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Milé kolegyne, milí kolegovia, 
 

ešte pred nástupom prázdnin sa knižnice dozvedeli, či získali finančné prostriedky na 

svoje projekty z Fondu na podporu umenia. Tento rok prvýkrát prideľovalo Ministerstvo 

kultúry SR dotácie na kultúru prostredníctvom novej organizácie a s novými pravidlami. Fond 

na podporu umenia ako verejnoprávna inštitúcia vznikol na základe zákona č. 284/2014 Z. z.. 

a nahrádza podstatnú časť dotačného systému ministerstva kultúry. Hlavným poslaním Fondu 

je podpora „živého“ umenia a kultúry, poskytovanie finančných prostriedkov najmä na 

tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; podporu medzinárodnej spolupráce; na 

vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Po obavách, či Fond 

otvorí dotačné programy pre knižnice, sme sa nakoniec mohli uchádzať o finančné 

prostriedky v troch podprogramoch 6.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra, 

6.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity, 6.1.3 Akvizícia knižníc. Zistili sme, že na rozdiel od 

predchádzajúcich rokov nemôžeme žiadať o kapitálové prostriedky a teda nebolo možné 

žiadať finančné prostriedky napríklad na nákup knižnično-informačných systémov, 

biblioboxu alebo bezpečnostného poplachového systému, či počítačového vybavenia. Tiež sa 

navýšila minimálna suma pri projektoch akvizície knižníc na 1000 EUR, čo je pre menšie 

obecné knižnice vysoká suma pri nutnosti spoluúčasti. Preto hodnotiaca komisia predložila 

Rade Fondu návrh na pridanie kapitálových výdavkov a na zníženie minimálnych 

požadovaných finančných prostriedkov v podprograme Akvizícia knižníc na 500 EUR. 

Knižnice ale mohli žiadať finančné prostriedky na nábytok, počítač pre používateľov, 

podujatia, besedy, takže je treba si chystať nápady a využiť túto možnosť financovania. 

O témach na možné projekty môžete porozmýšľať aj pri čítaní tohto čísla. Prináša postrehy 

z mnohých podujatí, ktorá Vás určite inšpirujú. 

Prajem krásne letné dni. 

 

       Mgr. Daniela Tóthová, riaditeľka 
 

A k t u a l i t y 
 
 

Vyhláška Ministerstva kultúry SR č. 201/2016 Z. z. o spôsobe vedenia 

odbornej evidencie knižničných dokumentov 
 

Nová legislatíva v knihovníctve 

 

Dávame do pozornosti, že v Zbierke zákonov SR vyšla nová vyhláška Ministerstva 

kultúry Slovenskej republiky č. 201/2016 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe 

vedenia odbornej evidencie knižničných dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného 

fondu v knižniciach s účinnosťou od 1. júla 2016. 
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Celé znenie vyhlášky je uverejnené na webovom sídle Ministerstva kultúry SR v časti 

legislatíva 

http://www.culture.gov.sk/%20ministerstvo/legislativa/pravne-predpisy-v-oblasti-kultury-

19b.html  

 

Uvedená vyhláška nahrádza 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.  

 

 

 

Nová koncepcia spracovania štatistiky v knižniciach 

 
V časopise Knižnica 1/2016 bol publikovaný príspevok PhDr. Ivety Kilárovej, CSc. 

o vývoji elektronického štatistického zisťovania v oblasti knižníc. Podrobne opisuje 

vymedzenie metodikov z tejto činnosti a uvádza aj najčastejšie chyby pri vypĺňaní online 

formulárov.  

Tento článok prináša výber informácií, ktoré by mohli zaujať knihovníkov mestských 

a obecných knižníc. Plné znenie príspevku si môžete prečítať na:  

http://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Casopis_Kniznica/2016/Kniznica_2016_01.pdf  

 

Príspevok dokumentuje začiatky elektronického štatistického vyhodnocovania činnosti 

knižníc. Online formuláre ročnej štatistiky sa začali vypĺňať od roku 2007 a s malými 

zmenami tento systém fungoval do roku 2014. Na tomto spracovaní, ako si iste pamätáte, sa 

podieľali aj regionálni a krajskí metodici. Na celom Slovensku je nás 50. Prostredníctvom 

vlastných prístupových hesiel sme sa dostali do databázy a formuláre zaslané obecnými 

a mestskými knižnicami alebo ich zriaďovateľmi sme opravovali. Ak sme objavili chybu, 

kontaktovali sme knihovníčky, po konzultáciách sme chybu opravili a následne skontrolovaný 

výkaz odoslali do databázy Ministerstva kultúry SR (MK SR). Po skontrolovaní všetkých 

výkazov knižníc z regiónu našej pôsobnosti sme štatistické formuláre zablokovali. Následne 

ich kontrolovala hlavná spracovateľka formulára, PhDr. Iveta Kilárová, CSc. Nebolo to vraj 

však správne, pretože sme ako metodici preberali zodpovednosť za pravdivé a korektné 

vyplnenie formulárov a tá mala byť na strane jednotlivých spravodajských jednotiek – t. j. 

každej knižnice alebo jej zriaďovateľa. Preto prišlo k zmene. 

Novú organizáciu spracovania štatistiky ste zažili po prvýkrát tento rok. Rozhodnutím 

č. 7/2014 z 29. mája 2014 minister kultúry poveril koordináciou a zabezpečením všetkých 

úloh a povinností súvisiacich s výkonom štátneho štatistického zisťovania v zmysle zákona č. 

540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov Národné osvetové centrum 

(NOC) a gestorom a koordinátorom štátneho štatistického zisťovania sa stal Odbor výskumu a 

štatistiky kultúry (OVŠK) tejto inštitúcie. Riaditeľka odboru Mgr. Dana Pietsch sa stala na 

návrh ministra kultúry zástupcom rezortu kultúry v Štatistickej rade. 

Vytvoril sa nový elektronický formulár pre štatistické údaje činnosti knižníc za rok 

2015. Každá spravodajská jednotka dostala na svoj kontaktný e-mail jedinečný link 

s odkazom na ich formulár. Na tieto zmeny som ako krajská metodička vopred upozorňovala 

pri metodických návštevách a elektronicky som informácie poslala aj na emaily knihovníkov. 

Keďže mnohí nezachytili zmenu vo vykazovaní ktorú som posielala niekoľkokrát, adresáti 

linky na štatistický formulár bez prečítania zmazali. Stávalo sa to najmä na obecných úradoch, 

ak v knižnici nie je zavedený internet, alebo pani knihovníčka nepracuje s počítačom, takže 

údaje do systému mala vyplniť pracovníčka obecného úradu. Situáciu sťažoval aj fakt, že 

knihovníci resp. tí, ktorí mali za úlohu štatistický formulár vyplniť, nečítali metodické 

http://www.culture.gov.sk/%20ministerstvo/legislativa/pravne-predpisy-v-oblasti-kultury-19b.html
http://www.culture.gov.sk/%20ministerstvo/legislativa/pravne-predpisy-v-oblasti-kultury-19b.html
http://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Casopis_Kniznica/2016/Kniznica_2016_01.pdf
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vysvetlivky, pokyny k vyplneniu a mnohé okienka vo formulári preskočili s tým, že ak ich to 

pustilo ďalej, tak je to asi správne. 

Regionálni a krajskí metodici boli tento rok zo spracovania úplne vylúčení, takže sme 

nemohli so „svojimi“ knižnicami konzultovať a opravovať formuláre. Všetky štatistiky za 

celé Slovensko centrálne kontrolovali tri pracovníčky v Slovenskej národnej knižnici 

v Martine. Tie vás kontaktovali v prípade, ak našli vo formulároch chyby.  

Verím, že na budúci rok to po tohtoročnej skúsenosti pôjde oveľa ľahšie a všetci 

dokážu formulár samostatne vyplniť. Očakávajte zase výzvu na e-mailovú adresu, ktorú ste 

uviedli vo formulári tento rok. Všetkým odporúčam prečítať si celý článok, link je uvedený 

vyššie. 

 

 

Najčastejšie chyby pri vyplňovaní formulára  

 

Najväčší problém predstavuje nečítanie metodických vysvetliviek a prenášanie 

zodpovednosti za správnosť údajov na príslušných metodikov. Ak sa vyskytne problém pri 

vyplňovaní, mnohé SJ sa obracajú len na metodika, nie na spracovateľky formulára v SNK 

uvedené vo výzve na vyplnenie formulára, čo má za následok nejednotné chápanie uvádzania 

údajov. V nasledujúcom prehľade uvádzame chybné údaje, ktoré dosahujú výskyt aspoň 10 

%, niektoré až 95 %.  

 Identifikačná strana: Nesprávne prepísaný názov SJ (ak knižnica nemá právnu 

subjektivitu, uvádza sa jej zriaďovateľ), chybné IČO, neuvedené alebo chybne 

uvedené evidenčné číslo (pritom ev. č. je okrem poskytovania služieb ďalšou 

charakteristikou, ktorá určuje knižnicu podľa zákona č. 126/2015, a zároveň platí, že 

SJ môže byť len knižnica zriadená podľa tohto zákona, povinnosť zaevidovať sa v 

Zozname knižníc SR vedenom na MK SR majú knižnice aj podľa zákona č. 183/2000; 

nezaevidované knižnice nebudú zaradené do štátneho štatistického zisťovania o 

knižnici). Knižnica s nízkym počtom používateľov (do 10), návštevníkov a výpožičiek 

trvá na tom, že je fungujúca a domáha sa vyplňovania formulára o knižnici 

poskytujúcej služby verejnosti. Metodici v rozpore so zákonom o knižniciach vo 

svojich adresároch popri fungujúcich knižniciach evidujú aj stagnujúce „knižnice“ a 

svojim knižniciam automaticky preposielajú všetky pokyny od spracovateľky určené 

pre metodikov, následne sa stagnujúce knižnice domáhali opakovane zaslania online 

formulára na vyplnenie (pri každej požiadavke na pridelenie linku treba potom v 

Zozname SJ overiť, či je požiadavka oprávnená, dokonca pre stagnujúce knižnice 

vymáhali linky aj metodici); chyby v určení typu zriaďovateľa a knižnice (možno len 

technický problém, niekedy sa ukladal len typ „vedecká“), v telefónnych číslach, v e-

mailových kontaktoch, v menách.  

 1. modul Sieť knižníc: Nie je uvedený typ knižnice. Mestské knižnice uvádzajú, že sú 

súčasne aj obecné profesionálne.  

 2. modul Knižničný fond: Nie je uvedené členenie knižničných jednotiek podľa typu 

dokumentu, ich počet nenadväzuje na údaje z predchádzajúceho roka, chýba údaj o 

knižničných jednotkách vo voľnom výbere, automatizovane spracovaných.  

 3. modul Výpožičky a služby: Na obecných úradoch prepisujú údaje do online 

formulára z podkladov knihovníčky, automaticky uvádzajú len prezenčné výpožičky, 

ale pri overovaní a vysvetlení, čo sú absenčné a prezenčné výpožičky, majú takmer 

všetci absenčné. Knižnice neuvádzajú absenčné výpožičky, nevedia, čo sú absenčné a 

prezenčné výpožičky, nevedia, čo sú študijné a čitateľské miesta, neuvádzajú plochu 

knižnice pre používateľov, počet prevádzkových hodín, MVS uvádzajú len 

výnimočne.  
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 4. modul Používatelia služieb knižnice, návštevníci, podujatia a edičná činnosť: 

Nečítajú metodické vysvetlivky, nevedia, čo sú aktívni používatelia, čo sú návštevníci; 

automaticky uvádzajú rovnaký počet návštevníkov a aktívnych používateľov s 

vysvetlením, že knižnicu navštevujú tie isté fyzické osoby, ako sa zaregistrovali (týka 

sa to najmä verejných knižníc). V špeciálnych knižniciach si často požičiavajú knihy 

do príručných knižníc na dlhší čas, prípadne vracajú knihy len na recepciu, 

poverenému zamestnancovi a pod., takže do knižnice vstupujú len vtedy, keď si chcú 

niečo vypožičať. Počet podujatí zameraných na informačnú výchovu sa uvádza ako 

údaj z počtu realizovaných výchovno-vzdelávacích podujatí, ale uvádzajú ho ako údaj 

z počtu všetkých podujatí. Počet návštevníkov knižnice uvádzajú len ako presný súčet 

návštevníkov na podujatiach knižnice bez aktívnych používateľov. Uvádzajú počet 

počítačov s internetom pre verejnosť, ale bez návštevníkov, ktorí ho v knižnici využili. 

Neuvádzajú počet obyvateľov v sídle verejnej knižnice, naopak, v špeciálnych 

knižniciach údaj uvádzajú (údaj však majú podľa metodických vysvetliviek uvádzať 

len verejné knižnice).  

 5. modul Ekonomické ukazovatele: Odmietajú uvádzať údaje o knižnici, ktorá je 

súčasťou inej inštitúcie, uvádzajú náklady a príjmy za celé inštitúcie, neuvádzajú 

poistné a odvody zo mzdových nákladov a z dohôd, nevedia, čo sú prevádzkové 

náklady, hoci sa údaj vyžadoval aj v predchádzajúcom roku, odmietajú uviesť príjmy, 

hoci mali výdavky.  

 6. modul Osoby zabezpečujúce činnosť knižnice: Nečítajú metodické vysvetlivky, 

nevedia, že sa už neuvádzajú prepočítané úväzky (píšu napr. 005). Uvádzajú 

nesprávne vypočítanú priemernú mesačnú mzdu, uvádzajú ročnú mzdu, sčítavajú 

priemerné mzdy niekoľkých zamestnancov, uvádzajú rovnakú priemernú mzdu pri 

rôznom počte zamestnancov (napr. z toho ženy, počet zamestnancov vykonávajúcich 

knihovnícke činnosti iný ako celkový počet zamestnancov), uvádzajú všetkých 

zamestnancov celej organizácie, ktorej súčasťou je knižnica.  

 

Postup pri doručení žiadosti o poskytnutí údajov štátneho štatistického 

zisťovania 

 

Riaditeľka OVŠK spracovateľov upozornila, že všetky žiadosti o poskytnutie 

údajov získaných prostredníctvom štátneho štatistického zisťovania bez ohľadu na 

subjekt (či to bude štátna alebo verejná správa, verejnoprávna inštitúcia, mimovládny 

sektor, študenti, ale aj nadriadení alebo kolegovia) treba poslať OVŠK NOC, kde 

posúdia, či poskytnutie údajov nie je v rozpore s príslušnými právnymi predpismi 

(napr. na administratívne účely je poskytovanie údajov prísne zakázané). Pokiaľ by 

boli údaje poskytnuté v rozpore so zákonom, môže byť voči MK SR (následne voči 

OVŠK a spracovateľom) vyvodená zodpovednosť za porušenie ustanovení zákona č. 

540/2001 Z. z. o poskytovaní (porušenie mlčanlivosti) a použití údajov a uložená 

pokuta do výšky 3 320 €. Preto treba každú žiadosť (aj z vlastnej inštitúcie) poslať 

OVŠK NOC, kde žiadosť zaevidujú a posúdia (najmä účel, typ a rozsah údajov). 

OVŠK NOC robí aj štatistiku, kto a na aký účel žiada štatistické údaje v oblasti 

kultúry.  

               PhDr. Iveta Kilárová, CSc., SNK v Martine 

 

KILÁROVÁ, Iveta. Nová koncepcia spracovania štatistiky v knižniciach. In: Knižnica, roč. 

17, 2016, č. 1. s. 36 – 40. 
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Z   h i s t ó r i e   o b c í   a   k n i ž n í c 
 
 

 

     Marianka 
 

Možno predpokladať, že to bola najskôr osada, ktorá vznikla z osadníkov na 

pavlínskych majetkoch a pravdepodobne aj z radov baníkov. V 18. storočí je v obci doložený 

pivovar a bridlicové bane. V roku 1828 mala obec 110 domov a 798 obyvateľov. Historicky 

hodnoverné záznamy o pútnickom mieste možno doložiť od r. 1377, prvé legendy 

o pútnickom mieste sú známe od 17. storočia.  

Na základe starších prameňov opisujú prvý zázrak a nájdenie sošky v rôznych 

variantoch. Historici rádu pavlínov, ktorý toto miesto spravoval zapísali ústne tradovanú 

legendu o pustovníkovi, ktorý žil v tomto údolí a z hruškového dreva si vytesal sošku Panny 

Márie (podľa pavlína Ľudovíta Kummera to bolo v roku 1030). Počas nepokojov, ktoré 

nastali v Uhorsku po smrti kráľa Štefana, pustovník musel zo svojho miesta utiecť. Sošku 

skryl do bútľavého stromu. Našla sa o niekoľko desaťročí neskôr. Spôsob ako sa soška našla 

je zahalený. Najznámejšie tradovaná legenda hovorí, že v údolí žil zbojník, ktorému sa 

narodili ťažko postihnuté deti. Keď to nešťastný otec videl, sľúbil že napraví svoj život a dal 

sa na pokánie. Vo sne sa mu vraj zjavila Matka Božia a ukázala mu miesto, kde má kopať v 

zemi, nájsť tam sošku a pod ňou prameň. Ak vo vode prameňa vykúpe deti, budú zdravé. Tak 

sa aj stalo a bývalý zbojník zasvätil po tejto udalosti svoj život Božej službe.  

História pútnického miesta sa začína písať od roku 1377, keď sa tu zastavil uhorský 

kráľ Ľudovít I. Veľký, z rodu Anjou. On položil základný kameň kostola a zveril správu 

pútnického miesta rádu Pavlínov. V roku 1380, keď bol kostol dostavaný, ten istý kráľ 

slávnostne preniesol milostivú sošku na hlavný oltár. Kostol Narodenia Panny Márie je 

pôvodne gotický. Gotickú konštrukciu si aj zachoval. Koncom sedemnásteho storočia bol na 

náklady cisára Leopolda I., rekonštruovaný v barokovom slohu. Z tohto obdobia pochádzajú 

štuky, maľby, ozdoby a bočné oltáre, ktoré sa nachádzajú v lodi kostola. Aj presbytérium bolo 

prestavané v barokovom štýle, ale koncom devätnásteho storočia (1877) bolo regotizované. Z 

tohto obdobia pochádza neogotický hlavný oltár, bočný oltár Božského Srdca Ježišovho a 

vitráže v oknách kostola. Väčšina architektonických pamiatok v mariánskom údolí pochádza 

z obdobia baroka. Lurdská jaskyňa a krížová cesta boli postavené v prvej polovici 

dvadsiateho storočia. Rád sv. pavlínov spravoval pútnické miesto od spomínaného roku 1377 

do roku 1786. Na tomto mieste zažil slávny rozkvet ale aj úpadok a zánik.  

Od šestnásteho storočia sídlil v Marianke generálny predstavený rádu a pavlíni tu mali 

aj teologické štúdium. Generálny predstavený mal právo udeľovať doktorát teológie. V roku 

1786 Jozef II. zrušil okrem iných aj rád pavlínov a tak Marianku dlhé roky spravoval 

diecézny klérus. Kláštor neskôr kúpil knieža Schwarzenberg z Orlíka nad Vltavou, ktorý ho 

prestaval v klasicistickom štýle na poľovnícky zámoček. Z kláštora sa stal kaštieľ, ktorý 

vlastnilo viacero grófskych rodín. Od roku 1927 - 1950 pútnické miesto spravuje Kongregácia 

bratov tešiteľov, ktorá vznikla v roku 1922. V roku 1936 dali tešitelia postaviť krížovú cestu 

so sochami v životnej veľkosti. V roku 1950 bola kongregácia násilne zlikvidovaná spolu s 

ostatnými rehoľami na Slovensku, ale od roku 1990 sa znova ujala správy Marianky. Tešitelia 

zrekonštruovali kostol a bývalý pavlínsky kláštor (kaštieľ), ktorý slúži ako pútnický a 

exercičný dom. V súčasnosti v Marianke sídli generálny predstavený Kongregácie tešiteľov. 

 

Miestna ľudová knižnica v Marianke 

Prvý doložený záznam o činnosti knižnice je z roku 1961. Predpokladá sa však, že 

knižnica pracovala už pred rokom 1956. Umiestnená bola v školskom kabinete ZŠ, v štyroch 

skriniach, kam bola presťahovaná začiatkom decembra 1961 z miestnosti, ktorá patrila JRD. 
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Knihovníčkou bola Alžbeta Vančová, učiteľka, ktorá uviedla, že ako knihovníčka pracovala 

od roku 1956. Knižnica mala v jej začiatkoch 921 k. j. a v roku 1961 to bolo už 1 295 

zväzkov literatúry. V tom istom roku knižnica dostala dotáciu na nákup kníh 1000,- Kčs. 

Predsedom školskej a kultúrnej komisie bol p. Čajkovič. Okrem Miestnej ľudovej knižnice 

bola v obci aj školská knižnica s 788 k. j., z toho bolo 280 kníh v žiackej knižnici a 508 kníh 

v učiteľskej knižnici. Obe tieto knižnice spravovala p. učiteľka Danková. Na JDR bola 

knižnica tiež, obsahovala 39 k. j. Dňa 10. októbra 1964 sa Alžbeta Vančová pre dlhodobú PN 

vzdala funkcie knihovníčky a jej miesto zaujal Anton Macušek, učiteľ. Knižničný fond vtedy 

obsahoval 1 662 k. j. V knižnici vtedy vypomáhali štyria aktivisti.  

V roku 1970 do knižnice nastúpila Oľga Poláková, neskôr Čačková, ktorá knihovnícku 

prácu vykonávala profesionálne v Bratislave a popri tom pracovala aj v Marianke. Knižničný 

fond obsahoval 5 307 k. j. Pani Čačková postupne zostavila katalóg, roztriedila literatúru. 

V knižnici pracovala 35 rokov. Je držiteľkou pamätného listu prednostu Okresného úradu 

v Malackách, i ďalších ocenení, ktoré si za svoju dlhoročnú prácu zaslúžila. Mariančania si 

požičiavali literatúru v bývalej MŠ na Karpatskej ulici, neskôr na MNV, v hasičskej 

zbrojnici, v prístavbe starej školy, v kultúrnom dome. V roku 2010 sa stala knihovníčkou 

Bronislava Maderová, ktorá v knižnici pracovala necelý rok. Od roku 2011 bola knižnica 

vykazovaná ako stagnujúca. Od roku 2014 knižnica opäť funguje v nových priestoroch. 

Knihovníčkami po otvorení knižnice bola pani Edita Radačovská, neskôr Blanka Veselá 

a teraz je knihovníčkou opäť pani Radačovská. Starostom obce na obdobie 2016-2018 je Peter 

Hasoň.  

 

          K. Benciová 

 

             
     Moderná, útulná knižnica v Marianke 
 

 
 

Z   n a š i ch   k n i ž n í c 

 

 

 

Knižnica Plavecký Mikuláš 

 
V obci Plavecký Mikuláš sa nachádza MĽK v priestoroch budovy Obecného úradu. 

Priestory majú veľkú východu v tom, že vedľa knižnice je veľká zasadačka a táto sa využíva 

súčasne s knižnicou keď sa robia v MĽK rôzne podujatia, najmä v mesiaci marec, kedy je 

v knižnici deň otvorených dverí každý piatok. Knižnica je teda otvorená každý piatok 
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v mesiaci. Jej dlhoročnou vedúcou je pani Vlasta Dulanská, ktorá do tajov knižnice postupne 

uvádza svoju dcéru Lucku. 

Knižnica prešla v posledných rokoch veľkou rekonštrukciou. Občan našej obce pán 

Ing. Marián Studenič, pracovník spoločnosti Siemens, s.r.o., predložil zamestnanecký projekt 

na Centrum pre filantropiu na rekonštrukciu regálov vo výške 660.- €. Jeho projekt bol síce 

úspešný ale získal len 330.-€, čo bolo na rekonštrukciu regálov málo. No prišiel zásah v pravú 

chvíľu a na Obecný úrad priniesli manželia Švatarákoví 600.- €, aby sa práce v knižnici 

nezastavili a mohli byť dokončené. Regály zhotovil pán Andrej Chudík, ktorý má v našej obci 

firmu na výrobu nábytku. No a aby knižnica dosiahla ten správny vzhľad, prispelo sa aj 

z rozpočtu obce a urobila sa nová plávajúca podlaha. 

Teší nás, že knižnicu navštevuje čoraz viac mladých ľudí. Každý mesiac prídu deti zo 

ZŠ z obce, ktoré si popozerajú nové knihy a vždy si čo to aj vypožičajú.  

Ako je spomínané v úvode, v knižnici robíme veľa podujatí. Nádherné podujatie bolo 

čítanie z Biblie, či 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra, beseda s účastníkom II. Svetovej 

vojny s pánom Floriánom Záhradníkom, ktorý bol odvlečený do zajatia. Jedna z posledných 

besied bola beseda o bývalom poľovníckom zámočku Mon Repos s občanom Plaveckého 

Mikuláša, pánom Štefanom Sýkorom a veľa ďalších podobných podujatí. V obci sme radi, že 

máme takýto kultúrny stánok, veď čítaním si rozširujeme svoj obzor, svoje vedomosti 

a vzdelaný človek je úspešný človek. 

Pod článkom sú ilustračné fotografie na ktorých môžete porovnať ako vyzerala 

knižnice pred prestavbou a teraz. Fotografie nám veľmi ochotne poskytol dvorný fotograf 

obce Plavecký Mikuláš, pán Ján Sivčo.  

 

        Marta Hlavatá, starostka obce Plavecký Mikuláš 
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Fotografie: Ján Sivčo 
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Knižnica v Plaveckom Štvrtku 
 

Obec Plavecký Štvrtok leží na Záhorí. Jej obyvatelia (volajú ich „Štvrtčania“) majú do 

metropoly Záhoria a zároveň okresného mesta Malaciek na skok – 10 km a len o čosi ďalej do 

Bratislavy. História tejto obce (známej najmä tým, že je tu jedna z najväčších rómskych osád 

na Slovensku) siaha hlboko do minulosti. Už v druhej polovici 12. storočia bola 

pravdepodobne trhovou osadou (odtiaľ je aj jej názov, lebo každý štvrtok sa v  osade konali 

trhy). A  epiteton „Plavecký“? Začal sa používať až v  18.-19. storočí a označoval príslušnosť 

obce k Plaveckému panstvu (slovo „plavecký“ je odvodené od slova „polovci“ čiže „plavci“, 

ale to neoznačovalo ľudí, ktorí vedia plávať, ale ľudí, ktorí boli plaví. Stali sa strážcami 

hraníc a usadili sa najmä pod hradom Dominium Detrekó, ktorý poznáme pod menom 

Plavecký hrad). Dnes je Plavecký Štvrtok malebná obec, obkolesená borovými lesmi, 

uprostred ktorých je krásne jazero s  piesočnou plážou. Obec má 2 385 obyvateľov, detí do 15 

rokov je v obci okolo 400. Sem sme sa pred desiatimi rokmi presťahovali z Bratislavy a stali 

sme sa „Štvrtčanmi-prišelcami“.  

Pre mňa, ako knihovníčku na dôchodku, bola dôležitou informácia, či je v Plaveckom 

Štvrtku knižnica. Siahla som, ako inak, po internete a našla – Plavecký Štvrtok – Informačný 

portál obce. Na knižnicu bolo možné kliknúť priamo v hlavnom menu, ale aj pod hlavičkou 

kultúra. Dozvedela som sa tam, že v  Plaveckom Štvrtku majú obecnú knižnicu, ktorá sídli 

v tzv. Podnikateľskom centre (predtým Dom kultúry), aké má výpožičné hodiny, kto ju vedie 

a  kontaktné údaje. Stránka obecnej knižnice ďalej umožňuje, prečítať si Knižničný poriadok 

(z roku 2010) a prezrieť si Zoznam kníh.  

Nepodarilo sa mi zistiť, kedy knižnica vznikla, ale podľa tvrdenia pamätníkov, v  roku 

1945 už fungovala. Je však pravdepodobné, že tu fungovala už aj pred vojnou. Počas svojej 

existencie sa knižnica štyri razy sťahovala, naposledy do zrekonštruovaného spomínaného 

Podnikateľského centra, kde sídli na 1. poschodí a  má k  dispozícii dve miestnosti. V prvej 

miestnosti je požičovňa s voľným prístupom ku knižničnému fondu a v druhej je čitáreň.  

Knižničný fond je rozdelený do štyroch oddelení: - oddelenie odbornej literatúry pre 

dospelých, - oddelenie krásnej literatúry pre dospelých, - oddelenie odbornej literatúry pre 

deti a mládež, - oddelenie krásnej literatúry pre deti a mládež.  

V  týchto oddeleniach sa  ďalej delí do skupín,  podskupín (napr. krásna literatúra pre 

dospelých má vyčlenené detektívky, historické romány a pod.). V rámci nich sú knihy radené 

abecedne. Orientácia vo fonde je veľmi jednoduchá a účelná.  

Knižničný fond obsahuje takmer 7 tisíc knižničných jednotiek a zopár titulov 

časopisov, ktoré knižnica získala darom od obyvateľov obce. Knižnica eviduje 98 aktívnych 

čitateľov, z tohto počtu je 31 detí do 15 rokov, medzi ktorými sú aj deti z  rómskej osady, žiaci 

miestnej základnej školy (sídli v  bezprostrednej blízkosti Podnikateľského centra a teda aj 

obecnej knižnice). Žiaci najčastejšie knižnicu navštevujú v septembri, na začiatku školského 

roku, ale počas roka sú už ich návštevy v knižnici zriedkavejšie. Zo štatistiky napr. vyplýva, 

že knižnica realizovala v  uplynulom roku 1 570 výpožičiek, pričom sa najviac požičiavala 

krásna literatúra pre dospelých (1 157 kn. j.), potom krásna literatúra pre deti (310 kn. j.), 

odborná literatúra pre dospelých (55 kn. j.) a najmenej náučná (odborná) literatúra pre deti (48 

kn. j.)  

Za pozornosť stojí realizácia zaujímavého projektu S knihou za zážitkami, ktorý 

knižnica úspešne realizovala v roku 2013 a ktorý sa uskutočnil vďaka finančnej podpore SPP 

a Nafty a. s. Cieľom projektu bolo pripraviť a  zorganizovať také aktivity, ktoré hravou 

formou pomáhajú rozvíjať detské čítanie a  prácu s  detskou knihou vo všeobecnosti, 

s dôrazom na podporu detí zo znevýhodnenej skupiny obyvateľstva. V  rámci realizácie tohto 

projektu vznikla v  knižnici čitáreň, v ktorej sa úspešne realizovala aj v tejto obci populárna 

Noc s Andersenom a Zážitkové čítanie.  
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Okrem slávnostného otvorenia čitárne zorganizovala knižnica v  rámci spomínaného 

projektu napr. čajové popoludnie, kedy si záujemcovia mohli posedieť pri chutnom čaji 

a koláčiku, prečítať si z obľúbenej knižky alebo si len tak oddýchnuť pri relaxačnej hudbe 

a vôni, či zahrať partičku šachu. Ďalšie podujatie Z knižnice do divadla sa nieslo v  znamení 

návštevy bábkového divadla a predstavenia Čin Čin i predstavenia v SND Mechúrik 

Koščúrik. Cestovateľský kútik sa zameral na Francúzsko. Predvianočné čítanie sa venovalo 

dvom kategóriám detí – najmenším od 3 a pol do 8 rokov a starším od 9 do 13 rokov. Všetky 

podujatia knižnice vždy propagoval o. i. aj obecný rozhlas. Na webovej stránke knižnice – 

http://kniznicaps.webnode.sk/ je tiež bohatá fotogaléria, ktorá dokumentuje jednotlivé 

podujatia. Je to zároveň svedectvo o bohatej účasti detí z Plaveckého Štvrtka na výborne 

zorganizovaných podujatiach obecnej knižnice.  

V súčasnosti je činnosť knižnice trochu v útlme, lebo knihovníčka odišla na materskú 

dovolenku a  v knižnici sa zapracováva nová pracovníčka. Je chvályhodné, že obec knižnicu 

nezatvorila a základné služby knižnice, čiže požičiavanie literatúry, sa neprerušili. Som však 

presvedčená (pani knihovníčka to aj naznačila), že veľmi skoro budeme počuť z obecného 

rozhlasu, ako obecná knižnica pozýva deti všetkých vekových kategórií na Jarné zážitkové 

čítanie a možno aj na iné akcie, organizované v rámci spomínaného projektu S knihami za 

zážitkami.  

Som rada, že ako obyvateľka Plaveckého Štvrtka sa môžem pochváliť nielen krásnym 

okolím, ale aj dobre fungujúcou obecnou knižnicou.  

    

Marcela Horváthová 
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 2/2016, s. 16-17. 

 

 

 

Ivanka pri Dunaji 

Knižnica - miesto pre fantáziu a relax 
 

Projektom Obecná knižnica – miesto pre fantáziu a relax sa nám podarilo nadviazať na 

projekt modernizácie a elektronizácie obecnej knižnice, ktorý bol podporený finančnými 

prostriedkami z Ministerstva kultúry SR (MK SR), v roku 2014. Vďaka elektronizácii obecnej 

knižnice sa sprehľadnila evidencia kníh a výpožičiek.  

V roku 2015 sme opäť vďaka finančným prostriedkom poskytnutým z MK SR 

pokračovali v modernizácii priestorov obecnej knižnice. Zámerom projektu bolo získanie 

a zútulnenie priestoru knižnice a jeho širšie využitie pre čitateľov, návštevníkov, ako 

i knihovníčku. Zakúpením knižničných úložných regálov sme získali potrebný priestor pre 

našich čitateľov, ako i priestor na realizovanie rôznych besiedok, výstav a podujatí.  

Zakúpením koberca, sedacích pohoviek, sedacích vakov sa nám podarilo vytvoriť 

príjemné miesto pre relax. V obecnej knižnici sme vytvorili aj detský kútik, kde umožňujeme 

deťom tráviť čas pri detských knižkách, rozvíjať tak svoju fantáziu, preniesť sa do sveta 

rozprávok a rodičom, ako i starým rodičom ničím nerušený výber literatúry.  

Po otvorení knižnice boli realizované prvé besiedky s deťmi zo ZŠ M. R. Štefánika. 

Plánujeme aj besiedky s MŠ, rozprávkovanie pre deti, noc v knižnici, čítanie pre dospelých 

a mnoho ďalších podujatí. Veríme, že vynovená knižnica sa bude tešiť veľkej obľube. 

Poďakovanie patrí aj MK SR a všetkým, ktorí sa na realizácii projektu podieľali.  

 

Náklady celkom  9.593,61 € 

Dotácia z MKSR 6.500,00 € 

Vlastné zdroje obce 3.093,61 €       Jana Esterle 
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  Knižnica v Ivanke pri Dunaji prešla rozsiahlou rekonštrukciou 

 
Vzniknuté priestory sú využívané na stretnutia a besedy 

 

 

 

 
 

Napriek obrovskej konkurencii internetu, televízie, múdrych telefónov či 

elektronických čítačiek, ľudia stále neprestali čítať knihy. A to je dobre. Pretože, ako napísal 

Ján Amos Komenský: „Ten, kto nemiluje knihu, nemiluje múdrosť. Ten, kto nemiluje 

múdrosť, stáva sa hlupákom...“ 
 

Hoci sa regály kníhkupectiev prehýbajú pod množstvom nových i starších kníh, nie 

každý si ich môže kvôli vysokej cene kupovať tak, ako by chcel. A nie každý túži mať doma 
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police, plné prečítaných kníh. Riešením boli a sú knižnice. Knižnica v kultúrnom dome.  

Nie každý Doľančan vie, že knižnicu máme aj v našej obci. Od založenia v roku 1997 

ju vedie pani Jana Tichá, ktorá každý utorok a štvrtok od 16. hodiny otvára dvere obecnej 

knižnice na poschodí kultúrneho domu. Má na starosti takmer 4 tisíc výtlačkov kníh, starších i 

nových, z rôznych žánrov, pre všetky vekové skupiny. Nájdeme tu cestopisy, históriu, náučnú 

literatúru, zdravovedu, športové knižky, literatúru pre mládež, pre deti, slovenskú beletriu, 

veľké svetové romány, jazykovú literatúru, detektívky či romantické bestsellery.  

 

Čitatelia nevymreli.  

„Knižnicu som pred devätnástimi rokmi preberala z našej školy, knihy skončili kdesi v 

skriniach a obec sa rozhodla prevziať ju pod svoju správu,“ spomína na svoje začiatky v 

kráľovstve kníh pani Tichá. Mnoho poškodených kníh sama opravila, pretože, ako hovorí, 

veľmi málo a nerada knižky vyraďuje. Zo začiatku si prichádzalo požičiavať knihy pomerne 

veľa ľudí, potom nastal istý útlm, ale dnes je to zasa lepšie, prichádzajú noví čitatelia, k 

pravidelným „klientom“ pribudla základná i materská škola.  

 

Múdrosť zadarmo.  
Každý, kto si chce v našej obecnej knižnici požičať knihu, sa musí zaregistrovať a 

dostane preukaz – zápisné je symbolické jedno euro, všetky výpožičky zadarmo. Dnes už má 

pani Tichá v evidencii 218 čitateľských preukazov, hoci nie všetky sú ešte aktívne. Knihu si 

môžeme požičať na mesiac, ale ak ju nestihnete včas prečítať a vrátiť, výpožičná lehota sa dá 

predĺžiť. „Musím ale o tom vedieť, stačí zatelefonovať,“ vysvetľuje J. Tichá. Knihy sa vraj v 

našej obci vracajú poctivo. Sama niekedy zájde za staršími, ktorí sa už ťažšie hýbu a knižky 

im prinesie.  

 

Zo života knihy  
Práce s knihami má pani Tichá viac, ako len na dve hodiny dvakrát týždenne. Okrem 

dôkladnej evidencie musí kontrolovať stav kníh, opravuje drobné poškodenia, sleduje termíny 

výpožičiek a najmä sa stará o prísun noviniek. „Zapisujem si, o ktoré tituly majú ľudia 

najväčší záujem a tie potom zájdem kúpiť, obec financuje okrem prevádzky aj nákup nových 

kníh,“ vysvetľuje p. Tichá. Momentálne je podľa nej najväčší záujem o romantické príbehy a 

detské detektívky, veľa požičaných kníh tiež tvorí povinné čítanie v školách.  

„V obehu“ má podľa evidencie neustále okolo 70 kníh, podľa zápisov v evidenčných 

kartičkách vidno, aké knihy si ľudia požičiavajú najčastejšie. Niektorí aj päť naraz.  

 

Stránky o budúcnosti  
O osud kníh v budúcnosti pani Tichá strach nemá. Ľudia podľa nej stále čítajú radi a 

teší ju, že do našej knižnice chodí veľa detí. Každému vie poradiť, odporučiť vhodný titul, 

nájsť tú správnu knihu. „Vysvetľujem im, že musia čítať, aby vedeli komunikovať, aby mali 

dobrú výslovnosť, aby sa čosi naučili, napríklad z cudzích jazykov.“ Je dobré, že na to majú 

príležitosť aj vďaka našej obecnej knižnici. Veď, ako povedal spisovateľ Charles Bukowski, 

„Bojte sa človeka, ktorý prečítal iba jednu knihu.“ 

 

Zdroj: http://www.dolany.sk/images/noviny/2016/dolanske_noviny_02_2016.pdf  

 

 

 

 

 

http://www.dolany.sk/images/noviny/2016/dolanske_noviny_02_2016.pdf
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Týždeň slovenských knižníc 

Malokarpatská knižnica v Pezinku 
  

 

V týždni slovenských knižníc sa knižnice snažia zhromaždiť čo najviac podujatí. 

Zároveň ale, najmä v menších mestách, kalkulujú s okruhom potenciálnych návštevníkov, aby 

im na podujatia vôbec prišli. Túto dilemu sme riešili v predchádzajúcich rokoch aj v Pezinku, 

a povedali sme si, že pripraviť každý deň nejaké podujatie je zbytočné, lebo okruh 

návštevníkov knižničných podujatí v 22-tisícovom meste nie je až taký veľký, aby pri 

obrovskej ponuke kultúry v Pezinku aj v blízkej Bratislave prišli ľudia aj do knižnice. Tento 

rok sme ale zariskovali a program zostavili tak, že sme denne ponúkli jedno podujatie pre deti 

a jedno pre dospelých návštevníkov.  

Týždeň slovenských knižníc sme 1. marca 2016 oficiálne otvorili besedou s Petrou 

Nagyovou-Džerengovou, ktorá sa so žiakmi ZŠ Fándlyho rozprávala o známych a  

obľúbených knižkách Klára a mátohy, Klára a iglu a Klára a Tity. Prezradila nám aj čosi o 

svojich deťoch, o písaní knižiek nielen pre deti, ale aj pre dospelých, o vydavateľstve, 

v ktorom pracuje. Poobede sme predovšetkým ženám ale aj záujemcom o zdravú výživu 

predstavili autorku knižnej novinky Skvelé recepty pre telo aj dušu Ivetu Papcunovú, ktorá si 

ako svojho hosťa priviedla Ľubicu Balážovú, spoluautorku receptov z  predstavovanej knihy. 

Téma prepojenia fyzického a  duševného zdravia, zdravej výživy a  pohody je stále aktuálna, 

potvrdila to aj miestnosť plná účastníkov. Novú knihu uviedol do života Peter Valo. 

Návštevníci mali možnosť ochutnať zdravé sladkosti, ktoré pripravili hosťky bez použitia 

cukru a chemických dochucovadiel.  

Už tradične sa v Pezinku počas Týždňa slovenských knižníc koná aj slávnostné 

celoročné vyhodnotenie Literárno-výtvarnej súťaže. Z víťazov mesačných kôl vyberá odborná 

porota víťazov absolútnych. Porotcom v tohtoročnej literárnej časti súťaže bol začínajúci 

pezinský spisovateľ Július Belan, ktorý pre malých autorov napísal aj Desatoro pre malých 

spisovateľov ako odporúčania pre ďalšiu tvorbu. Úlohu porotcu vo výtvarnej časti si splnil 

mladý výtvarník Matúš Novek. V  stredu 2. marca 2016 sa zišli finalisti mesačných kôl súťaže 

a dozvedeli sa, kto získal diplom aj pekné ceny.  

V to isté doobedie navštívili naše kolegyne Domov sociálnych služieb v Pezinku 

a počas podujatia Za náruč kníh im predstavili knižné tituly z rôznych oblastí, novinky aj 

bestsellery. Pospomínali na obľúbených autorov z ich mladosti a nechali zásielku kníh na 

čítanie či listovanie.  

Streda patrila tiež záujemcom o cestovanie ale aj o medicínu. V priestoroch knižnice 

sme otvorili výstavu fotografií lekára MUDr. Martina Bibzu, ktorý niekoľko mesiacov pôsobil 

ako lekár v  Južnom Sudáne, v miestnej nemocnici Marial Lou na projektoch Vysokej školy 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Fotografie zachytávali bežný život v  jednom z  

najchudobnejších a  najnebezpečnejších štátov sveta ako aj činnosť nemocnice, ktorú 

vybudovala a  prevádzkovala taliansko-rwandská organizácia AAA. Už počas výstavy 

prebehla diskusia o  tom, ako sa vlastne v tejto najmladšej krajine sveta žije. Preto sme neskôr 

– 12. apríla pripravili s  M. Bibzom besedu spojenú s  premietaním, ktorá pre veľký záujem 

trvala viac ako 2 hodiny.  

Vo štvrtok 3. marca 2016 sme v rámci Jarného maratónu s knihou, už tradičného 

podujatia bratislavských verejných knižníc, do ktorého sa zapojila aj Malokarpatská knižnica 

v Pezinku, čítali knižku Mimi a Líza 2 od autoriek Kataríny Kerekesovej, Kataríny Molákovej 

a Alexandry Salmely. Hlavným poslaním maratónu je podporovať a propagovať čítanie u detí 

predstavením knižky, príp. besedou s autormi. Tentokrát sme nemali možnosť sa stretnúť s  

autorkami knihy, ale so Zuzkou Polonskou, ktorá v  rovnomennom večerníčku robila detským 

dablérkam dvoch hlavných predstaviteliek hlasovú pedagogičku. Okrem rozprávania a čítania 
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knižky si deti zo ZŠ Jána Kupeckého pozreli, ako vzniká animácia večerníčka. Zuzka 

vymyslela aj “dážďovka-tour”, súťaž v rovnobehu a malí besedníci si vyskúšali 

rozpoznávanie rôznych predmetov a materiálov hmatom.  

Štvrtok patril záujemcom o  literárnu históriu. Predstavovali sme knihu Zakázané 

prózy Vladimíra Mináča. Besedovať o knihe prišiel literárny vedec a klimatológ Pavel 

Matejovič, zostavovateľ publikácie, a básnik Ľubomír Feldek. Témou bola zložitá a 

rozporuplná osobnosť spisovateľa, esejistu, ale aj politika Vladimíra Mináča, jeho vstup do 

literatúry a pôsobenie na jej scéne aj vo vedúcich funkciách. Podujatie moderovala Veronika 

Šikulová.  

Piatkové podujatie pre deti bolo venované písmenkám. Pod názvom Ako sa rodí 

písmenko sa skrývala zábavná a tvorivá beseda s Robom a Olinkou Szegényovcami, ktorí 

žiakom zo ZŠ Jána Kupeckého pútavo priblížili kto je typograf, sadzač či iniciála, ako vzniklo 

a odkiaľ pochádza písmo. Deti sa však mohli aj pohrať a vytvoriť si vlastnú iniciálu, lepili, 

kreslili a vymýšľali. Rozhodne išlo o zaujímavú bodku za detskými podujatiami tohto týždňa.  

Týždeň slovenských knižníc vyvrcholil v Malokarpatskej knižnici v Pezinku 

stretnutím, ktoré malo najväčšiu návštevnosť. Pozvali sme známeho básnika a textára Kamila 

Peteraja. Zhovárali sme sa celkom netradične o fotografii, klasickej hudbe, rozdieloch medzi 

poéziou a textami piesní, starej Bratislave aj súčasnej populárnej hudbe. Počas besedy sme si 

aj poklebetili, pán Peteraj nám zaspieval, zarecitoval svoje obľúbené básne a prečítal vlastné. 

Týždeň slovenských knižníc ukázal nám, knihovníkom, že ak je dobrá ponuka, návštevníci 

prídu. Zároveň sa potvrdila skutočnosť, že propagácia programu a osobné kontakty s  našimi 

návštevníkmi sú veľmi dôležité pri zabezpečení početného publika. Jeden spokojný 

návštevník privedie iných, z ktorých sa môžu stať aj naši používatelia.  

 

 

Mgr. Daniela Tóthová Malokarpatská knižnica v Pezinku  
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O podujatia a návštevníkov naozaj nebola núdza 

 

 
 

Vlastnoručne urobené iniciály - s Robom a Olinkou Szegényovcami 

 

 

Marec – mesiac knihy Miestnej ľudovej knižnici v Zohore 
 

„Knihy sú ľuďom tým, čím krídla vtákov.“ (A. Puškin) 

 

Kniha. Pre niekoho neoddeliteľná súčasť učenia sa, pre iných  čas oddychu. Viete si 

vôbec predstaviť život bez knihy? Ja teda nie. Ale mnohí z vás určite áno. Vy, ktorí ste 

nenašli krásu ukrytú v knihách, beriete do rúk možno každý deň noviny, časopisy, a to je tiež 

určitá forma čítania, vzdelávania sa. Myslím si, že kniha zohráva veľkú úlohu v živote 

každého z nás. Lásku ku knihe, by mali začať vštepovať deťom už v útlom veku ich rodičia, 

starí rodičia, učitelia v škôlke, v škole... Ďalším človekom, ktorý svojim prístupom môže deti 

nasmerovať tým správnym smerom, aby si knihu zamilovali, je aj pani knihovníčka 

v knižnici. 
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A tak sa vždy v marci, a nielen v tomto mesiaci, snažím zo všetkých síl deťom ukázať, 

čo všetko sa dá z kníh dozvedieť, alebo kam sa až môžu preniesť prostredníctvom príbehov, 

ktoré nájdu práve v nich. Aké množstvo nových informácií je tam schovaných. 

Vy, čitatelia viete, že máme veľa akcií v knižnici, ktoré sa každoročne opakujú 

v tomto mesiaci. Sú to exkurzie detí z materskej školy, základnej školy, zo školskej družiny. 

Nechýba ani zápis prvákov do knižnice a samozrejme Noc s Andersenom. O túto akciu je 

veľký záujem, a nie je také ľahké sa na ňu dostať. Žiaci sa musia snažiť nielen v knižnici, ale 

aj v škole.  

Tento rok sa nám podarilo pripraviť pre decká veľmi bohatý a pestrý program. Do 

poslednej chvíle sme ho tajili, a veru ani my s pani učiteľkou Čisárovou sme nevedeli, ako to 

všetko nakoniec dopadne. A dopadlo to na jednotku s hviezdičkou. Aspoň ja si to myslím. 

Začali sme zvesela pohybovou aktivitou v telocvični základnej školy. Na pomoc sme si 

pozvali tanečnú skupinu H & T Dance Group z Bratislavy, ktorá nás svojím úžasným 

programom vtiahla do víru tanca a s našimi andersenovými spáčmi nacvičila tanec na hit od 

Kristíny „TA NE“. Začiatok bol ťažký, ale deti to nakoniec zvládli perfektne. Potom sme sa 

museli rýchlo presunúť do knižnice, lebo tam na nás čakalo jedno veľké prekvapenie, ktoré sa 

mi podarilo pred zvedavými deckami utajiť. A to vám poviem, že to na mňa skúšali všelijako. 

Pozvanie prísť k nám na besedu prijala Miss Slovensko 2013 a momentálna riaditeľka MISS 

SLOVENSKO Karolína Chomisteková. Neprišla sama, priviedla so sebou aj svoju manažérku 

Zuzku Čižmárikovú a našu prednostku Gabiku Kafkovú. Pre našu hosťku sme si pripravili 

rozprávku Malá morská panna od H. Ch. Andersena, nakoľko ju autor napísal presne pred 

140-timi rokmi. Rozprávka bola pomerne dlhá, a tak po spoločnej dohode sme koniec 

rozprávky presunuli na čítanie pred spaním, pretože nás ešte čakalo fotenie s korunkou, ktorú 

nám Karolína na maličkú chvíľočku požičala a z nás sa stali „MISSKY A MISSÁCI.“ Počas 

fotenia prišlo ďalšie prekvapko. PIZZA od TIGRA. Priniesol nám ju pán Robko za asistencie 

nášho pána starostu Martina Zálesňáka, ktorý nás tiež poctil svojou návštevou a nevyhol sa 

ani fotografovaniu s korunkou (Psst, ale to je tajné, pasovala mu .). Po večeri sme sa vrhli 

do kreslenia, čakala na nás úloha preniesť na papier Malú morskú pannu aj s jej podmorským 

kráľovstvom. Ak by ste kresby chceli vidieť, plávajú v knižnici.  

Viete koľko kníh od Márie Ďuríčkovej, či J. Grishama sa nachádza u nás v knižnici, 

kedy je Deň ľudovej rozprávky, viete zahrať na hrebeni pesničku Kohútik jarabý, pomocou 

obrázkov zistiť, o akú rozprávku ide? To všetko a ešte viac sme museli zvládnuť, aby sme sa 

dostali do cieľa našej cesty. A to bol poklad ukrytý v priestoroch školskej jedálne. Tu na nás 

čakali nafúknuté balóny, na ktoré sme napísali svoje tajné želania a potom šup, šup, ich rýchlo 

vypustiť do ďalekého vesmíru alebo do neba? Hlavne nech sa priania splnia, lebo Simonka 

Búriková bude smutná. Ona si praje vždy to isté a stále nič. „Simonka neboj a vydrž, raz sa to 

podarí!!!“ Ani sme sa nenazdali a bola už sobota, najvyšší čas ísť spať. Tohtoročná Noc 

s Andesrsenom bola jedna z najlepších, aspoň z môjho pohľadu.  

A čo dodať na záver. Hovorí sa, že pes a kniha sú najvernejší priatelia človeka, tak si 

to všetci pamätajte a nezabúdajte na to. Kedykoľvek vám bude smutno, zoberte si do ruky 

knihu, a ak žiadnu práve nemáte, neváhajte a príďte do našej zohorskej knižnice, tu ich je 

dosť. A vďaka obecnému úradu sa stále dokupujú nové. 

 

 

J. Ščepánková 
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Marec v Zohore 

 

Marec – mesiac knihy v školskej družine v Zohore 

 
Aj malé deti – prváčikovia – veľmi radi počúvajú príbehy hrdinov z knižiek, ktoré si 

požičiavajú v knižnici u tety Janky. So zatajeným dychom prežívajú to, čo robia ich detskí 

alebo zvierací hrdinovia. 

Takto prežívali šibalstvá súrodencov Peťka, Paľka a Lucky z knižky „S dievčiskom sa 

nehráme“ od Nataši Tánskej, šibalstvá dvoch opičiek Kiki a Miki od Eleny Čepčekovej 

a iných. Veľmi ich zaujali aj príbehy dvoch dievčatiek z knihy „Mimi a Líza“ od autoriek 

Kataríny Kerekesovej, Kataríny Molákovej a Alexandry Salmela. Netrpezlivo čakali na každý 

nový príbeh týchto dvoch kamarátok, z ktorých jedna bola slepá. O to zaujímavejšie ich 

šibalstvá a príbehy vyzneli. Po prečítaní sme šli do knižnice k tete Janke a všetko zaujímavé, 

čo sa dozvedeli, jej porozprávali. Dokonca aj nakreslil každý to, čo ho najviac zaujalo. 

Hotové práce sme vystavili na chodbe v školskej družine. Tieto príbehy vysielala aj RTVS 

ako večerníček, a tak deti mali možnosť porovnávať televíziu s knihou.  

Hoci už moji prváčikovia poznajú všetky písmenká, všetko si prečítať nevedia, o to sú 

vďačnejšími poslucháčmi. Ak vám prinesú knihu a poprosia vás, aby ste im z nej prečítali, 

neváhajte, zoberte ju do ruky, a prečítajte im z nej a sami sa presvedčíte, akú radosť im tým 

urobíte.            Jarmila Stachová 

 
   Deti zo školskej družiny v zohorskej knižnici 



OČK(o) 1/2016 

 

18 

„Kuk do škôlky“ 

Návšteva v MATERINKE - Zohor 
 

„MATERINKA“ je výtvarná dielňa pre najmenších, fungujúca druhý rok v materskej 

škole v Zohore Stretávame sa každý pondelok v hojnom počte a deti vytvárajú pekné práce, 

ktoré vystavujeme a sú súčasťou výzdoby našej škôlky.  

V útlom veku sa formujú prvotné postoje dieťaťa k sebe, ľuďom, ale aj k tvorivosti. 

Dieťa vníma svet okolo seba všetkými zmyslami, ba i takými „zmyslami“, ako sú srdce 

a rozum. Pri tom všetkom má význam fantázia, humor, odvaha, dôvera a usilovnosť. 

Z vývinového hľadiska má kreatívna tvorba nesmierny význam, vyznačuje sa spontánnosťou 

a voľnosťou. Detská tvorivosť nesmie byť obmedzená, dospelí by ju mali rešpektovať. Máme 

vytvorený svoj „PROJEKT“ a snažíme sa úlohy plniť zodpovedne.  

V marci, v rámci mesiaca knihy, sme mali vzácnu návštevu v našej výtvarnej 

dielničke. Prišla sa na nás pozrieť „teta Janka“ z knižnice. Chcela nazrieť do nášho sveta 

a stať sa na chvíľu jeho súčasťou. Prečítala nám peknú rozprávku o veľkonočnom zajačikovi, 

ktorú deti zilustrovali podľa svojej fantázie. V rozhovore o rozprávke deti zahrnuli tetu Janku 

otázkami – Prečo ? Začo? Načo? a pod. Teta z knižnice s úsmevom hľadala odpovede. 

A uspokojiť detskú zvedavosť vôbec nie je ľahké. 

Predstavivosť a fantázia u týchto detí nepozná hranice, takže výsledok bol veľkým 

prekvapením. Teta Janka bola s prácou detí veľmi spokojná, vytvorili MEGAVAJÍČKA – 

ktoré boli pokreslené dejom rozprávky. Na pamiatku nám darovala dve knihy: „O troch 

perách z veterného draka“ od Petra Glockého a „Štrbavá knižka“ od Gabriely Dittelovej, 

a samozrejme - bez sladkostí by to nešlo.   

Tete Janke ďakujeme za návštevu, bolo nám spolu „milo.“ My sme jej tiež darovali 

malú pozornosť „hrnček na kávičku“, ktorý sme namaľovali s farbami na porcelán v našej 

dielničke. Dúfame, že sa tete Janke bude z neho dobre popíjať kávička alebo čajík vo svojej 

„KNIŽNICI“ a potom s milým úsmevom bude prijímať svojich čitateľov. 

... Niekedy stačí drobná maličkosť, aby sme sa cítili šťastní ... 

          

     Jana Cabadajová 

    Foto: MŠ Zohor 

 

 
  „MATERINKA“, výtvarná dielňa pre najmenších v Zohore 
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Čítajme si... v Zohore 
 

Vo štvrtok 2. júna sa v obecnej knižnici uskutočnil už 9. ročník podujatia „Čítajme si“, 

ktorý má pod patronátom Linka Detskej Istoty. Je to šesťhodinový čitateľský maratón. Na 

Slovensku sa prihlásilo 237 knižníc, základných škôl. Čítalo 40 954 detí a mladých ľudí, 

a znova sa podarilo prekonať minuloročný rekord. Potešujúcim faktom je, že deti prídu, 

prečítajú a veľakrát vďaka tejto akcii sa do knižníc vrátia. Nakoľko dnešná doba praje skôr 

vysedávaniu pri počítači a pri počítačových hrách, ešte stále sa nájde veľa detí, ktoré majú 

radi knihy a čítanie.  

To, že sa my knihovníčky môžeme prihlásiť do rôznych akcií na podporu čítania detí, 

je aj vďaka ochote škôl, paní riaditeliek/pánov riaditeľov a paní učiteliek a pánov učiteľov. 

U nás to nie je inak. Ústretovosť našej pani riaditeľky, milovníčky dobrej literatúry, Mgr. 

Ľubici Štefanovičovej, umožňuje, aby sa naša knižnica mohla zapojiť do tohto projektu. Od 

deviatej hodiny rannej až do tretej poobednej sa tu vystriedalo 141 žiakov od prvej až po 

deviatu triedu. Vždy rozmýšľam, akú knihu vybrať, aby zaujala malých i veľkých. Tento rok 

som si pre nich pripravila lahôdku v podobe knihy Misia Eva, prísne tajné od Tamary 

Heribanovej. Prečo som si vybrala práve tento príbeh? Pretože je napísaný krásnym 

úhľadným písaným písmom. Každý čitateľ, keď si požičia knihu, musí podpísať evidenčný 

lístok a ja som si všimla, že naši žiaci častokrát používajú tlačenú formu písma a u niektorých 

je problém prečítať to, čo napísali. A poviem vám, že sa našli aj takí, ktorí s tým mali menší 

problém, ale nakoniec to zvládli všetci. A ktovie, možno aj vďaka tomu sme ten náš zohorský 

minuloročný rekord neprekonali. Ale to vôbec nevadí, veď podstata tejto akcie spočíva v tom, 

aby sme deti pritiahli k čítaniu a zároveň im ukázali význam literatúry pre nich do budúcna 

a zároveň im dali návod, ako tráviť voľný čas, trebárs aj s knihou v ruke. Mali možnosť sa na 

vlastné oči presvedčiť, že v zohorskej knižnici je stále veľa kníh, ktoré tu na nich čakajú, ale 

hlavne, že každoročne pribúdajú nové. Aby som nezabudla, výborné na tejto akcii je aj to, že 

prísť môžu všetky deti, aj tie, ktoré nie sú do knižnice prihlásené.  

Touto cestou by som rada pozdravila aj krstnú mamu tohto projektu pani Oľgu 

Feldekovú a popriala veľa zdaru pri jej ďalšej práci v Detskej Linke Istoty. 

 

          J. Ščepánková 

 

 
  Čítajme si... v zohorskej knižnici 
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Sološnica číta deťom 
 

 V Obecnej knižnici v Sološnici sa dňa 30. 5. 2016 zapojili do projektu Slovensko číta 

deťom. Patronát nad týmto podujatím prevzal pán prezident SR, Andrej Kiska.  

Hosťami čítania boli p. starostka Anna Čermáková, p. učiteľka MŠ Jana Kaňková, p. 

učiteľka ZŠ Ľubica Hlásniková, p. knihovníčka Erika Hubeková, ale aj staršie žiačky Terezka 

Kaňková a Emma Dinušová. Čítanie prebiehalo v popoludňajších hodinách od 16.00 do 17.30 

hod. Čítania sa zúčastnilo 12 detí vo veku 4-13 rokov.  

 Podujatie bolo úspešné. Deťom boli prečítané úryvky z desiatich rozprávok. 

Rozprávali sme sa o hlavných postavách a o tom, čo sme prečítali. Niektoré knihy deti tak 

zaujali, že si ich požičali. Medzi čítaním si deti vyrobili záložky z papiera, vymaľovali si 

obrázky, zarecitovali básničky a zaspievali sme si pesničky. Počas čítania sme prichystali 

malé občerstvenie.  

          Erika Hubeková 

 

 
Sústredene počúvali nielen deti, ale aj dospelí 

 

 

 

 
     
V závere deti kreslili a vyrábali z papiera rôzne veci 
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Roman Brat v Senci 

 

Hosťom literárnej hodiny Mestskej knižnice bol 

10. februára Roman Brat, významný slovenský literát, 

osobnosť predovšetkým v tvorbe pre deti a mládež, ktorý 

je zároveň aj prekladateľom, dramaturgom, scenáristom a 

publicistom.   

Je viacnásobným držiteľom Ceny Bibiany a 

Slovenskej sekcie Medzinárodnej únie pre detskú knihu za 

Najlepšiu detskú knihu roka. V Chicagu získal hlavnú 

cenu na Festivale filmovej tvorby pre deti za animovanú 

rozprávku Najrýchlejší posol ríše. Španielsky kráľ Juan 

Carlos I. mu udelil Kríž oficiera Rádu za občianske 

zásluhy za šírenie hispánskej kultúry. Na netradičnú 

hodinu literatúry so súčasným autorom prišli seneckí 

školáci v stredu doobeda v dvoch turnusoch. Roman Brat má dar slova, nielen písaného ale aj 

hovoreného. Svoje publikum zaujal témami, ktorými školská mládež žije a ktoré sú zároveň aj 

témami jeho úspešných kníh. Medzi nimi nechýbajú príbehy založené na rozdielnej povahe 

chlapcov a dievčat: Zmätené dvojičky zo slepej uličky a Chlapci padli z višne, dievčatá z 

jahody, ktorých spoluautorkou je Gabriela Futová.  

V tvorbe Romana Brata má dôležité miesto umelecký preklad zo španielskeho jazyka. 

Deťom povedal zopár viet v španielčine, aby ilustroval melódiu reči, ktorá mu učarovala už 

na strednej škole. Na otázku z publika, že čo ho inšpiruje pri tvorbe, odpovedal takto: 

„Každodenný život je plný inšpirácie. Príbehy ležia tam, kde sú ľudia, len treba vedieť, ako 

ich uchopiť. Stačí len počúvať a príbehy sami naskakujú do hlavy.“ Jeho obľúbenými autormi 

spomedzi autorov detskej literatúry je slovenský klasik Pavol Dobšinský a švédska autorka 

Astrid Lindgrenová. Dobšinského rozprávka Prorok Rak inšpiroval Romana Brata k napísaniu 

jeho najnovšej knihy, Rozprávka o veštcovi a starej krivde, ktorú len nedávno odovzdal do 

tlače.  

 

         Deti spisovateľa pozorne počúvali 

      Jarmila Majová, Mestská knižnica v Senci 
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Knižný marec pre najmenších v Modre 
 

Mestská knižnica v Modre, ktorá pôsobí pri Mestskom kultúrnom stredisku, pripravila 

v marci – mesiaci knihy viacero literárnych stretnutí pre deti z materských a základných škôl. 

Najmenší poslucháči sú vždy tými najvďačnejšími a zároveň najzvedavejšími čitateľmi.  

Knihovníčka Ľubomíra Miháliková deťom z MŠ na ulici SNP, MŠ Kalinčiakova, 

Monttesori škôlky Lillium, žiakom základných škôl a špeciálnej školy predstavila chod 

knižnice pútavým rozprávaním. V interaktívnom prepojení deti spoznávali príbehy a knihy 

ako Hrnček var!, Slncové dievčatko, O poníkovi, medvedíkovi a stratených jablkách, 

Žabiatko Ľudmily Podjavorinskej a veľa iných. Deti čítanie zabavilo a pridali aj svoje 

zvedavé otázky. Jedinečným by sa dal nazvať zážitok detí z miestnej školy v neďalekej obci 

Štefanová. Tie spoločne so svojimi učiteľkami navštívili modranskú mestskú knižnicu v rámci 

výletu, ktorý absolvovali autobusom. V hlasnom čítaní „tety Ľubky“, ako familiárne deti 

volajú pani knihovníčku, spoznali rozprávku Vincenta Šikulu: O múdrom kohútikovi. 

V závere mesiaca a pomyselnou bodkou za plodným knižným mesiacom bude pasovanie 

nových čitateľov. Knižnica očakáva 40 nových čitateľov, ktorí spoznajú rozprávku 

O Tytíkovi a básničku od Eleny Čepčekovej: Meduška. Zároveň sa deti dozvedia všetko 

zaujímavé o písmenkách, slovách a knižkách.  

Mestská knižnica pripravuje pre najmenších čitateľov a ich rodičov novinku. Postupne vzniká 

rozšírený priestor detského oddelenia, kde sa budú konať nové literárne a tvorivé aktivity, 

ktorých cieľom je rozšírenie povedomia o literatúre a knihách. 

 

            Mgr. Jana Kuchtová, Modranské zvesti 

 

 

 
 

          Deti z MŠ SNP si spoločne s knihovníčkou Ľ. Mihálikovou prečítali niekoľko zaujímavých príbehov  

          Text a foto: Mgr. Jana Kuchtová, Modranské zvesti 
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Tvorivé čítanie s Braňom Jobusom v Modre 

 
Mestská knižnica v Modre v kultúrnom dome vybudovala pre svojich najmenších 

čitateľov nové miesto na stretnutia s knihami. V rámci marca – mesiaca knihy pozvala 

jedného z mnohých zaujímavých autorov detských kníh, hudobníka Braňa Jobusa. Pozvanie 

na tvorivé autorské popoludnie prijal a priniesol so sebou niekoľko svojich titulov. Rodičia 

s deťmi naplnili novú knižnicu, až si nebolo už viac kam sadnúť. Braňo predstavil seba, svoj 

život a tvorbu. V rámci čítania porozprával deťom o hrdinoch zo svojich kníh: Muflónovi 

Anciášovi, Plajkovi i červotočovi Chrumovi. V prestávkach porozprával vtipné príhody 

a zaspieval aj niečo zo svojej tvorby.  

           Mgr. Jana Kuchtová, Modranské zvesti 

 

 
Braňo Jobus číta modranským deťom a ich rodičom. 

Text a foto: Mgr. Jana Kuchtová, Modranské zvesti 

 

 

 

Noc s Andersenom v knižniciach regiónu 

 

Sološnica 
 

V obci Sološnica každoročne organizujeme Noc s Andersenom, ktorá je veľmi úspešná. Preto 

sme aj tento rok museli obmedziť počet prihlásených detí, a určiť i vekovú kategóriu. Nakoniec bolo 

detí 48 a nás dospelých 9. 

Príchod sme naplánovali o 18: 00 hod. Deti si odložili veci do Búvajkova, odovzdali obrázok 

ako vstupenku a išli sme sadiť rozprávkovník. Tento rok p. starostka vybrala krásnu jedličku, ktorú si 

na Vianoce ozdobíme svietidlami. V rozhlase nám znela rozprávka.  

Po príchode do Rozprávkova nás vítal „ujo Andersen“, ktorý predniesol úryvok z rozprávky, 

a deti mali hádať z ktorej rozprávky pochádza. Hneď uhádli, že je to Malá morská panna. Tá vyšla z 

„vody“ a ukázala sa nám všetkým.  

Deti nás naviedli do knižnice na základe toho, že sme sa ich pýtali ako rozprávka vzniká a kde 

by ju mohli nájsť. V knižnici nás čakala p. knihovníčka, ktorá bola prekvapená koľko detí prišlo. 

Prečítali sme si rozprávku Malá morská panna. Hovorili sme o tom, čo by v nej deti zmenili. 

Porozprávali sme sa o knižnici, o knižkách, nakoniec si deti dávali jednoduché úlohy.  
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Počas návštevy knižnice sa pripravovala večera, na ktorú sa deti veľmi tešili a presunuli sa do 

Papajkova. Po večeri sme v skupinkách išli na stanovištia, z ktorých mali deti priniesť niečo Morskej 

panne, lebo bola veľmi smutná. Preto v spolupráci s dospelými, deti pripravili bábovky, nádherné 

náramky a náhrdelník, priniesli črievičky a pripravili bábky na divadlo.  

Krátke, ale veľmi pekné divadielko nemalo koniec, lebo sa nám nepáčilo, že by sa Morská 

panna mala premeniť na morskú penu. Deti preto vymysleli, že živá voda by ju určite udržala stále 

živú. Morská panna vie od otca, že taká voda existuje a má ju čarodejnica, ktorá ju niekde schovala 

a deti ju musia ísť nájsť. Musia vodu priniesť do knižnice, inak zomrie.  

Morská panna rozdala deťom prvé indície, podľa ktorých sa mali vybrať po dedine hľadať 

miesto, kde je živá voda. Počas prechádzky po dedine s baterkami deti nachádzali ďalšie indície, ktoré 

ich naviedli do začarovaného lesa so svietiacimi stromami. Na určenom mieste museli zopakovať 

zaklínadlo, ktoré malo pomôcť otvoriť zem a tá nám vydala živú vodu. Keďže boli deti veľmi šikovné, 

všetko sa podarilo a živá voda putovala s nami do Rozprávkova.  

V knižnici sme našli ležať už veľmi vysilenú Morskú pannu a veľmi sme sa zľakli, že sa jej už nedá 

pomôcť. Nakoniec sme ju pokropili donesenou živou vodou a ona sa prebrala. Za prebudenie dostali 

deti odmenu vo forme pokladu. 

Neskôr sme premietali deťom film, videli modernejšiu verziu Morskej panny a pri rozprávke 

chrúmali popcorn, ktorý sme im pripravili. Najstaršie deti sa uložili v knižnici do spacákov a čítali si 

knihy.   

V Búvajkove deti spinkali pod „hviezdnou oblohou“. Ráno po prebudení sme mali rozcvičku, 

umyli sme sa a usadili k raňajkám, počas ktorých sme im rozdávali poklad. V poklade si našli 

zápisníčky, perá, ceruzky, záložky do knihy, sladkosť, preukaz spáča a samozrejme knihy do knižnice, 

o ktorých vyhlásili, že si ich prídu určite požičať.  

Po raňajkách si pre deti prišli rodičia, ktorí si vypočuli od nich nadšené rozprávanie 

o zážitkoch, ktoré prežili počas zázračnej noci.  

Veríme, že je Noc s Andersenom pre deti naozaj magickou nocou, kedy zažívajú veci 

nevídané a neslýchané.  

Na všetky deti sa tešíme aj v budúcom roku!  

 

Erika Hubeková, knihovníčka 

 

 

 
 
Noc s Andersenom bola pre deti magickou nocou 
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Gajary 
 

 Noc s Andersenom je oslavou narodenia najznámejšieho dánskeho rozprávkara Hansa 

Christiana Andersena. 1. apríla sa konal jedenásty ročník na Slovensku, počas ktorého strávilo 

nezabudnuteľnú rozprávkovú noc na „spacích miestach“ v 235 verejných a školských 

knižniciach vo všetkých regiónoch Slovenska takmer 10 000 slovenských detí. 

 V tomto roku sme sa k milovníkom rozprávkového sveta pripojili aj my. V telocvični 

prespalo 31 detí, ktoré boli rozdelené do štyroch skupín. Čo sa dialo a aké prekvapenia nás 

čakali? 

1. Po stopách rozprávok – deti mali za úlohu hľadať pomocou stužiek ukryté vajíčka 

v ktorých boli rozprávkové hádanky. Za každú zodpovedanú hádanku deti dostali bod. 

 

2. Oživenie rozprávkového stromu – ktorý začal vysychať, lebo deti prestali čítať 

rozprávky a viac im učarovali počítačové hry. Pomocou lístočkov, na ktoré deti písali 

názvy hrdinov z kníh sa nám podarilo rozprávkový strom oživiť. Aby však tento 

vzácny strom zostal i naďalej nažive, treba deti nabádať k čítaniu počas celého roka 

a obsypávať strom listami prečítaných hrdinov. Rozprávkový strom bude čakať na 

každý nový lístoček na chodbe ZŠ. 

 

3. Návšteva knižnice – po zotmení sme sa pobrali do obecnej knižnice, kde na nás už 

čakala paniu knihovníčka, p. Slámová. Ktorá nám porozprávala o zaujímavostiach 

knižnice a ukázala deťom aké knihy si majú možnosť požičať. Prečítala nám krásnu 

rozprávku, po ktorej nás navštívil pán „Andersen“ (Dušan Šuster), ktorý nám 

porozprával životopis H. Ch. Andersena a pekne prerozprával krásne rozprávky. 

 

4.  Rozprávkové hry – deti súťažili na námety rozprávok Kocúr v čižmách, Cisárove 

nové šaty, Zlatovláska, Popoluška... pri ktorých zbierali body. 

 

Po sčítaní bodov zvíťazilo družstvo s modrou mašličkou, ktoré bolo odmenené ako inak, 

knihami. Každé dieťa dostalo pamätný list a drobnosť.  

 

Po vyčerpávajúcich aktivitách sa deti uložili na spánok, niektoré zaspali ihneď, no daktoré 

zatvorili oči až okolo pol tretej nad ránom .  

                                        Mgr. Simona Hrubá, učiteľka v ZŠ Gajary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Deti zadané úlohy brali veľmi zodpovedne a vážne   
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Šenkvice 
 

 

V obecnej knižnici v Šenkviciach sa aj tento rok konalo najobľúbenejšie podujatie 

našich školákov - Noc s Andersenom. Bolo to už po ôsmy raz kedy knižnica otvorila svoje 

dvere na celú noc pre žiakov štvrtého ročníka. Prví nedočkaví nocľažníci začali prichádzať už 

krátko po 17-tej hodine. Keď si zložili batožinu a rozlúčili sa s rodičmi, zhromažďovali sa 

v dočasnej „spálni“, kde čakali plní napätia, čo sa bude diať. Do 18-tej sa v knižnici zišlo 36 

„spáčov“ a všetko sa mohlo začať.  

Na začiatku medzi nás prišiel „pán Andersen“, ktorý deťom porozprával o svojom 

ťažkom živote chudobného chlapca a dlhej ceste za úspešným autorom rozprávok. Po tomto 

úvode ich čakalo „hľadanie pokladu“, pri ktorom museli uplatniť svoje vedomosti, zručnosť, 

fantáziu i odvahu. Keďže „poklad“ im z knižnice ukradli šikovní piráti, pátranie pokračovalo 

vonku. Po dlhom, takmer dvojhodinovom putovaní podľa mapy a ukrytých indícií, sa stratený 

poklad našiel. Za odmenu deti čakala sladká torta, ktorú s chuťou zjedli. Po takomto doplnení 

síl nasledovala obľúbená „balónová diskotéka“ s námorníckymi pesničkami. Deti sa okrem 

tanca dobre zabavili aj pri plnení rôznych úloh. Ani sme sa nenazdali a priblížila sa polnoc. 

Vyšantení a príjemne unavení sa po krátkej hygiene prezliekli do pyžám a netrpezlivo čakali 

na polnočnú rozprávku o Sindibádovi.  

Aj po rozprávke na dobrú noc spánok prichádzal veľmi pomaly. Popri občasnom 

šuškaní a rehotaní do spacákov, deti pomaly zaspávali s príjemnými myšlienkami na všetky 

zážitky z tejto noci. Ranný budíček však nebol potrebný, pretože noc strávená na tvrdej 

podlahe ich zobudila skoro ráno. Po raňajšej hygiene a hľadaní všetkých svojich vecí 

nasledoval posledný bod programu - spoločné raňajky.  

Keďže každá rozprávka má svoj koniec, aj naša rozprávková noc sa musela skončiť 

a my sme sa museli rozlúčiť. Deti odchádzali trochu unavené, ale určite spokojné a plné 

nových zážitkov. A my tiež. Jedna prebdená noc stála za to a určite sa stretneme aj o rok. 

 

 

                  PhDr. Silvia Mišúnová, knihovníčka OCGK v Šenkviciach 

 

 

   
 
Medzi deti zavítal aj H. Ch. Andersen   Všetky deti boli plné očakávaní  
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Malacky 

 
 Tohtoročná Noc s Andersenom v malackej knižnici sa niesla v znamení detektívov a 

pátrania. To sa začalo hneď po tradičných úvodných „obradoch“, ako je zoznamovacia hra, 

losovanie detí do farebných tímov, skladanie prísahy a otlačky prstov. 24 detských účastníkov 

sa rozdelilo do 4 skupín, každú dostal pod ochranné krídla 1 dospelý vedúci – a prvá časť 

pátrania sa mohla začať. 

 Každý tím musel najprv vylúštiť rébus, aby dostal názov stanoviska, na ktoré sa mal 

presunúť. Tam im vedúci zadal úlohu a za jej splnenie dostal tím lístok s číslom alebo 

písmenom. Takto sa pokračovalo, až kým každý tím nevystriedal všetky stanoviská. Tie boli 

pomenované podľa slávnych detektívov: Tigrí tím obsadil detské oddelenie, Hercule Poirot 

oddelenie pre dospelých, v Múzeu Michala Tillnera sa usadili Traja pátrači a tanečná sála 

predstavovala Sherlocka Holmesa. 

Niektoré úlohy zvládli deti hravo – lúštenie tajničky, hádanie názvov rozprávok, 

skladanie puzzle, hľadanie predmetov, ktoré nepatria do múzea. Horšie to bolo s 

vyhľadávaním kníh podľa mena autora – ale práve na to tu boli vedúci skupín. Keď skončilo 

behanie po stanoviskách, zišli sa všetci opäť v detskom oddelení a skupiny zápolili v plnení 

bonusových úloh, ako hádanie hádaniek, určovanie remesiel podľa pantomímy či hľadanie 

rozdielov na obrázkoch. Víťazný tím za splnenú úlohu dostal opäť lístok s číslom a 

písmenkom. Avšak víťazmi sa stali všetci. Získané lístky im totiž poslúžili na hľadanie 

úryvkov textu, ukrytých v číselných a písmenkových zarážkach v regáloch medzi knihami. 

Potom už spoločne ako 1 veľký tím poskladali vetu, ktorá ich doviedla k truhlici. Nebol v nej 

však poklad, iba kľúče. Stačilo nájsť správny kľúč k správnej skrinke a poklad bol na svete – 

deti si našli balíčky s maškrtami a balónikmi. 

 Ale v jednej skrini sa našlo čosi navyše – list od neznámeho priateľa, ktorý 

oznamoval, že sa v budove stal zločin a deti ako správni detektívi ho majú vypátrať. Po večeri 

sme sa teda pustili do hľadania obete a páchateľa, pričom sme postupovali podľa indícií, ktoré 

nám utajený svedok zanechal. Malí detektívi museli odhaliť slová v texte popletenej 

rozprávky, vyhľadať nesprávne zaradené knihy v regáloch, doplniť texty tajuplných 

básničiek, nájsť stopu v pivnici - sklade kníh, kde objavili obeť zločinu – mŕtvu knihu. 

Medzitým sa časť knižnice premenila na pitevňu, kde patológovia predviedli pitvu zosnulej 

knihy, pričom sa deti oboznámili s jednotlivými časťami knihy, a tiež sa mohli zamyslieť, ako 

to dopadne, keď nepekne zaobchádzame s knihami, nestaráme sa o ne a nečítame ich.  

 Počas celého pátrania museli deti tvorivo premýšľať, zaraďovať do súvislostí 

jednotlivé fakty, ktoré odhaľovali, a tiež si všímať všetko podozrivé okolo seba. Tak sa im 

nakoniec podarilo vypátrať aj páchateľa zločinu – jednu z prítomných knihovníčok. Udelili jej 

aj trest – doživotné uväznenie v knižnici. Napokon dostala milosť, no musela sľúbiť, že sa 

polepší a bude sa o knihy príkladne starať. 

 Po náročnom pátraní sa všetci posilnili koláčmi, detským šampanským a balónovým 

volejbalom a potom už prišiel čas zavŕtať sa do spacákov, čo však niektorí detektívi nie a nie 

pochopiť. Napriek tomu boli plní elánu, ktorý ich neopustil ani pri čakaní na rodičov, kým sa 

rozdávali aj pamätné detektívne preukazy. Až keď sa zavreli dvere aj za posledným pátračom, 

mohli sme aj my uzavrieť Noc s Andersenom, v poradí desiatu v MCK Knižnici v Malackách, 

a tým aj marec – Mesiac knihy. 

      Mária Knotková, Knižnica MKC v Malackách 
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   Fotografie z Noci s Andersenom v Malackách 

 

 

Senec 
 

 

30 detí zo Senca a blízkeho okolia sa sťahovalo 1. 4. 2016 na nocovanie do našej 

knižnice. S ruksakmi, spacákmi a baterkami sme si ich prevzali od rodičov a potom sme to 

celé spustili. 

Predstavovaním, odovzdávaním preukazov spáča a organizačnými pokynmi sme 

zahájili tradičné podujatie. 

Rozprávka o Malej morskej víle od Hansa Christiana Andersena sa deťom veľmi 

páčila a celá noc sa niesla v jej znamení. Do priestorov detského oddelenia knižnice zavítalo 

divadlo MaKiLe s predstavením Opice z našej knižnice. Predstavenie deti zaujalo a pobavilo. 

Po predstavení sme sa vybrali hľadať ukrytý poklad na Slnečné jazerá. A verte, že bol 

schovaný veľmi dobre! Po veľkom úsilí sa našiel na rekreačnej chate Zátoka, kde nás srdečne 

privítali zamestnanci a ocenili všetky deti výborným koláčikom a džúsom. Na dlhej ceste 

späť, hladných a unavených spáčov a spáčky čakala chutná a ešte teplá pizza. Vytrvalci, ktorí 

po polnoci zvládli kreatívne dielne si odniesli ráno domov vlastnoručne vyrobenú ozdobu. 

Celá Noc s Andersenom mala bláznivý prvoaprílový podtón, kde sme veľa vecí robili naopak. 

Po prečítaní rozprávky nasledoval spánok medzi knihami. Ťažké ranné vstávanie, 

spestrené raňajkami naštartovalo nový deň. 
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Po raňajkách a záverečnom hodnotení sme deťom rozdali darčeky od sponzorov, 

pamätné listy a zápisom do knihy podujatí sa deti rozišli. Určite išli dospávať rozprávkovú 

noc do svojich domovov. 

Poďakovanie za neuveriteľný večer patrí pracovníčkam knižnice Mirke, Editke, Anke, 

p. Letkovej, pracovníkom hotela Zátoka, riaditeľovi MsKS p. Szabovi a hlavne všetkým 

deťom, ktorí milujú čítanie. 

 

Mgr. Anetta Zelmanová, vedúca knižnice 

 

 

  
 

  
 

   
 

Deti mali veľa zážitkov 
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Malinovo 

 

Siedma Noc s Andersenom 1. apríla 2016 bola síce v znamení Malej morskej víly, ale 

nezabudnuteľné bolo stretnutie so spisovateľom Branislavom Jobusom a ilustrátorom Igorom 

Drevencom. 

 

   
Obrázok pod rukami majstra ožíval   Deti sa chceli spisovateľa dotknúť 

 

Prekvapení boli nakoniec aj obaja hostia, keď sa na stole zjavila torta s originálom 

muflóna Ancijáša. Pre deti ju vyrobil náš domáci majster Florián Liščik, sladký sponzor, aby 

všetkých potešil a osladil im život. Knižnici zostali na pamiatku večerné kresby detí na 

obrovskom papieri, ktoré inšpirovala Martina Pavlikánová spolu s Igorom Drevencom, obraz 

muflóna Ancijáša, ktorý ostane v knižnici a perfektný pocit, že spolu s rodičmi dokážeme 

pripraviť deťom neobyčajné zážitky. 

 

    
Na torte od Florila bol aj ohňostroj   Kreslilo sa na troch spojených stoloch 

 

http://www.malinovo.sk/img/4-nsa-obraz.jpg
http://www.malinovo.sk/img/5a-spisovatel.jpg
http://www.malinovo.sk/img/6-torta.jpg
http://www.malinovo.sk/img/5-kreslenie.jpg
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Kto sa nezmestil, kreslil na zemi    Tuli vaky deti veľmi ocenili 

 

O pohodlie detí sa postarala firma Tuli a Boďa Kiovská – požičali nám na akciu desať 

veľkých Tuli-vankúšov. Deti sa k nim túlili ešte aj v noci, lebo na karimatkách bolo dosť 

„tvrdo“. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zaslúžili o hladký priebeh Noci s Andersenom. Viacerí 

rodičia nám pomáhali tiež, osobne pri nočnej hre a všetci prispeli niečím do spoločnej 

kuchyne. Bolo nám spolu veľmi príjemne, ako na Vianoce. Za všetky deti ďakujeme. 

    

        Mgr. Alžbeta Šimonovičová, knihovníčka 

 

 

Vláčikom do Martina 
 

Mesto Martin bolo asi pred tristo rokmi malou dedinkou, akých bolo na Slovensku 

veľa. V priebehu troch storočí sa z neho stalo jedinečné centrum slovenského historického i 

kultúrneho diania, a zároveň sa stalo aj metropolou regiónu Turiec a moderným mestom, 

ktorého centrum prešlo výraznou rekonštrukciou. Historické centrum mesta nie je veľké, ale 

tri dni sú málo na to, aby ste si ho celé prezreli.  

Pred piatimi rokmi sme sa ja a pani učiteľka Čisárová vybrali prvýkrát na poznávaciu 

exkurziu so žiakmi a zároveň aj čitateľmi našej knižnice. Keďže názov našej expedície bol 

„Po stopách Matice Slovenskej“, naša prvá cesta viedla práve do Martina. Počas tohto 

obdobia sme navštívili viaceré slovenské mestá a spoznali miesta, kde žili naši významní 

spisovatelia. Po piatich rokoch naše kroky viedli na začiatok nášho putovania po Slovensku. 

Dvadsiatka žiakov druhého stupňa, ktorí si za svoju prácu v škole, ale aj mimo nej 

výlet zaslúžila, sa stretla na zohorskej stanici. Radosť z toho, že sa ulejú zo školy a zároveň aj 

očakávania z niečoho nového, im bolo vidieť na očiach. Otázky charakteru „Pani učiteľka, 

kedy už príde ten vlak, a kde budeme bývať, a môžem spať v jednej izbe so Saškou, alebo 

pani knihovníčka a čo tam budeme robiť, a kam pôjdeme dnes a zajtra ...? “ nemali konca 

kraja.  

Naša prvá zastávka bola vo Vrútkach, kde sme boli ubytovaní. Tu sme zložili naše 

ťažké batohy a potom nám už nič nebránilo v tom, aby sme sa vybrali spoznávať krásy mesta 

Martin. Počasie nám prialo, bolo krásne slnečno. V Slovenskej národnej knižnici na nás už 

čakala slečna, ktorá nás usadila do veľkej konferenčnej miestnosti. Tu sme sa dozvedeli, že 

Slovenská národná knižnica je moderná vedecká, kultúrna, informačná a vzdelávacia 

inštitúcia, ktorá slúži všetkým občanom Slovenska a používateľom zo zahraničia, že sa tu 

zhromažďujú, opravujú a uchovávajú staré knihy, a že ich je až 4,9 milióna. Okrem toho sú tu 

rôzne archívne dokumenty. Mali sme možnosť vidieť rukopisy našich známych spisovateľov, 

ako napr. P. O. Hviezdoslava, A. Sládkoviča. Na dnes tých nových informácií bolo dosť. 

http://www.malinovo.sk/img/7-kreslenie-na-zemi.jpg
http://www.malinovo.sk/img/3-noc-sa.jpg
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Treba si niečo nechať aj na druhý deň. Po výdatných raňajkách sme sa vybrali do Domu J. C. 

Hronského. Po ceste som deťom dala kontrolnú otázku: „Čo napísal J. C. Hronský?“  Niektorí 

sa chytili a tí ostatní sa to dozvedeli od sympatického mladého muža, ktorý to s deťmi vedel 

a zaujal aj tých „najukecanejších“. Najväčším zážitkom bolo premietanie rozprávky ešte 

v čierno-bielom prevedení Budkáčik a Dubkáčik, a tak sme si dali aj repete. Po obede sme si 

dali malú prestávku na „kávičku.“ Zrazu sa k nám pridali traja fúzatí mládenci. Po dôkladnom 

prešetrení sme zistili, že sú to naši chalani Richard, Tomáš a Albert v maskách.  A potom sme 

išli znova nasávať nové informácie do Matice slovenskej. Tu to bola pomerne rýchla 

záležitosť a potom „hurá“ smer Slovenské národné múzeum, ktoré je jedným z najstarších 

a najväčších múzeí na Slovensku. Od svojho vzniku (1893) buduje zbierky vlastivedného 

charakteru (etnografické, archeologické, historické, numizmatické, umelecko-historické, 

výtvarné, archívne a knižné), dokumentujúce históriu a kultúru Slovákov doma i v zahraničí. 

V súčasnosti vo svojich fondoch opatruje skoro 150 000 muzeálnych artefaktov. 

Najzaujímavejším predmetom pre nás bol zohorský kroj a potom sa nám veľmi páčil vývoj 

svadobných šiat a zahrali sme sa aj na archeológov. Na národnom cintoríne sme úspešne našli 

náhrobné kamene a pomníky slávnych slovenských spisovateľov, ako napr. Martina 

Kukučína, Maše Haľamovej, J. C. Hronského, Jána Smreka, národných buditeľov, maliarov, 

hercov a iných známych osobností Slovenska. Tu sme sa s Martinom rozlúčili a posledný deň 

nášho výletu sme strávili vo vynovenej vrútockej knižnici a v izbe pani spisovateľky 

a vrútockej rodáčky Hany Zelinovej.  

Dozvedeli sme sa toho ešte oveľa viac, ale všetko vám nepovieme. Treba sa ísť 

pozrieť na vlastné oči. 

Tri dni utiekli ako voda a my sme sa vrátili späť domov, ako sa povie „celí a zdraví“ 

a bohatí na zážitky. S Martinom sme sa rozlúčili s pozdravom „Dovidenia nabudúce!“.  

 

 

 

         J. Ščepánková 
 

 

  
  
Žiaci navštívili Národný cintorín v Martine a Maticu slovenskú 
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   Z   t v o r b y   ž i a k o v,   č i t a t e ľ o v   k n i ž n í c 
 

 

Môj najkrajší zážitok v prírode 

 
 Tento očarujúci okamih sa stal raz v lete skoro ráno. Rosa ešte nezostúpila zo stebiel 

trávy a slnko zafarbilo oblohu do oranžova. 

 Mohlo byť asi pol šiestej a my sme zobrali naše dva psy na raňajšiu túru, ktoré sa 

potrebovali prevetrať. Naložili sme ich do auta a vyviezli sme sa za dedinu. Zastavili sme na 

štrkovej ceste pri poli, na ktorom sa vlnilo v jemnom vánku obilie. Vystúpili sme z auta, 

skontrolovali sme okolie či môžeme psíkov pustiť, aby sa ich náhodní chodci, ktorí chodia do 

prírody po turistickom chodníku behať, nezľakli. Pustili sme psov a dávali sme s otcom na 

nich pozor. 

 Trochu sme sa s nimi prechádzali po prašnej vyjazdenej ceste a snažili sme sa vyhýbať 

malým jamám, ktoré vyhrabali zajace. Moju pozornosť upútalo prostredie naokolo. Celkom 

ma potešilo, že odpadky boli v nedohľadne. Vidieť že nielen rybári a poľovníci sa starajú 

o čistotu prostredia, ale aj ľudia túlajúci sa prírodou ju chránia. 

 Zanechalo to vo mne pozitívny dojem a prišlo mi na um, že aj stromy v lese oproti 

poľu sa určite z toho tešia.  

Mierny vlahý letný vánok prečesával koruny stromov a obilie jemne ševelilo, akoby sa 

mladé obilné klásky medzi sebou zhovárali. Ich hlavičky sa dotýkali a ukláňali, že to vyzeralo 

akoby tancovali. V tom sme si s otcom všimli, že naše psy vetria. Otec ich privolal k sebe. 

Keď neochotne doskákali k nám, pobrali sme sa späť k autu. Začínalo byť horúco a slnko 

nepríjemne svietilo do očí. Vetrík utíchol a okolo nás sa ani vzduch nepohol. Šantiace psy si 

veselo značkovali nové územie, keď zrazu jeden z nich začal brechať. 

Pritiahla som ho k sebe a pozrela som smerom k lesu, kam pozeral aj psík. Vtedy sa 

z lesa vynorila črieda sŕn a srncov a krížom cez pole sa vybrali hľadať miesto, kde by našli 

dostatok potravy. Úplne nám to s otcom vyrazilo dych. Očarene sme stáli ani sa nepohnúc, aj 

naše psy zostali v pomykove. 

Stádo sa ladne pohybovalo, jemne nadskakovalo. Srnce mali neuveriteľné parožie 

a srny neustále dávali pozor na svoje mláďatá. Tento rozprávkový okamih trval len krátko, 

lebo naše psy opäť, keď sa spamätali z prekvapenia, začali brechať.  

Črieda zrýchlila svoj beh naprieč poľom a stratila sa opäť v lese. Udivene som 

pozerala raz na tajomný les, ktorý skryl tú čarovnú scenériu, raz na miesto v poli, kde sa 

chcelo stádo pred malou chvíľou popásť. 

Kráčali sme s otcom k autu stále sa obzerajúc a neveriacky krútiac hlavou, že sme 

niečo také zažili, aj naše psy akoby boli z toho všetkého prekvapené. Len ma mrzelo, že som 

nemala pri sebe fotoaparát a tento krásny okamih som si nezvečnila na pamiatku.  

 

 

                 Viktória Kaderová, 9. A, ZŠ Záhorská Ves 

 

 

Veľké prekvapenie 
 

 Bežný Slovák nemá veľa možností ako zažiť pravú divočinu. Ja som túto „poctu“ 

mal... Naša rodina už dlhé roky vlastní chatu v Západných Tatrách v osade Podbanské. Je to 

vlastne zrub, ktorý je učupený pod troma obrovskými smrekmi na prekrásnej lúke priamo pod 

Kriváňom, kde sa každé ráno pasú ovečky, okrem iných divých zvierat, ako sú srnky, jelene, 
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muflóny, a raz sme tu videli aj rysa. Obďaleč vyviera potôčik s krištáľovo čistou a patrične 

studenou vodou. 

 Spomínanú divočinu sme tu zažili počas veľkonočných sviatkov, keď sme prišli cez 

predĺžený víkend na chatu. Ako sa na Veľkú noc patrí, priviezli sme kopec dobrého jedla 

a pitia, ktoré sme už ani nemali kde skladovať, tak potraviny, ako ovocie, zeleninu, malinovku 

a údené mäsko uzavreté v kuchte, sme skladovali pred chatou na terase. 

 Večer, keď sme dohrali karty pri sviečkach a petrolejke, lebo elektrinu sme tu kvôli 

romantike nepriviedli, uložili sme sa spať do podkrovia. Zaspávanie nám spríjemňoval pukot 

smrekového dreva v krbe na prízemí. Ten však okolo polnoci prerušil poriadny buchot 

a lomoz, ktorý pochádzal zvonku. Všetci sme boli raz dva na nohách. Môj dedo Karol, zvaný 

druhý, pretože ja som Karol III., je poriadny chlap, vysoký 185 cm, sa nebojácne odvážil 

otvoriť vchodové dvere, to však nemal robiť, priamo pred dverami sa s jablkom ako s loptou, 

hral obrovský medveď. Ten vyrušený našim dedom, ktorý mu baterkou svietil priamo do očí, 

sa postavil na zadné nohy a minimálne jeden a pol krát prevýšil mierne povedané 

prekvapeného deda, ktorý napriek svojmu pokročilému veku 70 rokov sa zvrtol na päte ako 

baletka a jedným ladným skokom vhupol do zrubu. Zavrel a zamkol dvere hneď na niekoľko 

západov. Dvere sme pre istotu zabarikádovali aj mohutnou komodou na topánky, pretože sme 

sa báli, že taký obrovský maco by mohol tieto vcelku masívne dvere aj vytlačiť. Všetci sme 

od ľaku vybehli na poschodie a pozháňali všetky hudobné a iné nástroje, ktoré hlavne 

vydávajú poriadny hluk, aby sme začali plašiť divé zviera z dostatočnej vzdialenosti okna 

v podkroví. Macino sa však moc vyrušovať nenechal, zaujal ho hlavne tlakový hrniec, 

v ktorom bolo voňavé údené mäsko, chvíľu s ním ešte lomozil, než sa vyrušený našim 

krikom, bubnovaním na hrnce a svietením baterkami, vybral pomalým, hojdavým krokom do 

lesa smerom k susedovej chate. V tú noc sme sa už veru neopovážili vystrčiť nos z chaty 

a pravdupovediac ani žiadnu ďalšiu, takže po nociach nám slúžili ako WC starodávne 

plechové nočníky, namiesto drevenej latríny umiestnenej takých tridsať metrov od chaty 

smerom do lesa, kde by sme mohli stretnúť neželaného návštevníka. 

 Ráno po takmer prebdenej noci sme rátali škody: niekoľko porozbíjaných fliaš, 

roztrhané krabice s koláčmi, porozhadzované ovocie, ale najväčšiu ujmu utŕžil už spomínaný 

tlakový hrniec, lebo medvedík ho svojou obrovskou silou rozšliapol ako plechovú konzervu. 

Najhumornejšie pôsobil sused, keď k nám ráno doletel s veľkou novinou, že v noci videl 

medveďa, ha ha ha, my sme ho nielen videli. 

 Z celej tejto príhody, ktorá nás baví pri rôznych rodinných oslavách, nám však plynie 

jedno závažné ponaučenie, príroda, ktorá nás obklopuje, je najkrajšia čistá a neporušená 

ľudskou prítomnosťou v nej. Teraz, keď prídeme do Tatier, všetky odpadky radšej odvážame 

do najbližšej dediny alebo mesta, aby sme zbytočne zvieratá nelákali k nám a tak isto je to aj 

s potravinami, ktoré už určite nenechávame voľne pred chatou, veď my sme v ich svete len 

návštevníkmi, doma sú tu oni... 

             Karol Bílený, 6. B, ZŠ kpt. Nálepku, Stupava 

  
 

 

Z a u j í m a v o s t i 

 

PREČÍTALI SME ZA VÁS 
 

Skaza a oživenie najväčšej knižnice antickej doby v Alexandrii 

 
Knižnica v Alexandrii v Egypte bola najväčšou knižnicou antickej doby. Založil ju 

okolo roku 295 pred n. l., Prolemaios I. Sótér (prvý z macedónskej dynastie Ptolemaiovcov na 
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egyptskom tróne). Jej poslaním malo byť udržiavanie gréckej kultúry a vzdelanosti v Egypte, 

ktorý bol pomerne konzervatívny. 

Mesto Alexandria má meno podľa svojho zakladateľa Alexandra Veľkého, ktorý z 

neho chcel vybudovať hlavné mesto svojej ríše. Ním sa stalo za Ptolemaia a bolo až do roku 

30 pred n. l. Vtedy dobyl Egypt Augustus a Alexandria sa stala sídlom rímskych, neskôr 

byzantských guvernérov a druhým najväčším mestom po Ríme. 

 

Slávne osobnosti 

Knižnica sa stala slávnou za Ptolemaia II. Filadelfa, ktorý ju dobudoval a vybavil 

knihami, aj zvitkami. Presný počet zvitkov knižnice nie je známy, pravdepodobne dosahoval 

číslo 400 tisíc papyrusových "trubičiek", z ktorých najcennejšie boli uložené v kožených a 

hodvábnych puzdrách. Ako získavali knihy do tejto slávnej knižnice, o tom sa šírili 

najrôznejšie historky. K najznámejším patrí - možno je to vtip - o prehliadkach každej lode, 

ktorá priplávala do Alexandrie. Ak úradníci našli na jej palube nejaký rukopis, skonfiškovali 

ho a namiesto neho dostal majiteľ kópiu. Knihy aj kupovali, a to z Atén a Rodosu. 

Prvé knihy sa objavili v dobe antického Ríma a zaobchádzalo sa s nimi veľmi 

starostlivo a opatrne, ukladali ich do drevených schránok - volali sa armarie (z toho vznikol 

asi výraz almara). Knihovníci a správcovia knižnice boli veľmi vzdelaní, boli to slávni 

filozofi, filológovia a učenci. Prvým knihovníkom bol údajne Zenodotus, ďalší Eratosténes 

(234 - 195 pred n. l.). Aristofanes Byzantion, ktorý pôsobil v knižnici v rokoch 195 - 191 pred 

n. l. bol autorom prvého rozsiahleho gréckeho slovníka a jedným z najznámejších a 

najvýznamnejších antických filológov. Bol ním aj Aristarchos zo Samotráky, tiež grécky 

filozof, ktorý vydal a komentoval Homérovo dielo. O toto dvetisíc ročné vydanie sa opierajú 

aj dnešné Homérove texty. Grécky učenec Apolonius Thódsky, básnik a autor eposu 

Argonautika, v ktorom spracoval príbeh plavby Argonautov za zlatým rúnom, bol tiež 

knihovníkom alexandrijskej knižnice. Jej správcom bol údajne aj jeho učiteľ Kallimachos, 

obľúbenec kráľa Ptolemaia II Filadelfa a jeho manželky Arsinoe. Jeho kráľ poveril 

spracovaním odborného katalógu knižnice. Zostavil abecedný zoznam gréckych autorov a ich 

diel s biografickými údajmi a poznámkami k originalite (pravosti) textu a jeho obsahu. Tento 

katalóg tzv. Pinakés úplne zodpovedá súčasným požiadavkám. 

 

Požiar a skaza 

Nikto nevie, ako vyzerala historická knižnica. Postihla ju skaza, ktorú spôsobil požiar 

v roku 47 aj v roku 43 pred n. l. O druhom požiari sú zaznamenané dve verzie. Podľa jednej 

Július Caesar zapálil svoju flotilu, aby sa jej nezmocnili Egypťania a podľa druhej vyslal 

horiacu loď medzi nepriateľské, aby ich takto podpálil. Nezáleží na tom, ktorá verzia je 

pravdivá, výsledok každej bol katastrofický, pretože oheň sa rozšíril do prístavu a okolitých 

častí Alexandrie a zasiahol aj slávnu knižnicu. Líšia sa aj správy o množstve zničených 

zväzkov – Lucius AnnaeusSeneca (filozof) píše o skaze všetkých a Plutarchos iba o zničení 

knižnice: Zvitky, ktoré sa stratili, čiastočne nahradil veľkorysý dar Marka Antónia jeho 

milenke egyptskej kráľovnej Kleopatre VII. Bolo ich 200 tisíc a pochádzali z knižnice v 

Pergamone. 

Najväčšiu stratu utrpela Alexandrijská knižnica v roku 642, kedy Alexandriu dobyli 

moslimovia. Chalka Omar na otázku, čo s knižnicou, jednoznačne rozhodol o jej osude: "Ak 

sú tieto grécke knihy v súlade s božími knihami, sú zbytočné a nemusia sa uchovávať. Ak sú s 

nimi v rozpore, sú škodlivé a musia byť zničené." A potom vzácnymi zvitkami a 

drahocennými knihami kúrili v kúpeľoch. 
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Matka všetkých knižníc 

O výstavbe novej knižnice, ktorá by mala nadväzovať na slávnu tradíciu a stať sa 

svetovým a kultúrnym centrom sa dlho uvažovalo. V roku 1988 bola založená Generálna 

organizácia pre výstavbu alexandrijskej knižnice a o dva roky medzinárodná komisia pod 

predsedníctvom manželky egyptského prezidenta Suzanne Mubarakovej. Členmi komisie sa 

stali králi, prezidenti a predstavitelia krajín z celého sveta. UNESCO sľúbilo podporu projektu 

na výstavbu "Matky všetkých knižníc" a vyzvalo 228 členských štátov aby pomohli projekt 

financovať a vypísalo medzinárodnú súťaž na projekt. Víťazom sa stala nórska firma. 

Zostávalo nájsť miesto pre výstavbu (archeológovia stále hľadajú miesto, kde stála pôvodná 

knižnica) a vybrali pre ňu to, kde stál kedysi prvý maják na svete - Faros, označovaný ako 

jeden zo siedmich divov sveta a zničený v 14. storočí. 

Knižnica stojí od roku 2002, má 13 poschodí a je označovaná ako architektonický 

zázrak. Bude mať 9 miliónov zväzkov a stelesňuje už teraz kultúrnu históriu Egypta aj 

poslanie matky všetkých knižníc svojej starovekej predchodkyne. 

         Soňa Makarová 

 

   
Moderná 13 poschodová knižnica v Alexandrii 

 

 

 

 

 

http://korzar.sme.sk/c/4401037/skaza-a-ozivenie-najvacsej-kniznice-antickej-doby-v-

alexandrii.html#ixzz4ESpvwYSZ  

 

 

 

https://www.google.sk/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thu

mb/6/6d/Bibliotheca_Alexandrina_(panoramic_view).jpg/240px-

Bibliotheca_Alexandrina_(panoramic_view).jpg&imgrefurl=https://en.wikipedia.org/wiki/Bi

bliotheca_Alexandrina&h=300&w=240&tbnid=zOhDNsjBRTsDJM:&tbnh=186&tbnw=148

&docid=HkMfrYJ_6ClquM&itg=1&usg=__1tI5ogkuLwmLstBrPWncizkA0Ts= 
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http://korzar.sme.sk/c/4401037/skaza-a-ozivenie-najvacsej-kniznice-antickej-doby-v-alexandrii.html#ixzz4ESpvwYSZ
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O s o b n o s t i 

 

 

Vincent Šikula 
 

19. október 1936 - 16. jún 2001 
 

 

 
  

Vincent Šikula v knižnici 

 

Dňa 16. júna 2016 sme si pripomenuli 15. výročie úmrtia slovenského prozaika, 

básnika, scenáristu, autora mnohých diel literatúry pre deti a mládež. 

Narodil sa v roku 1936 v katolíckej rodine lesného robotníka, pochádzal z chudobnej 

rodiny, ale duchovne z veľmi podnetného prostredia. Mal jedenásť súrodencov, päť bratov 

a šesť sestier. 

Vo vinici, ale i na ulici prežil celé svoje detstvo. Nikde inde sa necítil šťastnejší ako vo 

vinohradoch. Preto keď bol dospelý, hneď ako mohol, kúpil si tam domček. Vzdelanie 

získaval v obci Dubová, v Modre, v Nitre, kde študoval v kláštornom gymnáziu Societas 

Verbis Devini (Misijný dom Matky Božej pri Spoločnosti slova Božieho) a napokon 

v Bratislave, kde študoval v rokoch 1956 - 1959 na Hudobnej pedagogickej škole a po jej 

zrušení na Štátnom konzervatóriu hru na lesnom rohu.  

Hrával v Lúčnici, pôsobil aj ako organista v Ivanke pri Dunaji. V rokoch 1961 -

1964 pracoval ako učiteľ v hudobnej škole v Modre. O týchto rokoch hovorí, že patria k jeho 

najkrajším rokom života. V rokoch 1967 - 1968 pracoval ako redaktor v časopise Romboid, 

vybral si ho prvý šéfredaktor Miroslav Válek. Vincent Šikula bol prvým výkonným, 

úradujúcim redaktorom časopisu Romboid. V tomto období tvoril, z jeho pera pochádzajú 

prvé poviedky. V rokoch 1969 - 1973 bol dramaturgom v Slovenskej filmovej tvorbe. 

Šikulovo pôsobenie vo filme úzko súvisí s Elom Havettom. Ten chodil za Šikulom už ako 

študent a neskôr ešte častejšie. Vo filme dal výpoveď zo zdravotných dôvodov. Od roku 1973 

pracoval ako redaktor vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, v rokoch 1994 - 1999 bol 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Dubov%C3%A1_(okres_Pezinok)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nitra
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bratislava
https://sk.wikipedia.org/wiki/1956
https://sk.wikipedia.org/wiki/1959
https://sk.wikipedia.org/wiki/1961
https://sk.wikipedia.org/wiki/1964
https://sk.wikipedia.org/wiki/U%C4%8Dite%C4%BE
https://sk.wikipedia.org/wiki/Modra
https://sk.wikipedia.org/wiki/1967
https://sk.wikipedia.org/wiki/1968
https://sk.wikipedia.org/wiki/Romboid
https://sk.wikipedia.org/wiki/1969
https://sk.wikipedia.org/wiki/1973
https://sk.wikipedia.org/wiki/Film
https://sk.wikipedia.org/wiki/1973
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%BD_spisovate%C4%BE
https://sk.wikipedia.org/wiki/1994
https://sk.wikipedia.org/wiki/1999
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predsedom Spolku slovenských spisovateľov. V roku 1979 mu bol udelený titul zaslúžilý 

umelec.  

Pôvodne začal písať básne. Publikovať začal krátkymi prozaickými textami, ktoré 

vyšli v roku 1964. Jeho diela sú založené na životnej a rozprávačskej bezprostrednosti, ich 

základom sú zážitky, skúsenosti, dojmy a pocity mladého človeka. Nevytvára ucelené 

príbehy, voľne spája situácie, motívy a predstavy, čím zvýrazňuje naoko bezvýznamné veci a 

odkrýva trvalé hodnoty ľudského života, ako sú láska, domov, priateľstvo či práca. Svojou 

tvorbou nadväzuje na naturizmus (František Švantner, Margita Figuli či Dobroslav Chrobák), 

no veľký vplyv na jeho tvorbu mali i starší autori (J. C. Hronský). 

Priskoro, vo veku 65 rokov, keď mohol vydávať najzrelšie diela, nás nečakane opustil. 

Vo svojom milovanom dome, Hamrštýle v Modre našiel svoju smrť. Zomrel na zlyhanie 

srdca. 

 

           K. Benciová 
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