória, gymnázií, ktorých pedagógovia využívajú bohatý fond 

fonotéky a absolvujú u nás hudobnú výchovu, sa v hudobnom oddelení stretávajú klienti Spojenej 

školy na Čajkovského ul. v Trnave a klienti OZ KRUH. Často sa stáva, že v rámci prehliadky Domu 

hudby sa uskutoční hudobno-slovné pásmo o M. Schneidrovi-Trnavskom pre návštevníkov z celého 

Slovenska ale i pre zahraničných návštevníkov. 

V júni pripravili besedu pre študentov o Marilyn Monroe. Prednášal Milan Richter.  

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

Ján Levoslav Bella     – 3  hodíny 

W. A. Mozart – 10 hodín 

Mikuláš Schneider-Trnavský  - 48 hodín 

Alexander Moyzes – 2 hodiny 

Hudobno-zábavné programy  pre deti v školských kluboch pod názvom Hudba okolo nás: 

Fašiangy   - 5 hodín 

Jarné zvyky, obyčaje – 7 hodín 

Koledy, vinše, obyčaje – 2 hodiny 

Čas dlhých nocí a čakanie na svetlo – 3  hodiny 

Pokračujeme v cykle Kreslíme hudobné obrázky v spolupráci s Gymnáziom Jána Hollého v Trnave. 

V júni bola realizovaná výstava najkrajších výtvarných prác – v tomto roku na tému Z tvorby W. A. 

Mozarta. 

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

oddelenia sa študenti predstavujú, organizujú si vlastné koncerty pre svojich priateľov a širokú 

verejnosť. Na dvoch takýchto koncertoch v závere školského roku bolo až 105 účastníkov. 

 

Aktivity pre nevidiacich a slabozrakých 
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Kino pre nevidiacich. V herni oddelenia pre deti sa uskutočnili stretnutia s filmom. Vybraný film bol 

stiahnutý z Digitálnej knižnice SKN M. Hrebendu v Levoči. Spolu 6 podujatí, 21  účastníkov.   

 

V októbri pripravila knižnica pre svojich nevidiacich používateľov súťaž  Literárne hádanky. Úlohou 

súťažiacich bolo podľa zvukovej stopy v trvaní 2 minút určiť názov knihy, resp. autora. Pri 

komentovaných filmoch iba názov filmu. Súťaž bola jednokolová. Odznelo 10 otázok. Zúčastnilo sa 

10 záujemcov, z toho 5 bolo súťažiacich. 

Keďže projekt „Skvalitnenie služieb pre používateľov so zrakovým postihnutím“ nebol úspešný, 

nerealizovali sa plánované podujatia.  

 

Spolupráca s jazykovými školami 

S lektorkou  jazykovej školy Your´sCOOL sa uskutočnili 4 stretnutia (Knižná COOLtúra) s deťmi ZŠ.  

Jazyková škola Your Choice, s ktorou sme spolupracovali v predchádzajúcich rokoch, v tomto roku 

zatiaľ neprejavila záujem o spoločnú aktivitu.  

Predtým, než som ťa spoznala (film a kniha) v anglickom jazyku 

- 12. 4. 2016 – 20 úč. 

- 13. 4. 2016 – 20 úč. 

Komiks v nemeckom jazyku  

- 14. 6. 2016 – 10 úč. 

- 15. 6. 2016 – 11 úč.    

 

 

 

6. Spolupráca s organizáciami (názov, adresa) 
 

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

súvisiace s literatúrou a knižničnou činnosťou:  

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

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

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

polupracujeme s jazykovými školami Yours´COOL a  Your Choice  

Dlhoročná je spolupráca so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči.  

 

Ďalej knižnica spolupracuje s týmito subjektami:  

Regionálne knižnice  Senica, Galanta, Dunajská Streda  

Slovenská národná knižnica v Martine   

Český spolok v Trnavskom regióne , Piešťany 

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

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

Klub filatelistov Tirnavia 

Jednota dôchodcov na Slovensku – pobočka Trnava 

Vydavateľstvo Slovart - Bratislava 

Vydavateľstvo Fragment - Bratislava 

Vydavateľstvo Columbus - Bratislava 

 Spojená škola na Čajkovského ul. - Trnava 

 Spojená škola na Spojnej ul. – Trnava 

 Jazyková škola Your choise, Trnava 

  Klub vozíčkarov - Trnava 
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  OZ KRUH –  Ružindolská 11, Trnava 

  Únia nevidiacich a slabozrakých, Krajská pobočka Trnava, Trhová 1  

  Slovenská asociácia knižníc, Michalská 1, Bratislava 

  Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, Michalská 1, Bratislava 

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

  OZ Publikum ,Trnava 

  OZ Výstavy.sk, Trnava 

  OZ Národné karirérne centrum 

 

V Trnave 16. január 2017 

Na základe podkladov vedúcich útvarov KJF v Trnave spracovala 

 

                                                                                                             Mgr. Lívia Koleková 

                                                                                                             riaditeľka 

 

 

   

Prílohy: 

Č. 1: Zoznam podujatí pre verejnosť v roku 2016 

Č. 2: Tabuľky hlavných ukazovateľov, personálneho a materiálneho zabezpečenia v r. 2016 

Č. 3: Čerpanie finančných prostriedkov z dotačných schém 
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Príloha č. 1 

Zoznam podujatí pre verejnosť 
JANUÁR 

 

VIDEL SOM TANCOVAŤ JITTERBOOGIE 

Spomienkové stretnutie pri príležitosti 25. výročia úmrtia básnika, politika, publicistu, prekladateľa, kultúrneho 

propagátora a významného predstaviteľa modernej poézie Miroslava Válka. Podujatie knižnica pripravila v 

spolupráci s Divadlom Jána Palárika v Trnave. Záštitu prevzal Tibor Mikuš, predseda TTSK. V programe na 

úvod vystúpili predseda TTSK - T. Mikuš a P. Tomašovič – predseda krajskej odbočky Spolku slovenských 

spisovateľov. 

Poetické pásmo Videl som tancovať Jitterboogie zostavila z tvorby Miroslava Války Dana Podracká, účinkovali 

herci Divadla Jána Palárika v Trnave – B. Bazsová, M. Križan, hudba M. Kokavec. 

Miesto: Zrkadlová sieň DJP 

27. 1. 2016   100 úč. 

 

FEBRUÁR 

 

JÁN LEVOSLAV BELLA 

Hudobno-slovné pásmo pri príležitosti 80. výročia úmrtia hudobného skladateľa  

Miesto: hudobné oddelenie KJF 

Premiéra:  3. 2. 2016 

Reprízy: 2    spolu 3 pod./41 úč.  

  

V PONDELOK DOMA NEBUDEM 

Členka Fóra humoristov Eva Jarábková-Chabadová spolu s ilustrátorkou Natáliou Murat-Oravcovou predstavili 

knihu básní. Podujatie moderovala Alena Beňová. Autorkine básne recitovali: Laco Hanniker, Peter Dobák, 

Mikuláš Jarábek, Tatiana Jarábková, František Klotton. V hudobných vstupoch vystúpili: Zuzana Požgayová, 

Tóno Škreko 

Miesto: čitáreň KJF 

4. 2. 2016    112 úč. 

 

MILAN ZACHA KUČERA: TAJOMSTVO TRETEJ  RÍŠE 

Podujatie sa konalo v spolupráci s Českým spolkom v Trnavskom regióne. Pozvanie prijal hosť z Čiech Milan 

Zacha Kučera, ktorý pôsobí najmä ako špecialista na poklady a historické záhady a je jediným zahraničným 

spolupracovníkom poľskej S.G.P., ktorá sa zaoberá odhalením tajomstva Sovích hôr. Kniha Největší tajemství 

Třetí říše získala cenu E. E. Kischa za literatúru faktu pre rok 2013. 

Miesto: čitáreň KJF 

19. 2. 2016    50 úč. 

 
KINO PRE NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH  

Február:  Pod jezevčí skálou  

Marec:    Na pytlácké stezce 

Apríl:   Marečku, podejte mi pero! 

Máj:   Zločin na Zlenicích hradě 

Jún:   Král sokolu 

Miesto: herňa oddelenia pre deti  KJF           spolu 5 pod./18 úč.  

 

FAŠIANGY – TRADÍCIE A ZVYKY NÁŠHO ĽUDU 

Hudobno-slovné pásmo prezentované žiakom  ZŠ i dospelým 

Miesto: hudobné oddelenie KJF        spolu 5 pod./ 99 úč.   

február 

 

ZAŽEŇ NUDU SPOLU S NAMI – ZÁBAVNÝMI SÚŤAŽAMI! 

Cyklus náučno – zábavných podujatí pre deti na spestrenie jarných prázdnin 

22. 2. 2016         S abecedou do sveta                 15 úč. 

23. 2. 2016         Kufor plný vedomostí              20 úč. 

24. 2. 2016         Vedomostný milionár              20 úč. 

25. 2. 2016        Tri otázky pre teba …                 8 úč. 

26. 2. 2016         Spoznaj smelo svoje telo          16 úč.  

Miesto: oddelenie pre deti KJF               spolu 5 pod./79 úč. 
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MAREC 

 
TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 2016 

Najvýznamnejšie akcie  

 

ZRADA, ČESŤ A TAJOMSTVO 

Stretnutie so spisovateľkou Svetlanou Majchrákovou 

Autorka predstavila žiakom 5. a 6. ročníka celú svoju doterajšiu tvorbu. Našich čitateľov upútala najmä jej 

posledná kniha Zrada, česť a tajomstvo. Toto knihou chcela autorka zaujať najmä tú kategóriu detí a mládeže, 

ktorí prestávajú čítať. Mladí čitatelia sa započúvali do rozprávania pani spisovateľky, aby sa dozvedeli, čo 

všetko museli mladí hlavní hrdinovia knihy spraviť preto, aby našli ukradnuté vzácne klenoty. Našich čitateľov 

potešilo i to, že si mohli skúsiť, aký ťažký je naozajstný historický meč, nakoľko nám jeden zo zbierky svojho 

otca priniesla autorka ukázať. Záver podujatia patril tradičnej autogramiáde, počas ktorej deti získali od 

spisovateľky autogramy, ktoré im pripomenú toto stretnutie.   

Scenár a moderovanie: Mgr. V. Chorvatovičová 

Miesto: čitáreň KJF 

1.3.2016  18 úč. 

 

MY „MODRANÉ“. Stretnutie s Veronikou Šikulovou a Ľubomírom Dobrovodom  

V spolupráci s Literárnym informačným centrom v Bratislave. Oboch autorov Trnavčania veľmi dobre poznajú. 

Knihy Veroniky Šikulovej sú v knižnici veľmi čítané. Veronika Šikulová stala najskôr víťazkou Ceny Anasoft 

litera za rok 2015, čo je najprestížnejšie ocenenie pre slovenskú pôvodnú tvorbu a neskôr aj držiteľkou 

Krištáľového krídla za rok 2015 v kategórii Publicistika a literatúra. Ľubo Dobrovoda je známy svojimi dvoma 

knihami Ja,malkáč a Ja, velkáč. Kniha Ja, malkáč bola označená ako jedna z najzábavnejších kníh slovenskej 

literatúry tretieho tisícročia. Počas tohto stretnutia sa návštevníci dozvedeli, že obidvoch autorov spája okrem 

iného aj ich detstvo, na ktoré sa obidvaja pozerajú s úsmevom, často je to však úsmev cez slzy. Vypočuli sme si, 

aké osobné tragédie predchádzali u Veroniky Šikulovej napísaniu ocenenej knihy Medzerový plod, z ktorých sa 

v tejto knihe vyznala, alebo aj to, že Ľubo Dobrovoda je obeťou úspechu a v snahe nesklamať čitateľa už viac 

písať nechce. Obaja autori mali s publikom veľmi blízky kontakt, možno aj pre ich úprimné vnútorné vyznania. 

Tie však zazneli aj k hosťom z radov publika, keď sa hovorilo o osobnom vzťahu k tvorbe oboch autorov. Veľmi 

zaujímavé stretnutie sa skončilo prísľubom, že si to niekedy v Knižnici JF v Trnave zopakujeme. Podvečernému 

stretnutiu v knižnici predchádzala návšteva hostí v Ústave pre výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach 

nad Parnou. Odsúdení sa prejavili ako veľmi vnímavé  publikum a hostia ich odmenili vlastnými knihami, ktoré 

darovali do väzenskej knižnice.  
Scenár a moderovanie: A. Beňová a B. Jakubáčová 

Miesto: čitáreň KJF a ÚVTOS 

1.3. 2016     68 úč.  (30 ÚVTOS)  38 (KJF) 

 

SLNIEČKO, VITAJ MEDZI NAMI! 

Beseda so spisovateľkou a redaktorkou Ľubicou Kepštovou 

O časopise Slniečko prišla deťom porozprávať zástupkyňa šéfredaktora časopisu Slniečko Ľubica Kepštová. 

Priniesla so sebou nielen slniečkovú náladu, ale na ukážku aj staršie – dnes už historické čísla časopisu Slniečko. 

So záujmom sme si prezreli aj originálne ilustrácie, ktoré boli uverejnené v už vydaných číslach časopisu. Všetci 

sme boli prekvapení, keď nám pani Kepštová ukázala, ako kedysi nosila knižku v šatke spisovateľka a jej 

niekdajšia kolegyňa Mária Ďuríčková, keď bola ešte malou Marienkou Pieckovou. Ľubica Kepštová veľmi rada 

odpovedala aj na všetky detské zvedavé otázky. Každý z účastníkov odchádzal 

 s časopisom Slniečko a so záložkou, na ktorej bol podpis spisovateľky pripomínajúci  „slniečkové dopoludnie“. 

Scenár a moderovanie: Mgr. V. Chorvatovičová                                              

Miesto: oddelenie pre deti KJF 

2.3.2016    44 úč. 

 

 

WOLFGANG AMADEUS MOZART 

Hudobno-slovné pásmo pre študentov 

Hudobné oddelenie KJF pripravilo hudobno – slovné pásmo Wolfgang Amadeus Mozart – pri príležitosti 260. 

výročia narodenia najvýznamnejšieho hudobného   skladateľa druhej polovice 18. storočia, predstaviteľa 

vrcholného klasicizmu. Študenti Gymnázia A. Merici sa oboznámili so životom hudobného génia, s jeho tvorbou 

a so zaujímavosťami z jeho hudobnej kariéry. Vypočuli si hudobné ukážky  z Mozartovej rozsiahlej hudobnej 

tvorby – skladby napísané  v piatich rokoch jeho života, úryvky z jeho opier, koncertov či symfónií. Študenti si 

pozreli  výstavku kníh aj gramoplatní, ktoré boli venované Wolfgangovi Amadeovi Mozartovi.   
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Scenár a moderovanie: Mgr. A. Navrátil 

Miesto: hudobné oddelenie KJF 

2.3.2016  32 úč. 

 

SPOLOČNE TO ZVLÁDNEME 

Informačná gramotnosť seniorov 

Aj tento rok pripravila knižnica počas Týždňa slovenských knižníc školenia na zvyšovanie informačnej 

gramotnosti špeciálne pripravené pre seniorov. Školenie je pre ľudí, ktorí do styku s počítačom ešte neprišli, 

alebo sa s ním stretávali minimálne, to znamená pre začiatočníkov. Seniori sa učia napr. základy Wordu – 

písanie textu na počítači, ako stiahnuť a poslať fotografie, ako vyhľadať informácie na internete, komunikovať 

elektronicky, napísať a rozposlať správu a udržiavať kontakt s rodinou a priateľmi, hľadať recepty, alebo len tak 

surfovať na internete. 
Kurz viedla Mg. I. Šimčíková 

Miesto: verejný internet KJF 

2.3.2016  6 úč. 

 

TRNAVSKÝ PANTHEON 

Stretnutie s osobnosťami. V spolupráci s Klubom priateľov Trnavy 

V rámci TSK 2016 Mgr. Lívia Koleková, riaditeľka KJF v Trnave, uviedla program Petra Horvátha a Pavla 

Tomašoviča Trnavský Pantheon, v ktorom predstavujú významné osobnosti Trnavy a regiónu. Hosťami boli 

historička Simona Jurčová a Karol Bodorik. Simona Jurčová je dcérou významného trnavského sochára Jozefa 

Jurča, ktorý ju síce zaúčal do tajov výtvarného umenia, jej cesta však viedla iným smerom. Od roku 1989 pracuje 

v Západoslovenskom múzeu v Trnave, pravidelne publikuje v Novinkách z radnice, je úspešnou blogerkou. Staré 

uličky a už neexistujúce domy sú hlavnou témou jej bádania. Druhým hosťom bol Karol Bodorik, ktorého 

moderátori nevybrali určite náhodou. Je energetikom, bol pri zrode takmer všetkých vodných a atómových 

elektrární, je výkonným generálnym sekretárom Slovenského jadrového fóra. Od študentských čias sa venuje 

hudbe, účinkoval vo viacerých hudobných zoskupeniach, prejavil sa aj v literárnej tvorbe.  

Miesto: čitáreň KJF 

2.3.2016  50 úč. 

 

MOZGOVÝ JOGGING  

Tréning pamäti seniorov  

Tréning pamäti viedla Bc. Jana Brliťová 

Miesto: učebňa KJF 

1. 3. a 3. 3. 2016         14 úč. 

 

MLYNČEKY TETY HROZIENKY 

Beseda so spisovateľkou Martou Hlušíkovou 

Spisovateľka a pedagogička Marta Hlušíková napriek upršanému počasiu priniesla so sebou dobrú náladu. 

Žiakom zo základnej školy A. Merici a základnej školy J. Bottu predstavila najnovšiu knihu Mlynčeky tety 

Hrozienky a spomínala na svoje detstvo. Úryvok z knihy Čo baby nedokážu vyvolal úsmev na tvárach všetkých 

prítomných. Autorka o sebe prezradila,  že spolupracuje so Slovenským rozhlasom a prispieva do detských 

časopisov. Po skončení besedy v hlavnej budove knižnice, prišla potešiť žiakov na pobočku Tulipán, ktorá sídli 

na ZŠ Ul. M. Gorkého, ktorí jej kládli zvedavé otázky. Marta Hlušíková im veľmi rada odpovedala a na 

pamiatku si odniesli záložky s podpisom spisovateľky. Všetci odchádzali spokojní s uistením autorky: “Asi tu mi 

je najpríjemnejšie. Deti sú vzácne - vidia pravdu so zatvorenými očami.“ A nás potešilo, že sme získali prísľub 

pani spisovateľky, že sa opäť k nám vráti. S novou knihou. 

Scenár a moderovanie: Mgr. A. Vozárová a H. Horváthová 

Miesto: oddelenie pre deti a pobočka Tulipán 

3. 3.2016  74 úč.  (42 OLD)    (32 P-T) 

 

OČI VLČÍCH MAKOV  

Prezentácia knižnej novinky Miroslava Danaja 

V spolupráci s Klubom priateľov Trnavy, Spolkom slovenských spisovateľov, odbočka Trnava, Mestom Trnava  

Záver aktivít TSK 2016 pre dospelých v našom meste patril významnej osobnosti – profesorovi, lekárovi 

a spisovateľovi Miroslavovi Danajovi. Pri príležitosti jeho životného jubilea sa v Zrkadlovej sieni Divadla Jána 

Palárika v Trnave stretli všetci milovníci kníh a priatelia pána profesora, aby do sveta čitateľov vyprevadili 

knihu poviedok Oči vlčích makov. Knižku s podnázvom Príbehy z vodných kruhov vydalo Vydavateľstvo 

Matice slovenskej a obsahuje 10 spomienkových príbehov a poviedok o ľuďoch, ktorých autor stretol na svojej 

ceste. Prezentáciu moderoval Pavol Tomašovič, svojmu priateľovi „doktorovi“ zahrala hudobná skupina The 
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Breakers, ukážky z knihy čítala Lucia Rakúsová. V úvode podujatia Miroslav Danaj dostal pamätnú medailu, 

vydanú pri príležitosti Roku Ľ. Štúra, ktorú mu odovzdal Štefan Murárik v zastúpení  Tibora Mikuša, predsedu 

TTSK.  

Scenár a moderovanie: P. Tomašovič 

Miesto: Zrkadlová sieň DJP 

3.3. 2016  120 úč. 

 

SLNEČNÝ LÚČ SVETLÁČIK 

Beseda so spisovateľkou Zuzanou Kuglerovou a jej hosťom básnikom Ondrejom Kalamárom 

V závere týždňa sme s radosťou privítali medzi nami spisovateľku Zuzanu Kuglerovú a jej hosťa spisovateľa 

Ondreja Kalamára. Spisovateľka deťom porozprávala o svojich literárnych začiatkoch, ktoré siahajú až do čias, 

keď bola žiačkou základnej školy. Láska k písaniu pokračovala aj počas študentských čias, kedy jej vyšla aj prvá 

kniha. Našim čitateľom sme predstavili tvorbu nielen pre deti, ale i pre teenagerov. Mladších zaujali knihy 

Slnečný lúč Svetláčik a Rozprávky z blogu, teenagerov skôr povesti a legendy. Náš druhý hosť Ondrej Kalamár 

pricestoval zo Zvolena a všetkých účastníkov besedy potešil nielen vtipmi, ale i spevom v ruskom jazyku. Jeho 

aforizmy deti i dospelých pobavili a mnohí využili možnosť zakúpenia si jeho kníh, aby mohli tento zážitok 

dopriať aj svojim blízkym doma. Veľký záujem bol aj o knihy Zuzany Kuglerovej, a tak autogramiáda bola 

pestrou bodkou za stretnutím s milými a vtipnými spisovateľmi. 

Scenár a moderovanie: Mgr. V. Chorvatovičová 

Miesto: oddelenie pre deti 

4. 3. 2016              64 úč. 

    

WOLFGANG AMADEUS MOZART 

Hudobno-slovné pásmo pre študentov 

Scenár: Mgr. A. Navrátil 

Miesto: hudobné oddelenie  spolu 10 pod./257 úč. 

 

WALDEMAR ŠVÁBENSKÝ: VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ KU KNIHE B. ŠKREKA SONÁTY PRE TRNAVU 

Počas celého Týždňa slovenských knižníc si mali možnosť návštevníci knižnice pozrieť výstavu fotografii 

Waldemara Švábenského ku knihe B. Škreka Sonáty pre Trnavu. 

Miesto: čitáreň 

1. 3.- 5. 3.2016  90 úč.  

 

JEDEN ZO ZVOLENA 

Rodinné balenie Fóra humoristov. Hosťom bol Ondrej Kalamár – básnik, aforista. Pripravila: Eva Jarábková 

Miesto: čitáreň KJF 

16. 3. 2016             29 úč.  

 

PIVO U CHÁRONA S JOŽOM URBANOM 

Básnik a forista Ondrej Kalamár predstavil stredoškolákom  neformálnym rozprávaním život a osobnosť 

básnika, publicistu a textára Joža Urbana. Svoje rozprávanie doplnil aj prezentáciou fotiek a videozáznamom 

s hlasom Joža Urbana 

Miesto: čitáreň KJF 

16. 3. 2016   45 úč. 

 
DEŇ ĽUDOVEJ ROZPRÁVKY – 16. 3. 2016 

Literárne hodiny o živote a diele Pavla Dobšinského spojené so súťažou. 

1.ZŠ Horné Orešany: 1. a 2. trieda - 31 detí           

2.ZŠ Horné Orešany: 3. a 4. trieda - 24 detí         

3.ZŠ Trstín: 6. A a 6. B                   -  25 detí        

4.ZŠ A. Kubinu: ŠK                       -  21 detí         

Miesto:  oddelenie pre deti KJF          spolu  4 pod./ 101 úč. 

 

Literárna hodina Pavol Dobšinský a ľudové rozprávky 

ZŠ J. Bottu – 3. B     25 uč . 

Súťaž „ Rozprávkové hádanky“ -  20 uč.     

Miesto: pobočka Prednádražie KJF    spolu 2 pod./ 45 úč. 

  
Svet rozprávok s Jozefom Mužlayom    

Podujatie sprevádzali i výstavky kníh s témou ľudová rozprávka. 
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Miesto: pobočka Tulipán KJF          spolu 1 pod./48 úč.detí  

Spolu 7 podujatí /194 detí  

 
NOŽE RÝCHLO POVEDZ  

Prezentácia knihy  za účasti autora Jána Čápku 

Scenár a moderovanie: Mgr. V. Chorvatovičová 

Miesto: oddelenie pre deti KJF 

30. 3.2016                                         66 úč. 

 

APRÍL 

 

NOC S ANDERSENOM 2016 

Miesto: oddelenie pre deti a pobočka Tulipán 

1.– 2. 4. 2016  spolu 71 detí a 28  dospelých. 

 

LES UKRYTÝ V KNIHE 

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

Stretnutia s lesným pedagógom, literárne hodiny, výstavy. 

Miesto: oddelenie pre deti a pobočky KJF 

18. – 22. 4. 2016   spolu 10 pod./ 338 úč.   . 

 

JARNÉ ZVYKY A OBYČAJE 

Hudobno-slovné pásmo o tradíciách a zvykoch nášho ľudu 

Miesto: hudobné oddelenie KJF     spolu 7 pod./70 úč. 

apríl 

 

BANÁŠOVCI PÍŠU 

Stretnutie s moderátorkou a autorkou knihy rozprávok Adelou Banášovou a jej otcom spisovateľom Jozefom 

Banášom. Scenár a moderovanie: A. Beňová 

Miesto: čitáreň KJF 

5. 4. 2016    160 úč.  

 

 LITERÁRNY VEČER 

Stretnutie s autorkami: Kristína Ježovičová, Miroslava Varáčková, Lucia Braunová. V spolupráci so študentkami 

FMK UCM v rámci predmetu mediálna produkcia. 

Miesto: čitáreň KJF 

27. 4. 2016   20 úč. 

 

VEK JE LEN ČÍSLO 

Stretnutie so spisovateľkou a moderátorkou Emmou Tekelyovou. 

Scenár a moderovanie: Mgr. V. Zrníková 

Miesto: čitáreň KJF 

28. 4. 2016    66 úč. 

 

ZLATÝ VLAK ALEBO KAM ZMIZOL ZLATÝ POKLAD REPUBLIKY 

Stretnutie s českým publicistom, reportérom a spisovateľom Stanislavom Motlom. V spolupráci s Českým 

spolkom v TR.  

Miesto: čitáreň KJF 

5. 5. 2016    50 úč.  

 

MÁJOVÝ KVET 

Prezentácia KJF v Trnave na 7. ročníku kvetinového rínku, ktorý organizuje Mesto Trnava. V rámci cyklu 

Maličkí a mamičky. Účasť v stánku: Mgr. V. Chorvatovičová, PhDr. J. Bartek, R. Gabriš, Mgr. A. Navrátil 

Miesto: Trojičné námestie 

11. -13. 5. 2016    244 úč.   

 

MÁJ 
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NOC LITERATÚRY 

Noc literatúry sa konala na Slovensku už po 8-krát. Hlavný organizátor je České centrum. Cieľom bolo 

zoznámiť čitateľov s dielami európskych spisovateľov, čítalo sa na netradičných i tradičných miestach vo 

viacerých mestách na Slovensku. 

Trnava sa zapojila do projektu tretíkrát. Miestom čítania boli: 

Knižnica JF v Trnave - Bohumil Chmelík čítal Medzerový plod od V. Šikulovej, 38 úč. 

Západoslovenské múzeum v Trnave - Múzeum knižnej kultúry - Mária Jedľovská čítala Sladkú  vrahyňu od D. 

Kosztolányi,  30 úč. 

Divadlo Jána Palárika v Trnave - Tomáš Mosný čítal Geniálnu priateľku od E. Ferrante, 32 úč. 

Západné krídlo radnice - Pavol Tomašovič čítal Mitterandov klobúk od A. Lauraina,  30 úč. 

Kaviareň-bar Rotunda Spiegelsaal - Jaroslava Vydrová čítala Žítkovske bohyně od K. Tučkovej, 25 úč.  

Hudba: Beáta Kuracinová Vargová 

11. 5. 2016   spolu 185 úč. 

 

HLÁSKY LÁSKY 

Prezentácia knižnej novinky  - básnickej zbierky Viery Mikušovej Roderovej.V rámci cyklu Trnavské kontexty. 

Scenár a moderovanie: A. Beňová. Hudba: Priatelia dobrej hudby. Umelecký prednes: Mária Jedľovská 

Miesto: čitáreň KJF  

19. 5. 2016   65 úč.  

 

MÁJOVÝ PIKNIK (MOŽNO PRÍDE AJ MAKAR) 

Program Makarove máje III. V rámci klubu Fórum humoristov program venovaný spomienke na hudobníka, 

spisovateľa, pedagóga, výtvarníka a člena FH Mariána Makara Mrvu. Scenár a moderovanie: Peter Dobák 

a Karol Bodorik. Účinkovali ďalší členovia FH. Súčasťou bola aj výstava výtvarných prác Michaely 

Mondekovej Mrvovej.  Po hlavnom programe pokračoval májový piknik v knižničnej záhrade.  

Miesto: čitáreň a záhrada 

26. 5. 2016   67 úč.  

 

KRESLÍME SI  HUDOBNÉ OBRÁZKY Z TVORBY AMADEA MOZARTA 

Vernisáž výstavy najkrajších výtvarných prác študentov Gymnázia J. Hollého v Trnave. Zároveň boli autori 

ocenení diplomami a knižnou cenou. Výstava bola prístupná do konca školského roka.  

Miesto: hudobné oddelenie KJF 

27. 5. 2016   40 úč.  

 

MIKULÁŠ SCHNEIDER TRNAVSKÝ 

Hudobno-slovné pásmo. 

Miesto: hudobné oddelenie KJF  spolu 48 pod./1443 úč. 

máj- december 

 

JÚN 

 

MARILYN MONROE, JEJ LÁSKY A FILMY. JEJ ŽIVOT A SMRŤ 

Rozprávanie Milana Richtera o Marylin Monroe pri príležitosti jej 90. nedožitých narodenín. V spolupráci 

s Klubom nezávislých spisovateľov. Pre študentov gymnázia. 

Miesto: hudobné oddelenie KJF 

1.6. 2016   70 úč.  

 

CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM 

Celoslovenský projekt v rámci 2. Týždňa čítania deťom v Slovenskej republike  

Keďže sa počasie u nás vydarilo, všetky čítačky sa mohli uskutočniť v knižničnej záhrade. Na čítanie sme 

pozvali hostí, ktorí, ako sme predpokladali, zaujali deti aj svojím rozprávaním. Čítanie obohatili o hudobnú 

zložku, čítalo sa aj v ukrajinčine, riešili sa rébusy, hádanky, vymýšľali slovné hračky. Každé stretnutie sa 

končilo autogramiádou a spoločným fotením.  

Hostia, ktorí čítali:  

30. 5.  Beáta Kuracinová Vargová – spisovateľka, hudobníčka, 45 úč. 

31. 5.   Andrea Gregušová  – spisovateľka, hudobníčka, 52 úč. 

  1. 6.      Ján Čápka – spisovateľ, pedagóg, 40 úč. 

  2. 6.      Danuša Dragulová – Faktorová – spisovateľka, vydavateľka, redaktorka, 44 úč. 

  3. 6.       Oksana Lukomska – ilustrátorka, grafička, reštaurátorka, 119 úč. 

30. 5.      Ľubica Slobodníková – knihovníčka na dôchodku, 2 pod. /41 úč.  



 24 

Miesto: záhrada KJF, pobočka Prednádražie  

30. 5. - 3. 6. 2016              341 úč.  

 

MAJESTÁT KAREL IV. V KONTEXTE DOBOVÝCH ŠPECIFÍK 

Prednáška PhDr. Ladislava Jakuba z Olomouca o Karlovi IV. V spolupráci s Českým spolkom v TR pri 

príležitosti Roku Karla IV. a 700. výročia jeho narodenia.  

Miesto: čitáreň 

10. 6. 2016   31 úč.  

 

2+1= ESPERANTO AND SCIFI 

Podujatie mimo plánu na základe ponuky Martina Jurča. Hosťami boli poetka Anna Iváková, ktorá sa venuje aj 

prekladu do esperanta  a autorka sci-fi románov Zuzana Stožická. Scenár a moderovanie: Martin Jurčo. 

Miesto: záhrada KJF 

16. 6. 2016   17 úč. 

 

UKÁŽEME, ČO SME SA NAUČILI 

Koncert žiakov ZUŠ M. Schneidra-Trnavského. Vystupovalo 23 žiakov pre svojich priateľov, rodinných 

príslušníkov.   

Miesto: hudobné oddelenie 

16. 6. 2016     70 úč.  

 

KONCERT KLAVÍRNEJ TRIEDY FRANTIŠKY BAŠOVSKEJ  

Vystúpilo 8 žiakov klavírnej triedy a spevu.  

Miesto: hudobné oddelenie KJF     

29. 6. 2016    35 úč.  

 

LETNÁ BURZA KNÍH 

V spolupráci s Krajskou pobočkou Spolku slovenských knihovníkov a knižníc  

Miesto: čitáreň 

28. 6 - 2. 7. 2016   1000 úč. 

 

JÚL – AUGUST 

 

PRÁZDNINOVÝ SUPERKLUB 2016, 24. ročník 

Téma: Pomáhajú brániť, zachovávať, spoznávať, sprevádzať 

Spolu 9 podujatí, 479 účastníkov 

Miesto: knižničná záhrada, Radnica, Spolok sv. Vojtecha 

Podujatie finančne podporilo Mesto Trnava. 

 

 6.7.2016 

Otvorenie Prázdninového superklubu 2016  

Železničná polícia super je, s ňou sa vo vlaku bezpečne cestuje 

Hostia: pracovníčky z odboru železničnej a dopravnej polície KR PZ v Trnave 

V prvej časti čakala účastníkov prezentácia, počas ktorej sa deti dozvedeli, čo všetko by mal mať 

bicykel, s ktorým sa cyklisti vyberú na cyklopotulky alebo len tak do mesta. Nechýbala ani rozprávka, 

počas ktorej hľadali deti chyby, ktoré nezbedný zajko urobil v cestnej premávke. Prítomným sa 

prihovoril aj Pavol Vančo, ktorý ponúkol deťom možnosť nahrania rozprávky v rádiu Bunker, ak si ju 

deti samotné vymyslia a napíšu. V druhej časti sme sa presunuli do knižničnej záhrady, kde nás čakali 

hry a súťaže. Bodkou za prvým prázdninovým stretnutím bolo žrebovanie kníh na prázdniny. A 

všetkým deťom naše hosťky rozdali nielen kalendáriky, ale aj tak dôležité a prepotrebné reflexné 

pásiky, s ktorými sa veselo môžu vybrať na prázdninové potulky. 

 

 13. 7. 2016 

Mestská polícia pomáha a chráni, nielen deti, ale i otcov a mamy …  

Hostia: príslušníci Mestskej polície  

Pavol Boďa z MsP Trnava porozprával deťom, s čím všetkým sa na Mestskú políciu a ich číslo 159 

obracajú ľudia. Názorne si mohli obzrieť všetky donucovacie prostriedky, vyskúšať si helmu, či 

nepriestrelnú vestu. V druhej časti stretnutia si pripravili pre deti streleckú súťaž na terč. Každému 

účastníkovi sa ušla sladká odmena od policajtov vo forme lízanky a vyžrebovaným knižky.  
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 20. 7. 2016 

Anton Bernolák, slávny Slovák!  

Návšteva Spolku sv. Vojtecha 

Naše putovanie začalo pred budovou Knižnice Juraja Fándlyho, pokračovalo prechádzkou po 

Bernolákovom sade až k pamätníku Antona Bernoláka s nápisom: SLOVÁCI, PÍŠTE PO 

SLOVENSKY! TU MÁTE SLOVO MOJE O REČI VAŠEJ. Prešli sme Bernolákovou bránou a o 

chvíľu sme sa ocitli v budove Spolku sv. Vojtecha, kde nás na rozkvitnutom nádvorí privítal knihovník 

Mgr. Jozef Škoda. Spoločne sme sa presunuli do historickej sály SSV, v ktorej sme sa dozvedeli veľa 

zaujímavostí nielen o budove, ale aj o samotnom Spolku sv. Vojtecha, o jeho vzniku, činnosti i 

zakladateľoch. Pani Martina Grochálová nám porozprávala o knihách pre deti i pre dospelých ba aj o 

učebniciach, ktoré sme si mohli prezrieť po prednáške priamo v historickej knižnici.  

 

 27. 7. 2016  

Starobylá radnica 

Návšteva radnice 

Sprievodkyňu po radnici nám robila Mgr. Katarína Haršányiová, ktorá nám porozprávala veľa 

zaujímavostí z jej histórie aj súčasnosti. Pár krokmi sme sa presunuli k bronzovému modelu 

historického centra Trnavy, kde sme našli nielen radnicu, ale aj všetky naše kostoly. Na modeli sme si 

všimli aj pečať uhorského kráľa Belu IV., ktorý povýšil Trnavu na slobodné kráľovské mesto v roku 

1238. Potom sme pokračovali priamo do objektu radnice. O tom, že celé historické centrum je 

postavené z tehál, sme sa presvedčili nielen zostúpením do gotickej pivnice, ale aj vstupom do 

podkrovných priestorov západného krídla radnice, kde sú „viditeľné“ tehly, vyrobené v Trnave so 

znakom mesta aj s hlavou Ježiša Krista, ktorá sa nachádza v erbe mesta Trnavy. Deti zaujala renesančná 

väznica na prízemí so zachovanými kresbami a nápismi väzňov, ale aj barokový žalár s pôvodnými 

zaklenutými malými celami a miestnosťou pre žalárnika. Z histórie sme sa presunuli do súčasnosti 

návštevou sobášnej miestnosti. História našej radnice uchvátila nielen nás, ktorí tu žijeme, ale aj našich 

malých kamarátov - superklubákov, ktorí u nás prázdninujú z Košíc a Banskej Štiavnice. 

 

 3. 8. 2016 

Ľuďom v núdzi a bez domova, občianske združenie Proti prúdu, pomocnú ruku podá... 

Hostia: Mária Benkovičová – OZ Proti prúdu 

O pomoci ľuďom na ulici prišla deťom porozprávať Mária Benkovičová, ktorá si aj sama na vlastnej 

koži vyskúšala predávanie pouličného časopisu Nota bene, keď sa na jeden deň v rámci projektu vžila 

do životov núdznych ľudí. 59 účastníkov superklubu sme rozdelili do viacerých skupín, aby spoločne 

odpovedali na položené otázky: Ako sa cíti človek bez domova? Čo robí? Čím sa živí? Ako vyzerá? Čo 

by potreboval? Kde býva...? Po odpovediach jednotlivých skupín, sme si prerozprávali príbeh z knižky 

Zatúlaný gombík, ktorá vyšla v spolupráci s pouličným časopisom Nota bene a momentálne je 

rozpredaná.. Veríme, že aj týmto stretnutím sme prebudili u detí záujem o pomoc ľuďom okolo seba.  

 

 10. 8. 2016 

Justín a Lily 

Hostia: Gabriela Spustová 

Svoj čas nám venovala spisovateľka Gabriela Spustová, ktorá napísala knihu o opustených mačiatkach. 

Z knižky nám nielen prečítala, ale popozerali sme si tiež fotografie a dostali sme odpovede aj na naše 

otázky. Už vieme, že zachránené mačiatka sa volajú Justín a Lily, ba i to, že už majú svoje vlastné 

mláďatká. Okrem spisovateľky sme mali možnosť stretnúť sa aj s malým kocúrikom Sivkom, ktorý sa 

práve chystal od svojej mamy do novej rodiny. O Sivkovi nám jeho doterajší majitelia porozprávali a 

dovolili nám ho aj pohladkať a zoznámiť sa s ním. Možno aj o ňom sa raz bude písať... kniha alebo 

spomienka na prázdniny? 

 

 17. 8. 2016 

Ako Lienka Snehulienka k farbe a bodkám prišla 

Hostia: Beata Vargová Kuracinová  

Spisovateľka a hudobníčka Beata Kuracinová Vargová nám prišla nielen prečítať, ale aj zaspievať zo 

svojej knižky Lienka Snehulienka. Príbeh o malej lienke, ktorá sa narodila bez červenej farby aj bez 

bodiek, zaujal nielen deti, ale aj prítomných dospelákov. Aj vďaka tomuto spevavému dopoludniu sme 

spoznali, že aj zvieratká a kvety dokážu pomáhať.  

 

 24. 8. 2016 

Útulok a plno zvierat v ňom, čakajú na nás, obveselia náš dom. 
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Hostia: Ingrid Nováková a Igor Horváth – trnavský útulok zvierat 

práci v trnavskom útulku na Orešianskej ceste prišla porozprávať vedúca útulku Ingrid Nováková a 

dlhoročný dobrovoľník Igor Horváth. Prišli aj so štvornohou priateľkou, ktorá je v útulku nová a ešte 

nemala svoje meno. To bola hlavná úloha pre účastníkov superklubu – vymyslieť jej vhodné meno. 

Skôr, ako vyriekli možné mená, nám naši hostia vyrozprávali, ako to v útulku chodí...ako dlho psíkovia 

čakajú na nových majiteľov, ako sa o toľko psíkov postarať, kde im zohnať jedlo, očkovanie, 

zabezpečiť základný výcvik, kto môže chodiť so psíkmi von a stať sa dobrovoľníkom či dočasnou 

opatrovníkom. Keď prišiel čas na mená, zistili sme, že niekomu by sa páčilo typické dievčenské meno, 

inému zas rozprávkové, ale z množstva mien bolo nakoniec vybrané a schválené nezvyčajné meno 

Škorica. V našej záhrade si našla veľa nových kamarátov nielen z radov detí, rodičov i starých rodičov, 

ale aj svojich štvornohých, veď čitateľka Veronika prišla so svojím šteniatkom Tarou a Terezka s 

mamou prišli s Nickom, ktorý je z útulku v Piešťanoch.  

 

 31. 8. 2016  

Záver Prázdninového superklubu  

Keď stratia sa dospelí, či malí, pomôžu záchranári so svojimi psami 

Hostia: Peter Martinák – záchranár z OZ Rescuers Slovakia 

Peter Martinák prišiel so svojím štvornohým priateľom záchranárskym psom Axonom. Porozprával 

nielen o výchove záchranárskych psov všeobecne, ale aj názorne spoločne ukázali, ako Axon poslúcha 

na jednotlivé pokyny. Záverečné stretnutie bolo tiež spojené s vyhlasovaním najaktívnejších 

superklubákov, ktorí získali superklubové tričká a mali možnosť sfúknuť 24 sviečok na torte vo 

forme otvorenej knihy. Z torty sa ušlo všetkým účastníkom a aj deti, ktoré tričká nezískali, si mohli 

vďaka odpovediam na položené otázky vybrať z nášho prázdninového výkladu knižky, školské potreby,  

 

či hračky. Opäť nás navštívil i náš kamarát Samko s mamičkou, pre ktorých zbierame plastové 

vrchnáky, vďaka ktorým potom môže absolvovať rehabilitačné pobyty.  

 

TRNAVSKÁ POETIKA 2016 

Prvé podujatie z cyklu stretnutí s inšpirátormi Válom a Stachom i žijúcimi literátmi v Trnave. Hlavným 

organizátorom bol SC PEN klubu. Moderovali: Štefan Kuzma a Pavol Tomašovič. Hosť: Zlatka Matláková 

a Miroslav Danaj. Hudba: Pavel Opatovský a Jozef „Laci“ Pagáč. 

Miesto: záhrada KJF v Trnave 

12. 7. 2016  65 úč. 

 

SEPTEMBER 

 

TRNAVSKÁ POETIKA 2016 

Druhé stretnutie na tému sloboda a nesloboda nielen v tvorbe. Hostia: Vladimíra Komorovská, Jozef Heriban. 

Hudba: Jana Andevská 

Miesto: štúdio Divadla J. Palárika v Trnave 

21. 9. 2016  50 úč.  

 

ADAM A ČAROVNÁ ŠMYKĽAVKA  

Stretnutie s jubilujúcou spisovateľkou Máriou Lazárovou. 

Miesto:  pobočka Prednádražie 

              pobočka Tulipán 

26. 9. 2016                                                  spolu 2 poduj/82 úč.  

 

BEZTEBIE 

Prezentácia básnickej zbierky Beaty Vargovej Kuracinovej 

Scenár a moderovanie: A. Beňová. Umelecký prednes: Zlatica Kazimírová, hudba:Jana Andevská  

Miesto: čitáreň Knižnice JF v Trnave 

29. 9. 2016                                                    70 úč. 

 

OKTÓBER 

 

DEŇ TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA  

Zaregistrovali sme 93 čitateľov bez poplatku, amnestiu na pokuty využilo 36 používateľov. 

V útvare referenčných služieb zaznamenali 15 návštevníkov, 45 prezenčných výpožičiek a poskytli 95 

informácií. 
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Podujatie:  

Sváťovo dividlo 

Bábkové divadielko pre deti. Dve predstavenia v čitárni knižnice.  

V spolupráci s Českým spolkom v TR.  

Miesto: Knižnica JF v Trnave 

6. 10. 2016                                      146 účastníkov 

 

NEBOLI SME STÁLE ANJELI 

Inšpiráciou boli dve knihy: Predbehol dobu a Neboli sme stále anjeli a tematicky bolo stretnutie zamerané na 

slávnu éru trnavského futbalu a Antona Malatinského. Hostia: Stanislav Jarábek, Valér Švec, Ladislav Szalay. 

Scenár a moderovanie: Mikuláš Jarábek. 

Miesto: čitáreň Knižnice JF v Trnave 

13. 10. 2016                                                    30 úč.  

 

SPOMIENKY VOTKANÉ DO PRÍBEHOV  

Prezentácia knižnej novinky Adrieny Horváthovej. Moderátorka Gabriela Giotto, hudba: Peter Bonzo Radványi 

a Alfréd Vajaji. 

Miesto: zrkadlová sieň DJP 

22. 10. 2016                                  100 úč.                         

 

LITERÁRNE HÁDANKY 

Súťaž pre nevidiacich používateľov 

Miesto: učebňa Knižnice JF v Trnave  

26. 10. 2016                                  10 úč. 

 

TRNAVSKÁ POETIKA 2016 

V poradí tretie podujatie v rámci tohto cyklu. Hostia: Erik Ondrejička a Milan Richter 

Miesto: Univerzitná knižnica TU v Trnave 

25. 10. 2016                                  45 úč.  

 

DVE Z JEDNEJ STRANY 

Prezentácia knižnej novinky Evy Jarábkovej- Chabadovej a Janky Blaškovej. Scenár a moderovanie: Peter 

Dobák. Hostia: Laco Hanniker, Beata Marušíková, Darina a Radoslav Kukuľoví. Hudba: Peter Bonzo Radványi 

Miesto: čitáreň Knižnice JF v Trnave 

27. 10. 2016                                  95 úč.  

 

JESENNÉ PRÁZDNINY V KNIŽNICI 

Urobme si šarkana   

28. 10. 2016                                 11úč. 

Listovníci   

 29. 10. 2016                                18 úč.  

Miesto: oddelenie pre deti Knižnice JF v Trnave 

 

NOVEMBER 

 

BOMBA PRE TGM 

Stretnutie s českým novinárom, reportérom, spisovateľom Stanislavom Motlom. V spolupráci s Českým 

spolkom v TR 

Miesto: čitáreň Knižnice JF v Trnave 

3. 11. 2016             50 úč. 

 

ANTON SRHOLEC 

Stretnutie s Alenou Čermákovou, autorkou knihy a filmu o Antonovi Srholcovi. Hosť: Ivan Čermák, autor hudby 

k filmu. 

Miesto: čitáreň Knižnice JF v Trnave 

9. 11. 2016    40 úč.  

 

KNIHY A PRÍBEHY 2016 

Hlavný organizátor: Národné kariérne centrum. Knižnica bola odborným garantom na výstave Kam na strednú 

a pripravila sprievodný program. S finančnou podporou Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR. 
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Stretnutie a autogramiáda so spisovateľmi: Ján Čápka, Oľga Kohútiková, Gabriela Spustová, Svetlana 

Majchráková, Beata Kuracinová a ilustrátorkou Oksanou Lukomskou 

10. 11. 2016    73 úč. 

Stretnutie so spisovateľkou Gabrielou Futovou a ilustrátorom Miroslavom Regitkom 

11. 11. 2016    281 úč.  

Miesto: Mestská športová hala  

 

BOJNICKÍ BÚBELI 

Stretnutie so spisovateľkou Katarínou Mikolášovou a oficiálne otvorenie oddelenia pre deti po obnove interiéru. 

Miesto: oddelenie pre deti Knižnice JF v Trnave  

22. 11. 2016   47 úč. 

 

NÁŠ HURBAN ALEBO MUŽ PO ŠTÚROVOM BOKU 

Prednáška spisovateľa, publicistu a šéfredaktora magazínu Slovensko Igora Válka. Pre študentov Gymnázia Jána 

Hollého. Pri príležitosti Roku Jozefa Miloslava Hurbana 

Miesto: čitáreň Knižnice JF v Trnave  

24. 11. 2016    75 úč.  

 

ZNÁMKOVANIE 

Rodinné balenie Fóra humoristov Scenár a moderovanie: Eva Jarábková. Hostia: Ján Mička, Veronika 

Chorvatovičová a Klub mladých filatelistov. Hudba: Pavel Opatovský a Jozef „Laci“ Pagáč. 

Miesto: čitáreň Knižnice JF v Trnave 

24. 11. 2016    70 úč.  

 

ALEXANDER MOYZES 

Hudobno-slovné pásmo k 110. výročiu narodenia skladateľa 

Miesto: hudobné oddelenie Knižnice JF v Trnave  

9. 11. 2016     28 úč.  

5. 12. 2016      8 úč.  

 

BURZA KNÍH 

Miesto: čitáreň Knižnice JF v Trnave 

28. 11. -  2. 12. 2016  300 úč.  

 

DECEMBER 

 

MISIA PERU 

Prezentácia knihy Lenky Adamčíkovej Kostolanskej. Podujatie mimo plánu na základe ponuky autorky.  

Miesto: čitáreň Knižnice JF v Trnave 

6. 12. 2016    20 úč.  

 

PRÍBEHY DECEMBROVÝCH OHŇOV 

Poetický program Fóra humoristov. Scenár a moderovanie: Eva Jarábková a Laco Hanniker. Účinkovali: 

Benjamín Škreko, Anton Škreko, Beata Vargová Kuracinová, Laco Šebák. Súčasťou podujatia bola aj 

prezentácia zborníka FH Humor_zasináč.sk 2010 – 2015. 

Miesto: čitáreň Knižnice JF v Trnave 

13. 12. 2016    70 úč.  

 

VIANOCE V KNIŽNICI 

Séria podujatí pre deti a rodiny v adventnom čase. Vždy v sobotu o 15.00 hod. 

Advent prichádza. Tvorivá dielňa, rozprávanie, čítanie o Vianociach, koledy  

26. 11. 2016    

Vianočné čaro.  Tvorivá dielňa, rozprávanie, čítanie o Vianociach, koledy  

3. 12. 2016  

Vianoce u Kristíny Farkašovej. Stretnutie s blogerkou, moderátorkou a spisovateľkou Kristínou Farkašovou a jej 

dvojičkami 

10. 12. 2016  

Tri mačiatka tety Mily. Prezentácia knihy za účasti  autorky Márie Lazárovej a  ilustrátorky Simony Čechovej  

17. 12. 2016   

Miesto: čitáreň Knižnice JF v Trnave 
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Spolu 80 úč.  

 

KÚZELNÍK SO SLOVAMI 

Stretnutie s jubilujúcim spisoteľom, dramatikom, prekladateľom Ľubomírom Feldekom. Ďalším hosťom bola 

Oľga Feldeková a spievala Katka Feldeková. Súčasťou podujatia bola prezentácia výberovej personálnej 

bibliografie Ľubomír Feldek, ktorú knižnica vydala pri príležitosti jeho jubilea.  

S finančnou podporou Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR 

Miesto: čitáreň Knižnice JF v Trnave 

12. 12. 2016   80 úč.  

 

KNIŽKA POD STROMČEK  

Stretnutie so spisovateľkou Svetlanou Majchrákovou. S finančnou podporou Združenia vydavateľov 

a kníhkupcov SR 

Miesto: oddelenie pre deti  

             pobočka Prednádražie 

19. 12. 2016                   spolu 100 úč.  

 

ČAS DLHÝCH NOCÍ A ČAKANIE NA SVETLO  

Hudobno-slovné pásmo pre deti 

Miesto: hudobné oddelenie 

december   spolu 3 pod./ 69 úč. 

 

KOLEDY, VINŠE, OBYČAJE 

Hudobno-slovné  pásmo o Vianociach pre starších žiakov a študentov 

Miesto: hudobné oddelenie 

december   spolu 2 pod./50 úč.  
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Príloha č. 2 

 

 

Personálne a materiálne zabezpečenie knižníc v roku 2016 

Názov organizácie Objekty 

v správe 

Objekty 

v nájme 

Počet 
pracovníkov 

Priemerná 

mzda 

v Eur 

Príspevok  

zriaďovateľa –  

bežné výdavky 

Príspevok 

zriaďovateľa – 

kapitálové 

výdavky 

Vlastné výnosy  

a tržby 

v Eur 

Knižnica Juraja 

Fándlyho 

v Trnave 

1 3 37 802,52 615 915,- 120 228,84 33 922,56 

Spolu 1 3 37 802,52             615915,-  

 

                 

120 228,84   
33922,56 

 

Hlavné ukazovatele činnosti za rok 2016 

Názov organizácie Počet výpožičiek Registrovaní používatelia Prehľad návštevnosti Tržby 

KJF v Trnave 274 169 10 397 102 064 (Viď. pozn) 29 574,31 

 

Ukazovatele stavu knižného fondu za rok 2016 

Názov organizácie Počet knižničných jedn. vo 

fondoch 

Prírastky  Finančné prostriedky na nákup 

knižničných fondov 

KJF v Trnave 216 777 4 565 29 632,75 ( v tom je 10000,- z dotácie 

FPU a 2000,- z dotácie Mesta Trnava) 

 

 

 

 

 

Pozn. 

Fyzickí návštevníci: 102064 (údaj podľa výkazu  KULT) 

Virtuálni:                  176798 

Spolu:                       278862    
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Príloha č. 3 
 

 

Čerpanie finančných prostriedkov z dotačných schém (MK SR, ÚV SR, mestá, nadácie) za rok 2016 
P. č. Vyhlasovateľ výzvy Názov projektu Požadovaná výška 

dotácie 

Schválená výška 

dotácie 

Kofinancovanie 

1. MKSR Sanácia muriva na budove KJF v Trnave KV 70 000 20 000    47 988,62 

2. Fond na podporu umenia Fórum humoristov BV 3 250 2600      162,5 

3. Fond na podporu umenia Nákup knižničného fondu BV 21 000 10.000 1 550 

4. Fond na podporu umenia Obnova interiéru pre deti  BV 18 670 15 000       933,5 

5. Mesto Trnava Nákup knižničného fondu BV     5 000,-    2 000.- 0 

6. Mesto Trnava Prázdninový superklub BV    400   400 0 

7. Združenie vydavateľov Kniha a ešte trochu viac BV 1 000 1 000 0 

8. ÚPSVaR Chránené pracoviská, asistent nevidiaceho BV 19 798 19798 0 

9. MKSR Kultúrne poukazy BV      172 0 

      

      

 

 


