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1. Úvod 

 

1.1  Charakteristika organizácie 

 

Miestna knižnica Petržalka je rozpočtovou z organizáciou zriadenou mestskou časťou 

Bratislava–Petržalka. Ako univerzálna verejná knižnica s miestnou pôsobnosťou uspokojuje 

predovšetkým kultúrno-vzdelávacie a voľnočasové potreby obyvateľov mestskej časti 

Bratislava-Petržalka, ponúka bezpečné prostredie pre získavanie informácií pre všetky vekové 

kategórie občanov, vytvára podmienky na získavanie a sprístupňovanie informácií širokej 

verejnosti bez rozdielu vo všetkých oblastiach života.  

Miestna knižnica Petržalka má právnu subjektivitu a je samostatne hospodáriacou 

organizáciou napojenou na rozpočet zriaďovateľa. Hospodári s vlastnými pridelenými 

finančnými prostriedkami od zriaďovateľa na kalendárny rok.  

 Knižnica zabezpečuje slobodný prístup k informáciám, napomáha uspokojovaniu 

kultúrnych, informačných, vedeckovýskumných a vzdelávacích potrieb. Podporuje celoživotné 

vzdelávanie a duchovný rozvoj. 

 

1.2  Východiská plnenia úloh a cieľov organizácie v oblasti činnosti a hospodárenia za rok 

2018 

 

 Miestna knižnica Petržalka plnila ročný plán v zmysle schváleného rozpočtu pre rok 2018 

v súlade s rozpočtovými pravidlami a kultúrno-vzdelávacím poslaním. V plnení stanovených 

cieľov a úloh vychádzala z nasledovných ukazovateľov: 

 budovanie, ochrana a sprístupňovanie knižničného fondu, nákup dokumentov v kvalite, 

množstve a rôznorodosti tak, aby bol udržaný záujem používateľov a návštevnosť pobočiek,  

 dohody o odbornej spolupráci so základnými školami mestskej časti Petržalka v oblasti 

vzdelávania a partnerskými organizáciami v záujme kvality knižničnej činnosti, 

 rozvoj informačných technológií, rozširovanie informačných zdrojov, sprístupňovanie 

informácií širokej verejnosti, 

 budovanie, revitalizácia a modernizácia priestorov a priestorových podmienok pobočiek  

spĺňajúcich základné požiadavky na moderné, kvalitné a konkurenčné prostredie, vybavených 

multifunkčnými sektormi, oddychovými zónami, technickým a knihovníckym vybavením, 

požadovanou bezbariérovou dostupnosťou a konkrétnou vybavenosťou pre špeciálne skupiny 

obyvateľov, 

 rozvoj, profesionalizácia a modernizácia knižnično-informačných služieb, odbornej zručnosti 

knihovníkov, 

 inovácia, obnova, dopĺňanie a aktualizácia technického a softvérového vybavenia knižnice 

priamo podmienená vývojom a požiadavkami používateľov na rôzne zdroje informácií, 

 metodika práce knihovníkov v záujme udržania kultúrno-vzdelávacieho významu knižnice 

a jej nezastupiteľnej úlohy v živote obyvateľov mestskej časti ako opodstatnenej, fungujúcej 

rozpočtovej organizácie dotvárajúcej jej spoločenský život a komunitné aktivity, 

 školenia, odborné semináre v oblasti ochrany zdravia pri práci, prevencie pred požiarmi, 

ochrany osobných údajov, knihovníckej etiky, metodické pokyny, usmernenia a pod. s cieľom 

kvality, zodpovednosti a profesionality práce. 
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1.2  Východiská plnenia úloh a cieľov organizácie v oblasti činnosti a hospodárenia za rok 

2018 

 

 Knižnica zabezpečuje slobodný prístup k informáciám, napomáha uspokojovaniu 

kultúrnych, informačných, vedeckovýskumných a vzdelávacích potrieb. Podporuje celoživotné 

vzdelávanie a duchovný rozvoj. 

 Celkove evidovala Miestna knižnica Petržalka k 31.12.2018 vo svojom knižničnom fonde 

220 780 knižničných jednotiek v nákladovej hodnote 1 116 928,79 €. 

 

 

2.  Základné ukazovatele plnenia hlavných úloh a cieľov činnosti za rok 2018 

 

2.1 Plnenie hlavných úloh a cieľov činnosti na útvare knižnično-informačných fondov 

 

 Útvar knižnično-informačných fondov plnil v roku 2018 základné úlohy tak, ako vyplývali z 

plánu činnosti knižnice, v súlade s jej poslaním a platnými predpismi.  

 K základným ukazovateľom plnenia úloh útvaru knižnično-informačných fondov patrili:  

a) získavanie knižničných dokumentov do fondu kúpou z rozpočtu knižnice pre rok 2018, 

b) získavanie knižných titulov z grantových prostriedkov podávaním žiadostí na podporu 

projektov v systéme FPU,  

c) darom od občanov alebo organizácií, 

d) centrálne spracúvanie, uchovávanie, ochraňovanie, sprístupňovanie a revízie knižničného 

fondu 

e) zabezpečenie a dohľad nad správnym fungovaním on-line katalógov a elektronických 

databáz, 

f) sprístupňovaním vonkajších informačných zdrojov.  

 Všetky dokumenty sú riadne evidované a odborne katalogizované podľa platných 

medzinárodných noriem v knihovníckom informačnom systéme Clavius.  

 Získavaniu dokumentov predchádzali zasadnutia akvizičnej komisie a je odporúčnia. 

  

2.2 Plnenie hlavných úloh a cieľov činnosti na útvare knižnično-informačných služieb 

 

 Útvar knižnično-informačných služieb plnil v roku 2018 hlavné úlohy tak, ako vyplývali z 

plánu činnosti knižnice, v súlade s jej poslaním, požiadavkami čitateľov a používateľov 

v nadväznosti na novodobé trendy v danej oblasti. K základným knižnično-informačným 

službám, ktoré boli garantované a zabezpečované týmto útvarov roku 2018 patrili:  

a)  absenčné a prezenčné výpožičky kníh, periodík a dennej tlače, 

b)  výpožičky elektronických kníh (ďalej len e-kníh) prostredníctvom on-line katalógu 

Carmen, 

c)  medziknižničná výpožičná služba  

d)  výpožičky čítačiek e-kníh, 

e)  prístup na internet pre verejnosť a wifi pripojenie na každej pobočke, 

f)  objednávanie a rezervácie kníh a periodík, 

 



 

6 

 

g)  poskytovanie konzultačnej služby a sprostredkovanie registrácie do audiofondu pre 

znevýhodnených čitateľov v spolupráci s Knižnicou pre nevidiacich a slabozrakých v 

Levoči na pobočkách Vavilovova 24, Vavilovova 26, Prokofievova 5 a Turnianska 10, 

h)  služba zasielania tzv. predupomienok pre ukončením doby výpožičky, 

i)  rešeršná služba na pobočke Vavilovova 26, 

j)  služby využívania elektronických informačných zdrojov Gale, využívanie 

cudzojazyčných odborných periodík, 

k)  zasielanie prevádzkových a propagačných informácií mailom po súhlase čitateľa, 

l) služba biblioboxu ako možnosti vrátenia kníh mimo výpožičných hodín knižnice. 

 

 V roku 2018 bolo zaregistrovaných 7 780 čitateľov, čo je o 80 viac, ako bol plán. Je to 

zároveň najlepší výsledok, ktorý v tomto ukazovateli knižnica dosiahla za posledných päť rokov.   

 

Tabuľka: 

Celkový počet registrovaných čitateľov na jednotlivých pobočkách 

Pobočka Registrovaní čitatelia 

Vavilovova 26 825 

Vavilovova 24 1581 

Dudova 2 395 

Furdekova 1 739 

Turnianska 10 902 

Vyšehradská 27 338 

Rovniankova 3 483 

Haanova 37 511 

Lietavská 16 347 

Prokofievova 5 1654 

Spolu 7780 

 

Graf:  

Pomer registrovaných čitateľov na jednotlivých pobočkách 

Vavilovova 26

Vavilovova 24

Dudova 2

Furdekova 2

Turnianska 10

Vyšehradská 27

Rovniankova 3

Haanova 37

Lietavská 16

Prokofievova 5
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 V roku 2018 bolo zaregistrovaných 866 detí vo veku od 6 do 7 rokov, čo predstavujú žiaci 

prvých ročníkov základných škôl. Je to o 72 detí viac ako v roku 2017. V tejto kategórii detských 

čitateľov, ktorí sa ešte len učia samostatne čítať, prejavujú deti o čítanie a knihy najväčší záujem. 

Veľmi výrazne  ich  v tom  podporujú  aj  ich  rodičia,  ktorí aktívne s deťmi prichádzajú do 

knižnice a snažia sa im spoločne s knihovníkmi, vybrať knihu, ktorá ich zaujme. 

 Najväčšiu skupinu registrovaných čitateľov v knižnici tvoria deti a mládež do 15 rokov 

v celkovom počte 2 956 čitateľov. 

 Osobitná pozornosť bola venovaná tínedžerom vo veku od 11 do 19 rokov, ktorí boli za rok 

2018 zaregistrovaní v počte 1 526 osôb, čo je o 431 študentov a mladých ľudí viac ako v roku 2017. 

Celkove patrí kategória mladých čitateľov vo veku do 25 rokov medzi najsilnejšie v ročnom 

priemere registrácií. 

 V kategórii 30-39 rokov bolo zaregistrovaných 1137 čitateľov.  

 Vo vekovej skupine 60-69 rokov bolo zaregistrovaných 1 117 čitateľov, čo je opäť viac ako 

v predchádzajúcom roku.  

 Čitateľov nad 70 rokov bolo registrovaných 367, čo je o 51 viac, ako v roku 2017. 

 Veková skupina seniorov nad 70 rokov má členský poplatok zdarma. Zaujímavosťou 

knižnice je 55 aktívnych čitateľov vo veku nad 80 rokov. 

 Zloženie registrovaných čitateľov a v našich pobočkách netvoria iba obyvatelia Petržalky, 

ale aj iných mestských častí Bratislavy a tiež z iných častí Slovenska. Sú to hlavne študenti 

vysokých škôl, žijúci na internátoch či privátoch v našom meste a ľudia v produktívnom veku 

žijúci v podnájme v Petržalke.  

 V roku 2018 evidujeme záujem obyvateľov z iných mestských častí Bratislavy o služby 

knižnice, čo súvisí  najmä s výbornou ponukou kníh, elektronických kníh a časopisov mnohých 

žánrov a zameraní, s dopytom po knižných tituloch v češtine a iných jazykoch, ktoré sa v iných 

verejných knižniciach nenakupujú v tak veľkom množstve, ako v petržalskej knižnice. 

 

2.3 Plnenie hlavných úloh a cieľov činnosti na útvare ekonomiky a hospodárenia 

 

 Na útvare ekonomiky a hospodárenia zabezpečovali svoje úlohy zodpovední zamestnanci  

počas celého roka v súlade s rozpočtom, zákonom o rozpočtových pravidlách, finančnej kontrole 

a so zákonom o účtovníctve. So zverenými finančnými prostriedkami pracovali efektívne, účelne 

a hospodárne. 

 K hlavným úlohám daného útvaru v roku 2018 patrili v súlade s plánom činnosti: 

a) príprava, plnenie a výkazy plnenia plánu rozpočtu knižnice v súlade so zákonmi, 

b)  zodpovednosť a kontrola plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu knižnice na daný rok, 

c)  garancia správnosti postupov a dodržiavania ekonomických, mzdových, majetkových, 

účtovných a personálnych predpisov, 

d) zodpovednosť a kontrola plnenia rozpočtu v oblasti hospodárenia, údržby a verejného 

obstarávania v súlade s platnými predpismi, 

e) plnenie a kontrola plnenia úloh v oblasti sociálnych plánov a predpisov knižnice, 

f) plnenie a kontrola plnenia úloh v oblasti bezpečnosti práce, prevencie požiarnej ochrany 

osôb a majetku v podmienkach knižnice, 

g) dohľad nad dodržiavaním plánov a pridelených finančných prostriedkov rozpočtu 

knižnice pre jednotlivé útvary, 
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h) spolupráca s ostatnými útvarmi na realizácii a finančnom zúčtovaní plánovaných podujatí 

v súlade s ročným plánom. 

 

 

3. Knižnično-informačné fondy a zdroje 

 

3.1 Nákup a doplňovanie knižničného fondu s určením na pobočky, základné ukazovatele 

nákupu  

 

 Nákup z rozpočtu 

 Miestna knižnica Petržalka aj v roku 2018 zabezpečovala nákup, doplňovanie a spracovanie 

knižničného fondu pre všetky svoje pracoviská centrálne.  

 Nákup nových kníh bol realizovaný priebežne celý rok 2018 v súlade s finančnou 

disciplínou a rozpočtom. Zámer nákupu kníh bol upriamený na kvalitné populárno-náučné knihy.  

 

Tabuľka: 

Prírastky do knižničného fondu v roku 2018 podľa spôsobu nadobudnutia 

Nadobudnutie Počet zv. Náklady v €              MC v € 

 Kúpa z obecných prostriedkov 5  669          49 622,48  69 203,23 

Kúpa z grantu             636                        5 000,00 6 312,64 

Dary   260 1 476,39 1 476,39 

Spolu 6  565 56 098,87 76 992,26 

 

 Celkový prírastok knižničného fondu v roku 2018 predstavoval 6 565 kníh,  z toho darom 

260 kníh a z grantových prostriedkov 636 kníh, vo finančnej hodnote (náklady na nákup) 

56 098,87 €. Všetky prírastky boli riadne zaevidované, odborne menne a vecne spracované 

a sprístupnené používateľom v pravidelných rozvozoch na jednotlivé pracoviská (pobočky).  

 Knižničný fond je vo verejnej knižnici používateľom sprístupnený na všetkých pracoviskách 

formou voľného výberu.  

 Z rozpočtu knižnice pre rok 2018 bolo do knižného fondu zakúpených 5 669 nových kníh 

v hodnote 49 622,48  €. Pri doplňovaní fondu vychádzali pracovníčky knižnice z potrieb 

a požiadaviek používateľov knižnice.  

 Záujem čitateľov o literatúru bol rôzny a závisel od viacerých objektívnych faktorov (vek, 

vzdelanie, záujmy, profesia, zdravie a pod.). Záujem bol o témy druhej svetovej vojny, 

holokaust, osudy európskych historických osobností, ale aj motivačné knihy seba 

zdokonalovania, sebarealizácie, rozvoj osobnosti, zdravý životný štýl a rekreačný šport (hlavne 

beh a chôdza). Žiadané boli tiež knihy s témou výchovy detí, inklúzie vo vzdelávaní, špeciálna 

pedagogika pre poruchy učenia či  zdravotného znevýhodnenia, ďalej knihy v cudzom jazyku 

(najmä anglickom, nemeckom), záujem bol tiež o rôzne bedekre a cestopisy. 

 Z beletrie boli zakúpené knihy slovenských spisovateľov a slovenských vydavateľstiev, 

ďalej preklady noviniek zo svetovej literatúry pre dospelých a pre deti. Pravidelne a cielene, 
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podľa požiadaviek vedúcich pobočiek a čitateľov boli dopĺňané knižné fondy pobočiek pre deti 

a mládež.  

 V oblasti odbornej literatúry bol nákup kníh zameraný na problematiku sociálnej politiky, 

prírodných vied, oblasť verejnej správy, verejného sektora, verejnej politiky a globalizácie, 

oblasť trestného práva, oblasť predškolskej výchovy a školského vzdelávania, pedagogiky 

a výchovy detí, na vzdelávanie dospelých, geografiu sveta a vlastivedu Slovenska, biografie 

známych osobností, masmediálnu výchovu, špeciálnu pedagogiku, sociálnu prácu, geriatriu 

a starostlivosť o starých občanov, manželské poradenstvo, šport, umenie a manažment.  

 

Tabuľka: 

Porovnanie akvizície kníh do knižnice za rok 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

Rok 
Kúpa Grant Dar Celkom 

zv. EUR zv. EUR zv. EUR zv. EUR 

2014 5 052 39 752,82 308 3 000,00 1 032 4 643,68 6 392 47 396,50 

2015 5 068 41 159,83 426 4 500,00 900 4 250,29 6 394 49 910,12 

2016 5 462 45 094,38 565 4 000,00 580 2 940,90 6 607 52 035,28 

2017 5 753 49 538,63 395 4 000,00   435 2 295,40 6 583 55 834,03 

2018 5 669 49 622,48 636 5 000,00   260 1 476,39 6 565 56 098,87 

 

 Priemerná cena za knihu získanú kúpou v roku  2018 dosiahla sumu 8,75 €. Knižnica 

nakupuje literatúru od rôznych dodávateľov, či sú to veľké distribučné firmy, vydavateľstvá 

alebo kníhkupectvá, u ktorých máme rôzne zľavy na dodané knihy až do výšky 50 %. V roku 

2018 dosiahla priemerná zľava na knižničnú jednotku až 27 %.  Takto bolo ušetrených na 

zľavách 20 793,38  €.  

 

Tabuľka:  

Prírastky do knižničného fondu v roku 2018 podľa pobočiek 

Lokácia Počet Náklady v € 

P1 Lietavská 16 444 4 134,78 

P2 Vavilovova 26 496  5 742,10 

P3 Rovniankova 3 432 3 986,58 

P4 Haanova 37 507 4 808,70 

P5 Vyšehradská 27 734 5 732,28 

P6 Vavilovova 24 1 007 8 368,94 

Pd1 Turnianska 10 863 6 854,97 

Pd3 Dudova 2 441 3 043,11 

Pd4 Furdekova 1 465 3 220,80 

Pd5 Prokofievova 5 1 162 10 089,67 

RI Riaditeľstvo 12 116,92 

ÚKIF 2 0,02 

Spolu 6 565 56 098,87 
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Tabuľka:  

Prírastky do knižničného fondu v 2018 podľa tematických skupín 

Tematická skupina Počet Náklady v € 

Beletria 2 291 20 774,02 

H - Poľnohospodárska 52 412,56 

Iná náučná literatúra 217 2 350,05 

Mládež - Beletria 2 207 15 018,83 

Mládež-náučná literatúra 662 5 339,41 

Spoločensko-vedná literatúra 851 8 886,26 

Technická literatúra 48 731,72 

V - Prírodovedecká literatúra 237 2 586,02 

Spolu 6 565 56 098,87 

 

Tabuľka:  

Prírastky knižničných jednotiek v 2018 podľa pobočiek a tematických skupín 

Lokácia: Lietavská 16  

Tematická skupina Počet Náklady v € 

Beletria 321 2 962,76 

Poľnohospodárska lit. 6 41,06 

Iná náučná literatúra 19 174,10 

Mládež - beletria 1 7,77 

Mládež – náučná lit. 3 22,09 

Spoločensko-vedná literatúra 63 615,18 

Technická literatúra 3 35,70 

V - Prírodovedecká literatúra 28 276,12 

Spolu 444 4 134,78 

 

 

Lokácia: Vavilovova 26 

Tematická skupina Počet Náklady v € 

Beletria 14 130,70 

Poľnohospodárska literatúra 14 143,55 

Iná náučná literatúra 86 1 088,64 

Mládež – náučná lit. 7 78,09 

Spoločensko-vedná literatúra 298 3 272,77 

Technická literatúra 25 343,22 

V - Prírodovedecká literatúra 52 685,13 

Spolu 496 5 742,10 

 

 Knižničný fond pobočky odbornej, cudzojazyčnej a umenovednej literatúry, Vavilovova 26, 

bol doplnený 496 knižničných dokumentov v nákladovej hodnote 5 742,10 €. Prírastky 

knižničného fondu tvorili hlavne odborné knižné tituly zo spoločenskej oblasti (ekonómia, 
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manažment, politika, história, vojenská literatúra umenie, dejiny, sociálne vedy, náboženstvo, 

šport, jazykoveda), prírodných vied (medicína, fyzika biológia, matematika), psychológia, 

motivačná literatúra, počítačová literatúra a záujmová literatúra. 

 

Lokácia: Rovniankova 3 

Tematická skupina Počet Náklady v € 

Beletria 322 2 914,67 

Poľnohospodárska literatúra 4 27,66 

Iná náučná literatúra 10 89,63 

Mládež - beletria 1 8,33 

Mládež – náučná literatúra 2 14,09 

Spoločensko-vedná literatúra 71 695,74 

Technická literatúra            1                                          24,50 

V - Prírodovedecká literatúra 21 211,96 

Spolu 432 3 986,58 

 

 

Lokácia: Haanova 37 

                Tematická skupina Počet Náklady v € 

Beletria 357 3259,89 

Poľnohospodárska literatúra 6 45,75 

Iná náučná literatúra 15 122,40 

Mládež – náučná literatúra 2 14,09 

Spoločensko-vedná literatúra 102 1 094,96 

Technická literatúra 1 29,00 

V - Prírodovedecká literatúra 24 242,61 

Spolu 507  4808,70 

 

 

Lokácia: Vyšehradská 27 

                Tematická skupina Počet Náklady v € 

Beletria 244 2 180,21 

Poľnohospodárska literatúra 4 26,26 

Iná náučná literatúra 11 99,62 

Mládež - beletria 329 2 174,09 

Mn- Mládež - náučná literatúra 90 702,11 

Spoločensko-vedná literatúra 33 298,60 

Technická literatúra 1 24,50 

V - Prírodovedecká literatúra 22 226,89 

Spolu 734 5 732,28 
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Lokácia: Vavilovova 24  

                Tematická skupina Počet Náklady v € 

Beletria 380 3 465,61 

H - Poľnohospodárska 4 26,26 

Iná náučná literatúra 19                                193,66 

Mládež - beletria 387 2 685,25 

Mládež - náučná literatúra 117 940,95 

Spoločensko-vedná literatúra 69 719,23 

Technická literatúra 2 35,47 

V - Prírodovedecká literatúra 29 302,51 

Spolu 1 007 8 368,94 

 

 

 

Lokácia: Turnianska 10 

                Tematická skupina Počet Náklady v € 

Beletria 268 2 308,85 

H- Poľnohospodárska 5 37,74 

Iná náučná literatúra 19 195,93 

Mládež - Beletria 377 2 580,21 

Mn- Mládež - náučná literatúra 113 869,67 

Spoločensko-vedná literatúra 57 577,93 

Technická literatúra 4 76,66 

V - Prírodovedecká literatúra 20 207,98 

Spolu 863 6 854,97 

 

 

 

 

Lokácia: Dudova 2 

                Tematická skupina Počet Náklady v € 

Beletria 3 23,27 

Iná náučná literatúra 2 18,67 

Mládež - Beletria 332 2 198,35 

Mn- Mládež - náučná literatúra 98 747,02 

Spoločensko-vedná literatúra 5 42,83 

Technická literatúra 1 12,97 

Spolu 441 3 043,11 
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Lokácia: Furdekova 1 

                Tematická skupina Počet Náklady v € 

Beletria 2 18,27 

Iná náučná literatúra 2 15,88 

Mládež - Beletria 358 2 379,86 

Mládež - náučná literatúra 97 755,96 

Spoločensko-vedná literatúra 6 50,83 

Spolu 465 3 220,80 

 

 

Lokácia: Prokofievova 5 

                Tematická skupina Počet Náklady v € 

Beletria 380 3 509,78 

H - Poľnohospodárska 9 64,28 

Iná náučná literatúra 34 351,52 

Mládež - Beletria 422 2 984,98 

Mládež - náučná literatúra 133 1 195,34 

Spoločensko-vedná literatúra 135 1 422,82 

Technická literatúra 8 128,12 

V - Prírodovedecká literatúra 41 432,82 

Spolu 1 162 10 089,66 

 

 

Lokácia: Riaditeľstvo (interné potreby) 

                Tematická skupina Počet Náklady v € 

Spoločensko-vedná literatúra 11 95,37 

Technická 1 21,55 

Spolu 12 116,92 

   

 

Lokácia: ÚKIF (interné potreby) 

                Tematická skupina Počet Náklady v € 

Spoločensko-vedná literatúra 2 0,02 

Spolu 2 0,02 

 

 V roku 2018 tvorilo z celového počtu obstaraných kníh 1 405 kníh náučnej literatúry pre 

dospelých, 662 kníh náučnej literatúry pre deti a mládež, 2 291 kníh beletrie pre dospelých 

a 2207  kníh beletrie pre deti. 

  

 Fond na podporu umenia 

 Knižnica získala v roku 2018 z Fondu na podporu umenia finančný grant na podporu 

projektu „Detský čitateľ – najlepší čitateľ – akvizícia fondu“ vo výške 5 000 € na nákup 
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literatúry pre deti a mládež. Za tieto finančné prostriedky bolo zakúpených 636 knižničných 

jednotiek, čo významne obohatilo a skvalitnilo detský fond knižnice. Všetky zakúpené 

dokumenty boli zaevidované, odborne spracované, opatrené viditeľne logom FPU a umiestnené 

na šesť našich pobočiek: 

 

Tabuľka: 

Rozdelenie kníh zakúpených z podporou Fondu na podporu umenia 

Lokalita Počet kn. j. 

Vavilovova 24                    110 

Vyšehradská 27                  97 

Furdekova 1                        96 

Dudova 2                             92 

Turnianska 10                    110 

Prokofievova 5                   131 

Spolu    636 

 

 Cieľom projektu bola aktualizácia, modernizácia a doplnenie knižničného fondu na detských 

a rodinných pobočkách. Cieľom bolo ponúknuť tejto kategóriu čitateľov novú atraktívnu 

literatúru z rôznych žánrov beletrie pre deti a mládež, populárno-náučnú literatúru a literatúru 

v cudzom jazyku. Pomocou nových kníh vieme skvalitniť ponúkané služby, posilniť aj 

vzdelávaciu činnosť knižnice a pozitívne ovplyvniť záujem čitateľov a verejnosti o návštevu 

knižnice. 

 

 Knižné dary 

 Knižnica zaevidovala v roku 2018 knižné dary od v počte 260 kníh vo finančnej hodnote 

1 476,39 €.  Z ponuky darov boli vybraté novšie a kvalitné knihy, ktoré vo fonde knižnice neboli 

a môžu zaujať čitateľov. 

 

 Periodiká 

 V roku 2018 odoberala knižnica 75 titulov periodík v 165 exemplároch  (tlačené časopisy 

a denníky, elektronické verzie novín a časopisov) v hodnote 6 047,56 €.  Z uvedeného počtu bolo 

zahraničných 10 titulov, a to v českom jazyku. Časopisy boli podľa potreby a objednávok 

prerozdelené na všetky pobočky (pracoviská). Aktuálny zoznam časopisov a dennej tlače 

prichádzajúcich do knižnice je zverejnený na webovej stránke www.kniznicapetrzalka.sk 

a v tlačenej podobe aj na každej pobočke.  

    

 Celkove evidovala Miestna knižnica Petržalka k 31.12.2018 vo svojom knižničnom 

fonde 220 780 knižničných jednotiek (kn.j.) v nákladovej hodnote 1 116 928,79 €. Z toho 

špeciálne (audiovizuálne) dokumenty tvoria 5 470 knižničných jednotiek v nákladovej hodnote 

30 846  €. 
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Tabuľka:  

Stav knižničného fondu celej knižnice k 31.12.2018    

 Nosič Počet kn.j. Hodnota v € 

Knihy  215 310    1 086 082,76 

AVD:    

G-LP          2 887                                

K                   727 

Vi                  417 

CD              1 433 

CD-Rom           5 

DVD                 1 

 

 

 

 

 

    5 470 

 

 

 

 

 

     30 846,03 

Spolu 220 780   1 116 928,79 

 

 

Tabuľka: 

Stav knižničného fondu k 31.12.2018 podľa pobočiek 

Lokácia Počet kníh 
Hodnota kníh 

v € 

Počet 

AVD 

Hodnota 

AVD v € 

Stav 

fondu 

spolu kn. 

j. 

Hodnota kníh 

+ AVD spolu v 

€ 

P1 Lietavská 16 17 546 93 384,02 0 0 17 546 93 384,02 

P2 Vavilovova 26 29 542 177 930,19 8          73,03 29 550 178 003,22 

P3 Rovniankova 3 20 396      110 725,52 1 8,30 20 397 110 733,82 

P4 Haanova 37 20 793      105 925,08 1 8,30 20 794 105 933,38 

P5 Vyšehradská 27 14 976 82 882,22 1 8,30 14 977 82 890,52 

P6 Vavilovova 24 35 817      177 304,03 98 314,58 35 915 177 618,61 

P7 Rezervný fond 6 842 9 520,44 0 0 6 842  9 520,44 

P8 HaUO 833 908,77 4 970 29 192,53 5 803 30 101,30 

Pd1 Turnianska 10 15 723 79 713,99 97 306,28    15 820 80 020,27 

Pd3 Dudova 2 10 647 49 646,94       96 303,49 10 743 49 950,43 

Pd4 Furdekova 1 12 162 52 349,85 96 303,49 12 258 52 653,34 

Pd5 Prokofievova 5 29 805 143 364,52 102 327,73 29 907 143 692,25 
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3.2 Spracovanie a ochrana knižničného fondu 

 

 Knižnica spracováva svoj knižničný fond komplexne v knižnično-informačnom systéme 

Clavius od roku 2008. V roku 2018 bolo zaevidovaných 6 565 knižničných jednotiek. 

Pracovníčky útvaru knižnično-informačných fondov (ďalej len „ÚKIF“) dokumenty 

katalogizovali menným a vecným popisom podľa platných medzinárodných noriem. Pre 

čitateľov sú informácie o knižničnom fonde prístupné cez on-line katalógy. Pre lepšiu orientáciu 

čitateľov bol zabezpečený na každej pobočke aj tlačený zoznam časopisov objednaných do 

knižnice na rok 2018. Zoznam periodickej tlače a všetky podrobné informácie o dostupnosti 

knižničného fondu nájdu používatelia aj na webovej stránke knižnice a v on-line katalógoch.  

 

3.3 Fond populárno-náučnej literatúry a regionálnych dokumentov 

 

 Knižný fond populárno-náučnej, odbornej literatúry a regionálnych dokumentov viazaných 

na Petržalku, hlavné mesto Bratislavu či bratislavský kraj je situovaný na pobočke Vavilovova 

26.  

 V roku 2018 tvorilo z  celkového počtu 6 565 zaevidovaných knižničných jednotiek 2 067 

kusov populárno-náučnej a odbornej literatúry. Náučná literatúra pre deti a dospelých 

predstavovala 31,5% z celkového objemu nákupu dokumentov do knižnice. 

 Knižničný fond pobočky odbornej, cudzojazyčnej a umenovednej bol v roku 2018 doplnený 

o 496 knižničných dokumentov v nákladovej hodnote 5 742,10 €. Prírastky knižničného fondu 

tvorili hlavne odborné knižné tituly zo spoločenskej oblasti (ekonómia, manažment, politika, 

história, vojenská literatúra umenie, dejiny, sociálne vedy, náboženstvo, šport, jazykoveda), 

prírodných vied (medicína, fyzika biológia, matematika) psychológia, motivačná literatúra a 

počítačová literatúra a záujmová literatúra. Celkovo má fond tejto pobočky 29 056 knižničných 

jednotiek. 

 

 Regionálna knižnica „Bratislavenzia“ 

 Aj v roku 2018 bola na pobočke Vavilovova 26 venovaná pozornosť budovaniu a dopĺňaniu 

fondu regionálnej knižnice „Bratislavenzia“. Fond bol doplnený o nové tituly, ktoré sa venujú 

histórii a súčasnej Bratislave, Petržalke i ostatným častiam Bratislavy a okolia, historickým 

a významným osobnostiam regiónu. Knižné publikácie o kultúrno-historickom vývoji hlavného 

mesta a jeho významných osobnostiach sú k dispozícii na všetkých pracoviskách Miestnej 

knižnice Petržalka. Najväčšia ucelená zbierka pod názvom „Bratislavenzia“ sústreďuje 

dokumenty z oblastí, ako kultúrny, spoločenský, historický, zemepisný a hospodársky vývoj 

Bratislavy a zvlášť mestskej časti Petržalka. Informuje návštevníkov o významných 

RI Riaditeľstvo 154  2 021,57 0 0 154 2 021,57 

ÚKIF 74 405,62 0 0 74  405,62 

Spolu 215 310 1 086 082,76  5 470 30 846,03 220 780 1 116 928,79  
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osobnostiach, ktoré sa tu narodili alebo pôsobili. Regionálne dokumenty obsahujú približne 300 

knižných dokumentov a majú na pobočke vlastný sektor.  

 V roku 2018 bolo do fondu regionálnych dokumentov zaevidovaných 33 nových titulov 

o Bratislave, Petržalke a ostatných mestských častiach. Zároveň bolo doplnených všetkých desať 

pracovísk o 123 zväzkov dokumentov s tematikou bratislavského regiónu. 

      

3.4 Revízie a vyraďovanie knižničného fondu 

 

 V roku 2018 boli vykonané dve plánované fyzické revízie knižničného fondu pre zistenie 

stavu fondu a jeho opotrebovanosti. Knihovníci na pobočkách v záujme ochrany balia nové 

knihy do fólie a staršie poškodené, podľa možností opravujú.  

 V pobočke Vyšehradská 27 prebehla revízia a vyraďovanie knižničného fondu čase marec- 

júl z dôvodu rekonštrukcie priestorov pobočky, časovej a fyzickej náročnosti. Pobočka patrí 

k starším priestorom v Petržalke. Pobočka aktuálne slúži dospelému i detskému čitateľovi. Nové 

rozloženie fondu ponúka výber pre všetky vekové skupiny. Revízia bola riadne ukončená 

v plánovanom termíne s vypracovaním správy. 

 V pobočke Rovniankova 3 bola uskutočnená plánovaná pravidelná revízia a vyraďovanie 

knižničného fondu v septembri 2018. V decembri bola revízia uzavretá a vypracovaná správa. 

 Revízie knižného a vyraďovanie knižničného fondu sa vykonávajú knižničným 

automatizovaným systémom Clavius. Pracovníčky ÚKIF následne fyzicky ručne vyraďujú podľa 

zoznamu vyradených kníh zo systému (urobia zápis: číslo vyradenia a rok vyradenia) a spracujú 

evidenciu aj do tlačeného prírastkového zoznamu. 

 

Tabuľka:  

Vyradené knižničné jednotky (KJ) z fondu knižnice v 2018 

Pobočka Počet  KJ Suma v € 

Vyšehradská 27                                                 1 538                  3 681,78 

Rovniankova 3                                                   6 670 11 126,79 

Turnianska 10 sklad                                          1 320 2 722,80 

Dudova 2 sklad                                                     273 819,20 

Stratené zaplatené čitateľmi                                    11 64,57 

Vyradené celkom:                                           9 812 18 415,14 

 

 Miestna knižnica Petržalka vyradila v roku 2018 zo svojho knižničného fondu  9 812 titulov 

v sume 18 415 € z rôznych objektívnych a nevyhnutných dôvodov (multiplikáty, opotrebované, 

poškodené, nedobytné, duplikáty, zastarané, stratené a zaplatené čitateľmi). 

 

3.5 Akvizičná komisia 

 

 Akvizičná komisia je poradným orgánom riaditeľky Miestnej knižnice Petržalka zložená 

z pracovníkov jednotlivých pobočiek (pracovísk). Akvizičná komisia hodnotí návrhy, 

požiadavky pobočiek, verejnosti, posudzuje potreby knižnice a predkladá riaditeľke návrhy 

s odôvodnením  na nákup nových knižničných dokumentov. 
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 Akvizičná komisia zasadá pravidelne raz za dva mesiace pod vedením vedúcej útvaru 

knižnično-informačných fondov. Výber literatúry vychádzal z edičných plánov vydavateľstiev 

a prihliadal na požiadavky čitateľov a na potreby základných škôl na území mestskej časti 

v spolupráci s kníhkupcami, distribučnými firmami a vydavateľstvami. Pri výbere akvizičná 

komisia zohľadňovala univerzálnosť fondu, jeho veľkosť a počet používateľov na jednotlivých 

pracoviskách (pobočkách) knižnice.               

 

3.6 Projekty knižnice v roku 2018 garantované útvarom knižnično-informačných fondov, 

typológia, zameranie, výsledky 

 

 V roku 2018 útvar knižnično-informačných fondov pod vedením vedúcej garantoval tieto 

projekty knižnice: 

 „Detský čitateľ – najlepší čitateľ – akvizícia fondu“ vo výške 5 000 € na nákup literatúry 

pre deti a mládež, spracovanie a podanie návrhu na finančný grant Fondu na podporu 

projektu.  

 Petržalská burza kníh - stále sprievodné podujatie počas galaprogramu Dní Petržalky na 

Dostihovej dráhe. Tradične bolo ponúknutých množstvo vyradených kníh za cenu 0.50 € za 

kus. V ponuke prevládala beletria pre deti a dospelých. Celkovo bolo v ponuke cca 2 000 

titulov, z ktorých výnos predstavuje sumu 281 €, čo je predaných 562 kníh. Zvyšné knihy 

poslúžili ešte pre Knižný kolotoč. 

 Knižný kolotoč - tradičná ponuka darovaných a inak prebytočných kníh širšej verejnosti pred 

budovou Technopolu v Petržalke. Najväčší záujem v dvoch realizovaných kolách bol o detské 

knihy, historické romány pre ženy, sci-fi a fantasy romány. Letný knižný kolotoč naplnil svoj 

cieľ – dal druhú šancu starším knihám, vrátil ich medzi Petržalčanov, pričom zviditeľnil 

a predstavil našu knižnicu aj našim možno budúcim čitateľom.  

 Open air knižnica – už desiaty rok, v termíne od 15.6.2018 do 2.9.2018, garantoval daný 

útvar na letnej pláži na Tyršovom nábreží v Petržalke v rámci Leta s petržalskou knižnicou 

samoobslužnú knižnicu pre návštevníkov pláže. Darované knihy a vyradené časopisy boli 

hlavne na oddych a čítanie na pláži - určené deťom (rozprávky, príbehy) a dospelým 

(prevažne beletria rôznych žánrov – romány pre ženy, detektívky, historické , sci-fi). Veľa 

ľudí  nás milo prekvapilo, že aj sami priniesli knihy do police. Odhadom sme uspokojili 1 900 

záujemcovo knihy, ktorí si požičali spolu 1 350 kníh a časopisov.  

 Dni dobrovoľníctva 2018 - Miestna knižnica Petržalka sa v spolupráci s dobrovoľníckou 

skupinou Vŕba v roku 2018 už po ôsmykrát 19. septembra zapojila do projektu Dni 

dobrovoľníctva. V priestoroch vestibulu Onkologického Ústavu Sv. Alžbety v Bratislave na 

Heydukovej ulici sme rozdávali vyradené knihy z nášho knižného fondu pacientom, 

návštevníkom a personálu. Zvyšné knihy sme umiestnili do regála susedskej knižnice, o ktorý 

sa celoročne staráme a dopĺňame knižnými darovanými knihami. 

 Susedské knižnice – celoročný dohľad nad malými samoobslužnými knižničkami, ktorých 

cieľom je poskytnúť obyvateľom v obytných domoch, či návštevníkom v zdravotných 

zariadeniach knihy na čítanie s možnosťou ich vrátenia na pôvodné miesto, prípadne aj 

doplnenie vlastnou nepotrebnou, resp. prebytočnou knihou v zodpovedajúcom (dobrom) 

stave. Knižnica má zriadených šesť knižničiek, a to dve na Vyšehradskej ulici č. 3 a 5, 
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Rovniankovej 14, Wolkrovej 11 a na Onkologickom ústave Sv. Alžbety na Heydukovej 10 

v poliklinike, ktorá je dopĺňaná a kontrolovaná v rámci dobrovoľníckej činnosti a v spolupráci 

s dobrovoľníckou skupinou. 

 Samoobslužná miniknižnica - v priestoroch Kliniky pre deti a dorast Andreja Getlíka na 

Antolskej ulici, ponúka hospitalizovanému detskému čitateľovi knihy počas pobytu na 

klinike. Knihy v knižnici sú pravidelne dopĺňané. Na prevádzke miniknižnice úzko 

spolupracujeme so základnou školou pri Univerzitnej nemocnici v Bratislave. Samoobslužná 

miniknižnica je výnimočným projektom knižnice, eviduje niekoľko desiatok vybraných kníh 

pre pacientov vo veku 4 – 25 rokov, je situovaná priamo na lôžkovom oddelení kliniky a riadi 

sa prísnymi hygienicko-prevádzkovými pravidlami kliniky a jej školského zariadenia. 

 Minikolotoče – nový komunitný projekt pre pobočky Vyšehradská 27, Haanova 37, 

Lietavská 14 a Prokofievova 5 ako ďalšia možnosť pre používateľov knižnice priamo pred 

pobočkami z malých stolíkov si vybrať, čítať a  odniesť prebytočné knihy. Táto ponuka 

oslovila aj verejnosť, jednotlivci, ktorí ju spozorovali sa stali novými čitateľmi. 

  

 

4. Knižnično-informačné služby a práca s používateľmi    

 

4.1 Knižnično-informačné služby, typológia služieb s ich určením pre pobočky 

 
 V roku 2018 poskytovalo obyvateľom mestskej časti Bratislava-Petržalka a tiež širšej 

verejnosti svoje služby desať pracovísk (pobočiek) Miestnej  knižnice Petržalka. Tri pracoviská 

(pobočky),Vavilovova 24, Vavilovova 26 a Prokofievova 5 boli otvorené aj v sobotu dopoludnia 

od 9. do 12. hodiny. Služby na desiatich pracoviskách (pobočkách) boli poskytované 

v jednozmennej prevádzke v priemere 6 hodín denne. Pobočky pre dospelých a rodinné pobočky 

sú otvorené trikrát do týždňa až do 19. hodiny, čo nám umožnilo pracovať aj s čitateľmi, ktorí sú 

pracovne viac vyťažení.  

 Pobočky knižnice sú v Petržalke situované tak, aby sa v lokalitách Dvory, Lúky a Háje 

nachádzala vždy jedna pobočka pre deti a mládež a v jej blízkosti jedna pobočka pre dospelých, 

čím je možné poskytovať služby pre všetky vekové kategórie používateľov. Veľmi dobre sa 

osvedčili pobočky rodinného typu, sú čitateľmi a záujemcami navštevované najviac. 

 Na pobočkách Vavilovova 24, Vavilovova 26 a Prokofievova 5 boli výpožičné služby 

poskytované čitateľom aj v sobotu od 9. do 12. hodiny, okrem mesiacov júl, august a sviatkov. 

Túto možnosť vítajú a využívajú mnohí čitatelia, ktorí nemôžu navštíviť knižnicu v priebehu 

týždňa. Priemerná návštevnosť v sobotu na troch pobočkách je 80- 90 používateľov a 320 

výpožičiek kníh. 

 V roku 2018 sme zaznamenali zvýšený záujem o objednávkové a rezervačné služby 

knižnice. Čitatelia si objednali 6 889 kníh a periodík a zarezervovali 332 kníh. Služba 

objednávania dokumentov je poskytovaná bezplatne. Služba rezervovania kníh je v spoplatnená 

sumou 0,50 eur za dokument. Služba rezervácie knižných dokumentov je využívaná najmä pri 

nových knižných tituloch a žiadaných knihách. Služba je spoplatnená v súlade s aktuálnym 

Cenníkom služieb Miestnej knižnice Petržalka na sumu 0,50 eur za rezerváciu jedného 

dokumentu. 
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Pobočky so službami pre deti a mládež: 

Dudova 2, Furdekova 1 

Pobočka so službami pre deti, mládež a dospelých: 

Vyšehradská 27, Vavilovova 24 

Pobočky rodinného typu (so spoločenskými priestormi, študijnými sektormi, s wifi 

zónami, oddychovými zónami pre deti a staršiu mládež a dospelých): 

Prokofievova 5, Turnianska 10 

Pobočky so službami pre dospelých čitateľov: 

Rovniankova 3, Haanova 37, Lietavská 16 

Pobočka s odbornej, populárno-náučnej a cudzojazyčnej literatúry: 

Vavilovova 26. 

 

 Pobočky Furdekova 1, Dudova 2 a Vyšehradská 27 boli v danom roku otvorené pre 

verejnosť 25,5 hodiny do týždňa. Najviac detí bolo v roku 2018 zaregistrovaných zo základných 

škôl Turnianska 10 – 406 čitateľov, ZŠ Dudova 2 – 306 čitateľov, ZŠ Pankúchova – 275 

čitateľov, ZŠ Tupolevova – 203 čitateľov, ZŠ Lachova 8 – 208 čitateľov.    

 Pobočky Haanova 37, Rovniankova 1, Turnianska 10 a Lietavská 16 boli pre verejnosť 

otvorené v rozsahu 29 hodín týždenne. 

 Pobočky Vavilovova 24, Vavilovova 26 a Prokofievova 5 v rozsahu 32 hodín týždenne.    

 Pobočky Lietavská 16, Prokofievova 5 a Vyšehradská 27 sú prístupné cez bezbariérový 

vstup, starší bezbariérový prístup vedie k pobočkám Vavilovova 24 a Vavilovova 26.  

 V roku 2018 bola poskytovaná služba automatického zasielania tzv. predupomienok pre 

všetkých, ktorí nám zveria svoju e-mailovú adresu. Táto služba výrazným spôsobom znížila 

počet upomienok na všetkých úrovniach, od prvej až po štvrtú tzv. riaditeľskú upomienku.   

 Knižnično-výpožičné služby sú už niekoľko rokov rozšírené o ponuku registrácie na dvoch 

pobočkách zároveň, podľa vlastného výberu čitateľa, za zvýhodnenú cenu (tzv. kombinovaný 

preukaz) alebo registrácie celej rodiny za zvýhodnenú cenu, ktorej súčasťou je registrácia do 

pobočky odbornej, populárno – náučnej a cudzojazyčnej literatúry na Vavilovovej 26 zdarma 

(tzv. rodinný preukaz).   

 V roku 2018 sme zaregistrovali 433 kombinovaných a 29 rodinných čitateľských preukazov. 

 Služby biblioboxu využilo 672 čitateľov. 

 

4.2 Plnenie úloh a výsledky práce pobočiek podľa zamerania a typu služieb 

 

 V roku 2018 zaznamenala knižnica 350 659 výpožičiek dokumentov. V tomto ukazovateli je 

zahrnutých 17 848 výpožičiek periodík.  Za rok 2018 je to evidovaný nárast o 3 868 výpožičiek 

kníh a periodík. O niečo menej výpožičiek sme evidovali pri letných aktivitách v rámci 

samoobslužnej knižnice na Magio pláži na Tyršovom nábreží, čo bolo spôsobené 

nepriaznivejším počasím a nižšou návštevnosťou letnej pláže. Výrazný nárast výpožičiek je 

evidovaný na rodinných pobočkách na Prokofievova 5 a Turnianska 10, detskej pobočke Dudova 

2 a univerzálnej pobočke Vavilovova 24 vďaka práci knihovníkov na uvedených pobočkách 

a ponuke kvalitných knižničných projektov. 

 V roku 2018 bolo zrealizovaných 242 výpožičiek e-kníh 59 záujemcom.  
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 Aj v roku 2018 sa osvedčila možnosť registrácie čitateľa na dvoch pobočkách podľa 

voľného výberu za zvýhodnenú cenu (tzv. kombinovaný preukaz) a možnosť registrácie celej 

rodiny za zvýhodnenú cenu, vrátane registrácie do pobočky odbornej, populárno-náučnej 

a cudzojazyčnej literatúry na Vavilovovej 26 zdarma (tzv. rodinný preukaz).   

 V závere roka 2018 zvýšila knižnica kvalitu služieb o nový bibliobox umiestnený pri 

pobočkách na Vavilovova 24 a 26. Ďalší bibliobox je situovaný pred Domom kultúry Zrkadlový 

háj. Biblioboxy slúžia čitateľom mimo výpožičných hodín knižnice, v čase sviatkov a čase 

prípadných zatvorení pobočiek z objektívnych dôvodov. V roku 2018 využilo bibliobox o 60 

čitateľov menej, ako v roku 2017. O služby biblioboxu je spravidla záujem najmä v letných 

mesiacoch, počas sviatkov a počas plánovaných rekonštrukcií pobočiek. 

 V knižnici bolo v roku 2018 registrovaných 143 zdravotne ťažko postihnutých čitateľov, 

dvoch dospelých čitateľov, ktorý cez našu ponuku využili možnosť registrácie a využívania 

audiofondu Knižnice pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči a štyri deti, ktorí s pomocou 

svojich rodičov či pedagógov tiež využívajú tento portál.   

 

Tabuľka: 

Celkový počet výpožičiek podľa pobočiek  

Pobočka Spolu 

Vavilovova 26 23 529 

Vavilovova 24 67 173 

Dudova 2 22 833 

Furdekova 1 24 598 

Turnianska 10 42 884 

Vyšehradská 27 14 444 

Rovniankova 3 28 440 

Haanova 37 32 111 

Lietavská 16 18 593 

Prokofievova 5 70 788 

Mimoknižničné projekty (Magio pláž, 

dobrovoľ., knižnica Antolská a pod.) 

 

5 266 

Spolu 350 659 

 

Tabuľka: 

Prehľad počtu rezervácií a objednávok v roku 2018 podľa pobočiek 

 

Pobočky 

 

Rezervácie dokumentov 

 

Objednávky dokumentov 

Vavilovova 26 38 1 373 

Vavilovova 24 146 2 088 

Dudova 2 0 96 

Furdekova 1 12 252 

Turnianska 10 7 389 



 

22 

 

Vyšehradská 27 4 204 

Rovniankova 3 16 730 

Haanova 37 46 325 

Lietavská 16 7 215 

Prokofievova 5 56 1 217 

Spolu 332 6 889 

 

Tabuľka: 

Počet čitateľov, návštevníkov podujatí a využívania verejného internetu podľa pobočiek: 

 

Pobočky 

Čitatelia 

knižnice 

Návštevníci 

podujatí 

Používatelia internetu 

pre verejnosť 

Vavilovova 26 7 939 637 667 

Vavilovova 24 17 004 1 389 116 

Dudova 2 9 600 1 025 78 

Furdekova 1 8 921 2 109 20 

Turnianska 10 13 628 4 401 346 

Vyšehradská 27 2 993 254 15 

Rovniankova 3 6 072 0 5 

Haanova 37 6 649 11 4 

Lietavská 16 4 295 33 6 

Prokofievova 5 17 784 4 044 879 

Ostatné podujatia (Magio pláž, 

burza kníh, Knižný kolotoč a i.  

3 881 637  

Spolu 98 766 14 540 2 136 

     

 V roku 2018 využilo internet pre verejnosť 2 136 používateľov. Ide najmä o používateľov 

knižnice, ktorí nemajú možnosť využívať internetové pripojenie vo svojej domácnosti, o žiakov 

a študentov, ktorí si prichádzajú prostredníctvom internetu a možnosti vypožičania si dostupnej 

literatúry  riešiť,  svoje  zadania  domácich  úloh  alebo  projektov. Významnú  úlohu v tomto 

prípade zohráva možnosť rýchleho a spoľahlivého pripojenia na internet na pobočkách. 

 

4.3 Automatizácia a internetizácia knižnično-informačných služieb 

 

 Knižnica počas roka 2018 poskytovala plne automatizované výpožičné služby s možnosťou 

vyhľadávania v on-line katalógu sprístupnenom na webovej stránke  www.kniznicapetrzalka.sk 

cestou prístupu do čitateľského konta, vrátane možnosti využitia objednávania a rezervácie 

dokumentov. V on-line katalógu si čitateľ zároveň môže nájsť všetky novinky za príslušné 

obdobie a má možnosť vstúpiť a prehliadnuť si svoje čitateľské konto.  

 V roku 2018 bolo evidovaných 212 975 vstupov našich čitateľov, používateľov 

a knihovníkov do on-line katalógu Clavius.  

 V roku 2018 boli poskytované v plnom rozsahu všetky druhy základných knižnično-

informačných služieb pre všetky vekové kategórie používateľov. Čitatelia majú prístup do 
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katalógu Clavius, kde nájdu všetky knihy a periodiká, ktoré sa nachádzajú vo fonde knižnice 

a do katalógu Carmen, ktorý je sprievodcom používateľa e-kníh v knižnici. Služba požičiavania 

e-kníh je realizovaná v spolupráci s českou firmou eRreading.cz, ktorá v roku 2018 databázu 

skvalitnila a rozšírila. 

 Od marca 2018 knižnica  sprístupnila v rámci národnej licencie realizovanej 

prostredníctvom Slovenskej národnej knižnice v priestoroch  pobočky odbornej a cudzojazyčnej 

literatúry na Vavilovovej ul. č. 26  multi odborovú čiastočne plno textovú databázu GALE. 

Prístup do databázy je pre čitateľov bezplatný. Odborné periodiká sú v cudzom jazyku. 

 Dostupná bola pre čitateľov tiež databáza súborného katalógu kníh a periodík knižníc 

bratislavského kraja INFOGATE, cestou tzv. Smart katalógu, mobilnej aplikácie pre 

vyhľadávanie kníh podľa rôznych kritérií. Čitateľ môže zisťovať novinky v knižnici alebo 

kontrolovať svoje čitateľské konto. Je určená pre čitateľov a verejnosť.  

 Wi-fi pripojenie pre verejnosť poskytuje knižnica pre svojich čitateľov a používateľov na 

všetkých pracoviskách. Vo všetkých pobočkách je zabezpečený vstup do on-line katalógov. 

 V roku 2018 bola poskytovaná služba vypožičania e-kníh a čítačiek e-kníh. Na troch 

pobočkách (Prokofievova 5, Vavilovova 26 a Turnianska 10) podávali odborne preškolení 

zamestnanci knižnice záujemcom všetky informácie k tejto službe, postupe pri registrácii 

a sťahovaní e-kníh do vlastných zariadení alebo do čítačiek e-kníh za poplatok v súlade 

s platným cenníkom služieb. K dispozícii sú dva typy čítačiek (Pocket Book Touch Lux 

a eReading.cz. Touch Light) v počte 8 kusov, výpožičku realizujeme za podmienok 

vymedzených vo výpožičnom poriadku knižnice. V roku 2018 e-čítačky absenčne požičali 4 

čitatelia. 

 Všetky pobočky využívali v plnom rozsahu počítačové vybavenie pre službu verejného 

internetu a on-line katalógov pre verejnosť. Čitatelia majú v súčasnosti k dispozícii dva on-line 

katalógy a to klasický Clavius a Carmen s novými funkciami. Oba katalógy sú prístupné na 

webovej stránke knižnice a umožňujú prístup do čitateľského konta, vrátane možnosti využitia 

objednávania a rezervácie dokumentov na všetkých pobočkách. 

 Aj v roku 2018 sme zabezpečovali prevádzku on-line katalógu Carmen s novou službou 

požičiavania elektronických kníh na webovej stránke. Katalóg, má moderný farebný dizajn 

a umožňuje čitateľovi okrem požičania e-kníh aj plný prístup čitateľa do svojho konta. Okrem 

objednávania e-kníh, mu umožňuje tiež objednávať, rezervovať tlačené knihy, ale aj hodnotiť po 

prečítaní jednotlivé  knižné tituly. 

 Štatistické vyhodnotenie využívania on-line katalógu - zaznamenali sme 56 749 vstupov 

do on-line katalógov knižnice Carmen a Clavius klasik a počet zadaných hľadaní v on-line 

katalógoch dosiahol počet 408 535. Počet prístupov čitateľov do konta bol 9 444.  

Tabuľka:  

Prehľad využitia on-line katalógov spolu v 2018 

Katalógy  Počet otázok 
Počet vstupov do 

katalógu 

Počet vstupov do 

konta 

Clavius klasik                       392 717 52 693           8 020 

Carmen 15 818 4 056          1 424    

 Spolu         408 535 56 749           9 444 
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Tabuľka:  

Štatistika využitia on-line katalógu Clavius klasik v rokoch 2016-2018 

Rok Počet otázok 
Počet vstupov do 

katalógu 

Počet vstupov do 

konta 

2016          316 600 42 937  7 661 

2017          357 998 48 573 7 912 

2018          392 717 52 693                 8 020 

 

 

Tabuľka:  

Štatistika využitia on-line katalógu Carmen v rokoch 2016-2018 

Rok Počet otázok 
Počet vstupov do 

katalógu 

Počet vstupov do 

konta 

2016          35 588 135 194 809 

2017          75 237 568 262            1 503 

2018          15 818     4 056           1 424    

 

 

Tabuľka:  

Prehľad využitia katalógov Clavius klasik + Carmen v rokoch 2016-2018 

Rok Počet otázok 
Počet vstupov do 

katalógu 

Počet vstupov do 

konta 

2016         352 188 178 131           8 470 

2017         433 235 616 832           9 415 

2018         408 535   56 749           9 444 

 

 V zadaní otázok a vstupov do čitateľského konta sú vyrovnané a porovnateľné čísla. Katalóg 

Carmen bol dokúpený k základnému systému Clavius klasik a spustený v septembri 2016 ako 

novinka, čím zaujal širokú verejnosť. Už v roku 2017 boli zaznamenané rekordné čísla vstupov 

do katalógu. Katalóg Carmen umožňuje nad rámec katalógu Clavius klasik požičiavanie e-kníh, 

ponúka hodnotenie kníh, rezervácie požičaných kníh a objednávanie dostupných dokumentov. 

Výrazne využívanejší v roku 2018 bol katalóg Clavius klasik, pre jednoduchšie vyhľadávanie, 

kde počet zaznamenaných otázok stúpol až na 392 717, čo je viac ako 34 719 otázok v porovnaní 

s rokom 2017 

 Elektronická výpožička kníh (e-knihy) je bezplatná pre registrovaných čitateľov, ktorí 

nemajú voči knižnici žiadny dlh. Požičiavať je prostredníctvom svojho čitateľského konta v on-

line katalógu Carmen na 31 dobu dní v počte dve e-knihy podľa svojho výberu z aktuálnej 

ponuky. V roku 2018 bola ponuka elektronických kníh rozšírená o 4 300 titulov rôznych 
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vydavateľstiev a žánrov. Celkove bolo v ponuke 6 000 e-kníh. V roku 2018 si 59 čitateľov 

požičalo 242 e-kníh. Čitatelia mali záujem prevažne o beletriu. 

 Knižnica poskytovala počas celého roka službu verejného internetu a wifi pripojenia na 

všetkých desiatich pobočkách. Celoročne je ponúkaná možnosť konzultácií a výučby základnej 

počítačovej gramotnosti v rámci projektu Počítač pre každého na pobočkách Turnianska 10 a 

Vavilovova 26. 

 

 

5. Knižničná činnosť                 

 

5.1 Projekty knižnice garantované útvarom knižnično- informačných služieb, typológia, 

zameranie, výsledky plnenia úloh a cieľov 

 

 Miestna knižnica Petržalka, ako univerzálna verejná knižnica kladie dôraz najmä na 

uspokojenie potrieb svojich čitateľov, používateľov a tiež návštevníkov poskytovaním 

kvalitných knižnično-informačných služieb. V čase od 17. do 19. hodiny prebiehala najväčšia 

časť aktivít a podujatí pre dospelých. V oblasti knižničnej činnosti pre dospelého čitateľa 

a používateľa vychádza knižnica z kultúrnych a spoločensko-vzdelávacích požiadaviek občanov 

v regióne mestskej časti Petržalka, resp. hlavného mesta. 

 Celkovo bolo na pobočkách v priebehu roka 2018 zrealizovaných 904 podujatí pre 13 859 

návštevníkov. Podujatia pre deti materských a základných škôl boli organizované častokrát 

mimo výpožičných hodín knižnice.  

 Knižnica pravidelne spolupracuje so všetkými typmi škôl sídliacich na území Petržalky. 

Všetky podujatia pre školy, či už ide o typ výchovno-vzdelávacieho, zábavno-interaktívneho 

alebo informačného, sú koncipované s cieľom podpory záujmu detí a mládeže o kvalitnú 

literatúru, podpory rozvoja čitateľských kompetencií u detí, zábavnej a tvorivej práce s knihou 

a pod. 

 V roku 2018 bolo pripravených a zrealizovaných v priestoroch vybraných pobočiek knižnice 

množstvo komunitných projektov a podujatí približujúcich život v regióne (výstavy),  

ponúkajúcich stretnutia s osobnosťami zaujímavými ľuďmi z rôznych oblastí života (besedy, 

stretnutia), ako aj populárno-náučné prezentácie a predstavenia kníh z vlastného fondu 

s možnosťou bezplatnej registrácie do knižnice. Systém komunitných projektov a podujatí je 

zavedený pre každú pobočku samostatne, podľa vlastného návrhu zodpovednej knihovníčky 

alebo knihovníka danej pobočky, zohľadňujúc pritom špecifiká lokality a skladbu používateľov 

alebo návštevníkov. Tento systém sa ukázal ako efektívny a dobre fungujúci predovšetkým pre 

zabezpečenie vhodnej propagácie a informovanosti obyvateľov o využívaní služieb knižnice. 

 Cennými v práci s používateľom sa stali prezentácie pre zdravotne znevýhodnené skupiny 

obyvateľov Petržalky realizované v spolupráci s Domovmi sociálnych služieb (DSS Kampino, 

DSS Most na Haanovej ul.) a špeciálnymi základnými školami, ako Základná škola internátna  

na Vlasteneckom námestí, ktorá sa špecializuje na deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, 

Základná škola na Žehrianskej ulici a Spojená škola na Švabinského ul., ktorá sa zameriava na 

žiakov s mentálnym postihnutím, autizmom a ďalšími  vývinovými poruchami. Zvýšená 

pozornosť bola venovaná práci so seniormi, a to cez dobrovoľnícky projekt Vieme čo je život, 
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múdrosť, dôvera a pravidelnými prednáškami, ktoré sú realizované v Dome tretieho veku na 

Poloreckého ul. Takáto práca vyžaduje vyššiu odbornosť a vysoký stupeň  empatie od našich 

knihovníkov, na ktorých sú kladené vysoké nároky. Zvýšený nárast čitateľov, seniorov nad 60 

rokov bol dosiahnutý väčším dôrazom na prácu a prípravu podujatí pre seniorov.  

     

5.2 Komunitná činnosť a podujatia pobočiek podľa ich zamerania 

 

 Na organizovaných podujatiach knižnice sa za celý rok 2018 zúčastnilo 13 859 

návštevníkov. Návštevnosť knižnice a knižničných podujatí je dlhodobo nadpriemerná, čo je 

výsledkom jasnej celoročnej koncepcie plánu knižnično-informačných služieb, ich kompletnej 

elektronizácie,  knižničnej činnosti, modernizácie priestorov a vybavenia. Podujatia sa v knižnici 

viac prispôsobujú požiadavkám čitateľov. Pravidelne boli sledované potreby, požiadavky 

verejnosti ako východisko tvorby celoročnej ponuky akcií, výstav, prednášok, klubovej činnosti, 

práce so zdravotne znevýhodnenými občanmi, seniormi a pod., aby oslovila ľudí rôznych 

vekových aj záujmových skupín. 

 V máji a v októbri 2018 sme čitateľom a verejnosti predstavili úplne nový formát 

komunitného podujatia s názvom Počúvadlo. Počúvadlo je spojenie literatúry, počúvaného slova 

a výbornej hudby. Pri príprave projektu sme mysleli na všetky skupiny ľudí, s ktorými počas 

celého roka v knižnici spolupracujeme, či vytvárame pre nich programy, ale zostávajú  

“neviditeľní” pre iných ľudí, s ktorými vytvárajú jeden komunitný petržalský celok bez toho, aby 

sa vzájomne spoznali. Do Počúvadla boli zahrnutí klienti z DSS MOST na Haanovej ulici, 

priatelia z n. o. Deťom s rakovinou, pre ktorých sme ako knihovníci vytvárali letný program na 

oddelení detskej onkológie a hematológie na bratislavských Kramároch. Prečítať literárne 

ukážky nám prišli aj členovia nášho Knižného klubu Bratislava. Počúvadlo je projekt pre ľudí, 

ktorí nemajú čas prísť do knižnice v bežných výpožičných hodinách, ale radi privítajú možnosť 

spojenia slova a hudby v podvečerných a večerných hodinách, kedy vychádzajú za kultúrou či 

zážitkom skôr do mesta.         

 V decembri 2018 bola po prvýkrát predstavená nová tradícia stretávania sa miestnej 

komunity na sobotnom Vianočnom bazáre na pobočke Prokofievova 5. Veľkým bonusom bola 

neformálna priateľská atmosféra, drobné aktivity pre deti, možnosť spoznať knižnicu v 

netradičných hodinách (sobota od 9.00 do 15.00 h.).    

 Knižkovo - rozprávanie o inšpiratívnych a motivačných knihách s klientmi Domu 

sociálnych služieb MOST. Ide o odbornú prácu s klientmi s psychickými chorobami s použitím 

biblioterapeutických techník. Stretnutia vedú knihovníčky Mgr. Viera Némethová a Mgr. Petra  

Mišáková PhD.   

 Už niekoľko rokov pripravujeme pre čitateľov Cestovateľské besedy. Ide o  cyklus besied 

a autorských stretnutí pre používateľov a čitateľov knižnice pripravený každé dva mesiace na 

pobočke Vavilovova 26, kde predstavujeme čitateľom nielen zaujímavé cestopisy ale aj ich 

autorov. V roku 2018 sme usporiadali šesť besied. 

 Knižnica môže prísť aj za svojimi čitateľmi, čo bolo celoročne využívané na prednášky 

v priestoroch Domova tretieho veku na Poloreckého ulici pod názvom Zážitkové čítanie 

v Domove tretieho veku. Dlhodobo evidujeme dobrú spoluprácu so zariadením v oblasti 

prezentácií a rozprávania o krajinách a osobnostiach celého sveta z pohľadu literatúry, histórie, 

zaujímavostí.  
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5.3 Výchovno-vzdelávacia činnosť, práca s čitateľmi a používateľmi 

 

 V rámci výchovno-vzdelávacej činnosti venovala knižnica v roku 2018 pozornosť 

skvalitneniu práce s deťmi a mládežou a spolupráci s materskými a základnými školami 

Petržalky. Výsledkom konceptu kvalitnej činnosti a práce s deťmi a mládežou je pokračovanie 

festivalu čítania v petržalskej knižnici pod názvom  Prebuď sa (s) knihou. Festival v roku 2018 

podporil tiež Fond na podporu umenia.  

 Úspešne pokračoval autorský projekt „Nebojte sa povinného čítania“, ktorý je prioritne 

cielený na žiakov 2. stupňa základných škôl. Cieľom projektu je ukázať nadčasovosť a 

aktuálnosť týchto kníh (povinné alebo odporučené) aj v dnešnom svete.  

 Významným projektom je aj cyklus výstav Novodobá Petržalka, ktorý voľne  nadväzuje na 

päťročný projekt “Taká bola Petržalka”. V roku 2018 bola pripravená nová séria výstav, ktorá 

mapuje novodobú históriu Petržalky a deti a študenti sa v nej majú možnosť konfrontovať s ich 

mestským prostredím, jeho históriou, aj prítomnosťou. Výstava Novodobá Petržalka bola 

inštalovaná na pobočke Turnianska 10 a trvala od apríla až do septembra. Sprievodnými 

podujatiami výstavy boli prednášky pre  žiakov  a študentov o modernej histórii Petržalky 

v širších súvislostiach s prihliadnutím na vek detí, na lokalitu, ktorú môžu v Petržalke poznať 

viac, t. j. miesto kde bývajú, či chodia do školy. Výstava bola realizovaná v spolupráci 

s Katedrou etnológie FiF UK v Bratislave pod gestorským vedením doc. Mgr. Ľuboša Kačírka 

PhD., pedagóga katedry. 

 V rámci kultúrno-vzdelávacej voľnočasovej činnosti boli priebežne počas celého roka 

pripravované a realizované podujatia pre deti prvého stupňa základných škôl s názvom Čítanie 

čarodejníka Čaroslova. Ide o popoludňajšie stretnutia v rámci návštevy školského klubu detí na 

troch rodinných (Prokofievova 5, Turnianska 10 a Vavilovova 24). Cieľom čítaní je zábavnou 

alebo interaktívnou formou spoznávanie najlepších a najkvalitnejších knižných titulov vydaných 

na Slovensku či v Čechách.  

  V nadväznosti na plánovanú knižničnú činnosť, pravidelne realizovanú počas celého roka 

2018 pripravila knižnica viacero celoknižničných projektov. Uvedené projekty patria medzi 

najdôležitejšie z pohľadu kvality, rozsahu (miestny, regionálny alebo celoslovenský charakter), 

vekového ohraničenia (deti, mládež, dospelí účastníci), obľúbenosti, či počtu oslovených 

a zúčastnených návštevníkov  (používateľov). 

 V oblasti spolupráce s petržalskými materskými, základnými či strednými školami môžeme 

zhodnotiť, že najvyššiu návštevnosť a záujem o ponuku podujatí je zo škôl, v ktorých sa 

nachádzajú naše pobočky, alebo zo škôl, ktoré sú v bezprostrednej blízkosti detských pobočiek.  

Medzi najvýznamnejšie projekty knižnice v roku 2018 patrili: 

 Festival Prebuď sa (s) knihou 2018  sa uskutočnil v dňoch 14. až 16. marca 2018. Festival 

čítania, workshopov, divadelných predstavení a zábavy s detskou knihou predstavil mladým 

čitateľom a návštevníkom pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu pre deti a mládež. Snahou 

festivalu bolo prostredníctvom zaujímavých aktivít prezentovať knižnicu ako miesto, kde si 

môžete nielen požičať knihy, ale si príbehy aj čítať, počúvať, zažiť, nakresliť, stretnúť mnohých 

inšpiratívnych ľudí a zabaviť sa. Festival podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.  

Prvýkrát do školy, prvýkrát do knižnice a Prvýkrát na strednú, vyber si knihu 

potrebnú,  projekty, ktoré tvoria nosnú časť našich stretnutí so žiakmi a študentmi najmä v 

prvých troch mesiacoch nového školského roka (september, október, november). V roku 2018 sa 
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podarilo prekročiť počet zapísaných prváčikov do pobočiek knižnice a dosiahnuť číslo 866, čo je 

najvyšší počet v rámci hlavného mesta a širšieho okolia. 

  Významným projektom našej knižnice je cyklus výstav Novodobá Petržalka, ktorý v roku 

2017 voľne nadviazal na cyklus výstav Taká bola Petržalka a tým vstúpil do svojho šiesteho  

ročníka. Na výstave pod názvom „Petržalka v rokoch 1990-2000“ sme mapovali históriu 

Petržalky v danom období. K výstave sme vytvorili tri sprievodné podujatia – komentovanú 

prednášku gestora výstavy doc. Mgr. Ľuboša Kačírka PhD., sobotnú poznávaciu prechádzku 

s lektorom Martinom Kleiblom a prednášku o doprave v Petržalke. Pre žiakov a študentov sme 

zrealizovali 18 lektorovaných prednášok, ktoré pripravili a viedli naši knihovníci – piati lektori 

pod odborných metodickým vedením.. Na výstave, sprievodných podujatiach a lektorských 

prednáškach sa zúčastnilo 1 011 návštevníkov. 

  Týždeň slovenských knižníc a s ním súvisiace podujatia a aktivity pre čitateľov bol 

tradične podporený knižnicou aj v roku2018. 

  Deň ľudovej rozprávky - žiadané podujatia pre deti pripomínajúce históriu, význam a 

kultúrne dedičstvo formou prípravy originálnych programov, ktoré deťom priblížili detské a 

rodinné pobočky zábavno-súťažným spôsobom.  

  Počúvadlo je novým projektom petržalskej knižnice. Vznikol s cieľom osloviť tých, ktorí 

majú prístup do knižnice v bežných výpožičných hodinách sťažený, či už pre hendikep, 

nedostatok času alebo z iných dôvodov. Vybrané úryvky z kníh nielen slovenských, ale aj 

zahraničných autorov a autoriek, čítali osobnosti - herci, spisovatelia, moderátori, ale aj 

knihovníci a čitatelia Miestnej knižnice Petržalka a ľudia, ktorí sa zúčastňujú vyššie uvedených 

aktivít. Stretnutie sa nieslo v menej formálnej atmosfére, ktorá navodzovala pocit príjemne 

stráveného podvečera v knižnice. Čítanie bolo sprevádzané hudobnými motívmi od 

profesionálov aj amatérov. 

  Súťaž školských časopisov Život našimi očami – novinári tretieho tisícročia. Porotu 22. 

ročníka tvorili novinárka Silvia Vnenková, novinárka Silvia Tannhauserová a grafik Jakub Lisý. 

Aj v 22. ročníku mala víťazná redakčná rada možnosť zúčastniť sa tvorivého workshopu 

grafického dizajnu v grafickom ateliéri Petra Gálu. 

    Celoročná ponuka podujatí s názvom Nebojte sa povinného čítania. Ide o ponuku štyroch 

základných celkov, ktoré predstavujú jednotlivé témy a knihy odporúčané v rámci čítania na 

základných a stredných školách v širších súvislostiach a tematických celkoch. Projekt sa stretol 

aj v roku 2018 so záujmom a naše lektorky Viera Némethová a Petra Mišáková pripravili 

niekoľko stretnutí so žiakmi a študentmi. 

 Leto s petržalskou knižnicou, od polovice júna do konca augusta 2018 bola sprístupnená 

verejnosti samoobslužná knižnica a podujatia pre deti a dospelých v rámci Open air knižnice na 

letnej pláži na Tyršovom nábreží v Petržalke. Pre malých aj veľkých návštevníkov pláže sme 

pripravili hodnotný oddychový program - štyri divadelné podujatia (Veselá vandrovka, Gréta, 

Kozliatka a Sofia a tekvička). V roku 2018 sme po prvýkrát spolupracovali aj s Oddelením 

detskej onkológie a hematológie na bratislavských Kramároch. Pre malých pacientov sme v 

podvečerných hodinách vytvorili program spojením čítania a malých aktivít pre choré deti, aj ich 

rodičov. Súčasťou  leta  bola  účasť  knižnice  na celoslovenskej kampani s názvom Prečítané 

leto, kedy sme každý týždeň pre deti pripravovali na jednotlivé vopred zadané témy rôzne 

aktivity a interaktívny program. Témami boli napr. voda, starí rodičia, tma, zvieratá, písmenká, 

ruky, rastlinky a pod. 
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 Začiatkom októbra 2018 prebehol 29. ročník literárnej súťaže začínajúcich autorov 

Petržalské súzvuky Ferka Urbánka s obľúbeným workshopom pre zúčastnených 

a ocenených autorov. Slávnostnému hodnoteniu predchádzal sprievodný program, v ktorom 

odznela tvorba jubilujúceho básnika, prekladateľa, dramaturga a spisovateľa Ľubomíra Feldeka 

a niekoľko piesní, ktorých text napísal či preložil autor v interpretácii jeho dcéry Kataríny. 

Básnik Erik Ondrejička vytvoril pre mladých, začínajúcich autorov workshop s názvom 

Odklínanie tvaru. Súťaž podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.  

Mikuláš v knižnici, tradičné podujatie pre deti. Aj v roku 2018 Mikuláš so svojimi 

pomocníkmi anjelikom a čertom navštívil všetky naše rodinné a detské pobočky. Tento rok 

zavítal opäť aj na Kliniku pre deti a dorast Andreja Getlíka na Antolskej ulici.  

Moje obľúbené miesto – knižnica štvrtý ročník adventného priateľského stretnutia 

riaditeľky knižnice spojené s predstavením najaktívnejších detských  čitateľov  knižnice,  s 

rozprávaním  o  zážitkoch  a príhodách  počas  roka v knižnici spojených s divadelným 

predstavením Pupo a fazuľka na motívy knihy Hany Lasicovej. Každému pozvanému čitateľovi 

venovala knižnica bezplatný čitateľský zápis (preukaz) na nasledujúci kalendárny rok.  

 Betlehemské svetlo v knižnici, tradične v posledný pracovný deň pred sviatkami roka 

doniesli petržalskí skauti Betlehemské svetlo, symbol pokoja, pohody a porozumenia, ktoré si 

čitatelia a návštevníci mohli odobrať do svojich domácnosti. Tento rok sme poskytli túto 

možnosť na pobočkách Prokofievova 5, Turnianska 10, Vavilovova 24, Vavilovova 26 

a Vyšehradská 27. 

 Dobrovoľníctvo v knižnici, v roku 2018 sme zaznamenali 183 dobrovoľníckych iniciatív 

a aktivít na pobočkách Vavilovova 26, Prokofievova 5, Turnianska 10 a Haanova 37. Našimi 

dobrovoľníkmi boli klienti zariadenia Kampino, dobrovoľníčky, ktoré u nás vedú kurz angličtiny 

pre pokročilých či filatelistický krúžok. Mladý chlapec Tomáš Kleskéň, ktorý chodí pomáhať 

knihovníčkam pravidelne na pobočku Turnianska  10.  V závere  roka  2017  sme  vytvorili  aj  

nový  projekt  pre  seniorov  s názvom Vieme, čo je život, múdrosť, dôvera na pobočke Haanova 

37, ktorý pre rok 2019 prenášame aj na pobočku Lietavská 16.  

   Tematické dvojtýždne na rodinných pobočkách a pobočkách pre dospelých. Projekt 

petržalskej knižnice, v ktorom sme predstavili každé dva týždne knihy podľa jednotlivých tém, 

žánru, zamerania. Projekt tematických dvojtýždňov sme uzatvorili v júni 2018 a v roku 2019 na 

neho nadviaže nový podobný projekt určený pre väčšiu propagáciu kníh.  

     

                 

6. Organizácia práce, riadiaca, kontrolná a metodická činnosť  

 

6.1 Organizácia práce a riadiaca činnosť 

 

    Neoddeliteľnou súčasťou organizačnej riadiacej práce v roku 2018 boli smernice a metodické 

pokyny slúžiace zamestnancom na správne postupy pri dodržiavaní vnútorných noriem a 

pravidiel vo všetkých oblastiach práce a podľa miery zodpovednosti. 
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Smernice a metodické pokyny vydané v roku 2018: 

 

Smernica 1/2018 o čerpaní dovolenky, náhradného voľna a pracovného voľna 

v podmienkach Miestnej knižnice Petržalka – smernica vymedzuje a upresňuje pravidlá 

a postupy čerpania dovoleniek, náhrad a ďalších nárokov zamestnancov súvisiacich s prerušením 

pracovnej doby, vypracovaná je v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce 

a nadväzuje na platný Pracovný poriadok Miestnej knižnice Petržalka.  

 

Smernica 2/2018 pre ochranu osobných údajov v zmysle GDPR - General Data Protection 

Regulation – upravuje činnosť zamestnancov, ktorí v rámci výkonu svojich pracovných 

povinností spracúvajú osobné údaje alebo pri plnení pracovných povinností sú im osobné údaje 

sprístupňované.  

 

Smernica 3/2018 o letnej prevádzke pobočiek Miestnej knižnice Petržalka - smernica 

upravila prevádzkový režim pobočiek knižnice počas letných mesiacov júl – august pričom 

zohľadnila sťažené podmienky práce z dôvodov tepla, dovoleniek a prázdnin tak, aby bol 

zabezpečený plynulý chod a prevádzka pobočiek s dodržaním bezpečných podmienok práce 

knihovníkov. 

 

Smernica 4/2018 o využívaní aktív so zreteľom na ochranu osobných údajov pre správcov 

informačného systému – upravuje práva a povinnosti všetkých zamestnancov informatiky 

v oblasti ochrany a bezpečnosti majetku, informácií a ďalších hmotných i nehmotných hodnôt, 

ktoré knižnica vlastní a využíva na plnenie svojich úloh.  

 

Metodický pokyn 1/2018 k výkonu základnej finančnej kontroly v podmienkach Miestnej 

knižnice Petržalka - stanovuje spôsob vykonávania základnej finančnej kontroly na pobočkách 

v súlade s platnými ustanoveniami zákona NR SR č. 357/2017 o finančnej kontrole a audite 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa v podmienkach pobočiek Miestnej knižnice 

Petržalka. 

 

Metodický pokyn 2/2018 k využívaniu špeciálnej služby pre slabozrakých, nevidiacich 

a inak znevýhodnených používateľov knižnice - stanovuje pravidlá a postupy pri 

sprostredkovaní registrácie a následnom využívaní služieb Slovenskej knižnice pre nevidiacich 

Mateja Hrebendu v Levoči a Miestnej knižnice Petržalka platné pre knihovníkov a pre budúcich 

čitateľov oboch knižníc. 

 

6.2 Kontrolná činnosť so zameraním na oblasti    

 

 V roku 2018 knižnica vykonávala kontrolnú činnosť formou metodických návštev na 

pobočkách, ktorá bola zameraná na kontrolu a poradenstvo pri poskytovaní knižnično-

informačných služieb a dodržiavanie interných predpisov a smerníc. Metodické návštevy 

vykonávali podľa vypracovaného harmonogramu zástupkyňa riaditeľky a vedúca útvaru 

knižnično-informačných fondov Anna Homolová a vedúca útvaru knižnično-informačných 

služieb a metodička knižnice v jednej osobe Mgr. Viera Némethová. 
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 Kontrolná činnosť zo strany útvaru ekonomiky, hospodárenia a personálnej práce bola 

zameraná na: 

a) pracovnú disciplínu zamestnancov zo strany personálneho útvaru formou priebežných návštev 

pobočiek v spolupráci s útvarom služieb a fondov a kontrolu dochádzkových kníh (zapisovania 

dovoleniek, lekára, prerušení pracovného času), pri ktorých nebolo zistené vážne porušenie, 

b) dodržiavanie pracovno-právnych predpisov (dodržiavanie zákonníka práce, BOZP, PO, 

smerníc vydaných knižnicou, ktoré sú uložené na pracoviskách knižnice), kde bol zistený súlad 

s platnou legislatívou.  

c) vnútornú kontrolu ekonomických činností (faktúry, zverejňovanie, majetok), vykonanie 

základnej finančnej kontroly v zmysle zákona o finančnej kontrole pri ktorej neboli zistené 

pochybenia a dodržiavania zákona č. 18//2018 o ochrane osobných údajov a k tomu prijatých 

smerníc.   

  

6.3 Metodická činnosť so zameraním na oblasti 

 

 Metodická činnosť knižnice bola v roku 2018 vykonávaná na všetkých organizačných 

útvaroch knižnice v rozsahu ich pôsobnosti a zodpovednosti. 

 V oblasti  ekonomiky  a hospodárenia  knižnice prebehli pod garanciou zodpovedných 

pracovníčok, vedúcej útvaru a hospodárky školenia a prednášky: 

a) školenia BOZP, prevencie požiarnej ochrany odborne zabezpečené pre všetkých 

zamestnancov techničkou,  

b) školenia o dodržiavaní vnútorných predpisov a noriem v nadväznosti na aktualizáciu nových 

zákonov a nariadení, 

c) odborné semináre a školenia mimo knižnice (delegovaní knihovníci a zamestnanci). 

 V oblasti knižnično-informačných služieb a fondov bola systematicky vykonávaná kontrolná 

činnosť formou metodických návštev na pobočkách. Z každej metodickej návštevy bol 

vypracovaný zápis o priebehu a výsledku s návrhom prípadných opatrení. Následne boli na 

dotknutých pobočkách vykonané kontroly plnenia prijatých opatrení.  

 V oblasti vnútro knižničnej metodiky a knižničných služieb sústreďovala knižnica 

pozornosť na nové formy a metódy práce knihovníkov, na efektívne riadenie služieb 

a koordináciu  práce všetkých desiatich pobočiek. Metodická práca bola aj v roku 2018 venovaná 

usmerňovaniu činnosti jednotlivých pobočiek poradenstvom, pokynmi, konzultáciami, účasťou 

knihovníkov na celoknižničných  podujatiach, vzájomnou komunikáciou knihovníkov pobočiek 

s rovnakým zameraním a metodickými návštevami. Metodička pravidelne zvolávala metodické 

porady útvaru, spoločne s knihovníkmi navrhovala inovovanie existujúcich projektov.  

 Počas roka vykonala  metodička v spolupráci so zástupkyňou riaditeľky a vedúcou útvaru 

knižnično-informačných fondov tri pravidelné metodické návštevy na každej pobočke.  

 Vzhľadom na význam a prínos školení, či vzdelávania našich knihovníkov, dodržiavania 

ustanovení súvisiacich zákonov a nariadení budeme naďalej každoročne pripravovať, 

podporovať alebo sa zúčastňovať knihovníckeho vzdelávania a odborných školení, resp. 

seminárov.  
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7. Priestorové a technické podmienky 

 

7.1 Plnenie úloh a cieľov v oblasti priestorových podmienok pobočiek 

 

 Knižnica každoročne obnovuje pobočky a zlepšuje pracovné priestory a podmienky pre 

zamestnancov a ich činnosť v daných možnostiach.  

 V roku 2018 prešla kompletnou rekonštrukciou pobočka Vyšehradská 27. Zrekonštruované 

boli stropy vrátane inštalácie nových svietidiel, staré pôvodné tapety boli nahradené novou 

stierkou a maľbou. Rekonštrukciou prešli aj elektroinštalácie, bola položená nová PVC podlaha. 

Čo sa týka interiérového vybavenia, pobočka má nový knihovnícky mobiliár vrátane nových 

regálov a výpožičného pultu. Pobočka tiež disponuje novo zriadeným priestorom určeným na 

podujatia pre deti. Na tieto účely bol navrhnutý nábytok, ktorý zabezpečuje bezpečný pobyt 

detských návštevníkov v priestoroch knižnice. Pred vstupné dvere bola nainštalovaná rolovacia 

mreža. Pred vstup do pobočky bola nainštalovaná  plošina pre bezbariérový prístup do pobočky. 

Pre zabezpečenie ochrany zamestnancov a majetku je pobočka vybavená signalizačným 

zariadením s pripojením na pult centrálnej ochrany Mestskej polície. 

 

7.2 Plnenie úloh a cieľov v oblasti materiálneho, technického a interiérového vybavenia 

knižnice so zameraním na pobočky 

 

 Počas roka 2018 sme čiastočne obnovovali interiérové vybavenie, materiálne a technické 

vybavenie podľa finančných možností najmä na pobočkách: 

 Prokofievova 5, pokládka nového koberca do spoločenskej miestnosti, výmena vchodových 

dverí, zakúpenie novej chladničky ako náhradu za starú poruchovú chladničku. Pre 

spríjemnenie pobytu detských návštevníkov boli zakúpené hracie stolíky na spoločenské hry.  

 Rovniankova 3, bola čiastočne vybavená novým knihovníckym mobiliárom, bol vymenený 

výpožičný pult, interiérový nábytok príručnej knižnice a služobné zázemie pre knihovníka, 

dobudované bolo zázemie pre zamestnancov vrátane kuchynky. Do priestorov bola 

nainštalovaná klimatizácia. 

 Vavilovova 24, zakúpená bola nová chladnička a mikrovlnná rúra, doplnený bol penový 

skladací puzzle-koberec pre detské podujatia. 

 Vavilovova 26, nainštalovaný bol nový bibliobox pre skvalitnenie služieb pre návštevníkov 

knižnice. 

 Turnianska 10, do priestorov bola nainštalovaná klimatizácia, pobočka bola vybavená novými 

hracími stolíkmi pre spoločenské hry. 

  Na riaditeľstve sme pokračovali v obnove kancelárskeho nábytku, v roku 2018 na útvare 

knižničných a informačných služieb. 

 V roku 2018 sme dostali darom od Národnej banky Slovenska 6 ks PC zostáv. Postupne sme 

týmito zostavami nahradili staré počítače na pobočkách, najmä počítače pre verejnosť, ktoré už 

nespĺňali požiadavky pre potreby návštevníkov. 

 Na zabezpečenie  organizácie podujatí organizovaných knižnicou najmä na nosné podujatia 

ako Počúvadlo, Prebuď sa (s) knihou a Petržalské súzvuky Ferka Urbánka sme zakúpili 

ozvučovaciu techniku pre kvalitnú prezentáciu účinkujúcich. 
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7.3 Plnenie investičných zámerov 

 

 Tak ako každý rok aj v roku 2018 bol hlavný investičný zámer rekonštrukcia jednej 

z pobočiek Miestnej knižnice Petržalka. V tomto roku to bola pobočka Vyšehradská 27 a 

čiastočne Rovniankova 3. 

 

 

8. Zamestnanci, vzdelávanie, BOZP a PO 

 

8.1 Plnenie úloh a cieľov v oblasti vzdelávania a starostlivosti o zamestnancov 

 

  Miestna knižnica Petržalka za rok 2018 zabezpečovala svoju knižničnú činnosť pre 

dospelých, mládež a detských čitateľov v desiatich pobočkách a ostatnú činnosť prostredníctvom 

zamestnancov, ktorých priemerný počet k 31.decembru 2018 dosiahol 30 osôb. V roku 2018 

naša knižnica pracovala so mzdovým fondom 292 534 € a priemerná mzda vrátane odmien 

predstavovala výšku 812 €. Vedenie knižnice svojim zamestnancom vytvorila a vytvára dobré 

pracovné zázemie a podmienky na výkon práce aj v súlade s platnou legislatívou.  

 Nové moderné trendy v spoločnosti sa nevyhýbajú ani knižničnej činnosti a je potrebné, aby 

knihovníci na túto situáciu boli pripravení a dokázali tieto trendy preniesť aj do našej knižničnej 

práce. Preto venujeme pozornosť odbornej kvalifikácii a aktívnej účasti zamestnancov na 

školeniach, seminároch a workshopoch.  

 V roku 2018 sa knihovníci zúčastnili podujatí, z ktorých čerpali námety  aj pre  svoju prácu:    

 Seminár - Knižnica v živote dieťaťa v Žiline v rámci festivalu  Dni detskej knihy 2018, na 

ktorom nás zastupovali štyri knihovníčky. 

 Prednáška – školenie- „Aby deti rady čítali“ zamerané na súčasné problémy pri čítaní kníh 

a s tým spojených návštev knižníc v Univerzitnej knižnici v Bratislave, na ktorom sa aktívne 

zúčastnili tri knihovníčky. 

 Školenie k databázam Gale formou online webináru v Centre vedecko-technických informácií 

organizovaného spoločnosťou SUWECO v spolupráci  s centrom VTI SR v Bratislave. 

Podujatia sa zúčastnili traja knihovníci. 

 Odborný celoslovenský seminár s medzinárodnou účasťou „Inovácie pre budúcnosť 

verejných knižníc, ktorý bol organizovaný pri príležitosti 118.výročia založenia Mestskej 

knižnice v Bratislave Bratislave v spolupráci s Goethe inštitútom v Bratislave. Témou 

seminára boli inovatívne projekty knižnice, technológie v knižnici, dizajn služieb, nové 

služby v knižnici. Seminára sa zúčastnili štyri knihovníčky.   

 Knihovnícky barcampe v Novej  Cvernovke v Bratislave, ktorého témou bola „Skrytá krása“ 

– dynamické podujatie, na ktorom sa predstavujú nové myšlienky a projekty. Podujatie 

podporila naša knižnica účasťou  štyroch knihovníkov. 

 Workshop približujúci biblioterapiu ako nástroj komunikácie a prezentácie kníh a príbehu pre 

detského čitateľa s možným znevýhodnením, ktorý pripravila a viedla naša knihovníčka pre 

svojich kolegov. 
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 Seminár s názvom „Aktívne počúvanie“, na ktorom lektorka psychologička a arteterapeutka 

Mgr. Katarína Mihínová realizuje interaktívne workshopy pre zdravé deti aj deti so 

znevýhodnením, komunikačné tréningy. Semináru sa zúčastnili knihovníci knižnice.  

 

 Útvar služieb organizoval aj školenia a podujatia pre knihovníkov v rámci knižnice a to 

k zavedeniu novej služby – sprostredkovanie prístupu k využívaniu audiodokumentov Digitálnej 

knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, ktoré viedla naša koordinátorka pre 

automatizáciu a elektronizáciu. 

 Ďalšie školenia sa týkali zmien v súvislosti so zmenami v oblasti zákona o ochrane osobným 

údajov a implementácie  nariadenia GDPR do našej legislatívy. 

 Odborným vzdelávaním prechádzajú aj zamestnanci ekonomického útvaru v nadväznosti na 

meniacu sa legislatívu a jej uplatňovania v podmienkach našej knižnice a to napr. školenie 

zamerané na ochranu osobných údajov a školenie v oblasti registrácie a archivovania 

dokumentov a novely zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní v roku 2019 a legislatívnych zmien 

v oblasti účtovníctva a verejného obstarávania.  

 Vzhľadom na význam a prínos školení, či vzdelávania našich knihovníkov, dodržiavania 

ustanovení súvisiacich zákonov a nariadení budeme naďalej každoročne pripravovať, 

podporovať alebo sa zúčastňovať knihovníckeho vzdelávania a odborných školení, resp. 

seminárov. 

 

8.2 Plnenie úloh a cieľov v oblasti BOZP a ochrane pred požiarmi 

 

 V roku 2018 sme v oblasti  BOZP a ochrany pred požiarmi zabezpečili pravidelné školenia  

a preškolenia zamestnancov v zmysle platných predpisov. Zamestnanci boli  zaškolení pri vzniku 

pracovného vzťahu i pri uzatvorení dohôd mimo pracovného pomeru. Všetky pracoviská 

v súčasnosti spĺňajú základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. 

 V roku 2018 boli vykonané pravidelné revízie elektroinštalácií, elektrospotrebičov 

a hasiacich prístrojov na príslušných pobočkách v zmysle platných predpisov. Všetky pobočky 

sú z hľadiska ochrany pred požiarmi  schopné prevádzky. 

 

 

9. Propagácia knižnice 

 

9.1 Propagácia knižnice, vonkajšie vzťahy, partnerstvá a spolupráca 

 

 Počas celého roka 2018 zabezpečovala knižnica aktuálne informácie vo vlastnej réžii na 

webovej stránke www.kniznicapetrzalka.sk, facebooku, od januára 2018 na sociálnej sieti 

Instagram a od novembra 2018 na internetovom kanáli Youtube.  

 Na webovej stránke sme zverejňovali aktuálne informácie týkajúce sa knižničných služieb 

čitateľom a používateľov, informácie o pripravovaných pobočkových i celoknižničných 

podujatiach a projektoch pre všetky vekové kategórie. Ďalej našli návštevníci na stránke  

informácie o pobočkách, o otváracích hodinách, zoznamy nových kníh, prístup do on-line 

katalógov a povinné informácie. Aktualizácia údajov bola vykonávaná v súlade so štandardami 

pre informačné systémy. Knižnica intenzívne využívala na propagáciu vlastných aktivít sociálnu 
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sieť facebook, kde sme evidovali vysoký záujem používateľov o naše príspevky a vynikajúcu 

spätnú väzbu od čitateľov i používateľov. Novou formou propagácie knižnice je Novinkovač, 

krátke video prostredníctvom ktorého predstavujú knihovníci nové knihy. Minulý rok bolo 

zverejnených na kanáli Youtube 5 videí, na ober noviniek sa prihlásilo 49 odberateľov.  

Návštevnosť webovej stránky zaznamenala počet 212 975 vstupov, pričom najnavštevovanejšie 

boli podstránky online katalógy, nové knihy, pobočka Prokofievova 5 a pobočka Vavilovova 24.  

Facebooková stránka mala v roku 2018 prihlásených 884 fanúšikov, 34 pravidelných 

sledovateľov a zaznamenali sme 28% interakciu príspevkov.  

 Informácie o činnosti knižnice i o knižnično-informačných službách knižnice uverejňovali 

oficiálna webová stránka mestskej časti Petržalka www.petrzalka.sk, facebooková stránka Viem 

byť Petržalčan- stránka mestskej časti Bratislava-Petržalka, online sprievodcovia kultúrnymi 

akciami Kam do mesta, Kam s deťmi, S deťmi, knihovnícky portál Spolku slovenských 

knihovníkov a knižníc Infolib, portál BratislavaDeň, portál Bratislava 24 a informačný bulletin 

hlavného mesta In.Ba.  

 Riaditeľka knižnice, zástupkyňa riaditeľky, metodička a knihovníčky Miestnej knižnice 

Petržalka informovali o podujatiach knižnice a jej aktivitách v médiách. Články o podujatiach, 

súťažiach a činnosti knižnice pravidelne vychádzali v regionálnom dvojtýždenníku Petržalské 

noviny, ktoré počas roka 2018 priniesli informácie o rekonštrukcii pobočky Vyšehradská 27, 

literárnej súťaži Petržalské súzvuky Ferka Urbánka, novej službe požičiavania audiokníh pre 

znevýhodnených používateľov a rozhovor s riaditeľkou PhDr. Katarínou Bergerovou pod 

názvom Knižnica, viac ako len plná polica. TV Bratislava spracovala a odvysielala reportáž k 

výstave Novodobá Petržalka.   

 Miestna knižnica Petržalka využívala v priebehu roka 2018 na propagáciu svojej činnosti aj 

tlačené mesačné programy a ďalšie propagačné materiály (plagáty, pozvánky, informačné 

letáky). Tento materiál vznikal vo vlastnej réžií alebo v spolupráci s profesionálnou grafičkou.  

  

 V 2018 spolupracovala knižnica s nasledovnými organizáciami: 

  

 Katedra etnológie a muzeológie Fif UK v Bratislave – spolupráca na projekte Novodobá 

Petržalka, roky 1990-2000 

 BIBIANA, dom umenia pre deti – zapožičanie výstavy Bienále ilustrácií Bratislava 2017 

 České centrum – zapožičanie výstav Zlatá stuha 2018, Pražská jar 1968, Československá 

štátnosť 1918, 12 svetov,  

 Dom tretieho veku na Poloreckého 2 – pravidelné mesačné prednášky pre klientov 

o rôznych krajinách, osobnostiach a zaujímavostiach  

 Nezisková organizácia MOST na Haanovej ulici - jedinečný biblioterapeutický program pre 

klientov s psychickými poruchami s názvom Knižkovo, stretnutia prebiehali v pravidelných 

mesačných intervaloch v pobočke Prokofievova 5 

 DSS Kampino – klientky vykonávali jednoduchú pracovnú terapiu  

 Dobrovoľnícka skupina Vŕba – dopĺňanie kníh do susedskej knižnice v Onkologickom 

ústave na Heydukovej 10, v septembri zapojenie do Dní dobrovoľníctva, 

 Spolupráca s organizátormi Magio pláže na Tyršovom  nábreží – prevádzka „Openair 

knižnice“ a realizácia 5 podujatí s knihami pre deti 
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 Klinika pre deti a dorast A. Getlíka – celoročný patronát nad Miniknižnicou na lôžkovom 

oddelení, v decembri stretnutie s Mikulášom 

 Oddelenie detskej onkológie a hematológie - na bratislavských Kramároch, realizácia 

projektu Prečítané leto 

 SAK a SSKK – zapojenie sa do každoročného podujatia organizovaného v marci - Týždeň 

slovenských knižníc. 

 Modré hory – petržalskí skauti – betlehemské svetlo pre návštevníkov 

 Fond na podporu umenia – podpora niekoľkých projektov našej knižnice 

 MC Budatko – podujatie Cesta po hradoch a zámkoch 

 Knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči – sprostredkovanie služby 

požičiavania audiokníh 

 MČ Bratislava- Petržalka – účasť na podujatiach Dni Petržalky a Petržalka na námestí 

 o. z. Čítajme si spolu – letné aktivity pre deti pod názvom Prečítané leto 

 Osmijanko – zapožičanie výstavy 

 Vydavateľstvá Slovart, Artfórum, Ikar, Inaque, Odeon - knižné dary pre Počúvadlo 

a literárnu súťaž Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2018 

 Martinus 

 Knižnica spolupracuje s materskými, základnými a strednými školami v Petržalke a je 

v neustálom kontakte s pedagogickými pracovníkmi škôl, čo nám pomáha vytvárať a pripraviť 

aktivity podľa požiadaviek škôl a ich potrieb. 

 

 

10. Plnenie rozpočtu knižnice za rok 2018 

 

10.1  Poskytnuté transféry podľa druhu (tabuľková časť s komentárom) 

 

 Miestna knižnica Petržalka hospodárila v roku 2018 s finančnými prostriedkami 

schválenými Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktoré v priebehu 

roka prešli rozpočtovými úpravami a k 31.12.2018 boli vo výške 626 434 €. V roku 2018 sme 

získali finančné dotácie z  Fondu na podporu umenia a Ministerstva kultúry SR v celkovej výške 

14 219 €. 

 

   

v celých EUR 

prog. záväzný ukazovateľ schválený upraveený  plnenie percento 

podpr. TRANSFERY rozpočet rozpočet k plnenia 

prvok   2018 2018 31.12.2018 rozpočtu 

00601 Bežný transfer z rozpočtu zriaďovateľa 615 251 612 215 612 140 99,99 

00601 Bežný transfer zo Štátneho rozpočtu 0 14 219 14 219 100,00 

00601 

Kapitálový transfer z rozpočtu 

zriaďovateľa 29 000 40 740 40 736 99,99 

00601 Kapitálový transfer zo Štátneho rozpočtu 0 0 0 

 00601 TRANSFERY SPOLU:  644 251 667 174 667 095 99,99 
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Poskytnuté finančné dotácie za rok 2018: 

1. Finančná dotácia vo výške 5 000 € na Akvizíciu knižníc, z ktorej boli zakúpené knižničné 

jednotky pre detských čitateľov.  

2. Finančná dotácia vo výške 4 700 € na 2. ročník festivalu Prebuď sa (s) knihou.  

3. Finančná dotácia vo výške 1900 € na projekt Počúvadlo 1. a 2. časť 

4. Finančná dotácia na 29. ročník celoslovenskej súťaže petržalské súzvuky Ferka Urbánka 

2018 vo výške 2500 €. 

5. Finančná dotácia z Ministerstva kultúry na Kultúrne poukazy vo výške 119 €.  

 

10.2  Plnenie plánu v oblasti príjmov (tabuľková časť s komentárom) 

 

   

v celých EUR 

prog. záväzný ukazovateľ schválený upraveený  plnenie percento 

podpr. PRÍJMY rozpočet rozpočet k plnenia 

prvok   2018 2018 31.12.2018 rozpočtu 

00601 

Bežné príjmy inkasované v prospech 

zriaďovateľa 24 515 24 515 22 830 93,13 

00601 Bežné príjmy zo Štátneho rozpočtu 0 14 219 14 219 100,00 

00601 Bežné príjmy spolu:  24 515 38 734 37 049 95,65 

00601 

Kapitálové príjmy  inkasované v prospech 

zriaďovateľa 0 0 0 

 00601 Kapitálové príjmy zo Štátneho rozpočtu 0 0 0 

 00601 Kapitálové príjmy spolu: 0 0 0  

00601 PRÍJMY SPOLU:  24 515 38 734 37 049 95,65 

 

Vlastné príjmy podľa schváleného plánu knižnica splnila na 93,13% a  príjmy z dotačných 

fondov naplnila na 100%. 

 

10.3  Plnenie plánu čerpania výdavkov podľa oblastí (tabuľková časť s komentárom) 

 

   

v celých EUR 

prog. záväzný ukazovateľ schválený upraveený  plnenie percento 

podpr. VÝDAVKY rozpočet rozpočet k plnenia 

prvok   2018 2018 31.12.2018 rozpočtu 

00601 Bežné výdavky z rozpočtu zriaďovateľa 615 251 612 215 612 140 99,99 

00601 Bežné výdavky zo Štátneho rozpočtu 0 14 219 14 219 100,00 

00601 Bežné výdavky spolu:  615 251 626 434 626 359 99,99 

00601 

Kapitálové výdavky z rozpočtu 

zriaďovateľa 29 000 40 740 40 736 99,99 

00601 Kapitálové výdavky zo Štátneho rozpočtu 0 0 0  

00601 Kapitálové výdavky spolu:  29 000 40 740 40 736 99,99 

00601 VÝDAVKY SPOLU:  644 251 667 174 667 095 99,99 
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Bežné aj kapitálové výdavky boli splnené v súlade so schváleným a upraveným rozpočtom. 

 

10.4  Inventarizácia majetku k 31.12.2018   

  

Hmotný a nehmotný majetok 

 

účet druh majetku stav k 01.01.2018 prírastky úbytky stav k 31.12.2018

013 Softvér 15 585,48 0,00 0,00 15 585,48

Nehmotný majetok spolu 15 585,48 0,00 0,00 15 585,48

021 Stavby 0,00 17 079,61 0,00 17 079,61

022 Samostatné hnuteľné veci 14 018,92 23 656,39 0,00 37 675,31

023 Dopravné prostriedky 9 339,00 0,00 0,00 9 339,00

041 Obstaranie DNM 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Obstaranie DHM 0,00 40 736,00 40 736,00 0,00

771 DHM v používaní 186 706,14 9 863,59 16 244,54 180 325,19

Hmotný majetok spolu 210 064,06 91 335,59 56 980,54 244 419,11

Neobežný majetok spolu 225 649,54 91 335,59 56 980,54 260 004,59

BRUTTO HODNOTA NEOBEŽNÉHO MAJETKU v EUR na dve desatinné miesta

 

 

V roku 2018 boli schválené pre našu knižnicu kapitálové výdavky v sume 40 740 €, z ktorých 

bola kompletne zrekonštruovaná pobočka Vyšehradská 27. Knižnica obstarala dve klimatizačné 

jednotky pre pobočku Rovniankova 3 a Turnianska 10, bibliobox pre pobočky Vavilovova 24 

a 26. 

 

 

11. Záver 

 

V závere je možné konštatovať, že Miestna knižnica Petržalka naplnila stanovené ciele vo 

všetkých oblastiach ekonomiky, hospodárenia, knižničných služieb a činnosti v súlade s plánom, 

cieľmi ktorými boli uspokojenie potrieb obyvateľov mestskej časti Petržalka v oblasti kultúrneho 

vyžitia, voľnočasového samo vzdelávania, získavania informácii zo zdrojov vlastných knižnično-

informačných fondov a využívania knižničných služieb. 

 V roku 2018 obslúžila knižnica cestou svojich desiatich pobočiek celkove 98 766 

čitateľov a návštevníkov, zrealizovala 350 659 výpožičiek kníh, vrátane elektronických 

kníh a 17 998 výpožičiek periodík (novín a časopisov). 

 V online priestore zaznamenala knižnica 212 975 návštev webovej stránky, 408 535 

zadaných otázok do online knižničných katalógov a 56 749 samostatných vstupov do 

knižničných katalógov.  

 Službu internetu pre verejnosť, dostupnú na všetkých pobočkách, navštívilo počas 

uplynulého roka 2 136 používateľov.  

 Počas roka priebežne vybavila knižnica 6 889 objednávok kníh a 332 rezervácií kníh. 

V oblasti knižničnej činnosti pripravila zrealizovala knižnica 904 podujatí s celkovým 

počtom 14 540 návštevníkov. Zrealizovaných bolo tiež 183 dobrovoľníckych činností 

vykonávaných knihovníkmi pre seniorské zariadenia alebo domy sociálnych služieb v Petržalke, 

ako aj aktivity pre znevýhodnených občanov v podmienkach vybraných pobočiek. 
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K dobrovoľníckym činnostiam radíme bezplatné záujmové aktivity používateľov knižnice v jej 

priestoroch. 

Knižnica úspešne zrealizovala zámer rekonštrukcie pobočky pre deti a dospelých na 

Vyšehradskej 27 s finančnou podporou mestskej časti Bratislava-Petržalka v súlade  

s kapitálovým rozpočtom. 

Z dotácií na grantovú podporu knižníc FPU boli úspešné všetky podané žiadosti a taktiež 

boli všetky podporené podujatia úspešne zrealizované a zúčtované. V roku 2018 získala 

knižnica celkovú grantovú podporu  FPU a na kultúrne poukazy Ministerstva kultúry SR 

v sume 14 219 €. 

Celkové výdavky rozpočtu knižnice boli naplnené v súlade so schváleným plánom 

a úpravami počas roka v sume 667 095 €. 

    Celkové príjmy rozpočtu knižnice na rok 2019 bolo naplnené v súlade s plánom 

a úpravami počas roka v sume 37 049 €. 

 

 

Bratislava, 26. februára 2019 

 

 

 

 

 

 

             PhDr. Katarína Bergerová 

                                                                                                              riaditeľka 

          Miestnej knižnice Petržalka 
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