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ÚVOD 

 

NOVÝ ZAČIATOK 
 

     Milí naši čitatelia! 

     Po dlhšej odmlke sa Vám dostáva do rúk nové inovované číslo Knihovníka, prinášajúce  

informácie, rady, postrehy a nápady z „nášho knihovníckeho ţivota“.  

     V úvode prinášame informáciu o obsahu a zámeroch Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva 

2007 – 2013, ktorá prináša nové šance pre ďalší rozvoj činnosti kniţníc všetkých typov. 

V tabuľkách o výsledkoch činnosti, síce len cez strohé čísla, spoznáte obraz diania v obecných 

kniţniciach štyroch  okresov Trenčianskeho samosprávneho kraja, získate informáciu o tom, ktoré 

kniţnice boli úspešné v získavaní dotácií z Grantového systému MK SR v posledných rokoch. 

     Mnoţstvo kultúrnych podujatí, o ktorých sa píše ďalej, svedčí o tom, ţe  situácia v kniţniciach,  

napriek neustálym informáciám o klesajúcej návštevnosti a úpadku čítania, nie je aţ taká zlá. 

V príspevkoch našich mladých autorov spoznáte osobnosti literárneho ţivota, ktoré poctili 

návštevou VK MR a jej pobočky, dozviete sa o vyhlásení Dňa ľudovej rozprávky a tieţ o nových 

súťaţiach aj s ich výsledkovou listinou i ďalšie zaujímavosti.  

     V mene celej redakčnej rady Vám ţelám príjemné chvíle strávené pri čítaní nášho Knihovníka! 
                                                                                                                                                                                    [maria.kernova] 
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METODIKA, KOORDINÁCIA, AUTOMATIZÁCIA 
 

STRATÉGIA ROZVOJA SLOVENSKÉHO KNIHOVNÍCTVA NA ROKY 2008 – 2013 
 

     Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 7. 11. 2007 uznesením č. 943/2007 schválila Stratégiu 

rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008-2013. Predpokladom demokratického rozvoja, 

vedecko-technologického pokroku, hospodárskeho rastu, sociálneho zabezpečenia a zvyšovania 

zamestnanosti je vedomostná spoločnosť. Jednou z jej hlavných charakteristík je rýchly sled zmien, 

ktoré ovplyvňujú spoločenský ţivot v najširšom ponímaní. Ďalšie charakteristiky zahŕňajú rýchly 

rozvoj a konvergenciu informačno-komunikačných technológií, ktoré umoţňujú súčasnú 

informačnú revolúciu vrátane internetu a webu. Tieto technológie by však nemali zmysel, ak by 

neprispievali k vytváraniu, distribúcii a pouţitiu informácií, vedomostí a obsahu. 

     Kniţnice sú osvedčenými inštitúciami na zhromaţďovanie a uchovávanie informácií, ale ich 

ťaţiskovou úlohou v súčasnosti je práve dôraz na ich usporadúvanie, vyhľadávanie a 

sprostredkovanie. Preto je potrebné zabezpečiť stabilitu informačných zdrojov, zvlášť v prostredí 

tvorby a uchovávania digitálneho obsahu.  

     Podporu kniţničnému systému SR deklarovala vláda SR po prvý raz prerokovaním Stratégie 

rozvoja slovenského knihovníctva do roku 2006 11. apríla 2001 (uznesenie vlády SR č. 310/2001). 

Odpočet plnenia úloh vyplývajúcich z tohto materiálu  prerokovala vláda SR dňa 28. marca 2007.  

Stanovenie jasných priorít pre oblasť knihovníctva vyjadruje záujem štátu o zabezpečenie takej 

úrovne kniţnično-informačných sluţieb, pre ktorú bude vytvárať nielen vhodné legislatívne, 

organizačné a metodické podmienky, ale aj poskytovať naďalej primeranú priamu finančnú 

podporu z verejných zdrojov. 

     Pritom je potrebné povaţovať všetky súčasti Kniţničného systému SR bez ohľadu na 

zriaďovateľa – národnú kniţnicu; vedecké, akademické, školské, verejné a špeciálne kniţnice – za 

rovnako dôleţité pri rozvoji a stabilizácii celku. Iba stabilný systém môţe posunúť kvalitu 

kniţnično-informačných sluţieb pre verejnosť na úroveň zodpovedajúcu potrebám vedomostnej 

spoločnosti. Základným predpokladom toho je dôsledné dodrţiavanie ustanovení zákona č. 

183/2000 Z. z. o kniţniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej 

pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 183/2000 Z. z. o kniţniciach“).   

     Zriaďovatelia alebo zakladatelia kniţníc majú podľa zákona č. 183/2000 Z. z. o kniţniciach 

poskytovať potrebné organizačné, ekonomické, personálne a materiálne zázemie na vykonávanie 

ich funkcií. V zmysle realizácie ústavného práva občanov na informácie musí štát zabezpečiť 

kniţniciam príslušné miesto v strategickom plánovaní štátnej informačnej politiky. 

     Kniţnice majú strategickú príleţitosť ovplyvniť rast kvality ţivota obyvateľstva tým, ţe budú 

zabezpečovať slobodný a rovnoprávny prístup k vysokokvalitným informáciám. Výsledkom ich 

činnosti bude vysoká miera prepojenia a sprístupňovania dát, informácií a poznatkov vo fyzickej 

alebo digitálnej forme, dlhodobé a bezpečné uloţenie dát na rôznych nosičoch a vysoká miera 

aplikácie týchto poznatkov v oblasti výskumu, vývoja, inovácií, ľudských zdrojov a vzdelávania, 

cestovného ruchu, kultúry a miestneho a regionálneho rozvoja. 

     Preto je ţiaduce kontinuálne pokračovať v dosahovaní stabilných prioritných strategických 

cieľov kniţničného systému, ktorými sú: 

- uspokojovanie kultúrnych, informačných, vzdelávacích a vedeckovýskumných potrieb 

pouţívateľov a rozvoj kniţnično-informačných sluţieb a  

- ochrana a záchrana kultúrneho a vedeckého dedičstva a národného písomníctva. 

 

 
 

 

 

http://www.culture.gov.sk/kulturne-dedicstvo/kniznicny-system/dokumenty/stratgia-rozvoja-slovenskho-knihovnctva-na-roky-2008-2013
http://www.culture.gov.sk/kulturne-dedicstvo/kniznicny-system/dokumenty/stratgia-rozvoja-slovenskho-knihovnctva-na-roky-2008-2013
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METODIKA, KOORDINÁCIA, AUTOMATIZÁCIA 
 

V rámci prioritných cieľov je potrebné zamerať sa na realizáciu nasledujúcich strategických úloh: 

1. informatizácia kniţníc, 

2. zabezpečovanie informačných zdrojov pre kniţnice, 

3. kniţnično-informačné sluţby, 

4. tvorba, ochrana a sprístupňovanie digitalizovaného kultúrneho a vedeckého dedičstva, 

5. pasportizácia a ochrana historických kniţničných fondov, 

6. rozvoj ľudských zdrojov a kontinuálne vzdelávanie zamestnancov kniţníc, 

7. podpora celoţivotného vzdelávania a zvyšovania informačnej gramotnosti pouţívateľov, 

8. výstavba a rekonštrukcia kniţníc, ochrana kniţničného fondu.  

Úplné znenie dokumentu bolo zverejnené  v mimoriadnom čísle Bulletinu SAK 2006, ktorý je pre 

záujemcov k dispozícii na oddelení metodiky VK MR a na internetovej stránke knihovníckeho 

portálu INFOLIB (www.infolib.sk) v časti  Dokumenty - Legislatíva. 
 

 

VÝSLEDKY ČINNOSTI  VEREJNÝCH KNIŢNÍC V ROKOCH 2007 – 2008 
 

V metodickej pôsobnosti Verejnej kniţnice Michala Rešetku sú kniţnice štyroch okresov 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. V roku 2008 to bolo 137 kniţníc,  z toho  1 regionálna 

kniţnica s krajskou pôsobnosťou so 4 pobočkami, 7 mestských kniţníc s  5 pobočkami, 12 kniţníc 

s profesionálnym zamestnancom a  s  5 pobočkami, 98 kniţníc s neprofesionálnym zamestnancom 

a s 5 pobočkami.  V tomto príspevku uvádzame porovnanie niektorých  ukazovateľov výsledkov 

činnosti v rokoch 2007-2008.  
 

Okres Myjava 

Kniţnica Prírastok  Počet výpoţičiek Počet RP Fin. prost. na 

nákup KF (v tis.) 

 2008 2008 2007 2008 2007 2008 2007 

MsK Brezová p. B. 327 17547 19714 637 604 72570 68905 

MsK Myjava 381 40329 42764 1181 1234 74000 68000 

        

Brestovec 62 400 311 26 15 15650 14878 

Bukovec 21 397 433 21 16 5046 5380 

Hrašné 0 347 360 30 54 0 0 

Chvojnica 0 0 0 0 0 0 0 

Jablonka 12 115 68 33 31 3138 3041 

Kostolné 68 810 454 54 39 9475 13983 

Košariská 0 59 49 29 39 0 0 

Krajné 42 2826 3135 96 101 9165 14513 

Podkylava 0 3 4 2 3 0 0 

Polianka 0 254 521 31 32 0 0 

Poriadie 0 0 0 0 0 0 0 

Priepasné 0 35 63 25 12 0 0 

Rudník 29 263 315 30 23 4842 6023 

Stará Myjava 15 30 30 30 30 10000 9647 

Vrbovce 37 2450 2045 112 106 11308 45000 
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METODIKA, KOORDINÁCIA, AUTOMATIZÁCIA 
 

Okres Trenčín 

Kniţnica Prírastok  Počet výpoţičiek Počet RP Fin. prostr. na 

nákup KF ( v tis.) 

 2008 2008 2007 2008 2007 2008 2007 

VK MR 5431 396812 500538 10840 12217 1139430 1115065 

MsK Nemšová 693 21930 23853 1423 1409 195000 155000 

MsK Tr. Teplice 374 7757 7156 328 372 69000 48000 

        

Dolná Súča 115 2790 3576 233 268 20278 30798 

Drietoma 43 4088 5686 126 148 11048 11921 

Horná Súča 190 8822 9942 417 456 34600 26940 

Horné Srnie 38 12301 14000 229 235 2603 43457 

Chocholná-Velčice 152 5080 5381 182 205 29489 30252 

Omšenie 218 10941 10734 385 383 50607 53420 

Trenčianska Teplá 255 12392 13557 206 214 57000 58467 

Trenč. Jastrabie 49 2130 2730 89 86 10074 17364 

Trenč. Stankovce 133 8941 9043 354 368 34164 28908 

        

Ad. Kochanovce 63 1674 2113 71 86 11572 8400 

Bobot 101 1445 1276 64 72 9969 9620 

Dolná Poruba 18 695 1035 50 66 4493 6328 

Dubodiel 18 1214 963 38 38 3000 2000 

Horňany 13 626 723 30 32 3678 3678 

Hrabovka 17 155 271 10 12 199 0 

Ivanovce 44 1952 2044 63 50 11115 17465 

Kostolná-Záriečie 0 478 454 39 39 0 0 

Krivosúd-Bodovka 0 0 86 0 12 0 2041 

Melčice-Lieskové 91 2832 2391 65 85 20000 20168 

Mníchova Lehota 20 1181 1208 77 77 0 7634 

Motešice 80 3623 4032 248 232 10653 11000 

Neporadza 34 2209 2417 105 107 10608 9335 

Opatovce 22 786 810 32 30 2303 2157 

Petrova Lehota 5 27 35 5 6 1080 0 

Selec 21 982 1095 42 64 5000 10720 

Skalka nad Váhom 55 1648 1523 94 92 56920 5300 

Soblahov 59 2258 2305 162 154 13540 13650 

Svinná 259 7389 7445 212 230 44971 42544 

Štvrtok nad Váhom 31 1253 1438 47 48 4600 6500 

Trenčianska Turná 63 3341 4133 100 121 14700 14830 

Trenčianske Mitice 26 1035 683 44 44 6424 6041 

Veľká Hradná 58 2212 1475 67 93 10944 9427 

Veľké Bierovce 25 1003 732 36 41 4705 3551 

Zamarovce 270 120 80 20 10 1500 0 

 

 



Knihovník 1/2009 

7 
 

METODIKA, KOORDINÁCIA, AUTOMATIZÁCIA 
 

Okres Nové Mesto nad Váhom 

Kniţnica Prírastok  Počet výpoţičiek Počet RP Fin. prostr. na 

nákup KF (v tis.) 

 2008 2008 2007 2008 2007 2008 2007 

MsK Nové Mesto 941 199551 203714 3661 3818 178178 170456 

MsK Stará Turá 353 25946 29390 880 885 110852 101430 

        

Čachtice 86 3250 5135 203 237 9634 21328 

Morav. Lieskové 61 9126 8930 106 110 15104 15649 

Povaţany 42 3013 3470 101 108 9990 10147 

        

Beckov 79 1629 1503 85 90 2809 24020 

Bošáca 87 4265 4113 136 151 16556 10845 

Brunovce 0 0 0 0 0 0 0 

Bzince pod Jav. 33 1776 1882 69 80 7388 5594 

Částkovce 0 3869 3768 21 52 0 8500 

Dolné Srnie 41 892 902 124 116 8500 16000 

Horná Streda 61 2880 2625 126 125 13000 5594 

Hôrka n. V. 32 153 235 14 15 8000 6460 

Hrádok n.V. 0 409 372 19 21 0 2000 

Hrachovište 7 1228 1220 48 48 1000 0 

Kálnica 43 1107 896 17 24 11400 11800 

Kočovce 86 3029 2896 123 126 22663 21894 

Lubina 38 1648 113 27 71 5000 0 

Lúka  23 2027 2171 60 66 5172 5838 

Modrová 19 82 75 31 17 4734 2707 

Nová Bošáca 66 1709 1768 56 79 6784 6243 

Nová Lehota 0 0 0 0 0 0 0 

Očkov 3 395 421 20 22 608 800 

Pobedim 57 4959 3268 98 88 20656 12175 

Podolie 0 802 802 52 52 1200 1200 

Potvorice 100 2680 2675 61 67 8825 10200 

Stará Lehota 0 0 0 0 0 0 0 

Tr. Bohuslavice 169 1449 1598 5 95 16684 15095 

Vaďovce 53 1963 1950 103 103 2000 11000 

Višňové 25 580 586 27 25 5445 6540 

Zem. Podhradie 3 875 874 42 42 524 3287 
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METODIKA, KOORDINÁCIA, AUTOMATIZÁCIA 
 

Okres Bánovce nad Bebravou 

Kniţnica Prírastok  Počet výpoţičiek Počet RP Fin. prostr. na 

nákup KF (v tis.) 

 2008 2008 2007 2008 2007 2008 2007 

MsK Bánovce n.         B.  587 73481 61335 2035 1476 81000 89900 

        

Brezolupy 24 661 815 51 96 0 16800 

Čierna Lehota 0 30 30 58 20 0 0 

Deţerice 0 772 772 32 28 0 1766 

Dolné Naštice 15 1252 1321 65 67 3239 5000 

Dvorec 8 627 938 18 21 1992 22212 

Haláčovce 0 0 98 0 63 0 0 

Chudá Lehota 21 20 50 8 50 2500 0 

Horné Naštice 9 95 38 27 25 3532 3301 

Krásna Ves 202 115 131 55 51 9660 10153 

Kšinná 46 1731 1747 54 73 9899 11169 

Libichava 22 342 304 21 24 6000 6000 

Ľ utov 0 0 0 0 0 0 0 

Malá Hradná 17 73 114 46 70 1509 3000 

Malé Hoste 18 745 771 19 22 996 1007 

Miezgovce 23 298 260 34 25 2000 0 

Nedašovce 24 470 716 55 69 4000 7000 

Podluţany 53 63 0 9 0 4000 0 

Pečeňany 17 249 0 25 0 5000 0 

Pravotice 8 11 28 19 17 1000 1243 

Prusy 0 7 20 16 20 0 6590 

Ruskovce 22 756 899 36 48 3508 5161 

Rybany 26 1118 1180 117 139 6062 5000 

Slatina n. B. 54 543 720 190 120 19000 0 

Šišov 0 46 48 9 9 0 350 

Timoradza 59 1428 1640 132 129 9724 9373 

Uhrovec 6 4886 5600 102 100 650 0 

Veľké Drţkovce 14 1309 1004 90 101 2401 2281 

Veľké Hoste 57 930 193 104 27 10000 22000 

Veľké Chlievany 8 136 952 19 120 912 1762 

Vysočany 0 25 30 11 29 0 996 

Zlatníky 24 421 521 47 51 5000 7000 

Ţitná-Radiša 134 592 652 63 57 6000 5355 
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METODIKA, KOORDINÁCIA, AUTOMATIZÁCIA 
 

PRIDELENÉ DOTÁCIE Z GRANTOVÉHO SYSTÉMU MK SR DO VEREJNÝCH 

KNIŢNÍC V METODICKEJ PÔSOBNOSTI VKMR V ROKOCH 2007 – 2009 
 

     V roku 2007 a  2008 pokračovala príleţitosť pre kniţnice ţiadať dotácie z Grantového systému 

MK SR v programe 2: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií, ktorého gestorom je sekcia 

kultúrneho dedičstva MK SR. Opäť bola moţnosť čerpania prostriedkov v dvoch podprogramoch. 

Pri podávaní ţiadosti bola povinná elektronická registrácia ţiadosti prostredníctvom internetu, 

následne bolo  moţné sledovať postup schvaľovania ţiadosti. Dôleţitou povinnosťou pri podávaní 

projektu bolo predloţiť Zriaďovaciu listinu kniţnice.  

     Pri hodnotení projektov odbornou komisiou  sa popri iných kritériách prihliadalo  na vybrané 

štatistické údaje ako sú: 

 pravidelnosť v prideľovaní finančných prostriedkov na nákup kniţničného fondu od 

zriaďovateľa za posledné 3 roky, 

 počet čitateľov,  

 počet výpoţičiek,  

 obsluţnosť - percento počtu čitateľov z počtu obyvateľov obce, 

 ekonomická efektívnosť  

 výška spolufinancovania, pri ktorej sú zvýhodnené  projekty, v ktorých ţiadateľ dokáţe 

zabezpečiť vyššie spolufinancovanie.  

 
 

Úspešnosť získania finančných prostriedkov verejných kniţníc v pôsobnosti VKMR 

Podprogram 2.1 – Kniţnice a kniţničná činnosť 
 

     Cieľom podprogramu bola podpora projektov zameraných najmä na modernizáciu kniţnično-

informačných sluţieb,  ochranu kniţničných fondov, digitalizáciu, zvyšovanie informačnej 

gramotnosti pouţívateľov  spracovanie a sprístupňovanie historických kniţničných dokumentov 

a historických kniţničných fondov a edičné aktivity kniţníc. 
 

     # 2007: Z 11 kniţníc, ktoré podali projekty, dotáciu získali: 

Obecná kniţnica Svinná - 25 000.- Sk  

Obecná kniţnica Zamarovce – 25 000.- Sk  

Verejná kniţnica MR v Trenčíne – 100 000.- Sk  

Verejná kniţnica MR v Trenčíne –   30 000.- Sk  
 

     # 2008: Z 12 kniţníc, ktoré podali projekty, dotáciu získali: 

Obecná kniţnica Omšenie – 52 000.- Sk 

Verejná kniţnica MR  v Trenčíne – 200 000.- Sk 

     # 2009: Zo 7 kniţníc, ktoré podali projekty, získala dotáciu iba: 

Verejná kniţnica MR v Trenčíne – 6 460.-€ 
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METODIKA, KOORDINÁCIA, AUTOMATIZÁCIA 
 

Podprogram 2.5 – Akvizícia kniţníc 
 

     Cieľom podprogramu bola podpora projektov z oblasti zabezpečenia akvizičnej činnosti kniţníc 

(nákupu kniţničného fondu), a tým riešiť kritickú situáciu v doplňovaní v zmysle uznesenia vlády 

SR č. 1168/2003. Podpora bola určená len na nákup tlačených neperiodických publikácií – kníh.  
 

     # 2007: Z 11 kniţníc, ktoré podali projekty, dotáciu získali nasledujúce:  

Obecná kniţnica Brezolupy  - 15 000.- Sk 

Obecná kniţnica Čachtice – 10 000.- Sk 

Obecná kniţnica Dvorec – 20 000.- Sk 

Obecná kniţnica Horné Srnie – 25 000.- Sk 

Obecná kniţnica Vaďovce – 10 000.- Sk 

Obecná kniţnica Veľké Hoste – 14 000.- Sk 

Obecná kniţnica Vrbovce – 40 000.- Sk 

Mestská kniţnica Trenčianske Teplice – 28 000.- Sk 

     # 2008: Z 11 kniţníc, ktoré podali projekty, dotáciu získali: 

Obecná kniţnica Horná Súča – 10 000.- Sk 

Obecná kniţnica Chocholná - Velčice – 10 000.- Sk 

Mestská kniţnica Myjava – 20 000.- Sk 

Verejná kniţnica MR v Trenčíne – 280 000.- Sk 

     # 2009: Z 10 kniţníc, ktoré podali projekty, dotáciu získali všetky: 

Obecná kniţnica Horné Srnie -  700.- € 

Obecná kniţnica Motešice – 600.- € 

Obecná kniţnica Omšenie - 800.- € 

Obecná kniţnica Vaďovce – 600.- € 

Mestská kniţnica Bánovce nad Bebravou – 1 500.-€ 

Mestská kniţnica Brezová pod Bradlom – 1 000.- € 

Mestská kniţnica Myjava - 1 200.- € 

Mestská kniţnica Stará Turá – 1 500.- € 

Mestská kniţnica Trenčianske Teplice – 1 500.- € 

Verejná kniţnica MR v Trenčíne – 8 100.- € 
 

     V Grantovom  programe pre rok 2009 s  termínom podania ţiadostí do 30. 1. 2009 k doterajším 

povinným tlačivám pribudli ďalšie povinné náleţitosti – predloţenie potvrdení zo sociálnej 

poisťovne, zdravotných poisťovní, daňového úradu, konkurzného súdu a inšpektorátu práce. Pri 

podávaní projektov je veľmi dôleţité skompletizovanie a kontrola všetkých povinných tlačív 

a príloh, pretoţe ako prvé sú vyradené tie ţiadosti, ktoré sú neúplné. Z uvedených výsledkov 

vyplýva, ţe kaţdým rokom sa zvyšuje počet  kniţníc, ktoré  po podaní projektu, dokázali byť 

úspešné. Vďaka získanému finančnému príspevku sa im podarilo prostredníctvom  doplnenia 

kniţničného fondu či zakúpenia počítačového vybavenia skvalitniť úroveň sluţieb svojej kniţnice.  

     Veríme, ţe úspešnosť týchto kniţníc  sa stane podnetom pre tých, ktorí doposiaľ nevyuţili túto 

moţnosť a v nasledujúcom kole grantového  programu si podajú ţiadosť. 
                                                                                                                                                  [rubriku pripravila: maria.kernova] 

 

 

 

 

 

 

 



Knihovník 1/2009 

11 
 

POZNÁŠ SVOJU KNIŽNICU ? 
 

NOVÁ STRÁNKA PRE POTREBY OBECNÝCH KNIŢNÍC  
 

www.obecnakniznica.sk 

 

     Ku koncu roka 2008 bol na porade zástupcov slovenských kniţníc v Martine predstavený projekt 

Mgr. Andrey Dohovičovej, metodičky Kniţnice P.O. Hviezdoslava v Prešove, v ktorom predstavila 

novovzniknutú webovú stránku pre obecné kniţnice.  Podnetom k vytvoreniu webu s názvom 

„Internetové metodické centrum pre obecné kniţnice“ bola snaha poskytnúť komunite knihovníkov  

moţnosť získavať informácie, sprístupniť vzorové kniţničné tlačivá, znenia zákonov, vyhlášok 

a pod.  

     Prvotným zámerom bolo poskytovať sluţby iba pre potreby knihovníkov východného 

Slovenska, okresov Prešov a Sabinov. Po prejavenom záujme knihovníkov z ostatných regiónov  

Slovenska, boli prizvaní metodici ostatných krajov ku spolupráci na jej tvorbe.  

     Na stránke sa priebeţne pracuje, dopĺňajú sa údaje a zároveň ponúka moţnosť zahrnúť svoju 

obecnú kniţnicu do Encyklopédie obecných kniţníc. Tento projekt funguje, ako databáza 

"miniwebov", v rámci ktorej je moţné na internete prezentovať činnosť kniţnice. Po zaregistrovaní 

sa, bez zbytočných výdavkov, nezávisle na administrátorovi webu, si pracovníci kniţníc môţu  

sami aktualizovať všetky údaje týkajúce sa ich kniţnice a jej aktivít. 

     Dúfame, ţe tento projekt osloví knihovníkov všetkých obecných kniţníc v našom regióne 

a následne dokáţu vyuţiť poskytovanú sluţbu  pre  prezentáciu činnosti ich kniţnice. 
                                                                                                                                                                                    [maria.kernova] 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

PPPRRRIIIEEESSSTTTOOORRR   PPPRRREEE   VVVÁÁÁSSS   
 

 

 

 

CHCETE PREZENTOVAŤ VAŠU KNIŽNICU A SPRAVIŤ JU EŠTE PRÍSTUPNEJŠOU? 

PREDSTAVTE JU POMOCOU KNIHOVNÍKA! 

NA TOMTO MIESTE RADI UVEREJNÍME INFORMÁCIE, ZAUJÍMAVOSTI A NOVINKY  

Z KAŽDEJ REGIONÁLNEJ KNIŽNICE. 
   

KKKooonnntttaaakkkttt:::   mmmuuullltttiii@@@vvvkkkmmmrrr...ssskkk   (((000333222///777444333444222666777,,,   kkklll...   333333)))   
 



Knihovník 1/2009 

12 
 

INTERVIEW 
 

NEPOLEPŠITEĽNÝ ČITATEĽ KORNEL FÖLDVÁRI 
 

     V ten večer do seba všetko priam ideálne zapadlo – majster 

písaného i kresleného humoru sa prišiel so svojimi memoárami podeliť 

medzi rodných Trenčanov v rámci projektu, ktorý charakterizuje práve 

symbióza literatúry a kresby.      Na jeseň 2008 totiţ vo Verejnej 

kniţnici M. Rešetku v Trenčíne hosťovalo bratislavské Literárne kino 

KK Bagalu, preslávené aj tým, ţe počas autorovho čítania je jeho 

prednes naţivo ilustrovaný.  

     Hosťom podujatia bol tentoraz človek, ktorému totalitné reţimy 

bezprostredne uštedrili nejednu tvrdú lekciu – spisovateľ, kritik, 

prekladateľ, humorista, dramaturg, niekdajší veľmi blízky spolupracovník 

Milana Lasicu a Júliusa Satinského  –  KORNEL FÖLDVÁRI. 
      
     Kde sa objavila myšlienka prísť prezentovať vaše Pamäti sklerotika práve do Trenčína? 

     Zrodilo sa to tak, ţe Janko Šuda robí o mne nejaký film. Kali Kertész si preto okamţite 

spomenul, ţe Trenčín je moje rodné mesto a vţdy ma tu priateľsky privítali, ţe teda spojíme dobré 

s uţitočným a zreprízujeme tu moje čítanie. Nie ako formalitu, ale ako normálnu plnokrvnú akciu.        

     Dnešný večer sa niesol v znamení pamätí. Ktoré miesta v Trenčíne zostanú navţdy vryté 

vo vašich spomienkach? 

     Samozrejme Štefánikova 10, kde sme bývali a potom otcov obchod – hodinárstvo na Mierovom 

námestí. Tam som musel od dvanástich rokov pomáhať aj v čase, keď sa šli kamaráti kúpať na Váh. 

     Dlhé roky ste aktívne spolupracovali s Milanom Lasicom a Júliusom Satinským v Štúdiu 

L+S. Do akej miery ovplyvnili vašu kariéru? 

     Samozrejme, ţe ma veľmi ovplyvnili. Pri nich som pochopil, ţe naozaj existuje moderný 

slovenský humor, ktorý môţeme postaviť aj do medzinárodnej súťaţe. Našou jedinou nevýhodou 

je, ţe málokto vie po slovensky, pretoţe humor Lasicu a Satinského je svetový. 

     Je známe, ţe osud sa s vami najmä v komunistickom reţime nemaznal. Vy ste sa mu však 

rozhodli čeliť humorom. Proti čomu musí humorista najviac bojovať dnes? 

     V kaţdom spoločenskom zriadení proti hlúposti, ľudskému neporozumeniu, proti istej 

obmedzenosti a neschopnosti chápať súvislosti vecí, pretoţe humor naozaj môţe krátkym spojením, 

iskrou vyvolávať a riešiť situácie oveľa účinnejšie, ako by riešil nejaký priamy mocenský zásah. 

     Ako sa zmenil dnešný čitateľ v porovnaní s tým, keď ste na prelome štyridsiatych 

a päťdesiatych rokov minulého storočia literárne začínali?  
     Povedal by som to obrazne – čitateľ je dnes skôr v defenzíve ako v ofenzíve. Čitateľov je menej, 

ale ja stále verím, ţe čitateľ nebude ohrozený ţivočíšny druh a preţije do budúcnosti. 
                                                                                                                                                                                    [peter.martinak]                                                                                                                                                                                 

                                                                                                          [In Trenčan, 2008, roč. 1, č. 8, s. 1 a 7. Foto: archív VKMR.] 
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KULTÚRNE PODUJATIA 
 

(FOTO)GALÉRIA PODUJATÍ VO VKMR ZA ROK 2008 

 

 

BANÁŠ RADIL, AKO SA STAŤ ÚSPEŠNÝM POLITIKOM 
 

     Predstavte si, ţe od zajtra by ste nemohli slobodne cestovať, na kúpu nového televízora by ste 

pred obchodom stáli uţ od štvrtej hodiny rannej, aby ste sa vôbec dostali na rad a na nové auto by 

ste čakali aj niekoľko rokov. S podobnými viac i menej úsmevnými príhodami prišli trenčianskym 

gymnazistom 18. novembra pripomenúť do Verejnej kniţnice Michala Rešetku obdobie z pred roka 

1989 politik Jozef Banáš a novinár a spisovateľ Ľuboš Jurík. „Je to uţ mŕtva minulosť, ale 

nezaškodí tieto časy pripomenúť, aby sme si uţili tento svet, ktorý tieţ nie je ľahký a stavia nás 

pred nové výzvy a moţnosti“, povedal na úvod Jurík. Obidvaja besedujúci patrili v minulosti medzi 

aktívnych politikov, v súčasnosti sa venujú najmä písaniu a vydávaniu kniţných bestsellerov 

prevaţne s politickou tematikou.  

     Jozef Banáš, autor knihy Idioti v politike, odprezentoval svoj najnovší počin Zóna nadšenia 

s podtitulom Dramatický príbeh priateľstva a lásky 1968-2008, na ktorej, ako sám uviedol, „sa dá 

zasmiať, ale niekedy je to aj smiech cez slzy“.  

     Ľuboš Jurík sa na obdobie komunizmu pozrel z pohľadu vtedajšej hudobnej scény ako 

spoluautor najnovšej publikácie Slovenský bigbít, ktorej súčasťou sú aj tri DVD obsahujúce 

dvanásťdielny seriál o slovenskom bigbíte. Hudba vtedy odzrkadľovala ţivotný názor, postoj 

a vieru v lepší svet, v lepší ţivot, pričom súčasnú hudbu prirovnal k „päťkrát vyvarenému čaju“. 

Okrem iného je Jurík autorom detektívok a v budúcnosti plánuje napísať knihu o Marike 

Gombitovej.  

     Na záver Banáš poskytol študentom návod, ţe ak sa chcú stať úspešnými politikmi, nesmú mať 

vlastný názor a musia mať maslo na hlave… 
                                                                                                                                                                               [zuzana.sedlakova] 

                                                                                          [In Trenčianske noviny, 2008, roč. 49, č. 47, s. 6. Foto: archív VKMR.] 
 

 

 

                                         
   
                                     Jozef Banáš                                                                 Ľuboš Jurík 
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KULTÚRNE PODUJATIA 
 

SVET STÁLE LÁSKU MÁ. V KNIŢNICI! 
 

     Neopakovateľných 24 hodín preţili deti, ktoré zavítali 12. decembra do kniţnice v Trenčíne. 

Tesne pred Vianocami totiţ pokračoval ďalší ročník benefičného podujatia „Svet stále lásku má“. 

     Od desiatej do desiatej – aj tak by sa dal vymedziť čas, ktorý strávilo takmer 90 detí počas 

jedného kompletného predvianočne ladeného dňa. Spoločne s deťmi z Detského domova 

Lastovička v Trenčíne na ne čakal bohatý program a zaujímaví hostia. Príjemnú atmosféru im popri 

darčekoch spestrili rôzne súťaţe, tvorivé aktivity, či sladké sviatočné maškrty. O zábavu sa navyše 

postarali i ţiačky Základnej umeleckej školy v Trenčíne, detská spisovateľka Margita Ivaničková 

a umelec z radov výtvarníkov Jozef Vydrnák. Vhodnou alternatívou sa ukázala byť aj večerná 

prechádzka ligotavým Mierovým námestím. Vtedy sa však magická noc ešte len začínala...  

     Koordinátorka tohto ušľachtilého projektu Mária Špániková z Verejnej kniţnice Michala 

Rešetku v Trenčíne na margo priebehu akcie poznamenala: „Ústredným mottom bolo predvianočné 

stretnutie detí zo všetkých trenčianskych základných škôl a detí zamestnancov kniţnice s deťmi 

z Detského domova Lastovička . Keďţe s „Lastovičkami“ si toto sviatočné obdobie spríjemňujeme 

pravidelne uţ takmer desať rokov, podujatie má svoju tradíciu. Avšak tento raz sa konalo prvýkrát 

aj cez noc.“ K tomu je potrebné dodať, ţe sa opäť raz potvrdilo staré známe – Noc má svoju moc. 

Za normálnych okolností by totiţ prítomné deti doma uţ dávno spali. Povestná sila kolektívu 

a pestrá paleta moţností im ale v daný večer takpovediac dobíjali baterky aţ do rána bieleho. 

„Našim prvoradým zámerom bolo dokázať, ţe svet stále lásku má, aby deti zistili, ţe aj v kniţnici 

môţu nájsť zábavu a radosť zo ţivota“, zhodnotila na záver Mária Špániková. 
                                                                                                                                                                                    [peter.martinak] 

                                                                                                              [In Trenčan, 2009, roč. 2, č. 1, s. 13. Foto: archív VKMR.] 
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KULTÚRNE PODUJATIA 
 

PODUJATIA ORGANIZOVANÉ VKMR V I. POLROKU 2009 
 

 

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia 
 

     Kultúrne a vzdelávacie aktivity kniţnice boli zamerané na propagovanie pôvodnej slovenskej 

krásnej i odbornej literatúry a zoznamovanie verejnosti s jej autormi prostredníctvom besied, 

prezentácií kníh, literárno-hudobných popoludní a diskusných klubov, s dôrazom na prezentovanie 

spisovateľov, amatérskych autorov a významné osobnosti Trenčína a trenčianskeho regiónu.  

     VKMR v I. polroku 2009 uskutočnila 228 podujatí, z toho 131 pre deti. Zúčastnilo sa ich 5 852 

návštevníkov. V jej priestoroch bolo nainštalovaných 85 výstav a 28 násteniek a panelov. 

     V rámci cyklu „Poznávame Trenčanov” predstavila VKMR trenčianskej verejnosti individuálne 

10 a kolektívne 35 literátov s blízkym vzťahom k Trenčínu a Trenčianskemu kraju.    

     Pravidelne mesačne sa v kniţnici stretávali členovia a priaznivci Literárneho klubu OMEGA 

a pre najmenšie deti s ich rodičmi VKMR v spolupráci s Materským centrom Srdiečko organizuje 

kaţdý mesiac minimálne jedno príjemné dopoludnie spestrené čítaním zaujímavých rozprávok.  

Verejná kniţnica M. Rešetku taktieţ pripravila špeciálne podujatia pri príleţitosti Svetového dňa 

poézie, Medzinárodného dňa detskej knihy na počesť Hansa Christiana Andersena, tvorivé literárne 

dielne, či dievčenské kluby „D” alebo jarné prázdninové superkluby. Okrem toho, kniţnica 

v danom období privítala celkovo 30 exkurzií a informatických návštev študentov zo stredných 

škôl. 

     Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia boli organizované pod záštitou Trenčianskeho 

samosprávneho kraja pre registrovaných pouţívateľov a širokú verejnosť, v záujme získavania 

ďalších potenciálnych pouţívateľov kniţnice. 

     Pri organizovaní podujatí kniţnica spolupracovala so všetkými typmi školských 

a mimoškolských zariadení, mestskými a regionálnymi orgánmi a inštitúciami, kultúrnymi, 

vzdelávacími a spoločenskými organizáciami, ako i spolkami, klubmi a občianskymi zdruţeniami.     

     Všetky uskutočnené podujatia kniţnice boli určené nielen jej pouţívateľom ale aj širokej 

verejnosti. Pozvánky na podujatia boli uverejňované v regionálnej tlači a šoty z niektorých  aktivít 

vysielala Trenčianska televízia, rozhovory o nich odzneli v Slovenskom rozhlase.  
 

 

Výstavy – výber 
 

     Výstava výtvarných  prác ţiakov ZUŠ Karola Pádivého v Trenčíne 

     NAJ leporelo o ceste vody – výstava detských dielok zo súťaţe o NAJ leporelo o ceste vody   

                                                      v rámci projektu Daj si vodu...z vodovodu 

     Najkrajšie knihy deťom – výstavy venované Medzinárodnému dňu detskej knihy  

     My sme malí umelci – výstava výtvarných prác detí zo Špeciálnej školy internátnej Vladimíra   

                                            Predmerského v Trenčíne 

     Pre radosť – výstava veľkonočných ručných prác detí z Detského mestečka v Zlatovciach 

     Marec – mesiac knihy – výstavy literatúry na všetkých pracoviskách VKMR 

     Netradičné typy kníh pre predškolákov 

     Svet rozprávok Pavla Dobšinského  

     Medzinárodný deň detskej knihy 
                                                                                                                                                                                 [maria.spanikova] 
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KULTÚRNE PODUJATIA 
 

Chronologický prehľad ťaţiskových podujatí v I. polroku 2009 
 

JANUÁR 

  8. 1. 2009 – Prezentácia literárneho zborníka členov LK Omega „Priestor 2008“ 

15. 1. 2009 – Beseda s herečkou Evou Kristinovou a spisovateľom Jánom Čomajom 
 

FEBRUÁR 

  2. 2. 2009 – „Juţná Amerika stredoeurópskymi očami“, beseda s Antóniou Dvoranovou 

  5. 2. 2009 – Prezentácia knihy predsedu LK Omega Jána Maršálka „Privolávanie rána“ 

11. 2. 2009 – Prezentácia knihy Iva Velikého „Bratia Čapkovci na Slovensku“ 
 

MAREC 

  5. 3. 2009 – Prezentácia bilingválnej publikácie Beatrice Kołatkovej „Krídla motýľa“ 

16. 3. 2009 – „Deň ľudovej rozprávky“ venovaný rozprávkarovi Pavlovi Dobšinskému 
 

Týţdeň slovenských kniţníc: 

23. 3. 2009 – „Malý recitátor“, súťaţ trenčianskych škôlkarov v recitovaní 

23. 3. 2009 – „Ľudová rozprávka – pohladenie po ľudskej duši“, literárno – výtvarný kvíz 

24. 3. 2009 – „Slovenská spoločnosť v období neslobody“, beseda s historikmi z Ústavu pamäti   

                      národa (Martin Lacko, František Neupauer) a reţisérom Ondrejom Krajňákom 

25. 3. 2009 – „Ţabí koncert“, dramatizácia rozprávky Viery Valachovičovej – Ryšavej 

25. 3. 2009 – „Príbehy zo starej Bratislavy“, neznáme príbehy z archívu hlavného mesta SR  

                      v podaní spisovateľky Viery Valachovičovej – Ryšavej 

25. 3. 2009 – Prezentácia knihy Jozefa Lehockého „Ľudové piesne, spevné a tanečné tradície spod   

                      Povaţského Inovca“ 

26. 3. 2009 – „Čítajme si“, celoslovenský najpočetnejší detský čitateľský maratón 

26. 3. 2009 – „Mám básničku na jazýčku“, súťaţ v čítaní a recitovaní veršov pre deti 

26. 3. 2009 – „Vansovej Lomnička“, krajské kolo 42. ročníka festivalu v prednese poézie a prózy 

27. 3. 2009 – „Čítaj rád, maj knihy rád – odvďačia sa Ti“, príhovory o literatúre pre deti a mládeţ 
 

APRÍL 

  2. 4. 2009 – Beseda so spisovateľom sci-fi a fantasy románov Štefanom Konkolom 

  3. 4. 2009 – „Noc s Andersenom“, medzinárodná internetová konferencia s bohatým nočným  

                      programom pre deti v pobočke VKMR v Opatovej nad Váhom 

16. 4. 2009 – IV. stretnutie literátov so vzťahom k Trenčínu  a Trenčianskemu kraju 

28. 4. 2009 – Prednáška Mariána Hronského „Slávnosti 1. mája 1918 v Liptovskom Mikuláši  

                      za slovenské národné sebaurčenie“ 
 

MÁJ 

  7. 5. 2009 – Prezentácia knihy Dušana Ţembera „Kradnutá láska“ 

12. 5. 2009 – „Ţabí koncert“, dramatizácia rozprávky Viery Valachovičovej – Ryšavej 

14. 5. 2009 – Prezentácia kníh Kataríny Hudecovej „Brkom Ohniváka“ a „Za všetky drobné“ 

29. 5. 2009 – Slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaţe ţiakov TSK „Píšem, píšeš, píšeme ´2009“ 
 

JÚN 

  4. 6. 2009 – Stretnutie členov LK Omega pri príleţitosti 60. narodenín Borisa Filana 

11. 6. 2009 – Prezentácia knihy Juraja Čelka „Z príslovečníka lekára“ 

12. 6. 2009 – Diskusia s Rudolfom Dobiášom o jeho knihe „Triedni nepriatelia“ pre pedagógov   

                      piaristických gymnázií v SR  

23. 6. 2009 – Slávnostné vyhodnotenie súťaţe „Čítajme všetci – čítanie je super ´2009“ 
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KULTÚRNE PODUJATIA 
 

(FOTO)GALÉRIA PODUJATÍ VO VKMR ZA I. POLROK 2009 
 

 

EVA KRISTINOVÁ ŢIARILA V RODNOM TRENČÍNE  
 

     Na prahu nového roka, konkrétne v tretí štvrtkový januárový podvečer, prijala pozvanie Verejnej 

kniţnice Michala Rešetku na besedu v rámci cyklu „Poznávame Trenčanov“ významná slovenská 

herečka a zaslúţilá umelkyňa – Eva Kristinová. 

     Evu Kristinovú moţno smelo označiť za ţijúcu legendu slovenského herectva. Je členkou 

Činohry SND a, ako sme sa mohli opäť raz presvedčiť, ešte stále aj vynikajúcou recitátorkou 

slovenskej klasickej poézie. Okrem toho je potrebné uviesť, ţe v lete oslávila krásne ţivotné 

jubileum, keďţe sa pred 80 rokmi narodila práve v meste pod Matúšovým hradom. 

     Pohľad Evy Kristinovej na svet ovplyvnilo niekoľko tvrdých rán osudu uţ z čias mladosti. 

Odvtedy, ako jej otec pôsobil počas 1. svetovej vojny v radoch československých légií vo 

Francúzsku, oscilovala jeho existenčná krivka viackrát na hranici ţivota a smrti. Populárna herečka 

pochopiteľne veľmi intenzívne vnímala najprv otcovo odsúdenie na smrť nemeckým vojenským 

súdom, neskôr angaţovanie v slovenskej povstaleckej armáde, následné povýšenie na brigádneho 

generála, či odsúdenie komunistami na dlhoročné väzenie po februárovom prevrate v roku 1948. 

Ţiaľ, aj takéto paradoxné aspekty nezriedka vykresľovali atmosféru slovenskej spoločnosti 

v polovici minulého storočia.  

     Leitmotívom vydareného podujatia bola prezentácia pamätí Evy Kristinovej s titulom 

„Spomienky herečky“ za účasti autora Jána Čomaja. Ten na margo uvedenej ţivotopisnej knihy 

poznamenal: „Všetko nie sú len herečkine spomienky, ale skôr sága jej rodu, ktorá pripomína 

typický príbeh slovenského národa. A práve to som niekedy uprednostnil aj pred jej úvahami 

o slovenskej dramatickej kultúre.“  
                                                                                                                                                                                   [peter.martinak] 

                                                                                                                                                  [In Trenčan, 2009, roč. 2, č. 2, s. 13.] 

                              [Foto: http://www.tsk.sk/sk/trenciansky-samospravny-kraj/aktuality/eva-kristinova-v-rodnom-trencine.] 
 

 
 

 
 

Evu Kristinovú slávnostne prijíma predseda TSK – MUDr. Pavol Sedláček, MPH 
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KULTÚRNE PODUJATIA 

 

POCTA BRATOM ČAPKOVCOM 
 

     Takmer sto rokov uplynulo od historicky prvej návštevy Josefa a Karla Čapkovcov 

v trenčianskom regióne. V stredu 11. februára sa na dobre známe miesto vrátili opäť. Tento raz 

prostredníctvom Iva Velikého, ktorý vo Verejnej kniţnici M. Rešetku v Trenčíne prezentoval 

v rámci cyklu „Poznávame Trenčanov“ svoju najnovšiu knihu Bratia Čapkovci na Slovensku.       

     „Vedomie, ţe som sa aspoň nepatrnou mierou pričinil o ich symbolický návrat po vyše 

sedemdesiatich rokoch, ma napĺňa radosťou“, priznal Veliký na margo slávnych literárnych bratov. 

Tí sa na Slovensku právom cítili ako doma, keďţe ich otec Antonín Čapek pôsobil od roku 1910 

v Trenčianskych Tepliciach ako kúpeľný lekár.  

     Ivo Veliký síce vyrastal pri Martine, no od polovice 60. rokov minulého storočia ţije v Trenčíne. 

Popri organizovaní kultúrnych podujatí v meste pod Matúšovým hradom mu učarovala i história 

a filatelia. Navyše, uţ od útleho detstva vynikal v recitovaní. Dodnes vydal niekoľko cenných 

publikácií s dôrazom na národné osobnosti, či mesto Trenčín.  

     Ako z titulu diela vyplýva, predmetom sú aktivity bratov Čapkovcov na slovenskom území. 

Konkrétne mapuje cestovanie po Povaţí, Orave, Turci, Spiši a Zlatomoravecku, no prináša aj 

exkluzívny pohľad do zákulisia akcií organizovaných na ich počesť. V tejto súvislosti sa azda 

najčastejšie spomína Cena Karla Čapka, kaţdoročne organizovaná v Trenčianskych Tepliciach. Za 

zmienku stojí aj štúdia venovaná kontroverznému uvedeniu hry „Loupežník“ v tomto kúpeľnom 

mestečku. Bonus tvorí pestrá obrazová príloha a doteraz nepublikované archívne dokumenty, čím 

autor takpovediac oslávil svoj vrúcny polstoročný vzťah k danej problematike.  

     Uvedenia knihy sa zúčastnil i divadelný historik Ladislav Lajcha a primátor Trenčianskych 

Teplíc Štefan Škultéty. „Krstilo“ sa originálnou hlinou z rodiska Karla Čapka (Malé Svatoňovice) 

a vychýrenou termálnou teplickou vodou. 
                                                                                                                                                                                    [peter.martinak] 

                                                                                                                                                                          [Foto: archív VKMR.] 

 

 

 

 
 

Ivo Veliký (vľavo) a jeho hostia 
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KULTÚRNE PODUJATIA 
 

„PIESNE ZAPISUJEM TAK, ABY SA ĽAHKO SPIEVALI“ 
 

     V poradí piatou knihou doplnil svoju edíciu s názvom Ľudové piesne spevné a tanečné tradície 

trenčianskeho Považia tanečník, choreograf, spevák, hudobník a predovšetkým zberateľ piesní 

Jozef Lehocký. 

     Vo svojom najnovšom diele, ktoré prišiel predstaviť do Verejnej kniţnice Michala Rešetku, sa 

zameral na oblasť spod Povaţského Inovca. Prezentácia sa uskutočnila v rámci Týždňa slovenských 

knižníc i projektu Poznávame Trenčanov, dňa 25. marca 2009. 

     Ako povedal autor, v kniţke je obsiahnutá takmer celá ľudová kultúra danej oblasti. Je to nielen 

zborník takmer 300 ľudových piesní, ale obsahuje aj popisy ľudového odevu, príleţitostí a 

atmosféry pri ktorých sa pesničky spievali. Piesne sú zapísané foneticky, číţe doslovne a v nárečí, 

ktoré sa dodnes pouţíva od Krivosúdu-Bodovky aţ po Piešťany. Pri kaţdej piesni je uvedené, 

v ktorej dedine ju autor získal, zapísal. Rozdelil ich podľa príleţitostí, pri ktorých sa v 

spoločenskom ţivote vyuţívali, na ľúbostné, regrútske, svadobné a piesne k detským hrám. 

Súčasťou knihy je prekladový register venovaný nárečovým výrazom a slovám, ktoré sa v beţnej 

reči nenachádzajú.  

     Zborník obsahuje tance charakteristické pre región, ktoré Lehocký opísal, ako sám hovorí 

„beţnou telocvikárskou terminológiu, ktorá je pochopiteľná aj pre laika“.  

Piesne do zborníka okrem Lehockého zozbierali manţelia Eleonóra a Ferdinand Kubalovci, bývalí 

vedúci folklórneho súboru Trenčan, kde si svoje tanečné začiatky „odbil“ aj sám autor.  

Lehockého prácu si váţia najmä folkloristi a pedagógovia. Jeho knihy znamenajú pre nich veľkú 

pomoc, pretoţe ako sami uviedli na prezentácii, „ vieme nielen čo spievať, ale aj ako, v akom nárečí 

a aj v akom kroji“.  

     Zberateľskou aktivitou Jozefa Lehockého má Trenčiansky kraj tendenciu mať najlepšie 

zmapovanú ľudovú kultúru po všetkých stránkach. K úplnosti chýba zozbierať a vydať ľudové 

piesne, spevné a tanečné tradície spod Bielych Karpát a okolia II., na ktorých uţ Jozef Lehocký 

začína pracovať.  
                                                                                                                                                                                [zuzana.sedlakova] 

                                                                                          [In Trenčianske noviny, 2009, roč. 50, č. 13, s. 6. Foto: archív VKMR.] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
        

       Jozef Lehocký 
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KLUBOVÁ ČINNOSŤ 
 

LITERÁRNY KLUB OMEGA V TRENČÍNE 
       
     Na sklonku minulého roka uzrel svetlo sveta ďalší cenný artefakt z autorskej dielne členov LK 

Omega. 48-stranový zborník Priestor 2008 s vkusnými ilustráciami Veroniky Markovičovej a Jána 

Vitka vyšiel za podpory Verejnej kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne a Únie ţien Slovenska (KO 

v Trenčíne). Svoj krst zaţil 8. januára 2009. Jeho úvodné riadky právom patrili tajomníčke klubu.  
 

SLOVO MALO SÓLO 
 

     … v poézií, piesni, próze – večer v kniţnici. Otvorený priestor mali poslucháči, priaznivci, 

hostia i píšuci... Trochu poeticky začínam informáciu o literárnej noci 2008.     

     V poradí štvrté večerné stretnutie členov literárneho klubu Omega pri VKMR v Trenčíne bolo 

iné. V čom? Prezentáciou literárnej tvorby najstaršej členky (len vekom) pani Ruţeny 

Viskupičovej. Zborník s trochu nostalgickým názvom Tak plynie čas... slovami vyprevadil Rudolf 

Dobiáš. Piesňami zase spevácky súbor Letokruhy zo Zlatoviec.  

     Hudobný záţitok nám svojim vystúpením pripravil trenčiansky textár a hudobník Ľubor 

Benkovič. Vydrţal do konca (domýšľam si, ţe mu bolo s nami dobre). 

     Pozvanie prijali i členovia klubu Poliakov v Trenčíne. Poéziu a piesne v poľštine nebolo treba 

ani prekladať. Nenadarmo sa hovorí, ţe poézia a hudba ľudí zbliţuje. Z pripravovanej novej zbierky 

poézie Jany Márie Jablonskej sme si v podaní autorky vypočuli ukáţky, ktoré zaujali ţivotnou 

skúsenosťou a láskou k ţivotu. 

     Príjemným prekvapením bolo vystúpenie člena klubu Omega Dušana Lázničku. Doteraz 

s utajovaným zmyslom pre humor predniesol ţartovné básne Vítězslava Nezvala, Heinricha 

Heineho a Ivana Štrpku. Do krajiny spomienok na detstvo nás uviedla netradičnou rozprávkou 

predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej v Trenčíne Marta Halečková. V profesionálnom 

podaní uviedla ocenenú prácu zo súťaţe J. Braneckého: „Studňa sa tajne s daţďom zhovára“.  

     Čo dodať na záver? Ţelanie stretnúť sa s milovníkmi písaného slova a záujemcami o literatúru aj 

na Literárnej noci 2009.  
                                                                                                                                                                                     [jana.polakova] 

 

    
 

              Ilustrácia z obálky zborníka 

RUDOLF DOBIÁŠ 

Ešte 
 

Som. Ešte som. Vţdy som chcel byť klasom, 

Nestať sa hrsťou vymlátených pliev. 

Len preto volám: Nebojte sa. Ja som. 

V hrdle mi sipí zaškrtený spev. 
 

Som, ešte som. Ešte čakám na ţne, 

hoci sa neviem zbaviť kúkoľa. 

V srdci mám sviecu. Kto ju ale zaţne? 

Kto ma v tme nájde? Kto ma privolá? 
 

Som, ešte som. Ako tichá slama 

v náruči hliny v plytkej medzi spím. 

Uţ neviem spievať. Musíš spievať sama. 

Ja som len básnik. Neúspešný mím. 
 

Som, ešte som. Odídem však časom. 

Nie, nechoď so mnou. Zostaň s mojím hlasom.  
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ZO ZÁKULISIA VKMR 
 

NA DLHÝCH HONOCH V NOVOM ŠATE 
 

     Symbolicky s príchodom nového roka 2009 sa otvorili i dvere nových priestorov pobočky 

Verejnej kniţnice M. Rešetku v Trenčíne na Dlhých Honoch. Starí-známi obľúbení pracovníci 

Mária Forgáčová a Rudolf Nešťuk Vás vţdy radi privítajú v OS Druţba.       

     Výpoţičný čas: PO – PIA: 8.00 – 18.30 h 

                                  SOBOTA: 8.00 – 12.00 h        

     Kontakt: 032/6522086, dlhehony@vkmr.sk     
 

                    
 

 

 

PREDSTAVUJEME NAŠE ODDELENIA – VŠEOBECNÁ ŠTUDOVŇA  
 

     V rámci našej snahy o skvalitnenie prístupu čitateľov k fondu Verejnej kniţnice Michala 

Rešetku v Trenčíne Vám postupne predstavíme všetky jej oddelenia. Začíname v študovni.  

     Všeobecná študovňa je určená výhradne na prezenčné štúdium. Okrem registrovaných čitateľov 

je vstup do tohto úseku povolený i záujemcom po uhradení jednorazového poplatku. Fond študovne 

je rôznorodý, bohato je zastúpená encyklopedická 

literatúra v slovenčine, češtine, angličtine, nemčine,  

a francúzštine. Za pozornosť stojí zmienka o tom, ţe sa tu 

nachádza napr. Ottův slovník naučný, či Zbierky zákonov 

SR od roku 1918 aţ po súčasnosť. Popri spomenutom 

type literatúry, ktorú si môţu čitatelia voľne vyberať, je 

zastúpená aj ostatná študijná literatúra (ekonomická, 

pedagogická, právnická, umenovedná, ...), ktorej výber 

je viazaný obsluhou pracovníčok. Vyuţívaná je 

taktieţ moţnosť nahliadnutia do niektorých odborných 

časopisov a dennej tlače. V skladových priestoroch 

študovne sú k dispozícii viaceré vzácne staré knihy 

z prvej polovice 20. storočia. Na základe Zákona č. 

212/1997 Z.z. o poviných výtlačkoch získavala kniţnica v rokoch 1997 – 2004 literatúru aj formou 

povinných výtlačkov, ktoré boli uloţené práve do študovne.  

     Čitateľom je k dispozícii celkovo 15 študijných miest, pričom reprografické sluţby sú 

poskytované len z kniţničných materiálov. Snahou Verejnej kniţnice M. Rešetku je poskytnúť 

čitateľom čo najkvalitnejšie sluţby, a preto kaţdý dokument sa ešte pred jeho umiestnením na regál 

analyticky spracúva do interného počítačového systému.  
                                                                                                             [darina.kuchtova, marcela.gloszova. Foto: archív VKMR.] 
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DETSKÉ STRÁNKY – MADE IN DETI 
 

PÍŠEM, PÍŠEŠ, PÍŠEME ´2008 
 

     Verejná kniţnica M. Rešetku v Trenčíne v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom 

vyhlásila v roku 2008 uţ 6. ročník literárnej súťaţe ţiakov ZŠ Trenčianskeho kraja – PÍŠEM, 

PÍŠEŠ, PÍŠEME... Mladé talenty sa na slávnostnom vyhodnotení stretli 30. 5. 2008.  

     Literárna súťaţ pozostávala z dvoch kategórii – POÉZIA a PRÓZA. Zapojilo sa do nej 120 detí 

a zaslali 228 literárnych prác. Kaţdý účastník mohol zaslať 1-3 prozaické útvary v rozsahu 5 strán, 

alebo 3-5 vlastných básní. Práce, ktoré uţ boli publikované v školských či iných časopisoch neboli 

hodnotené, čo vyplýva z kritérií súťaţe. Práce posudzovala šesťčlenná porota, ktorej predsedom bol 

i tento rok spisovateľ Milan Húţevka. O víťazoch ďalej rozhodovali: spisovateľ Jozef Pavlovič, 

literárny kritik a spisovateľ Ján Maršálek, či ďalšie významné osobnosti. 

     Bolo veľmi príjemné čítať autentické výpovede detí o sebe, o svojom mieste v rodine, vzťahoch, 

o hľadaní ţivotných hodnôt, šťastia, o objavovaní priateľov, o túţbach, ktoré navonok nevidíme 

a preto potrebujeme literatúru, aby nám ich objavila a sprostredkovala. 

  
Výsledky: 

I. kategória – mladší ţiaci (8 – 10 roční) 

POÉZIA 

1.   miesto – neudelené 

2. miesto – Vlk Marek, ZŠ Trenčianske Stankovce 

3. miesto – Kováčová Slávka, ZŠ Melčice – Lieskové 

Osobitné ocenenie – Školský klub pri ZŠ Brezová pod Bradlom 

PRÓZA 

1. miesto – Uhliarik Matúš, ZŠ Kubranská cesta, Trenčín 

2. miesto – Draţkovcová Veronika, ZŠ L. Novomeského, Trenčín 

3. miesto – Hanková Sabina, ZŠ Dolná Súča   

Osobitné ocenenie: Školský klub pri ZŠ Selec 

 
II. kategória – starší ţiaci (11 – 15 roční) 

POÉZIA 

1. miesto – Ilenčíková Dominika, ZŠ J. A. Komenského, Púchov 

1. miesto – Betáková Zuzana, ZŠ Veľkomoravská, Trenčín 

1. miesto – Húšťavová Dominika, ZŠ J. Palu, Nemšová 

2. miesto – Mináriková Zuzana, ZŠ Na dolinách, Trenčín 

2.   miesto – Šupák Marek, ZŠ Hodţova, Trenčín 

3. miesto – Vanková Alţbeta: Panenka, ZŠ Trenčianska Turná 

3.   miesto – Minárik Jaroslav, ZŠ L. Novomeského, Trenčín 

3.   miesto – Augustín, Michal, ZŠ J. Hollého, Pobedim 

PRÓZA 

1. miesto – Papová Sára, BSŠG, Nové Mesto n/Váhom 

1. miesto – Jasnická Martina: Oheň na nebi, ZŠ Trenčianske Jastrabie 

2. miesto – Soldánová Michaela: Prvá láska, ZŠ Komenského, Bánovce n/B. 

2. miesto – Široká Alexandra: Stretnutie s minulosťou, ZŠ J. Palu, Nemšová 

2.   miesto – Palíková Paulína,ZŠ Školská, Povaţská Bystrica 

      3.   miesto – Habaniková Mária, ZŠ Michala Rešetku, Horná Súča 

      3.   miesto – Jamrichová Kristína, ZŠ Uhrovec 

      Cena čitateľov úseku literatúry pre deti a mládeţ: Staneková Veronika, ZŠ Melčice – Lieskové 
 

                                                                                                                                                                             [darina.durkechova] 
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DETSKÉ STRÁNKY – MADE IN DETI       
 

ZLATÁ RYBKA ´2008 
 

     Občianske zdruţenie Fanfáry a Pracovná skupina pre prácu s deťmi a mládeţou pri OKS SNK 

v Martine vyhlásili v tomto roku uţ druhý ročník čitateľskej a knihovníckej ankety. V minulom 

roku sa anketa niesla pod názvom DETSKÁ KNIHA ROKA a DETSKÝ SPISOVATEĽ ROKA. 

Od tohto roku bude mať anketa rozprávkový názov Zlatá rybka.  

     Zlatú rybku podľa predstáv organizátorov symbolizuje kaţdá kniha, ktorá sa dokáţe deťom 

prihovoriť. Samozrejme, v hlbočinách „rieky“ slovenskej pôvodnej tvorby ju treba usilovne hľadať. 

Cieľom ankety je prispieť k pestovaniu „spoločenstva“ čitateľov v kniţniciach.  

     Za DETSKÚ KNIHU ROKA 2008 hlasovalo 998 detí, pričom označovali nielen autora knihy, 

ale aj jej ilustrátora. Celkovo sa zapojilo 12 kniţníc.  

     Za DETSKÉHO SPISOVATEĽA ROKA 2008 hlasovali knihovníci elektronicky 

prostredníctvom informačnej webovej stránky pre knihovníkov www.infolib.sk. Anketový formulár 

si prezrelo 234 návštevníkov stránky.  

     Slávnostné odovzdanie cien sa uskutoční na festivale Prešov číta rád 2009 v Prešove.  

Organizátori veria, ţe o rok sa pridajú aj ďalšie kniţnice, ktoré doposiaľ nevyuţili moţnosť dať 

šancu deťom vyjadriť svoj hlas.       

     Kontakt: Mgr. Timotea Vráblová, PhD. (timotea.vrablova@savba.sk).  
 

          DETSKÁ KNIHA ROKA 2008                                 DETSKÝ SPISOVATEĽ ROKA 2008  

                          Výsledky:                                                                            Výsledky: 
 

 

 

1. Danka a Janka   (Ďuríčková / Plocháňová)                                1. Peter Gibey          

2. Naša mama je bosorka   (Futová / Slaninková)                          2. Futová Gabriela  

3. Štyri kosti pre Flipra   (Futová / Regitko)                                  3. Brat Roman 

4. Slovenské rozprávky   (Dobšinský)                                             4. Pavlovič Jozef  

5. Zvieratko pre Tadeáša   (Gajdošík / Pikna)                                5. Revajová Toňa 
 

                                                                                                                [Zdroj: http://www.murovacitaren.sk/index.php/Murov-     

           denn%C3%ADk/S%C3%BA%C5%A5a%C5%BEenia/V%C3BDsledky-ankety-Zlat%C3%A1-rybka-2008.html.] 

 

 

DEŇ ĽUDOVEJ ROZPRÁVKY 
 

     16. marec si za Deň ľudovej rozprávky zvolili elektronickým hlasovaním  slovenskí knihovníci 

pri príleţitosti 180. výročia narodenia spisovateľa v predošlom roku v rámci projektu Slovensko 

Dobšinskému. Ide zatiaľ o neoficiálny sviatok, ktorý sa v kniţniciach snáď stane tradíciou. 

     Na podnet pracovníkov Kniţnice Juraja Fándlyho v Trnave bolo vyhlásené celoslovenské 

pátranie po knihách najznámejšieho slovenského  rozprávkára pod názvom „Hľadá sa Dobšinský“. 

Cieľom akcie bolo pokúsiť sa o unikátny rekord v počte znovuobjavených kníh P. Dobšinského.  

     Do akcie sa zapojili i trenčianske deti, pre ktoré pracovníčky úseku pre deti a mládeţ VK MR 

okrem samotného hľadania kníh pripravili bohatý program. Ráno začalo pásmom rozprávok pod 

názvom Rozprávka môjho detstva. Podarilo sa nájsť i najkratšiu rozprávku – Krátku rozprávku – 

ktorú sa spoločne naučili naspamäť. Nasledovalo pátranie po knihách Pavla Dobšinského, deti 

priniesli ukázať 95 kníh, najstaršia bola z roku 1958. Kaţdý zo zúčastnených dostal krásnu kniţnú 

záloţku s motívom z Dobšinského rozprávok a bol zaradený do losovania. 

     Informácie o priebehu celej akcie s fotodokumentáciou a zaujímavosťami zo zúčastnených 

slovenských kniţníc sú k nahliadnutiu na knihovníckom portáli www.infolib.sk. Dúfame, ţe 

tohtoročný „pátrací projekt“ vás upútal a v budúcnosti sa do akcií vyhlásených ku Dňu ľudovej 

rozprávky zapojí čo najviac kniţníc v našom regióne.     
                                                                                                                                                                       [Zdroj: www.infolib.sk.] 

http://www.infolib.sk/
mailto:timotea.vrablova@savba.sk
http://www.infolib.sk/
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DETSKÉ STRÁNKY – MADE IN DETI 
 

PAVOL DOBŠINSKÝ (* 16. 3. 1828, SLAVOŠOVCE – † 22. 10. 1885, DRIENČANY) 
 

     Narodil sa v rodine evanjelického farára. Študoval na gymnáziu v Roţňave a Miškovci a v rokoch 1840 – 1848 na 

lýceu v Levoči. Filozoficko-teologické štúdiá ukončil bezprostredne pred vypuknutím revolúcie v roku 1848, ktorej 

bojov sa zúčastnil ako vojak cisárskeho vojska. V roku 1850 urobil kňazskú skúšku. 

     Začiatky jeho literárnej tvorby sa datujú od čias štúdia na evanjelickom lýceu 

v Levoči. Uţ v tejto dobe písal básne v duchu štúrovskej romantickej poézie V roku 

1863 bol zvolený za člena Výboru Matice slovenskej, aby organizoval zbieranie a 

vydávanie ústnej slovesnosti na Slovensku. 

     Ťaţisko jeho činnosti spočívalo vo folkloristike a národopise. Sústavne zbieral 

a zapisoval piesne, príslovia, porekadlá, hádanky, hry, obyčaje a povery. Najväčšie 

dielo, Prostonárodné slovenské povesti, vydal Dobšinský na sklonku svojho ţivota na 

vlastné náklady. Táto doposiaľ najobsiahlejšia zbierka slovenských rozprávok vyšla 

v rokoch 1880 – 1883 v Martine v ôsmich zošitoch a tvorilo ju 90 rozprávok. Druhé 

vydanie diela (1959) bolo doplnené ilustráciami Martina Benku, tretie vydanie  vyšlo 

v roku 1966 a štvrté vydanie v roku 1973. 

     Prostonárodné povesti slovenské majú vo fonde slovenskej literatúry nezastupiteľné 

miesto a dodnes patria k najvydávanejším a najčítanejším dielam. Preloţené boli do 

mnohých svetových jazykov. Práve Dobšinskému patrí vďaka za povýšenie slovenskej rozprávky na európsku 

úroveň. 
                                                                                  [Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Pavol_Dob%C5%A1insk%C3%BD.] 

 

 
 

Spisovateľka Viera Valachovičová – Ryšavá (v strede) zaujala deti Príbehmi zo starej Bratislavy. 
(25. 3. 2009, Týždeň slovenských knižníc vo VKMR) 

 

 
 

Noc s Andersenom 2009. 
(3.-4. 4. 2009, pobočka VKMR v Opatovej nad Váhom) 

 

                                                                                                                                                                          [Foto: archív VKMR.] 
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HISTORIA MAGISTRA VITAE 
  

EXKURZ DO OBDOBIA NESLOBODY NA SLOVENSKU 
 

     „História učiteľka ţivota“ – v duchu tejto nadčasovej myšlienky pripravila Verejná kniţnica 

Michala Rešetku v Trenčíne atraktívny program na predposledný marcový utorok v roku 2009. 

     Nosnú tému podujatia predstavovala slovenská spoločnosť v období neslobody, ktorú priblíţili 

renomovaní historici z Ústavu pamäti národa v Bratislave. Z pragmatického hľadiska sa 

organizátori rozhodli adresovať danú problematiku prednostne mladšej generácii, a preto publikum 

pozostávalo prevaţne zo študentov všetkých trenčianskych gymnázií. 

     „Obdobie neslobody na Slovensku je v historiografii vymedzené rokmi 1939 a 1989. 

Zdôrazňujem, ţe kontinuálne, pričom na našom území v tomto čase dominovali dva typy reţimov – 

najprv ľudácky a potom boľševizmus“, vysvetlil na úvod Martin Lacko. Po jeho vstupnom exkurze 

do totalitných rokov predstavil František Neupauer nový súťaţný projekt „Nenápadní hrdinovia 

alebo Čo viedlo našich blízkych k hrdinským činom v zápase s komunizmom“ určený pre 

študentov. Tí sa po zapojení môţu inšpirovať trebárs ţivotnou filozofiou spisovateľa Rudolfa 

Dobiáša, prítomného v pozícii čestného hosťa. 

     Zlatý klinec celej akcie však zatĺkol reţisér Ondrej Krajňák, keď premietol svoj sugestívny 

dokument „Preţili sme gulag“. Predchádzala mu dvojročná príprava a mapuje osudy Slovákov, 

ktorí preţili teror v hrôzostrašných sovietskych pracovných útvaroch. „Našou snahou bolo ukázať, 

ţe popri koncentračných táboroch existovali aj tábory vyhladzovacie, o ktorých sa, ţiaľ, hovorí 

oveľa menej“, zhodnotil objektívne zmysel besedy Martin Lacko a dodal, ţe zo Slovenska bolo do 

gulagov odvlečených asi sedem tisíc ľudí.      
                                                                                                                                                                                    [peter.martinak] 

                                                                                                                                                                          [Foto: archív VKMR.] 

 

 
 

Zľava: M. Lacko, F. Neupauer, R. Dobiáš a O. Krajňák 
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REGIONÁLNY MEDAILÓN 
 

SEMINÁR K VÝROČIU 
 

     „Iba tak trepem do stroja aţ je z toho báseň.“ Aj tieto slová zazneli zo zvukového záznamu od 

Jána Smreka pri príleţitosti výročia jeho nedoţitých 110. narodenín. Seminárne stretnutie venované 

nášmu národnému umelcovi, básnikovi, redaktorovi, prekladateľovi a poprednému predstaviteľovi 

vitalizmu sa uskutočnilo 12. novembra 2008 v jeho rodisku v Melčiciach – Lieskovom.  

     Na úvod spomienkového podujatia zazneli básne a intro do ţivota a doby Jána Čieteka Smreka, 

sprevádzané hudobným vystúpením ţiakov miestnej školy. S komplexným a odborným pohľadom 

na autorovu tvorbu, ţivot a dielo vystúpil Vladimír Petrík. Ďalšími lektormi, ktorí priblíţili jedného 

z najpopulárnejších básnikov 20. storočia boli pracovníci Národného biografického ústavu 

Slovenskej národnej kniţnice v Martine Peter Cabadaj, Augustín Maťovčík a Pavol Parenička.  

     Básnická cesta Jána Smreka začala ešte počas jeho študentských rokov na brigáde v Národných 

novinách. Debutoval svojou prvotinou s názvom Odsúdený k večitej žízni, kde ešte badať 

doznievajúce znaky symbolizmu, ale za skutočný vstup do poézie sa povaţuje jeho zbierka básni 

Cválajúce dni. Smrek bol okrem básnickej tvorby a vydávania kníh aj redaktorom Národných 

novín, redigoval špičkový slovenský literárny časopis Elán a bol zakladateľom Edície mladých 

slovenských autorov (EMSA). Vydal celkovo 12 básnických zbierok, v ktorých sa  prelínajú motívy 

mladosti, lásky, krásy, humanizmu a túţby po ďalekých svetoch s neodmysliteľným motívom ţeny. 

Písal aj pre deti (Maľovaná abeceda, Machule), memoáre a prekladal diela od Puškina, Villona, 

Nerudu a mnohých ďalších. Práve v totalitnom období sa utiahol skôr k prekladateľskej činnosti 

ako vydavateľskej, ale tvoriť neprestal.  Básne z tohto nepriaznivého obdobia vyšli aţ po jeho smrti 

v roku 1993 v básnickej zbierke Proti noci a nazývajú sa aj básňami vnútorného exilu.  

     Ján Smrek zomrel 8. decembra 1982 v Bratislave a pochovaný je na Národnom cintoríne 

v Martine. Počas svojho ţivota viackrát navštívil Trenčín, no ani raz svoju rodnú obec. Tú totiţ 

opustil ako osemročný, keď ho matka po smrti otca, kvôli chudobe, dala do sirotinca v Modre.  

Na svojho rodáka a básnika mladosti si spomenuli aj ţiaci z miestnej školy a pripravili mimoriadne 

číslo ich školského časopisu Úsmev, celé venované Jánovi Smrekovi.      

     Súčasťou stretnutia bola aj návšteva pamätnej izby, ktorá bola sprístupnená pri príleţitosti osláv 

nedoţitých 100. narodenín a poloţenie kvetov k pamätníku Jána Smreka.  Podujatie zorganizovalo 

Trenčianske osvetové stredisko v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, obcou 

Melčice – Lieskové a Krajským školským úradom v Trenčíne. 
 

 

JÁN SMREK (* 16. 12. 1898, Z. LIESKOVÉ – † 8. 12. 1982, BRATISLAVA) 
 

Ján Smrek, vlastným menom Ján Čietek, sa na rodil v Zemianskom Lieskovom. Študoval v modranskom učiteľskom 

ústave a na Evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave, ktorú nedokončil, pretoţe 

ho naplno zaujala práca novinára.  

     Pôsobil v redakcii Slovenského denníka, bol redaktorom Národných novín 

a redigoval Edíciu mladých slovenských autorov (EMSA). Neskôr začal vydávať 

časopis Elán, ktorý sa stal časopisom Spolku slovenských spisovateľov. Po roku 1948 

mal zakázané písať a publikovať a jeho diela prechádzali cenzúrou.  

     Zomrel 8. decembra 1982 a pochovaný je v Martine na Národnom cintoríne.  

Jeho tvorba sa sústreďovala najmä okolo ţeny ako symbolu mladosti, krásy a základnej 

hodnoty ţivota.  

     Medzi jeho najznámejšie diela patria básnické zbierky Odsúdení k večitej žízni, 

Cválajúce dni, Básnik a žena, Nerušte moje kruhy, Proti noci. Okrem iného sa venoval 

aj tvorbe pre deti a prekladom Villona, Puškina a mnohých ďalších.  
                                                                                                                                                                                [zuzana.sedlakova]                       

     [In Trenčianske noviny, 2008, roč. 49, č. 46, s. 11. Foto: http://images.swaton.sk/autogramy/sk_spisovatelia/smrek_foto.jpg] 

 
 



Knihovník 1/2009 

27 
 

PELE - MELE 
 

 

     * Všetkým čitateľom Verejnej kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne dávame do pozornosti, 

ţe v súčasnosti intenzívne pripravujeme inováciu webovej stránky www.vkmr.sk, ktorá bude mať 

nielen nový vzhľad, ale taktieţ zabezpečí interaktívny prístup k aktuálnym informáciam priamo z 

„kuchyne“ kniţnice. Stane sa tak najneskôr do konca roka 2009.  

 

     * „Babi, pošli mi to mejlom“ – VKMR organizuje kaţdú stredu (8.00 – 10.00 h) inštruktáţ na 

zvládnutie základov PC a komunikácie prostredníctvom e-mailu pre seniorov ZDARMA. V prvom 

polroku 2009 kurz absolvovalo 39 záujemcov. (Kontakt na prihlásenie: 032/7434267, kl. 33.) 

 

     * Tohtoročný Týţdeň slovenských kniţníc (10. ročník) s mottom „Kniţnice pre všetkých“ 

vyhlásila Slovenská asociácia kniţníc na 23. – 29. marca. V tomto období zároveň vyhlásila 

Verejná kniţnica M. Rešetku v Trenčíne tradičný Týţdeň otvorených dverí s mnoţstvom 

sprievodných akcií (bezplatný zápis nových čitateľov, vrátenie premeškaných výpoţičiek bez 

sankčných poplatkov, bezplatné pouţívanie internetu, ...). 

 

     * Štatistické perličky Týţdna slovenských kniţníc vo VKMR:  

- počet nových registrácií: 250 

- počet podujatí pre deti i dospelých: 45 

- počet návštevníkov vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí: 1621 

- počet účastníkov detského čitateľského maratónu „Čítajme si“ (všetky pobočky VKMR): 544 

- počet pouţívateľov internetu v multimediálnej študovni: 72 

 

     * Prvý štvrtok po tohtoročných Veľkonočných sviatkoch bol pre Verejnú kniţnicu Michala 

Rešetku charakteristický mimoriadnou koncentráciou vzácnych hostí na meter štvorcový. V jej 

priestoroch totiţ pokračoval 4. ročník tradičného stretnutia spisovateľov a literátov s blízkym 

vzťahom k Trenčianskemu kraju. V meste pod Matúšovým hradom sa zišla skvelá partia 

významných osobností, ktorá v prvom rade zosobňovala vrúcny ľudský vzťah k územiu, ktoré 

kaţdého z pozvaných v minulosti výrazne formovalo a inšpirovalo v pisateľskej kariére. A hoci sa 

niektorí v Trenčíne objavujú uţ len sporadicky, pre všetkých platí, ţe v ich srdci doţivotne zastáva 

osobitné miesto. Na pôde TSK spisovateľov prijal predseda TSK – MUDr. Pavol Sedláček, MPH.  

     Literáti, ktorí prijali pozvanie: Anton Baláţ, Anna Černochová, Ondrej Čiliak, Rudolf Dobiáš, 

Pavel Hamţík, Katarína Hudecová, Milan Húţevka, Margita Ivaničková, Jana Jablonská, Slavo 

Kalný, Egon Lánský, Štefan Meliš, Jozef Pavlovič, Mária Pomajbová, Gejza Sádecký, Milan Stano 

a Štefan Šicko.    

 

     * Nasledujúce číslo Knihovníka (2/2009) uzrie svetlo sveta v januári 2010. 
 

 

V záujme skvalitnenia poskytovaných informácií si radi prečítame 

VAŠE POSTREHY, NÁMETY A PRÍSPEVKY,  

ktoré nám môţete adresovať e-mailom na multi@vkmr.sk, prípadne zaslať poštou  

na adresu Verejnej kniţnice Michala Rešetku (Námestie SNP 2, 911 82 Trenčín). 
 

 

                                                                                                                                                                                               [redakcia] 
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