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Milé kolegyne, milí kolegovia, 

 

tohtoročné leto sme začali s novým zákonom o knižniciach. Možno to niektorí z vás 

nezaregistrovali, ale v júni skončila platnosť zákona o knižniciach č. 183/2000 Z.z. a od 1. 

júla platí nový knižničný zákon č. 126/2015 Z.z.. Plné znenie zákona nájdete aj na našej 

webovej stránke v sekcii Pre obecné knižnice. 

 

Zákon potvrdil existenciu, spôsob zakladania aj rušenia verejných knižníc. Ak starý zákon 

poznal iba termín obecná knižnica, nový zákon hovorí o  obecných a mestských knižniciach, 

teda uzákonil terminológiu, ktorá sa v praxi bežne používala. 

 

Pre zriaďovateľov knižnice zákon stanovil okrem povinností zabezpečiť vhodné priestory, 

vhodných zamestnancov, prostriedky na činnosť a možnosti na vzdelávanie knihovníkov aj 

povinnosť „zabezpečiť moderné technické vybavenie a podmienky na zavádzanie nových 

technológií a knižnično-informačných služieb“ (§4, ods. 2, písm. d). Éra papierových 

knižných lístkov a katalógov sa pomaly končí aj v obecných knižniciach. 

 

Zákon určuje hlavné oblasti činnosti verejných knižníc v znení, ako to poznáme 

z predchádzajúceho zákona o knižniciach, teda dopĺňanie, spracovanie a sprístupňovanie 

knižničného fondu, poskytovanie knižničných a informačných služieb, organizovanie 

podujatí. Novinkou je, že pri bode týkajúcom sa  organizácii kultúrnych, spoločenských 

a vzdelávacích podujatí pridáva aj organizáciu komunitných podujatí. Tiež uvádza aj pri 

činnosti verejných knižníc skutočnosť, že obecná a mestská knižnica „môže plniť funkciu 

školskej knižnice v rozsahu a za podmienok určených zriaďovateľom knižnice“ (§ 9, ods. 2, 

písm. c) 

 

Nový zákon o knižniciach konečne spomína aj  elektronické a digitálne dokumenty. Hoci 

v knižniciach – najmä vysokoškolských a vedeckých už roky pracujú s databázami 

elektronických kníh a periodík a elektronické služby ponúkajú aj verejné knižnice, 

predchádzajúci zákon ich vôbec nespomínal. V roku 2000, v čase vzniku zákona, sa 

elektronické a digitálne dokumenty v knižniciach bežne nevyskytovali. Podľa nového zákona  

sa za knižničný dokument považuje okrem knihy alebo  titulu periodík alebo inej knižnej 

jednoty bez ohľadu na jeho formu aj digitálny dokument, napr. zakúpená elektronická kniha 

alebo časopis alebo publikácia, ktorú zdigitalizovala knižnica.  Uvidíme, ako sprístupňovanie 

takýchto dokumentov (ale aj audiokníh) umožní nový autorský zákon, ktorý nadobudne 

účinnosť od 1. 1. 2016.  

 

Zákon o knižniciach v §14 zmenil obdobia vykonávania revízie knižničného fondu:  

1. do 50 000 knižničných dokumentov v úplnosti každých päť rokov, 

2. do 100 000 knižničných dokumentov v úplnosti každých desať rokov, 

3. nad 100 000 knižničných dokumentov v úplnosti každých pätnásť rokov, pričom sa môže 

uskutočňovať formou čiastkových revízií 
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Zákon tiež zrušil vyhlášku Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 421/2003 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii 

knižničného fondu v knižniciach. Ministerstvo kultúry SR vydá novú vyhlášku. Bohužiaľ, 

nestanovil prechodné obdobie medzi vyhláškami, takže tie knižnice, ktoré teraz vykonávajú 

revíziu, sa nachádzajú v stave bez legislatívneho ukotvenia. Napriek tomu odporúčame 

dodržať pracovné postupy zo starej vyhlášky.  

 

Zákon už nepozná termín základné a špeciálne knižničné služby. Pamätá ale na to, že 

výpožičné služby (výpožičky v rámci knižnice aj mimo knižnice) a základné elektronické 

služby, najmä prístup k elektronickému katalógu knižnice, webovému sídlu knižnice, 

prezeranie voľných internetových zdrojov v knižnici a sprístupnenie elektronickej zbierky v 

knižnici, poskytovanie ústnych bibliografických, faktografických alebo referenčných 

informácií, (§ 16, ods. 5, písm. a-c) poskytuje knižnica bezplatne.  

 

V novom knižničnom zákone sú konečne vymenované  osobné údaje, ktoré  môže knižnica od 

svojich čitateľov zbierať, spracovávať a uchovávať: (§. 18, písm. a). Sú to:  

meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, dátum a 

miesto narodenia, číslo dokladu totožnosti a jeho platnosť, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, 

telefónne číslo, emailová adresa, meno, priezvisko a adresa zákonného zástupcu dieťaťa. 

 

Môj úvod bol tentokrát čisto informačný. Z predložených informácií je viditeľné, že naša 

činnosť sa zásadne nemení, ťažko povedať, či zriaďovatelia budú v duchu zákona viac 

podporovať technické vybavenie knižníc. Úspešnou cestou obecných knižníc je ale orientácia 

na komunitné akcie – tie sú aj v zákone novinkou. Chceli by sme pre vás, obecných 

knihovníkov, pripraviť stretnutie a nápadník pre komunitné podujatia, pretože najmä 

v knižniciach východu Slovenska sa ukázali ako zásadné pri podpore knižníc ich 

zriaďovateľmi a pri zviditeľňovaní knižníc v obciach a mestách. 

 

Prajem krásne letné dni a nezabúdajte, že aj v lete má knižnica slúžiť svojej obci a jej 

obyvateľom. 

 

 

        Mgr. Daniela Tóthová, riaditeľka 

 

 

A k t u a l i t y 

 

V zbierke zákonov vyšiel Nový zákon o knižniciach č. 126/2015 Z.z. s účinnosťou od 

1. 7. 2015. Týmto zákonom sa zároveň mení a dopĺňa zákon o múzeách a galériách. 

 

Celé znenie zákona môžete nájsť na adrese: 

 

http://kniznicapezinok.sk/wp-content/uploads/2015/06/Kniznicny-zakon.pdf 

 

 

DOTÁCIE MK SR 2015 

 

O poskytnutie dotácií Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v roku 2015 v Bratislavskom 

samosprávnom kraji požiadali a zároveň boli v programe 2. 1 Knižnice a knižničná činnosť 

podporené tieto knižnice:  

http://kniznicapezinok.sk/wp-content/uploads/2015/06/Kniznicny-zakon.pdf
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Malokarpatská knižnica v Pezinku 

Mestské kultúrne stredisko – Knižnica Senec 

Ivanka pri Dunaji 

Mestské centrum kultúry - Knižnica Malacky 

Staromestská knižnica v Bratislave 

 

 

NAČO NÁM JE ŠTATISTIKA? ... 

 

V pravidelných ročných intervaloch sú knihovníci v prvých dňoch roka oslovení s 

požiadavkou vyplnenia štatistických výkazov. Pripomínajú nám nielen to, ako ten čas rýchlo 

letí, ale nútia nás aj bilancovať výsledky našej práce vo vzťahu k verejnosti a naopak, záujem 

verejnosti o nás.  

 

Štatistika je síce možno nezáživná metóda získavania informácií, ale bohužiaľ zatiaľ ešte 

nikto nevymyslel nič lepšieho. Možno je aj niečo pravdy na žartíkoch, ktoré o štatistikách 

šíria škodoradostní cynici, ale jediným liekom na jej prípadné neduhy je svedomité vyplnenie 

predpísaných formulárov a správne spracovanie získaných údajov. A ak ste náhodou za rok 

zabudli niektoré detaily správneho vyplňovania výkazu, sú tu metodičky s odborným 

usmernením a radami, alebo metodické vysvetlivky, ktoré sú jeho súčasťou. 

 

Aj napriek technickým vymoženostiam však stále najväčšia vďaka patrí tým, ktorí výkazy 

poctivo a pravdivo vypĺňajú a akýmkoľvek spôsobom sa podieľajú na tejto nie príliš 

populárnej, ale zo zákona poskytovanej službe.  

 

Prečo sa vlastne každý rok znovu a znovu snažíme? Takto získané údaje slúžia vládnym a 

národným odborným inštitúciám a ďalším subjektom ako podklad pripravovaných koncepcií, 

metodík, plánovanej finančnej podpory na rôznych úrovniach, prípadných legislatívnych 

jednaní a zmien. A okrem toho aj k hodnoteniu celoštátne prijatých štandardov verejných 

knihovníckych a informačných služieb a benchmarkingu, ku správe zákonných poplatkov, 

ktoré sú za knižnice odvádzané ochranným autorským zväzom a pod.  

 

Ako už bolo povedané, nikto nič lepšieho zatiaľ nevymyslel... Pripravte sa opäť na zmeny 

v štatistike, pribudli nové údaje, formulár bude trochu obšírnejší. Všetko je to preto, lebo 

formulár bol zjednotený pre knižnice všetkých typov. Takže ešte raz vďaka za spoluprácu a 

zase o rok! 

            

 

 

VYBERANIE POPLATKOV ZA VÝPOŽIČKY JE PROTIZÁKONNÉ! 

 

Napriek mnohým článkom, ktoré na túto tému už boli publikované, sa na svojich 

pravidelných metodických návštevách stretávam s tým, že niektoré knihovníčky od svojich 

čitateľov vyberajú poplatky za výpožičky. Je to síce zanedbateľná suma, malá položka, dobre 

myslená vec. Zbierka má predsa slúžiť na nákup novej literatúry pre svojich čitateľov. 

Napriek tomu že knihovníčky to myslia dobre, snažia sa, robia čo vedia aby svojim čitateľom 

zabezpečili prísun nových kníh, všetko majú riadne vedené a odovzdávajú peniaze na obecný 

úrad, je takýto výber peňazí od čitateľov nesprávny a teda protizákonný!  
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V mnohých knižniciach sa stretávame s umiestnenými pokladničkami s výzvou na 

dobrovoľný príspevok na nákup novej literatúry. (Druh verejnej zbierky). Deje sa to, vieme že 

peňazí na knihy je málo, lenže takéto peniaze sa nijako nedajú zaevidovať. Určite ich, my 

knihovníci dokážeme dobre využiť, pretože priamy nákup od autora knihy ako od fyzickej 

osoby je pre nás určite zaujímavejší a finančne oveľa výhodnejší, ako za predajnú cenu. 

V legislatíve žiaľ toto oporu nemá, ani podľa občianskeho zákonníka sa v zákone nič také 

nespomína. Preštudujte si koho sa verejné zbierky týkajú a kto môže verejnú zbierku 

vykonávať. Knižnice tam žiaľ nie sú. Je to realita, deje sa to, ale právnu a teda tú správnu 

cestu žiaľ nepoznáme. 

 

 

Zákon, ktorý určuje nahlasovanie zbierka sa týka predovšetkým neziskových inštitúcií a  

Nový zákon č. 162/2014 o verejných zbierkach: 
 

Zbierky môžu vykonávať 

(2) Zbierku sú oprávnené vykonávať za podmienok 

ustanovených týmto zákonom 

a) občianske združenie, 

b) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné 

služby, 

c) neinvestičný fond, 

d) nadácia, 

e) Slovenský Červený kríž, 

f) účelové zariadenie cirkvi, 

g) účelové zariadenie náboženskej spoločnosti, 

h) organizácia s medzinárodným prvkom, 

i) záujmové združenie právnických osôb, 

j) združenie obcí. 

 

a) V prípade ak mimovládna organizácia oslovuje širokú verejnosť v rámci svojich 

fundraisingových aktivít s cieľom podpory organizácie ako takej, t.j. nie presne 

vymedzený verejnoprospešný účel použitia prijatých finančných prostriedkov, iba podpora 

organizácie vo všeobecnosti, organizácia nepotrebuje na takéto aktivity schválenie 

verejnej zbierky. 

b) Ak však organizácia žiada o podporu vopred určeného verejnoprospešného účelu (napr. 

UNICEF formou verejnej zbierky - PAKISTAN: Pomoc deťom, ktoré zasiahli monzúnové 

záplavy, HAITI: Pomoc deťom po zemetrasení na Haiti a iné) ide o verejnú zbierku na 

základe čoho sa bude postupovať podľa zákona o verejných zbierkach. Jedným z možných 

spôsobov konania verejných zbierok je zriadenie a zverejnenie účtov v peňažných 

ústavoch na zasielanie príspevkov.   

Viac tu: http://www.darcovstvo.sk/legislativa/verejne-zbierky/ 

"Za verejnú zbierku sa nepovažuje: 1 

 zbierka konaná politickými stranami, spolkami, občianskymi združeniami a ďalšími 

spoločenskými organizáciami a združeniami medzi ich členmi vyberaním príspevkov, 

http://www.darcovstvo.sk/legislativa/verejne-zbierky/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.darcovstvo.sk%2Flegislativa%2Fverejne-zbierky%2F
http://www.civil.gov.sk/archiv/p12/p12-08-01.shtm
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predajom známok, odznakov a podobných predmetov, ktorej výnos má byť použitý na 

plnenie ich úloh; 

 zbierky konané v kostoloch, modlitebniach a iných miestnostiach určených na kultové 

obrady, ktorých výnos je určený na podporu činnosti cirkví a štátom uznaných 

náboženských spoločností; 

 poskytovanie vecných darov a darov na konkrétnu činnosť organizátora zbierky; 

 poskytovanie milodarov fyzickým osobám; 

 poskytovanie podielu zo zaplatenej dane; 

 poskytovanie príjmov z nadačného fondu; 

 poskytovanie darov podľa Občianskeho zákonníka; 

 dobrovoľné zbierky konané obcami; 

 zbierky konané neinvestičnými fondmi." 

 

NEBOJTE SA BENCHMARKINGU! 

 

Už sa vás niekto spýtal, prečo vaša knižnica ešte nie je zapojená do benchmarkingu? Neviete, 

čo to je alebo to považujete za zbytočné? Benchmarking je spôsob, ako sa o sebe dozvedieť 

viac, ako zistiť, ako je na tom moja knižnica v porovnaní s ostatnými knižnicami. Chce to len 

odvahu, snahu a chuť porovnávať sa s ostatnými knižnicami. Nebáť sa porovnania vlastných 

výkonov a výkonov ostatných knižníc svojej kategórie. Skúste prekonať strach, či nechuť a 

pozrite si webové stránky Národnej knižnice ČR a SNK. Nemusíte mať obavy, že databázu 

otvorí hocikto. Vaše vyplnené údaje si prečítajú na základe prideleného hesla len účastníci 

projektu.  

 

V súčasnom období úsporných opatrení by napríklad váš zriaďovateľ mohol chcieť vedieť, 

ako je na tom vaša knižnica z hľadiska výkonov a údaje z benchmarkingu vám poslúžia pri 

argumentácii či obhájení niektorých položiek rozpočtu. Samotná štatistika bez porovnania s 

ostatnými toho veľa neprezradí. Projekt má na starosti PhDr. V. Richter, Knihovnický institut 

NK v Prahe. Spoluprácu slovenských knižníc na projekte Benchmarking knižníc zabezpečuje 

PhDr. Iveta Kilárová, CSc. Veríme, že pozitívne skúsenosti, ktoré účastníci projektu 

benchmarking už získali, budú povzbudením pre tých, ktorí zatiaľ váhajú do projektu vstúpiť. 

Podrobnejšie informácie nájdete na webových stránkach:  

 

http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=02_Odb/Benchmarking.htm  

 

http://www.infolib.sk/sk/informacie/verejne-kniznice/benchmarking/    

       

 

R a d y   a   s k ú s e n o s t i 

 

AKO SPRÁVNE VYKAŤ 

 

V súčasnosti sa v niektorých odvetviach preferuje tykanie medzi zamestnancami. Nerieši sa 

vek, nadradenosť, podradenosť, pohlavie, jednoducho si tykáme. Postupne sa tento trend 

udomácňuje vo väčšine zamestnaní kancelárskeho typu, avšak ešte stále je normálne aj 

vykanie. Vykáme však správne? Vieme to? V ústnom podaní vyká mladší staršiemu, 

podriadený nadriadenému, muž žene. Ak chcem požiadať staršieho kolegu, aby mi povedal 

niečo o zvykoch na pracovisku, tak ho požiadam tvarom: „Povedali by ste mi, ako to tu 

http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=02_Odb/Benchmarking.htm
http://www.infolib.sk/sk/informacie/verejne-kniznice/benchmarking/
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chodí?“ nie „Povedal by ste mi, ako to tu chodí?“ Sloveso je pri vykaní vždy v množnom 

čísle. (Nesprávnemu tvaru sa hovorí tzv. „bolkanie“, z českého jazyka).  

 

Zložitosť vykania sa ukazuje aj v písanom prejave. Ten môžeme rozdeliť na korešpondenciu a 

bežný písomný prejav. Tvary prídavných mien majú v ústnom prejave jednu výhodu. Ypsilon 

a jota sa vyslovujú pri ich skloňovaní rovnako, netreba ich rozlišovať. Avšak v písanom 

prejave tu môže naraziť kosa na kameň. Pretože tu platí, že prídavné mená sú v jednotnom 

čísle. Ak teda chcem požiadať o láskavosť jedného človeka, použijem: „Boli by ste taký 

láskavý“, nie „Boli by ste takí láskaví“.  

 

Ďalším veľkým problémom správneho písania v písomnom prejave (čiastočne sa týkajúceho 

aj vykania) bývajú osobné základné zámená (ty, tebe, vám, vašich a pod.) a ich 

písanie/nepísanie s veľkým začiatočným písmenom. Kedy ktoré použiť? Použiť vôbec 

niekedy malé počiatočné písmeno? V bežnom písanom texte (rôzne letáky, propagačné 

materiály a pod.) by sme správne nemali osobné zámená písať s veľkými začiatočnými 

písmenami. Veľké začiatočné písmená osobných zámen sa píšu len v korešpondencii (osobnej 

i úradnej). V úradnej korešpondencii, keď idete napr. o niečo žiadať, treba to veľké začiatočné 

písmeno na osobné zámeno dať. Takže, ak žiadam napr. o nové miesto, tak: „Žiadam Vás o 

prijatie do zamestnania…“, nie „Žiadam vás o prijatie do zamestnania…“. Želáme vám, aby 

ste boli spokojní so svojím prejavom (ústnym i písomným).   

 

Zdroj:  www.milujemeslovencinu.sk/jazykove-okienko/ako-spravne-vykat  

 

 

Z   h i s t ó r i e   o b c í   a   k n i ž n í c 
 

ČASTÁ 

 

Leží v Podunajskej nížine, na styku Trnavskej sprašovej tabule 

a juhovýchodnej päty Malých Karpát. Nad obcou sa vyníma hrad 

Červený   Kameň s parkovou úpravou lesa, starou lipovou alejou, 

sekvojou a tisom. V obci Častá sa nachádza najväčší gaštan jedlý na 

Slovensku, ktorého obvod kmeňa má viac ako 8 metrov. Jeho vek sa 

odhaduje na 500 rokov. 

 

Prvá písomne doložená zmienka o obci Častá je z roku 1296. V 

listinách z 13. a ďalších storočí je uvádzaná pod viacerými názvami – Shastus, Sathmansdorf, 

Sathmania, Schatmansdorf, Czasta, Czeste. V erbe má na červenom štíte dvojramenný 

strieborný kríž vystupujúci zo zeleného trojvršia a dva zelené viniče so štyrmi modrými 

strapcami hrozna prepletené v korune, zdobenej rubínmi a smaragdami. Od 13. storočia do 

konca feudalizmu to bola poddanská dedina patriaca k panstvu Červený Kameň. História 

hradu sa začala písať okolo roku 1230. Hrad Červený Kameň bol postavený na príkaz 

Konstancie, manželky českého kráľa Přemysla Otakara I., dcéry uhorského kráľa Bélu III. 

Najvýraznejším vyhraneným predelom v dejinách Častej sa stal rok 1535. V tomto roku 

Červený Kameň odkúpili Fuggerovci, ktorý pôvodný hrad zbúrali a prestavali na pevnosť s 

rozsiahlymi skladovacími pivničnými priestormi. V roku 1583 od Fuggerovcov odkúpil 

červenokamenské panstvo Mikuláš Pálffy. Rodine Pálffyovcov hrad patril až do roku 1945, 

kedy po ich odchode do zahraničia prešiel pod štátnu správu.  

 

http://www.milujemeslovencinu.sk/jazykove-okienko/ako-spravne-vykat
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Obec Častá v r. 1560 získala privilégiá mestečka s právom týždenných trhov a od r.1578 s 

právom na tri jarmoky ročne. V polovici 16. stor. sa tu usadilo niekoľko zemianskych rodín a 

chorvátski kolonisti. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom, vinohradníctvom a tiež 

remeslami. Svedčí o tom existencia cechov – od 16. storočia cech debnárov, od. 17. storočia 

cech krajčírov, čižmárov a habánskych hrnčiarov, od 18. storočia cech súkenníkov. Už v 16. 

storočí tu nechalo červenokamenské panstvo vybudovať pivovar. Od konca 17. storočia tu 

bola tiež papiereň a skláreň. Na konci 18. stor. bola v dedine založená manufaktúra na výrobu 

súkna, ktorá pracovala od r. 1794 – 1802. V dokladoch zo 17. storočia sú tiež zmienky o 

baniach na zlato a striebro. V 19. storočí sa tu dolovala síra a meď.  

 

V roku 1644 od blesku vznikol v dedine rozsiahly požiar a okrem 6 domov vyhorela celá 

dedina. V dôsledku toho sa dedina zaviazala, že bude svätiť deň sv. Floriána ako sviatok. Na 

počesť svätého ochrancu postavili veriaci v roku 1776 sochu sv. Floriána, ktorá dodnes stojí 

po pravej strane cesty pred odbočkou na Červený Kameň. V roku 1738 zúrila v Častej a jej 

okolí veľká epidémia moru, následkom čoho sa zmenšil počet obyvateľov natoľko, že na 

zaľudnenie museli byť povolaní nemeckí kolonisti. O rok neskôr, v roku 1739 na počesť sv. 

Františka Xaverského, ktorého prosili o pomoc, veriaci dali postaviť sochu, ktorá dodnes stojí 

pri zákrute v severnej časti dediny. Už pred 300 rokmi žilo v Častej početné židovské 

spoločenstvo. V 18. storočí mali Židia v dedine modlitebňu a v roku 1759 na jej mieste 

postavili druhú, ktorá slúžila do roku 1884. V lese pri Červenom Kameni sa nachádza 

židovský cintorín zo 17. a začiatku 18. storočia s barokovými náhrobnými kameňmi. V dedine 

sa nachádza mladší židovský cintorín. Základná škola v Častej existovala najprv ako 

Rímskokatolícka ľudová škola už v roku 1593, ako to dosvedčuje dekrét kráľa Rudolfa z 3. 

augusta 1593. Kedy bola založená, sa presne nevie. Meštianska škola vznikla v Častej v r. 

1933. V r. 1934-1963 bol v obci kameňolom. V týchto rokoch patrila Častej aj osada Píla. 

 

V r. 1750 sa tu narodil osvietenský spisovateľ a rímskokatolícky kňaz Juraj Fándly, ktorý tu 

má i pomník. V obci pôsobil Alexander Rudnay – veľká osobnosť slovenských kultúrnych 

dejín, ktorý začínal svoju úspešnú životnú púť národovca a vysokého cirkevného hodnostára v 

Častej ako kaplán v r. 1785.  

 

V obci sa nachádza viacero historických pamiatok: Elektrický transformátor - „trafo stanica“ , 

ktorý stojí na začiatku obce a z tejto pôvodnej trafo stanice bola obec prvýkrát elektrifikovaná 

v rokoch 1930-32. Rok 1931 je na prednej stene budovy aj reliéfne znázornený. Na cintoríne 

je kaplnka Najsvätejšieho spasiteľa, ktorú dal postaviť Viktor Fugger – bohoslovec 

ostrihomského arcibiskupstva. Kaplnku projektoval Szilárd Varaday a priečelie kaplnky je 

totožné s priečelím Korunovačného Matyášovho chrámu v Budapešti. Ďalej je tu socha sv. 

Fr.. Xaverského. Na zákrute sa nachádza Fuggerov dom – bývalá textilná manufaktúra, ktorej 

majiteľom bol gróf Rudol Pálffy. Náchádza sa tu i stĺp hanby (pranier), ktorý spolu s 

väznicou, kostolom, farou, školou a váhou tvorili v 19. storočí dominanty stredu obce. V 

strede obce je rímsko-katolícky kostol sv. Imricha, gotická stavba z 15. storočia, s pôvodnou 

freskovou výzdobou, ktorý bol v r. 1937 rozsiahle prestavaný. Pri kostole je pomník padlým 

v prvej svetovej vojne postavený v r. 1928. Na fare už v 17. storočí bola knižnica, ktorá mala 

256 zväzkov. Nachádza sa tu i Socha sv. Trojice – súsošie postavené v r. 1895 a Socha sv. 

Floriána. Študijná Základina (v súčasnosti je to budova Obecného úradu), ktorú založil gróf 

János Pálffy zakladajúcou listinou 23. 2. 1902. Účelom základiny bolo udeľovať štipendiá z 

dôchodkov základinného majetku bez rozdielu vierovyznania žiakom stredných a vysokých 

škôl. Pred budovou je busta Jánosa Pálffyho. 

 

 



OČK(o) 1/2015 

 

8 

Obecná knižnica Častá 

 

Koncom mája r. 1953 bola dokončená Osvetová beseda a obecná knižnica sa z MNV 

presťahovala do Osvetovej besedy. Knižnicu od 1.1.1955 prevzal František Sedláček. V roku 

1956 OB mala svoje dve vlastné miestnosti, v jednej z klubovní bola umiestnená Miestna 

ľudová knižnica, ktorú riadila a spravovala OB. V roku 1957 mala MĽK už 976 kníh. 

Kultúrny život v obci sa v roku 1958 sústreďoval v miestnom kine a Osvetovej besede. 

Priestory v OB sú však nevyhovujúce a tak kultúrny život viazne. V roku 1961 kultúrno 

osvetová a školská komisia pri MNV oživila činnosť knižnice a knihovníčkou sa stala 

učiteľka Antónia Bánovčínová. Miestna ľudová knižnica v roku 1962 zlepšila svoju činnosť 

čo jej umožnilo nové umiestnenie na Študijnej Základine, kde dostala primeranú osobitnú 

miestnosť a potrebné skrine. Novým knihovníkom sa stal učiteľ Ivan Jablonovský, ktorý 

previedol novú registráciu kníh. Knižnica mala v tom čase 1 448 kníh.  

 

V tomto roku sa zriadila pri knižnici i čitáreň. Od 1.januára 1968 prevzala vedenie knižnice 

absolventka SVŠ v Modre Anna Adamcová. Knihovníčka sa vydala a odišla na MD. 

Knižničný fond sa odovzdal opäť Ivanovi Jablonovskému. Medzi prvoradé úlohy patrilo 

prepísať prírastkový zoznam kníh. Za knižnicu v roku 1972 vystupuje ako knihovníčka pani 

Helena Jakušová, ktorá zastupovala pani Annu Nezhodovú na MD. Od 1.4.1976 nastúpila ako 

knihovníčka pani Vilma Vilflingová. Knižnica je stále umiestnená na Študijnej Základine v 

jednej miestnosti, ktorá už priestorovo nevyhovuje. Knižnica je otvorená 4 x do týždňa, t. j 16 

hodín. Knihovníčka pracuje na polovičný úväzok. Koncom roka 1978 a začiatkom roka 1979 

sa knižnica presťahovala do nových priestorov, kde pre svoju činnosť získala 3 miestnosti a 

boli tu zriadené oddelenia pre dospelých, detské oddelenie, politické odd. a miestnosť pre 

výpožičky čitateľom. Riadnu prevádzku začala 15. januára 1979. Revízia knižničného fondu 

prebehla v rokoch 1977, 1981. V roku 1980 knižničný fond mal 9 798 zväzkov. V roku 1982 

sa knižnica zapojila do súťaže BVĽK (Budujeme vzornú ľudovú knižnicu) a dostala ocenenie 

Čestné uznanie Rady Západoslovenského KNV v Bratislave. V roku 1987 pri príležitosti Dňa 

osvetových pracovníkov bola za svoju prácu vyznamenaná knihovníčka Vilma Vilflingová. 

Po jej odchode na dôchodok od 1.9.1992 nastupuje na miesto knihovníčky pani Dana 

Poizlová, ktorá túto činnosť vykonáva doteraz. V tomto roku bola vykonaná i revízia 

knižničného fondu. Knižnica je profesionálnou knižnicou od roku 1970. V roku 1995 sa 

knižnica presťahovala do nových, vhodnejších priestorov. V roku 2003 sa knižnica 

presťahovala do priestorov budovy Základnej školy s MŠ, kde sídli doteraz. Knižnica má 

rozlohu 80 m2. Po presťahovaní v roku 2004 prebehla v knižnici revízia knižničného fondu.  

 

V roku 2006 bola Miestna ľudová knižnica premenovaná na Obecnú knižnicu. Knižnica 

získala viacero grantov a to: v roku 2007 získala 2 granty: jeden na nákup nových kníh a 

druhý na zakúpenie výpočtovej techniky k pripojeniu na internet pre čitateľov. V roku 2008 

získala grant na zakúpenie výpočtovej techniky a knižničného softvéru KIS MaSK. V rokoch 

2009, 2012 a 2013 získala granty na nákup nových kníh. Knihovníčka Dana Poizlová bola v 

marci roku 2013 ocenená predsedom BSK.. Z rúk predsedu Ing. Pavla Freša si prevzala 

ďakovný list za dlhoročnú a obetavú prácu v prospech svojej obecnej knižnice a obyvateľov 

obce Častá. Starostkou obce je Ing. Mária Garajová. 

           

K. Benciová 
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Z   n a š i ch   k n i ž n í c 

 

AKCIA PRE SENIOROV 

 

Senecká knižnica sa snaží, tak ako desiatky ďalších knižníc na Slovensku, získavať čo možno 

najviac čitateľov a následne vytvárať pre nich čo najpríťažlivejšie akcie a podujatia. Jedným 

z takýchto podujatí je aj donáška kníh domov, Kniha bus. Je to bezplatná služba pre seniorov 

nad 70 rokov, dlhodobo chorých a imobilných občanov mesta Senec, ktorí chcú čítať, ale 

nemajú možnosť prísť si po knihy do knižnice. 

 

Jedinou podmienkou je, aby nám zavolali, zapísali sa do knižnice a oznámili, aký žáner, 

prípadne konkrétneho autora, alebo dielo si želajú priviezť. 

 

Pomaly sa o tejto možnosti dozvedá stále viac záujemcov, ale ozvala sa i redaktorka zo 

Slovenskej televízie – RTVS, z redakcie o senioroch. Táto myšlienka sa im veľmi zapáčila 

a mali požiadavku natočiť s knihovníčkami i samotnými čitateľmi dokument a následne ho 

odvysielať pod názvom Generácia.  

 

Nezávisle od toho sa ozval tiež sociálny pracovník z jedného z Domova seniorov, ktorý mal 

záujem nadviazať s nami dlhodobú spoluprácu, týkajúcu sa požičiavania kníh, ale i stretnutí 

so seniormi vo forme besied so spisovateľmi a podobne. Slovo dalo slovo, 18. 3. 2015 sme 

spojili príjemné s užitočným a obyvatelia z Domu seniorov si vypočuli zaujímavé veci z úst 

seneckého spisovateľa Jozefa Zrneka, pozreli si knihy, ktoré sme im priviezli a naše čitateľky 

si prevzali knihy, a vrátili tie, ktoré už prečítali. 

 

Pri oboch podujatiach bola prítomná RTVS  a tiež dobrý pocit, že sme v tento deň urobili 

radosť viacerým seniorom. 

         Jarmila Majová, Senec 

 
         

 
 

Ilustračné fotografie 

 

 

 

Zdroj fotografií: 

https://www.google.sk/search?q=seniori+fotografie&espv=2&biw=1745&bih=890&source=lnms&tbm=isch&sa

=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIpuDLzKHuxgIViPJyCh0w5gu1#imgrc=eH-XfkI7blvCYM%3A  

 
 
 

 

https://www.google.sk/search?q=seniori+fotografie&espv=2&biw=1745&bih=890&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIpuDLzKHuxgIViPJyCh0w5gu1#imgrc=eH-XfkI7blvCYM%3A
https://www.google.sk/search?q=seniori+fotografie&espv=2&biw=1745&bih=890&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIpuDLzKHuxgIViPJyCh0w5gu1#imgrc=eH-XfkI7blvCYM%3A
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ŠIESTA NOC S ANDERSENOM V MALINOVE 

 

Malinovo sa opäť pripojilo k medzinárodnej akcii na podporu čítania detí a zaujímavú Noc s 

Andersenom tu prežilo 41 detí. Fotografa sme tentoraz nemali, ale našli si nás reportéri z TA3 

a natočili s deťmi a pozvanými hosťami krátku reportáž. 

 

 
 

V Malinove deti po prvý raz zažili naozajstný krst nového CD ku knižke Ady Žigovej O 

Snehuliakovi s horúcim srdcom. Pani Ada sa tak rozhodla preto, že jej Snehuliak sa v 

skutočnosti narodil práve v Malinove, kde jej rodina pred časom žila. K autorskému čítaniu 

pridávala ukážky z pesničiek na CD, ktoré vytvoril jej syn Jaroslav. A ten krst bol vskutku 

veľkolepý - pani Ada priniesla celého snehuliaka z piškótového cesta, spolu s deťmi ho 

poskladala na stole a bohato prizdobila šľahačkou. Gombíky mal z čokolády a na tie mali deti 

najväčší zálusk. Starostka Eva Godová ako krstná mama posypala CD práškovým cukrom 

(lebo snehu tu už niet) a hostina začala. Ušlo sa všetkým škôlkarom i školákom, ale už po 10 

minútach neostalo na stole skoro nič... Deťom však ostane knižka i pesničky a najmä pekný 

zážitok. 

 

 

Smiech a zábavu sme si užili s druhým hosťom večera, maliarom, karikaturistom a 

humoristom Milanom Stanom (na obrázku). Smiech je pre život veľmi potrebný, ale čo je 

nám vlastne smiešne? Deti to zisťovali najprv samy, keď vymýšľali alebo opisovali vlastný 

smiešny príbeh. Potom svoje príbehy čítali ostatným a spolu s 

majstrom Stanom sa smiali na tých najlepších. Mnohí priniesli aj 

vtipné kreslené scénky a aby sa na nich zasmiali aj iní, pozbierame 

všetko do malej brožúrky, ktorá sa bude volať - Na čom sa smejú 

malinovské deti. Milan Stano pridá pár svojich kreslených vtipov a 

každý nocľažník bude mať originálnu spomienku na túto Noc s 

Andersenom. 

 

Nočná hra bola o spomínaní na najkrajšie Andersenove rozprávky 

pri oslavách jeho 210. narodenín. Najprv deti hľadali v parku 

obálky s indíciami, potom mali podľa nich uhádnuť názov rozprávky a nakoniec aspoň jednu 

zahrať ostatným. Ešte aj v nočnom čítaní sme ostali s Andersenom - čítali deti deťom a 

mnohé z nich veľmi pekne, skoro ako herci.  

Počas večera prišiel k deťom aj Juraj Haško, ktorý v knižnici vedie počítačový krúžok a 
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poučil ich, na čo si majú dávať pozor na internete i na mobile. Niektoré deti už podobné 

poučenie dostali, ale nikdy nezaškodí si ho zopakovať. 

 

                                                                                        Mgr. Alžbeta Šimonovičová, Malinovo 

 

 

ČÍTAJME SI 2015 

 

Vo štvrtok, 18. júna 2015, sa konal už 8. ročník najpočetnejšieho detského čitateľského 

maratónu na Slovensku ČÍTAJME SI. Organizátorom akcie je Linka detskej istoty; projekt 

vznikol pred ôsmimi rokmi s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na 

význam literatúry pre detského čitateľa. 

 

Malokarpatská knižnica v Pezinku spestrila túto akciu obdarúvaním čítajúcich detí vlastnými 

záložkami, ktoré presvedčia každého, že majiteľ záložky má nos na dobré knihy. Ďakujeme 

učiteľom a žiakom zo ZŠ Na bielenisku, ako aj individuálnym čitateľom, že pomohli 

prekonať minuloročný rekord v čítaní novým a väčším číslom: zatiaľ čo v roku 2014 sa 

zapojilo do akcie 37 064, tento rok to bolo 38 383 zapojených detí!   

 

 

 

   

         Mgr. Veronika Nouzová 

http://kniznicapezinok.sk/wp-content/uploads/2015/06/DSC_0596.jpg
http://kniznicapezinok.sk/wp-content/uploads/2015/06/DSC_0596.jpg
http://kniznicapezinok.sk/wp-content/uploads/2015/06/DSC_0612.jpg
http://kniznicapezinok.sk/wp-content/uploads/2015/06/DSC_0612.jpg
http://kniznicapezinok.sk/wp-content/uploads/2015/06/DSC_0623.jpg
http://kniznicapezinok.sk/wp-content/uploads/2015/06/DSC_0651.jpg
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DETSKÝ ČITATEĽSKÝ MARATÓN AJ V SENCI 

 

Mesto Senec sa tiež zapojilo do celoslovenskej akcie Čítajme si 2015. Bol to už 8. ročník 

čitateľského maratónu detí, ktorý sa konal v celej republike 18. júna. V knižniciach sa čítalo 

od 9. do 15. hodiny. Krstnou mamou projektu je známa tvár slovenského literárneho a 

kultúrneho života Oľga Feldeková, partnermi Panta Rhei a Slovart. Hlavným cieľom projektu 

je osloviť detských čitateľov a nadchnúť ich k pravidelnému čítaniu. "Veľmi dôležité je aj to, 

aby sme deťom poukázali na význam literatúry," zdôraznila Oľga Feldeková. Minulý rok sa 

zapojilo do verejného čítania až 37 064 detí. Tento počet bol dosiahnutý z počiatočných 

necelých tritisíc čitateľov v prvom roku súťaže, ktorým bol rok 2008. Po úvode nasledoval 

obrovský krok vpred: v roku 2009 zapojilo sa do akcie už cez 10-tisíc detí. Priam magická 

tridsaťtisícová hranica bola prekonaná pred štyrmi rokmi, 35-tisícová hneď o rok na to. 

Predvlani zaregistrovali organizátori akcie 36 321 detí.   

 

V Senci v minulom roku dosiahol počet detských čitateľov v maratóne 120, toho roku už 136, 

teda bol prekonaný vlaňajší rekord. „Máme z toho veľkú radosť, veď našou snahou je 

neustále poukazovať na význam literatúry a čítania medzi deťmi. Je potrebné sa 

zdokonaľovať v slovnej zásobe, v každodennom vyjadrovaní,“ vyzdvihla knihovníčka Edita 

Lépesová zo seneckej mestskej knižnice. 

                              Béla Susla 

 
 
   Senecké deti prekonali vlaňajší rekord v celoslovenskej akcii Čítajme si 

 

                    
      
             Na diplom sa podpísali všetci účastníci čitateľského maratónu 
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KNIŽNÁ BÚDKA ĎAKUJEM SUSED, ALEBO VEREJNÁ MINIKNIŽNIČKA 

 

Prvá knižná búdka Malokarpatskej knižnice v Pezinku je už na svete! Neboli sme síce prví, 

ale jedným z prvých knižníc, ktoré sa do projektu zapojili. 

 

Prvými iniciátorkami tohto výnimočného projektu boli dve Bratislavčanky, ktoré na sídlisku 

osadili vtáčiu búdku na stračej nôžke zaplnenú knihami. Chceli tak vylepšiť susedské vzťahy 

a ľudskú dôveru.  

 

Postupne pribúdali takéto miniknižničky v mestách po celom Slovensku. Takýto knižný 

domček má jediné pravidlo: Požičaj, vráť alebo vymeň. Z búdky si v ktoromkoľvek čase 

môžete vziať knižku, ktorú tam zanechal váš sused, alebo náhodný okoloidúci. Knihy sú 

voľne k dispozícii. Čitatelia si vyhliadnutú knižku môžu prečítať priamo na lavičke v parku, 

alebo si ju môžu požičať domov a čítať ju v pohodlí domova. Ak sa kniha niekomu veľmi 

zapáči, môže si ju po výmene za inú navždy ponechať. V takejto knižnej búdke sa bez 

akýchkoľvek poplatkov, registrácie či preukazov dajú požičať či vymeniť knižky rozmanitých 

žánrov.  

 

Tá naša prvá sa nachádza v Zámockom parku v Pezinku medzi budovou Centra voľného času 

a detským ihriskom. Knižnú búdku symbolicky “pokrstil” kvetinkami a prvú knižku do nej 

umiestni primátor mesta Pezinok Mgr. Oliver Solga, v stredu 13. 5. 2015.  

 

Dňa 30. 6. 2015 sme obyvateľom Pezinka dali do užívania v poradí už tretiu knižnú búdku. 

Plánujeme osadiť ešte ďalšie dve, teda spolu ich v meste Pezinok bude päť. Projekt veľmi 

nadchol aj mladé mamičky, ktoré pre svoje ratolesti v búdkach nájdu aj rozprávkové knižky.  

Sesterské knižné búdky, knižnice pod holým nebom, sú a ďalšie budú osadené v Pezinku na 

týchto miestach: Nádvorie Starej radnice (ulica M. R. Štefánika), Pred Malokarpatským 

múzeom (ulica M. R. Štefánika), Sídlisko Sever – detské ihrisko (Svätoplukova ulica), 

Sídlisko Starý dvor – lavička pod stromom, Zámocký park – pri CVČ. 

 

Náklady spojené s výrobou takejto búdky sú od 60 – 100 €. Tie exkluzívnejšie podľa stránky 

Ďakujem sused stoja okolo 150 €. Pre nás búdky zhotovuje majster Milan Pokojný, manžel 

našej kolegyne. 

 

Búdky financovali:  

Malokarpatská knižnica v Pezinku, OZ Homo Liber, Nadácia Orange, Reštaurácia Radnica, e-

Diéta 

 

Knižnú búdku sme predstavili aj na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja, kde 

prebiehalo zasadnutie poslancov BSK dňa 26. 6. 2015. Počas našej prezentácie knižná búdka 

účastníkov veľmi zaujala, ľudia chceli informácie, pýtali sa. Padla tu i otázka, či by takáto 

knižná búdka mohla byť osadená aj v priestoroch školy, konkrétne v meste Senec. Prečo nie? 

 

            kb 
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                        Prvá knižná búdka v Pezinku     Pán primátor Mgr. Oliver Solga ju pokrstil 

 

 

 

 

SPISOVATEĽKA TÁŇA KELEOVÁ VASILKOVÁ V MARIANKE 

 

Obecný úrad v Marianke zorganizoval pre svojich obyvateľov zaujímavú akciu. Dňa 14. 

apríla 2015 sa v  útulnej novej knižnici stretli obyvateľky so známou a obľúbenou slovenskou 

spisovateľkou Táňou Keleovou – Vasilkovou. Beseda s pani Táňou, ako nám dovolila ju 

oslovovať, bola príjemným spestrením utorkového popoludnia, kde svojím neopísateľným 

šarmom, bezprostrednosťou a spontánnym vyjadrovaním sa ku všetkým otázkam, ktoré jej 

účastníčky kládli zastavila čas.  

 

Dve hodiny v jej prítomnosti utiekli ako voda. Človek by od držiteľky 28 platinových ocenení 

za svoje diela očakával hviezdne maniere. Okamžite sa ohradila pomenovaniu „celebrita“.  

Ona vraj nie je žiadna „star“. Je obyčajnou ženou, ktorá rada píše. Porozprávala nám o svojich 

ťažkých začiatkoch, keď jej prvé dielo odmietlo 15 slovenských vydavateľstiev. Ako silnú 

ženu, manželku a matku troch detí toto odmietnutie neodradilo. Povedala si, že bude bojovať 

a našťastie sa to podarilo.  

 

Účastníčky tejto besedy odchádzali nabité novou energiou, mnohými poznatkami a ako 

správne ženy aj niekoľkými novými receptami z kuchyne pani Táni.  

                  

 

 

  Blanka Veselá, Marianka
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    Návštevníci besedy            

 

 

SPISOVATEĽSKÉ TRIO V KNIŽNICI 

 

Seneckú knižnicu už v rámci besied, krstov a stretnutí s čitateľmi a návštevníkmi navštívilo 

mnoho osobností z literárneho, kultúrneho a spoločenského života. Dňa 8. apríla 2015 o 17.00 

prijali naše pozvanie hneď tri dámy, ktoré sa venujú písaniu spoločenských románov. 

 

Ružena Scherhauferová k nám pricestovala zo Serede, Lena Riečanská z Bratislavy a Andrea 

Novosedlíková až z Hlohovca – mesta ruží. 

 

Čitateľky našej knižnice si obľúbili diela týchto autoriek, o čom svedčí aj ich požičiavanie. 

Od prvých dvoch spomínaných spisovateliek máme vo fonde po 4 tituly, od tretej zatiaľ 3 

tituly. 

 

Všetky spisovateľky začali písať svoje romány relatívne neskoro, ale veľmi rýchlo si získali 

priazeň slovenských čitateliek, lebo veľmi pútavou formou opisujú možno práve aj ich 

starosti a radosti. Výborná a nenútená atmosféra, ktorú vyzdvihli samotné spisovateľky, bola 

tentoraz hlavne ich zásluhou. Rozprávali spontánne o svojej práci, ktorá je zároveň ich 

záľubou, o tom, čo radi robia, keď práve nepíšu a kto je v ich živote najväčším prínosom. 

 

Zároveň sme sa dohodli na ďalšej spolupráci. Tento večer bol veselý a nezabudnuteľný aj 

vďaka Vladimírovi Kubalákovi, ktorý sa postaral o hudobné spestrenie večera svojou hrou na 

gitaru. Tešíme sa už na ďalšie besedy s príjemnými ľuďmi a pozývame medzi nás aj Vás. 

                                      
                Jarmila Majová, Senec 

 

 

CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM 

 

Senecká Mestská knižnica sa tiež zapojila do celoslovenského projektu, ktorý zastrešuje 

prezident SR, Andrej Kiska. V týždni od 1. do 7. júna 2015 na netradičných miestach čítali 

osobnosti nášho kultúrneho a literárneho sveta. Poslucháčmi, a to veľmi pozornými, boli žiaci 

z troch ZŠ v Senci, na Tajovského ulici, na ulici Mlynskej a ZŠ Alberta Molnára.  
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V pondelok sa tretiakom predstavila moderátorka a herečka zo „Súdnej siene“, Renáta 

Názlerová, ktorá na námestí pred kultúrnym domom čítala zo svojej obľúbenej knižky 

z detstva, o Pippi Dlhej Pančuche z pera známej švédskej autorky Astrid Lindgrenovej. 

V utorok na terasu ZUŠ na Fándlyho ulici zavítala autorka románov pre dospelých ale i pre 

deti, Lena Riečanská  a prvákom predstavila knihu Kláry Jarunkovej, O psovi, ktorý mal 

chlapca.  

 

V stredu 30 detských čitateľov spolu s knihovníčkami absolvovalo literárno-historickú 

exkurziu v Topoľčiankach a Tesárskych Mlyňanoch. Tam, medzi ružami, si vypočuli 

Osmijankovu rozprávku od Kristy Bendovej. 

 

Vo štvrtok si dali žiaci stretnutie na Slnečných jazerách so spisovateľkou Ruženou 

Scherhauferovou  a s knihou o zvieratkách, ktorá ich veľmi zaujala a mnohé sľúbili, že si ju 

prídu požičať do knižnice. 

 

V piatok sa v nedávno vynovených priestoroch seneckého amfiteátra detičky zoznámili so 

slovenskou herečkou Dagmar Sanitrovou, ktorá im zábavným spôsobom prečítala jeden 

z príbehov Pippi Dlhej Pančuchy. Príbeh sa odohrával v cirkuse a deti sa v mysli preniesli do 

zábavného a čarovného sveta. 

 

V sobotu si v Labyrinte deti z literárneho krúžku vypočuli peknú rozprávku v podaní Márgit 

Polákovej. 

 

Nedeľa privítala deti aj s rodičmi v amfiteátri pri fontáne, aby sa dozvedeli o dobrodružstvách 

nezbedného Murka. Táto pekná akcia zaujala nielen deti, ale i dospelých a všetci sa tešíme na 

2. ročník a veríme, že čoraz viac rodičov bude deťom čítať, ale i deti samotné si čítanie 

obľúbia. 

 

         Jarmila Majová, Senec

     

 

MAREC  2015 V MALACKÁCH 

 

V Mestskom centre kultúry Malacky – Knižnici, bol Marec mesiac knihy zaujímavým 

podujatím nielen pre pracovníčky knižnice, ale aj pre samotných návštevníkov. Pracovníčky 

knižnice si pre svojich čitateľov (ale aj nečitateľov), materské školy, základné školy  a 

gymnázium pripravili zaujímavé podujatia.  Pri príchode do knižnice, vo vstupnej hale, ste si 

mohli sadnúť do „ Babičkinho kresla“ a zrelaxovať pri dobrej knihe.  
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V priestoroch knižnice v detskom oddelení a Ľudovej čitárni sme pripravili výstavu 

"Rok Ľudovíta Štúra" - 200 rokov od narodenia Ľudovíta Štúra.  

 

 

 

 
 

 

 

Počas marca navštívilo knižnicu 1 173 detí. Z toho 256 detí z materských škôl, 858 detí zo 

základných škôl 1.-5. ročník, 7 detí zo špeciálnej školy a 52 detí z Gymnázia Malacky. 

Pre deti z materských škôl sme si pripravili prednášky o knižnici – informačná výchova a 

Čítame si s najmenšími.  

 

 

 

 

 
 

 

 

Pre deti zo základných škôl sme pripravili prednášky o knižnici - informačná výchova a 

zážitkové čítania: „J. C. Hronský: Tri múdre kozliatka, „Daniel Hevier : Básnička ti pomôže... 

a Skladací dáždnik a dáždnikový skladateľ“ a „Karel Čapek: O psíčkovi a mačičke“. Žiaci 

prvých ročníkov sa počas celého marca mohli do knižnice zapísať bezplatne.  

 

Do  knižnice sa v marci prihlásilo 68 detí. Z toho 25 detí bezplatne, v rámci bezplatného 

zápisu detí 1. ročníkov ZŠ. 
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Tri múdre kozliatka: 

 

 
 

O psíčkovi a mačičke: 

 

 
 

Skladací dáždnik  a dáždnikový  skladateľ: 

 

  

 



OČK(o) 1/2015 

 

19 

Pre študentov z gymnázia sme si pripravili prednášky o knižnici - informačná výchova a  

rozprávanie o živote a tvorbe Ľudovíta Štúra a súťažný kvíz Po stopách Ľudovíta Štúra. So 

študentmi sme sa rozprávali o knižnici, pozreli si výstavu a v Galérii MCK sme formou 

prezentácie pre nich pripravili informácie zo života Ľudovíta Štúra. Študenti prišli na besedu 

pripravení a na záver dostali súťažný kvíz, ktorý obsahoval otázky z prezentácie o Ľ. Štúrovi. 

 

Naši čitatelia a používatelia sa v Galérii MCK mohli 19. marca v popoludňajších hodinách 

stretnúť v Babinci so známou speváčkou, lekárkou a astrologičkou Marcelou Laiferovou. 

V rámci tejto besedy sme vyhlásili a ocenili dlhoročné čitateľky našej knižnice a odovzdali 

sme im čestné preukazy a vecné ceny. 

 

  

 
 

V týždni slovenských knižníc sme pre našich používateľov pripravili „Týždeň bez pokút“, 

kde mohli vrátiť knihy po termíne bez zaplatenia pokuty.  

 

V rámci TSK sme 27. 3. už po deviatykrát pripravili obľúbenú noc v knižnici plnú zábavy, 

hier a čítania Noc s Andersenom. Touto akciou sme ukončili Marec, mesiac knihy. Dve 

desiatky spáčov sa pripravilo na dobrodružnú noc. Po príchode do knižnice si deti losovali 

farbu tímu, následne na tú farbu vymysleli názov a nakreslili svoje „erby“ tímov. Každý člen 

dobrodružnej noci musel zložiť prísahu a na potvrdenie svojich slov odtlačiť prst na 

pripravenom papieri. Deti rozdelené do štyroch družstiev museli následne plniť úlohy a 

zbierať body. Jednou z nich bolo hľadanie konkrétnych titulov kníh v knižnici, uhádnuť názvy 

rozprávok, ilustrovať vybranú rozprávku, priraďovať dvojice - názov rozprávky a postavy, 

hádať hádanky, skladať puzzle z obrázku Andersenovej rozprávky a hľadať názvy 

Andersenových rozprávok v texte.         

 

V rámci hľadania pokladu deti hľadali v Múzeu Michala Tillnera predmety, ktoré do múzea 

nepatria a obľúbenou hrou bolo hľadanie posledného kľúča k pokladu v pohári plného slizu 

a zabíjanie „drakov“ z balónov potme. Nájdený poklad bol sladkou odmenou pre všetky tímy. 

O polnoci sme vyhodnotili Kráľovné detského čitateľa, ktoré v rámci Noci s Andersenom 

získali titul čestné nocľažníčky. Pri vyhodnotení nechýbala torta a detské šampanské.  

 

Po veľkom dobrodružnom hľadaní pokladu sa deti pomaličky odobrali do ríše snov 

a rozprávok. Veľkým prekvapením pre nás bolo ráno, keď si deti po raňajkách potichu 

v knižnici povyberali knižky a pri ich čítaní čakali na príchod svojich rodičov.  
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S dobrým pocitom a úspechom všetkých akcií sme uzavreli Marec, mesiac knihy a už sa 

tešíme na budúci rok, čo všetko pre našich čitateľov a používateľov prichystáme.  

 

Text: Mária  Knotková 

Foto: MCK a Lucia Vidanová 

 

 

 AJ PERNEK ČÍTAL DEŤOM 

 

Pani knihovníčka Obecnej knižnice v Perneku, Diana Kyseláková, napriek tomu, že má 

malého synčeka a je na materskej dovolenke, knižnicu naďalej vedie. Tejto pre ňu veľmi 

prínosnej a zaujímavej práce sa vzdala len na dva týždne, v období pôrodu. 

 

Dňa 4. 6. 2015 o 13. 30, v rámci týždňa Celé Slovensko číta deťom zorganizovala besedu so 

žiakmi Základnej školy v Perneku. Pretože knižnica nemá vhodné priestory pre takéto 

aktivity, beseda s hosťom, Adrianou Macháčovou, autorkou úspešných ženských románov, 

ktorá žije so svojou rodinou vo Viedni, sa konala v priestoroch školy. Pretože autorka píše pre 
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dospelých, deťom sa rozhodla čítať z knihy Traja pátrači. Deti veľmi pozorne počúvali. Po 

skončení čítania mohli klásť otázky, vypytovali sa bezprostredne na všeličo. Knihu im pani 

spisovateľka nechala ako dar.   

 

Pani Macháčová si na záver pripravila pre deti malý kvíz a tých, ktorí správne odpovedali 

odmenila sladkou odmenou. Podujatie bolo príjemné a uvoľnené. 

           kb 

 

 

       
 

Adriana Macháčová 

 

 

 

KNIŽKA Z KNIŽNICE IDE ZA DEŤMI 

 

Do výzvy Celé Slovensko číta deťom sa aktívne zapojila aj Mestská knižnica v Modre. 

Stretnutia s najmenšími čitateľmi prebiehali pod vedením PhDr. Ľubomíry Mihálikovej CSc., 

ktorá počas týždňa navštívila všetky 4 škôlky, dokonca aj v Kráľovej pri Modre. Počas týždňa 

prečítala rozprávky pre 150 detí. Všetky pozorne počúvali príbehy z knižky Úžasný svet 

rozprávok o Palculienke. Ako dodatok prečítala z knihy od Ľubomíra Feldeka Päť detektívov,  

básničku o meste Modra. Čítanie trvalo jednu hodinu.  

 

Pani Dr. Mihalovičová chcela deti naučiť rytmike slova - téma hra - slovo - zvuk - potlesk. Na 

začiatku stretnutia s deťmi hrala zvukovo - imitačné hry. Na upútanie pozornosti deťom 

vysvetlila čo je slovo, rytmus. Odpoveďou na to, že deti tomu porozumeli bola ich odpoveď 

tlesknutím presne v danom rytme.  

 

Na konci zazvonil zvonec a rozprávke bol koniec... 

 

           kb 
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PhDr. Ľubomíra Miháliková, CSc. Číta deťom, ktoré pozorne počúvali 

 

 

„ZA ČIAROU“ 

 

Od mesiaca kníh – marca, som nastúpila do Miestnej ľudovej knižnice v Lábe ako pomocná 

sila. Moje meno je Jana Ortová a mojou úlohou je prebudiť našu knižnicu k novému životu.  

 

Náš novozvolený starosta p. Marián Moravčík mne aj mojej kolegyni p. Štefekovej, ktorá so 

mnou v práci zostáva, dal za úlohu „oprášiť“ našu starú pani knižnicu a urobiť z nej svieže 
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miesto, kde sa budú stretávať mladí, starí, našinci i cudzí, deti, školáci, dospelí aj seniori. 

Počas letných prázdnin naša knižnica prejde rekonštrukciou, vytvoríme malý detský kútik, 

steny dostanú nový náter, zasvietia nám nové lampy, zem pokryje nový koberec a knižky 

budú čakať čitateľov v nových regáloch. Ostanú tam len tie, ktoré prešli dôsledným triedením, 

prídu aj nové knihy a našou úlohou bude všetky tieto naše poklady zaevidovať. Evidencia 

kníh je žiaľ vecou, ktorá u nás stagnovala, preto prázdniny strávime spisovaním a revíziou 

knižničného fondu. 

 

Ďalšou a to veľmi dôležitou úlohou je dostať našu knižnicu do povedomia čitateľov. Vytvorili 

sme stránku na sociálnej sieti, kde môžete sledovať naše aktivity a získavať informácie, 

plánujeme organizovať literárne posedenia, čitateľské popoludnia, spoluprácu so základnou 

školou, aktivity pre materskú školu a mnoho iného. Našou prvou akciou bol krst knižky našej 

obyvateľky Viery Lukáčkovej-Minárikovej dňa 28. 5. 2015, ktorú uviedol sám p. starosta, 

zúčastnili sa jej poslanci obecného zastupiteľstva a pre návštevníkov bolo aj málo stoličiek, čo 

nám urobilo veľkú radosť. 

 

Budem rada, keď našu knižnicu podporíte zdieľaním na facebooku a veľmi radi vás uvidíme 

u nás aj osobne. 

 

Jana Ortová, Láb 

 

 

 

   

    
     

 Beseda v Lábe, ktorú moderuje pán starosta Marián Moravčík 

 

 

 

 



OČK(o) 1/2015 

 

24 

Z a u j í m a v o s t i 

 

 

PREČÍTALI SME ZA VÁS 

 

 
 

 

VEDCI OBJAVILI NAJSTARŠIU KÓPIU EVANJELIA 

 

Vedcom z kanadskej provincie v Novom Škótsku sa podarilo nájsť najstaršiu kópiu jedného z 

evanjelií. Text, ktorý môže byť najstaršou kópiou evanjelia na svete - konkrétne časť 

Markovho evanjelia, napísaná v priebehu prvého storočia pred rokom 90 - bude čoskoro 

prístupná pre verejnosť. V súčasnosti sa najstaršie kópie textu evanjelia datujú do druhého 

storočia. Nájdený úryvok z Markovho evanjelia ostal zachovaný na liste papyrusu, ktorý bol 

neskôr použitý na výrobu masky pre múmiu. Chudobní ľudia používali papyrusové masky. Aj 

keď múmie egyptských faraónov nosili masky vyrobené zo zlata, pospolitý ľud sa musel 

uspokojiť s maskami vyrobenými z papyrusu alebo ľanu, ktoré sa zlepili a pomaľovali.  

 

Vzhľadom k vysokej cene papyrusu ľudia často používali listiny, na ktorých už bolo niečo 

napísané. V posledných rokoch sa vedcom podarilo vyvinúť techniku, ktorá umožňuje lepidlo 

z masiek odstrániť bez poškodenia atramentu na papieri a text na listoch sa potom dá prečítať. 

Medzi dokumentmi našli aj príbehy básnika Homéra. Najstaršie evanjelium je jedným zo 

stoviek nových textov, ktoré tridsať členný vedecký tím analyzuje pomocou novej techniky. 

Okrem evanjelia skúmajú aj klasické grécke texty, obchodné dokumenty, rôzne svetské 

doklady, či osobné listy. Dokumenty obsahujú aj filozofické texty a kópie príbehov gréckeho 

básnika Homéra. Učenci, ktorí pracujú na projekte, musia podpísať dohodu o mlčanlivosti, 

ktorá obmedzuje to, čo môžeme povedať verejne, jediný dôvod, prečo prezradili nález 

najstaršej kópie evanjelia je to, že niektoré informácie unikli v roku 2012. Objav sa stretol aj 

s kritikou. Vek vzácneho textu bol datovaný prostredníctvom metódy datovania uhlíkom 14C, 

štúdie rukopisu a ďalších dokumentov nájdených spolu s evanjeliom. Niektorí vedci ale 

kritizujú, že pri procese získavania rukopisov dochádza k zničeniu vzácnych masiek. Nález by 

mohol pomôcť objaviť, či sa niektoré časti evanjelia časom menili a v akých časových 

intervaloch ich kopírovali. Zverejniť časť Markovho evanjelia by mali bádatelia ešte tento rok 

spolu s ostatnými dokumentmi, ktoré našli na maskách.  

 

http://www.aktuality.sk/clanok/269023/vedci-objavili-najstarsiu-kopiu-evanjelia/ 

http://www.aktuality.sk/clanok/269023/vedci-objavili-najstarsiu-kopiu-evanjelia/
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P r e d s t a v u j e m e   V á m 

 

Nová knihovníčka v Obecnej knižnici Láb pri OcÚ Láb 

 

Dovoľte mi, kolegyne a kolegovia, aby som sa vám predstavila. Moje meno je Jana Ortová, 

tento rok oslávim 30 rokov a skončím materskú 

dovolenku s druhým synom. Počas nej mi bola ponúknutá 

možnosť nastúpiť ako pomocná pracovná sila do 

našej obecnej knižnice, nakoľko náš novozvolený 

starosta p. Marián Moravčík si dal za jeden zo svojich 

cieľov zveľadiť, zrekonštruovať a oživiť našu 

malú knižnicu.  

 

Pre mňa je úloha o to zodpovednejšia, nakoľko 

dedinka Láb nie je moja rodná, ale som sa sem 

vydala. Je to veľká výzva aj pre mňa osobne, dostať sa 

do povedomia a „medzi riadky“ domácich 

v pozitívnom svetle. Môj vzťah ku knihám je od 

malička viac než vrúcny, dodnes opatrujem všetky 

svoje detské knihy a desiatky ďalších, ktoré sa 

mi počas života dostali do rúk a zanechali vo mne 

dojem.  

 

Bola som čitateľkou knižnice na Kapucínskej ul. v  Bratislave, čo je moje rodné mesto 

a povinné čítanie v škole nebolo pre mňa nikdy povinnosťou, ale radosťou. Školu 

knihovníckych a informačných štúdií som síce nakoniec neštudovala, aj keď bola mojou 

srdcovkou, nakoniec však zvíťazila Stredná priemyselná škola chemická s odborným 

zameraním informatika. 

 

Mojou profesorkou na strednej škole bola Mgr. Mária Rauschová, ktorá vo mne objavila 

literárny potenciál a talent a rozvíjala ho, ako len bolo v jej možnostiach. Zúčastnila som sa 

niekoľkých literárnych súťaží, niektoré práce uzreli svetlo sveta napr. v lokálnych novinách 

alebo výročných kalendároch. Jedného dňa hádam do našich políc pribudne aj moje dielo. 

 

Som veľmi rada, že nakoniec aspoň malou kvapkou v mori úsilia o zachovanie literatúry vo 

svete informačných technológií môžem prispieť i ja. Moja kolegyňa p. Štefeková, ktorá dlhé 

roky vedie našu knižnicu, so mnou usilovne pracuje na jej obnove. Od marca tohto roku sme 

vytriedili približne 5 400 našich kníh, knižky-babky a tie, ktoré sme mali aj vo viacerých 

vydaniach sme odložili a čakajú na svoj ďalší osud (t. j. súpis, vyradenie a následný predaj, 

resp. výmena - poslúžia na obnovu nášho fondu). Ostatné sme roztriedili na literatúru pre deti, 

mládež, ezoteriku, beletriu pre dospelých, odbornú a záujmovú literatúru a jazykovedu. 

Knižky sú zoradené abecedne a čakajú na uloženie do nových regálov. Spolu s nimi priletí 

k nám cez letné prázdniny zázračný nový mäkký koberec, nová maľovka, osvetlenie a pre 

najmenších čitateľov detský kútik. Tým, ktorí literatúru milujú rovnako ako my, sa chystáme 

venovať svoj čas, úsilie a dobrú náladu v literárnych popoludniach, čitateľských besedách, 

akciách pre škôlku i školu, rozšírime výpožičné hodiny. 

 

Ak máte záujem, sledujte nás na facebooku, dozviete sa o nás všetko. Čaká nás more práce, 

všetky naše knižky zaevidujeme a radi sa o ne podelíme. 

Jana Ortová, Láb 
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Nová knihovníčka v Obecnej knižnici Reca 

 

Volám sa Monika Kissová. Som novou knihovníčkou v Obecnej knižnici v Reci. Študujem na 

Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Veľmi rada čítam knihy a preto sa mi práca v 

knižnici páči a veľmi ma baví.  

 

Som komunikatívny typ, takže v komunikácii s čitateľmi 

si prídem na svoje. Knižnica v obci Reca je síce menšia, ale 

v nových krásnych, svetlých priestoroch. Aj v dnešnej 

dobe internetu sú ľudia, ktorí čítajú a pravidelne navštevujú 

knižnicu každý týždeň. Najčastejšími 

návštevníkmi sú seniori, ktorí sa okrem požičiavania kníh 

prídu aj porozprávať. Knihu v papierovej forme by za 

čítačku, telefón či tablet nevymenili za nič na svete!  

 

Knižnicu navštevujú aj deti, s ktorými ma práca 

nesmierne baví, a napĺňa. Práca s deťmi ma baví až 

natoľko, že sa v budúcnosti chcem stať učiteľkou a deťom 

odovzdávať svoje poznatky, učiť ich a vzdelávať. Teraz, keď navštívia knižnicu si vždy 

prečítame nejakú rozprávku, alebo si z nejakého príbehu niečo nakreslíme. Rada sa s nimi 

rozprávam o tom čo čítali, ktoré knihy už poznajú.   

 

Knižnica je pre mňa oázou pokoja a relaxu. Často premýšľam nad ľuďmi, ktorí nečítajú 

z akýchkoľvek dôvodov. Veď ani nevedia čo strácajú tým, že prestali čítať! Okrem čitateľov 

motivujem aj svoju mamu, ktorá po prestávke opäť začala čítať. Teším sa z toho, že práve ja 

som bola podnetom, aby sa k čítaniu vrátila. Naposledy keď čítala knihu, prečítala ju, ako sa 

hovorí, „na jeden dúšok“. Ľudia, čítajte a uvidíte, že aj kniha môže byť dobrá a fascinujúca! 

          

Monika Kissová, Reca 

 

 

Aj v Obecnej knižnici Báhoň majú nového knihovníka 

 

Dňa 1. januára 2015 som nastúpil na miesto knihovníka v Miestnej ľudovej knižnici Báhoň, 

ktoré sa uvoľnilo po Mgr. Daniele Tkáčovej. O jej odchode z tohto postu som sa dozvedel 

priamo od nej. Do knižnice v Báhoni som chodieval odmalička. Pamätám si, keď pani 

Tkáčová nastúpila ako knihovníčka, v tom čase ma 

zároveň učila dejepis na základnej škole. Už vtedy 

videla, že mám rád knihy a preto mi koncom 

minulého roka ponúkla, či by som po nej neprebral 

knižnicu. Pozícia bola stále voľná a tak ma vzali. 

 

Momentálne študujem učiteľstvo slovenského 

jazyka a literatúry v kombinácii s históriou, 

takže knihy sú súčasťou môjho života. Literatúra 

všeobecne ma baví, veľmi rád čítam knihy. Mojou 

ďalšou záľubou sú historické vozidlá, najmä 

motocykle, kus historika sa vo mne proste nezaprie.  

 

Do knižnice rád chodím i mimo otváracích hodín. 
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Po jej prebratí som si dal za úlohu vyčistiť priestory od všadeprítomného prachu, a trochu ich 

pre čitateľov zútulniť. Začiatkom leta som začal s revíziou knižného fondu, mám v pláne 

vytvoriť nový zoznam kníh, lebo sa počas minulých rokov nie veľmi svedomito zaobchádzalo 

s evidenciou ich vyraďovania. V neposlednom rade chcem prispôsobiť knižný fond 

momentálnym čitateľským požiadavkám, ktoré sa orientujú skôr na novú beletriu, než na 

odborné knihy.  

 

Mám rád knihy, a preto ma teší, ak sa nájdu ľudia, ktorí aj v dnešnej modernej 

a pretechnizovanej dobe siahnu po starej dobrej knižke, ktorá bola spoločníkom 

i pomocníkom našim rodičom i prarodičom. Všetci sú v knižnici vítaní! 

 

Peter Sokol, Báhoň 

 

 

Zmena knihovníčky v Plaveckom Štvrtku 

 

Volám sa Ivana Danihelová. Narodila som sa v Žiline, vyrastala a žila vo Veľkom Rovnom, 

ale obyvateľkou Plaveckého Štvrtka som už päť rokov, čiže od roku 2010, kedy som sa sem 

vydala a stal sa mi tak mojím novým domovom. Spolu s mojím manželom tu žijeme 

vychovávame naše dve krásne detičky. Po skončení základnej školy som pokračovala v štúdiu 

na gymnáziu v Bytči. Veľmi ma zaujímali jazyky, či už francúzština na základnej škole, 

angličtina a nemčina na strednej, literatúra a história. Po maturite preto nasledovalo 

bakalárske  štúdium na Katolíckej univerzite v Ružomberku v odbore anglický jazyk a 

dejepis. 

 

Prečo knižnica a práca v nej? Nuž, od útleho detstva, čo si pamätám, som mala rada knihy a 

príbehy. Keď som na  Vianoce dostala knihu Heidi, nevedela som ešte čítať, ale tak veľmi 

som sa chcela dozvedieť čo sa v nej píše, lebo obrázky vyzerali veľmi zaujímavo. Je to krásna 

kniha a aj jedna z mojich najmilších. 

 

Od prvej triedy bolo mojím najobľúbenejším predmetom čítanie. Čítala som veľmi rada a 

nebol sviatok, či už narodeniny, meniny, Vianoce a podobne bez knihy. Okrem iného, knihy 

považujem aj za zdroj múdrosti a poznania a určite ich 

nenahradí internet ani rôzne elektronické podoby knihy. A 

vôňa nových kníh... to pochopí asi len ten, kto to vníma 

rovnako.  

 

Keď som bola v knižnici prvýkrát, bola som nadšená. 

Veľké regály naplnené, na niektorých miestach až na 

prasknutie, knihami rôznych veľkostí, druhov a žánrov a to 

všetko na jednom mieste! Jednoducho paráda, môcť si 

sadnúť, zobrať knižku a čítať, alebo si ju vziať domov a 

potom si požičať ďalšiu a ďalšiu...  Je to taký malý - 

veľký svet. 

 

Na strednej škole som uvažovala aj nad štúdiom 

knihovníctva, ale nakoniec zvíťazili jazyk a história. Keď sa však vyskytla možnosť 

zastupovať Janku, našu knihovníčku, počas leta, vedela som to, čo som cítila už dávnejšie - že 

toto je to miesto, kde sa cítim takmer ako ryba vo vode (píšem takmer, pretože sa občas 

vyskytnú aj záležitosti, s ktorými si neviem hneď poradiť, ale časom sa to poddá). Preto som s 
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radosťou prijala ponuku zastupovať ju aj počas materskej dovolenky. Dúfam, že budem jej 

dôstojnou nástupkyňou a vynasnažím sa byť dobrou knihovníčkou pre našich čitateľov. 

 

       Bc. Ivana Danihelová, Plavecký Štvrtok 

 

 

 

O s o b n o s t i 

 

ŠTEFAN ČULEN 

 

*12. 8. 1815 Brodské 

13. 11. 1892 Malacky 

 

Štefan Čulen je pomerne neznámou osobnosťou, je to farár, ktorý pôsobil v Malackách.  

 

Jeho otec bol roľníkom, mama bola Klára, rodená Hladíková. Štefan Čulen bol starším bratom 

Martina Čulena, ktorý sa neskôr tiež stal kňazom a aj riaditeľom slovenského gymnázia 

v Kláštore pod Znievom. 

 

 
 
   Dom Čulenovcov v Brodskom 

 

 

Štefan Čulen študoval v Trnave a v Pešti, kde ho v roku 1844 vysvätili za kňaza. Kaplánske 

roky strávil najskôr vo Veľkých Levároch a potom v Gajaroch. Od roku 1855 bol farárom v 

Perneku. Tam zrekonštruoval kostol aj faru.  

 

V roku 1862 sa v malackom kláštore uskutočnila schôdza s cieľom vyjadrenia podpory 

memorandu. Zúčastnil sa ho aj Štefan Čulen, vtedy ako pernecký farár. Nemohol sa osobne 

zúčastniť memorandového zhromaždenia v Martine, preto tam poslal aspoň písomný pozdrav. 

Na prvej schôdzi Matice slovenskej 5. augusta 1863 bol menovaný za jedného z piatich 

správcov zbierok pre Maticu slovenskú. V roku 1869 bol menovaný za jednateľa (konateľa) 

Matice slovenskej pre peštiansku župu. 

 

Do Malaciek ho ustanovili za farára v roku 1879, prvý záznam v matrikách je z apríla toho 

roku. V Malackách pôsobil až do svojej smrti. Čulen bol aj literárne činný, prispieval do 

slovenských časopisov. Do Katolíckych novín písal v rámci rubriky Listy z Malaciek. 



OČK(o) 1/2015 

 

29 

Počas jeho pôsobenia v Malackách bola postavená kaplnka sv. Anny na Stupavskej ulici. Keď 

v roku 1889 prišli do Malaciek rehoľníčky vincentky, išli sa predstaviť kniežacej rodine, ale 

aj dekanovi Čulenovi na faru. On im potom vysvätil kaplnku v kláštore v Malom kaštieli, kde 

prevádzkovali školu. 

 

Čulen bol tiež predsedom rímskokatolíckej školskej stolice. V Malackách nechal na vlastné 

náklady postaviť školskú budovu na tzv. Novom Rádku. Budova stojí dodnes, je v nej 

hostinec U Gajdára. 

 

Posledný raz krstil Štefan Čulen 30. októbra 1892. V tento deň aj sobášil a o oboch úkonoch 

spravil záznam do príslušných matrík. Poslednýkrát sobášil o deň neskôr 1. novembra. Do 

matriky to už nestihol zaznamenať. Nasledujúci záznam do matriky krstov 6. novembra 

vykonal františkán P. Izidor Ozorai. V tom čase bolo jasné, že Štefan Čulen čoskoro zomrie, 

zrejme už nevládal vykonávať svoju prácu. 

 

Podľa záznamov v matrikách vieme, že v tom období prišli do Malaciek aj jeho príbuzní, 

ktorí boli kňazmi. Pomáhali v pastoračnej činnosti. Minimálne jeden z bratov prišiel ešte pred 

smrťou Štefana Čulena. Michal Čulen, ktorý pôsobil v nitrianskej diecéze, pokrstil v 

Malackách jedno dieťa. Martin Čulen zosobášil v Malackách jeden pár a pokrstil dve deti. Ich 

synovec Štefan Palkovič, ktorý bol vtedy farárom v Pezinku, pokrstil v Malackách jedno 

dieťa. 

 

Štefan Čulen zomrel 13. novembra 1892. Správu farnosti a vysluhovanie sviatostí až do 

ustanovenia nového farára prevzali františkáni. Nový farár malacký rodák Dr. Jozef Kováč 

prišiel až v apríli 1893. 

 

Brat Martin Čulen zostal v Malackách dlhší čas, podľa záznamov v matrikách minimálne do 

17. novembra. Nechal bratovi vyhotoviť pomník. V tom čase bol už aj on chorý. Cestou 

naspäť prechladol, čo jeho zdravotný stav zhoršilo. Po návrate do Čaky, kde pôsobil, zostal na 

lôžku až do svojej smrti. 

 

 
                   

  Pomník Štefana Čulena na starom cintoríne v Malackách 

 

 

Zdroj: http://malackepohlady.sk/?p=11094  

  

 

 

http://malackepohlady.sk/?p=11094
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