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Návrh uznesenia: 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
s ch v a ľ u j e 
 
Rozvojový plán Miestnej knižnice Petržalka. 
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Dôvodová správa 
 
 
 
 

Materiál Rozvojový plán Miestnej knižnice Petržalka sa predkladá na rokovanie 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka v zmysle požiadaviek poslancov 
predložených na rokovaní miestneho zastupiteľstva zo dňa 26.6.2011 v súvislosti s prerokovaním 
záverečného účtu. 
 

Materiál bol predmetom rokovania Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka zo 
dňa 18.9.2012 s odporúčaním miestnemu zastupiteľstvu na schválenie. 
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Rozvojový  plán  Miestnej  knižnice  Petržalka. 
 
I. Úvod. 
     

Miestna knižnica Petržalka (ďalej len „miestna knižnica“) je rozpočtovou organizáciou 
mestskej časti Bratislava-Petržalka, zriadenou 20.6.1986 ustanovujúcim plénom Obvodného 
národného výboru Bratislava V. Je samostatne hospodáriacou organizáciou s vlastným 
rozpočtom schváleným zriaďovateľom – Miestnym zastupiteľstvom MČ Bratislava-Petržalka na 
daný kalendárny rok. Svojimi príjmami a výdavkami je napojená na rozpočet mestskej časti. 
          
 
II. Poslanie a hlavné úlohy miestnej knižnice. 
 

V súlade so Zriaďovacou listinou je Miestna knižnica Petržalka kultúrnou, informačnou, 
výchovnou a vzdelávacou ustanovizňou, ktorá získava, spracováva, ochraňuje a sprístupňuje 
knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné služby občanom bez rozdielu. 

Základným poslaním Miestnej knižnice Petržalka je: 
a) získavanie, spracovávanie, ochraňovanie a sprístupňovanie kníh, periodík, 

audiovizuálnych a iných dokumentov, 
b)  poskytovanie zdrojov informácií budovaním kvalitného a pestrého knižničného fondu,  
c) poskytovanie služieb a vytváranie podmienok s cieľom uspokojovania potrieb 

obyvateľov Petržalky bez rozdielu, týkajúcich sa vzdelávania, kultúrneho a sociálneho 
rozvoja, poskytovania informácií, vedomostí alebo voľno–časovej zábavy tak, aby 
zodpovedali miestnym potrebám jej používateľov, 

d) poskytovanie sústavnej pomoci a poradenstva čitateľom pri ich výbere a získavaní 
literatúry.   
Svojou činnosťou vytvára taktiež podmienky pre podporu celoživotného vzdelávania 

a duchovného rozvoja predovšetkým  miestneho obyvateľstva. 
Miestna knižnica je otvorená a dostupná pre všetkých bez akéhokoľvek rozdielu, 

poskytuje alebo zabezpečuje informácie rozličnými spôsobmi prostredníctvom tlačených 
materiálov, internetu alebo ústnym podaním.  
     
 
III. Zhodnotenie minuloro čného obdobia. 
 

Miestna knižnica Petržalka sa radí do siete verejných knižníc s miestnou pôsobnosťou. 
V roku 2011 činnosť knižnice nadväzovala na Koncepciu rozvoja slovenského knihovníctva na 
roky 2008-2013 schválenú vládou SR v roku 2008 a vychádzala zo zámeru mestskej časti 
zefektívniť sprístupňovanie informácií. Knižnica priebežne a systematicky rozširovala a dopĺňala 
knižničný fond, realizovala podujatia celo knižničného charakteru a napĺňala plán záväzných 
ukazovateľov v oblasti príjmov a výdavkov. 

Miestna knižnica Petržalka je rozpočtovou organizáciou mestskej časti Bratislava-
Petržalka. Svojimi príjmami a výdavkami je napojená na rozpočet zriaďovateľa, ktorým je 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka. Hospodári samostatne podľa 
schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ 
v rámci svojho rozpočtu.  

V oblasti knižnično-informačných služieb sa miestna knižnica Petržalka sústreďovala 
v roku 2011 na podporu a rozvoj záujmu o čítanie detí a mládeže, na pestovanie, budovanie a 
rozširovanie ich čitateľských návykov. Rôznymi aktivitami prispievala k šíreniu kladného 
vzťahu ku knihám každej generácie a  poskytovala tým možnosti zmysluplného trávenia voľného 
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času. Zrealizovali sme 343 640 výpožičiek, naše služby využilo 90 580 návštevníkov, 
registrovali sme 8 197 členov. Nadviazaním spolupráce s kultúrno-spoločenskými združeniami 
a organizáciami vytvárala priestor pre zaujímavé výchovno – vzdelávacie podujatia s cieľom 
priviesť do knižnice nových čitateľov. Priestory základnej školy na Prokofievovej ulici 5, kde 
bolo v roku 2010 otvorené pracovisko verejnej knižnice rodinného typu, poskytujú možnosti 
využívať spoločenskú časť na rôzne interaktívne výstavy so  sprievodnými podujatiami, čo sme 
v plnom rozsahu využili.  

Okrem vlastných podujatí sa Miestna knižnica Petržalka aktívne zapojila do Dňa 
dobrovoľníctva na Slovensku nadviazaním spolupráce s OZ Vŕba a podporou podujatia na 
Onkologickom ústave Sv. Alžbety na Heydukovej ulici. 

Nadviazali sme a skvalitnili obsahovo, propagačne a poradensko-informačnou službou 
prázdninový Knižný kolotoč, ktorý po dohode s vedením Technopolu realizujeme pre hlavným 
vstupom do budovy.  
 Rozšírili a skvalitnili sme Petržalskú burzu kníh, ako sprievodné podujatie Dní Petržalky. 

Udržiavame a dopĺňame tzv. „Susedské knižnice“, projekt, ktorého zmysel sme 
vydefinovali ako ponuku pre obyvateľov vchodov bytových domov na Rovniankovej a 
Wolkrovej, pre návštevníkov zdravotného strediska na Šustekovaj ulici využiť voľný čas, vybrať 
si a prečítať knihu, vrátiť ju alebo darovať záujemcovi, získať informáciu o našej knižnici, 
adresy pobočiek a kontaktné čísla. Knižné poličky dopĺňame každý mesiac. 

Miestna knižnica Petržalka je od roku 2010 partnerskou organizáciou  medzinárodného 
projektu Cross Cultural Communications – EU Comenius Regio Project. V priebehu minulého 
roka sme absolvovali pracovnú návštevu a stretnutie u nás s partnermi a aktívne sme sa podieľali 
na tvorbe programu a sprievodných materiálov k projektu. 

V oblasti knižnično – informačných fondov bola pozornosť sústredená na budovanie 
kvalitného knižničného fondu na všetkých pobočkách. Kúpou sme doplnili knižničné fondy 
jednotlivých pobočiek v celkovej hodnote 48.177 €, vrátane grantu MK SR, čo predstavuje 6 477 
zväzkov. Darované knihy nám rozšírili fond o ďaľších 970 zväzkov v celkovej hodnote 4 745 €. 
V súlade so zákonom zrealizované boli dve  pravidelné fyzické revízie knižničného fondu.  

V oblasti internetizácie a automatizácie knižnično-informačných služieb sa miestna 
knižnica sústredila na skvalitnenie technického vybavenia jeho obnovením a doplnením v rámci 
finančných možností. Používatelia mali v roku 2011 možnosť využívať internetové služby pre 
verejnosť na dvoch pracoviskách. Knižnica je plne automatizovaná, počítačové vybavenie je 
však vo väčšine prípadov zastaralé, čiastočne, v rámci možností rozpočtu, ho dopĺňame a 
obnovujeme, je to však proces dlhodobý a nevyhnutný. 

V oblasti propagácie knižnice sme zintezívnili spoluprácu s doterajšími partnermi 
a nadviazali sme nové kontakty za účelom rozšíriť a skvalitniť informovanosť verejnosti o práci, 
aktivitách a podujatiach knižnice ako významnej kultúrno- vzdelávacej inštitúcii v hlavnom 
meste. Informácie o knižnici sme pravidelne zverejňovali v miestnom tlačenom médiu Petržalské 
noviny, na web stránke miestnej knižnice  www.kniznicapetrzalka.sk, na facebooku Miestna 
knižnica Petržalka, na portáli pre knižničnú teóriu a prax www.infolib.sk, a na webovom sídle 
mestskej časti a na stránkach ďalších médií.  Máme nadviazané nové partnerstvá. 
      
 
Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov za rok 2011. 
 

Miestna knižnica Petržalka hospodárila v minulom roku so schválenými finančnými 
prostriedkami, pokrývajúcimi nevyhnutné bežné výdavky (mzdy a povinné odvody, nájomné, 
energie, spotrebný materiál vrátane obnovy knižného fondu a služby). V dodávateľsko - 
odberateľských vzťahoch sme neevidovali žiadne záväzky ani pohľadávky.  



6 
 

Miestna knižnica Petržalka hospodárila v roku 2011 so schváleným rozpočtom 
v celkovom objeme 515.963,00 €. Z pridelených finančných prostriedkov (mimo grantu z MK 
SR) bolo zakúpených 6.085 zväzkov kníh v hodnote 46.176,39 € (podrobné údaje sú uvedené 
nižšie v súvisiacich kapitolách správy). 

Knižnica Petržalka splnila v kapitole výdavkov a prekročila v kapitole príjmov schválený 
rozpočet pre rok 2011. Príjmovú časť pozitívne ovplyvnil grantový systém MK SR, na základe 
ktorého sme získali finančné prostriedky vo forme grantov zo štátneho rozpočtu. V zásade sa 
nám podarilo naplniť všetky záväzné ukazovatele a stanovené hlavné úlohy.  
 
Príjmová časť rozpočtu za rok 2011. 
 

záväzný ukazovate ľ – bežné a kapitálové príjmy  rozpo čet plnenie  % 
Bežné príjmy inkasované v prospech zriaďovateľa MČ 20.315 20.179 99,33 
Bežné príjmy zo Štátneho rozpočtu 0 2.000 0 
Kapitálové príjmy zo Štátneho rozpočtu 0 5.028 0 
Úhrn 20.315 27.207 133,93 
 
Medzi dominantné príjmy našej organizácie predstavujú tržby na poskytované knihovnícke 
služby. V roku 2011 naša organizácia na tržbách vyinkasovala čiastku 20.154,- EUR čo pri 
rozpočte 20.300,- EUR predstavuje 99,28 % plnenie rozpočtových príjmov.  
 
Naša organizácia v roku 2011 prijala dva granty z rozpočtu Ministerstva kultúry: 

- bežný grant vo výške 2.000,- EUR na doplnenie knižničného fondu a  
- kapitálový grant na obstaranie biblioboxu vo výške 5.028,- EUR. 
-  

Ostatné bežné príjmy sú pre našu organizáciu zanedbateľné (napr. úroky z finančných 
prostriedkov vedených na bežných účtoch organizácie). 
Z grantového programu MK SR nám bola poskytnutá v roku 2011 finančná dotácia na obstaranie 
biblioboxu vo výške 5.028,00 € (kapitálový transfér). Kapitálové príjmy z pohľadu grantových 
programov a úspešnosti predkladaných projektov  sa finančne neplánujú.  
 
 
Výdavková časť rozpočtu za rok 2011. 
 

záväzný ukazovate ľ – bežné a kapitálové výdavky  rozpo čet plnenie  % 
Bežné výdavky z rozpočtu zriaďovateľa 502.223 502.188 99,99 
Bežné výdavky zo Štátneho rozpočtu 0 2.000  
Kapitálové výdavky z rozpočtu zriaďovateľa 13.740 9.711 70,68 
Kapitálové výdavky zo Štátneho rozpočtu 0 5.028  
Úhrn 515.963 518.927 100,57 
 
Rozpočet  bežných výdavkov miestnej knižnice v roku 2011bol čerpaný na základe aktuálnych 
potrieb. V čerpaní neevidujeme žiadne neštandardné odchýlky. 
 
V roku 2011 zrealizovala miestna knižnice plánovaný nákup malého úžitkového vozidla Citroen 
Nemo v zmysle metodiky verejného obstarávania mestskej časti. V priebehu rozpočtového roka 
bol rozpočet miestnej knižnice upravovaný v nadväznosti na objektívnu situáciu po vyhodnotení 
verejného obstarávania na zakúpenie malého úžitkového vozidla a biblioboxu UMZ č. 91/2011 
zo dňa 27.9.2011 a medzipoložkovým presunom v súlade s hodnotením plnenia jednotlivých 
kapitol rozpočtu a zohľadnením grantových dotácií zo dňa 15.12.2011.   
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IV. Rozvojové plány a aktivity miestnej knižnice. 
 
Súčasná situácia. 
 

V súčasnosti poskytuje obyvateľom svoje služby desať pobočiek (pracovísk)  miestnej 
knižnice, z toho tri pobočky, Vavilovova 24, 26 a Prokofievova 5 sú otvorené aj v sobotu počas 
dopoludňajších hodín. 
      
Pobočky pre dospelých čitateľov: 
Rovniankova 3, Haanova 37 a Lietavská 16. 
 
Pobočka na Rovniankovej je súčasťou DK Zrkadlový háj, ostatné dve sídlia v prízemných 
priestoroch bytových domov. Knižné fondy týchto pobočiek majú v priemere 25 000 knižných 
jednotiek. Tieto pobočky plnia základnú výpožičnú funkciu s možnosťou čítania dennej tlače 
a periodík. Priestory sú stiesnené, v bytových domoch na Haanovej a Lietavskej sú tmavé 
s malými pivničnými oknami. Z pohľadu plnenia základných podmienok činnosti a poskytovania 
služieb knižnice, technického stavu priestorov, zázemia pre knihovníkov - služobné a sociálne 
priestory na Haanovej a Lietavskej, si súčasný stav daných pobočiek vyžaduje rozsiahlejšiu 
opravu (výmenu okien, vchodových dverí, sanity, batérií, opravu elektroinštalácie atď.) 
Opatrenia:  
Do júna tohto roka sme odstránili revízne závady, v septembri vyspravíme a vymaľujeme 
vstupné priestory a sociálne miestnosti. Priebežne meníme staré lustre. Ďalšie opravy budeme 
realizovať podľa finančných možností rozpočtu. S prenajímateľmi budeme rokovať o opravách 
v súlade s nájomnými zmluvami. 
 
Pobočky pre detských čitateľov: 
Lietavská 14, Ambroseho 4 a Furdekovej 1. 
 
Všetky tri pracoviská sídlia v priestoroch bytových domov. Knižné fondy obsahujú v priemere 
15.000 knižných jednotiek. Pobočky plnia základnú výpožičnú funkciu s možnosťou čítania  
vybraných periodík pre deti a mládež a jednoduché nadstavbové literárno-vzdelávacie  aktivity 
vrátane účasti na celo knižničných projektoch a podujatiach. Priestory pobočiek sú malé, 
stiesnené, ohrozované zatekaním z inžinierskych sietí, ktoré vedú v stropných častiach 
miestností. Priestory si vyžadujú výmenu okien, vchodových dverí a opravy v rozsahu výmeny 
sanity, batérií, nábytku. Kapacitne pre poriadanie detských organizovaných podujatí môžu prijať 
priemerne 15 detí na jedno podujatie. 
Opatrenia: 
Do júna tohto roka sme odstránili revízne závady, v septembri vyspravíme a vymaľujeme 
vstupné a sociálne miestnosti. V súčasnosti meníme staré lustre a opravujeme elektroinštaláciu 
na Lietavskej 14. Ďalšie opravy budeme realizovať podľa finančných možností rozpočtu. 
S prenajímateľmi budeme rokovať o opravách v súlade s nájomnými zmluvami.  
 
 
Pobočka rodinného typu – verejná knižnica v škole. 
Prokofievova 5.  
 
Toto pracovisko bolo otvorené v roku 2010 ako verejná knižnica v priestoroch základnej školy. 
Zámerom bolo vytvoriť podmienky pre užší kontakt s detským čitateľom, so školou, aktívne 
reagovať na požiadavky a potreby rozvoja a záujmu o literatúru a čítanie u školopovinných detí. 
Detskú literatúru dopĺňa beletria a populárno-náučná literatúra pre dospelých s cieľom vytvoriť 
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podmienky pre čítanie rodičom detských čitateľov ako aj širšej verejnosti. Pobočka spĺňa 
štandardné potreby a požiadavky modernej knižnice. Knižný fond tvorí cca 30 000 knižných 
jednotiek. 
Opatrenia: 
Do konca roka 2012 zastrešíme prístreškom vchod do pobočky a v budúcom roku dokončíme 
nedorobenú prednú stenu, musí sa zatepliť a omietnuť.  
 
Pobočky pre detských a dospelých čitateľov: 
Vavilovova 24 s Vyšehradská 27.  
 
Pracoviská sa nachádzajú v obytných domoch. Obe plnia funkciu pobočiek rodinného typu. 
Tradične silné zázemie má pobočka na Vavilovovej 24, ktorá plní základnú výpožičnú funkciu 
s možnosťou čítania tlače a periodík pre deti, mládež a dospelých, nadstavbové literárno-
vzdelávacie aktivity a voľnočasové krúžkové aktivity vrátane účasti na projektoch a celo 
knižničných podujatiach. Pri tejto pobočke bol založený  a dodnes pôsobí literárny klub 
Generácia. Knižný fond eviduje cca 30.000 knižných jednotiek. 
Pobočka na Vyšehradskej 27 s kapacitou knižného fondu cca 15.000 jednotiek  plní základnú 
výpožičnú funkciu s možnosťou čítania vybraných periodík.  
Priestory oboch pobočiek si vyžadujú opravy a výmenu okien, sanity, batérií a nábytku. 
Opatrenia: 
S prenajímateľom budeme v septembri riešiť výmenu okien a vchodových dverí na pobočke 
Vavilovova 24 v súlade s nájomnou zmluvou. 
 
Pobočka s odbornou, umenovednou a hudobnou literatúrou: 
Vavilovova 26 
 
Pracovisko s kvalitnou populárno-náučnou, odbornou a cudzojazyčnou literatúrou vrátane 
hudobnej sekcie a s dobrým čitateľským zázemím. Knižný fond tvorí priemerne 30.000 
jednotiek. Pobočka plní okrem základnej výpožičnej funkcie aj nadstavbové literárno-náučné, 
poradensko-konzultačné činnosti, poskytuje doplnkové služby – kopírovanie, internet pre 
verejnosť, elektronickú čítačku pre slabozrakých. V priestoroch sú vytvorené provizórne zóny na 
oddychové čítanie. Svoje služby poskytuje študujúcej mládeži a dospelým. Zázemie pre 
knihovníkov a sociálne priestory sú v rámci objektu. Hudobné oddelenie sa nachádza v suteréne 
pod výpožičnou centrálnou časťou. Posledných 10 rokov nie je v prevádzke pre verejnosť 
z technických dôvodov, čo je nevyhnutné vyriešiť.  
Priestory tejto pobočky nespĺňajú základné normy a kritéria pre danú prácu.  
Opatrenia: 
Rokujeme s BD Petržalka o presťahovaní pobočky Vavilovova 26 do nových priestorov. 
 

Miestna knižnica Petržalka eviduje v súčasnosti cca 8.200 čitateľov, realizujeme 
priemerne 350.000 výpožičiek ročne, v knižnom fonde máme takmer 250.000 kníh. Kontinuitne 
budujeme kvalitný knižničný fond, udržiavame a rozvíjame elektronizáciu  a automatizáciu 
knižničného fondu a služieb, jeho ochranu a sprístupňovanie. Sústreďujeme pozornosť na 
pravidelné mesačné doplňovanie fondov formou priameho nákupu v špecializovaných 
kníhkupectvách, objednávkovým systémom, elektronickou formou prostredníctvom 
automatizovaného systému Clavius, a pod. s cieľom čo najvýraznejšieho šetrenia na sume 
každého titulu, čo umožňuje nákup vyšších počtov. 

Výrazné zaostávanie evidujeme v stave priestorov, v ktorých sa nachádzajú jednotlivé 
pobočky a v interiérovom vybavení. Priestory sú dlhodobo neopravované, nie sú vymenené 
okná, majú staré elektroinštalácie, rozvody kúrenia, vody, nezodpovedajú súčasným normovým a 
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funkčno-prevádzkovým požiadavkám. Najhoršia situácia je na Vavilovovej 26, kde máme 
prenajaté dve podlažia pobočky s náučnou a hudobnou literatúrou. Všetky priestory pobočiek 
sme v minulom roku zrevidovali, aktualizovali sme predpisy PO a BOZP, preškolili všetkých 
pracovníkov a prijali následné opatrenia tak, ako vyžadujú platné predpisy a normy. Po 
pravidelných revíziách a kontrolách sú priestory v prevádzkyschopnom stave, 

Do činnosti je uvedený bibliobox slúžiaci na vrátenie vypožičaných mimo výpožičných 
hodím knižnice. Bibliobox bol zakúpený z grantu MK SR v roku 2011. 
 
 
Nové rozvojové aktivity podľa oblastí pôsobenia. 
 
1. Miestne potreby. 
 
Základným dlhodobým plánom v rámci miestnych potrieb je rozširovanie a skvalitňovanie 
poskytovaných služieb, oblasti vzdelávania, kultúrnych a sociálnych potrieb detských 
a dospelých požívateľov knižnice. Knižnica je súčasťou kultúrneho vyžitia miestnych 
obyvateľov doplneného o vzdelávanie, bezplatné získavanie informácií, možnosti štúdia a pod., 
v čom je a bude nezastupiteľná. Za  účelom kvality a rozsahu služieb budú zabezpečované pre 
knihovníkov semináre, workshopy, účasť na celoslovenských knihovníckych konferenciách 
s cieľom získavania skúseností a odborných zručností v práci s čitateľom a knižnými fondami.  
 
2. Otvorenosť a dostupnosť. 
 
Ďalší z našich dlhodobých zámerov sa odvíja od podstaty filozofie knižnice – dostupnosť 
zabezpečovanie a poskytovanie informácií pre každého bez rozdielu, podpora rozvoja čitateľskej 
gramotnosti, celoživotného vzdelávania. Knižnice budú otvorené denne tak, aby ich čitatelia 
mohli navštevovať podľa potreby, služby budeme naďalej ponúkať aj počas sobôt, sú dostupné 
komukoľvek. Informovanosť rozšírime doplnením počítačového vybavenia pre verejnosť na 
Vavilovovej 26. Skvalitňovať a rozširovať budeme priestorové možnosti a podmienky knižnice, 
zrealizujeme bezbariérový prístup do malých pobočiek jednoduchými úpravami. 
 
3. Podpora vzdelávania. 
 
V podmienkach miestnej knižnice je nevyhnutné  rozšíriť a skvalitniť ponuku pobočky 
Vavilovova 26 zameranej na odbornú, cudzojazyčnú a hudobnú  literatúru.  
Väčšia časť čitateľov našej knižnice sú dospelí, významnú časť tvoria študenti vysokých škôl so 
svojimi požiadavkami, je tu zaujímavý a široký priestor pre knižnicu za podmienky vytvorenia 
priestoru, zodpovedajúcemu tejto jej funkcii – voľno časové vzdelávanie, samovzdelávanie, 
štúdium, dotváranie kultúrneho prostredia lokality. 
V súčasnej situácii nadväzujeme na dobre fungujúce odborné zázemie knihovníkov našich 
pobočiek  rozširovaním ponuky čitateľom v nasledujúcich oblastiach: 

a) sprístupnili sme počítače s on-line katalógmi na všetkých pobočkách – december 2011, 
b) ponúkame podujatia pre dospelých na pobočke náučnej literatúry formou realizácie 

workshopov spojených s prezentáciou odborných publikácií – začali sme v marci 2012,  
c) realizujeme nový projekt Základy práce s PC a internetom ako doplnkovú služby pre 

dospelých na pobočke náučnej literatúry – začali sme v marci 2012, 
d) využívanie spoločenského priestoru na pobočke Prokofievova na interaktívne výstavy 

spojené s prezentáciami, besedami, súťažami s cieľom získavania detského aj 
dospelého čitateľa, 
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e) zameriavame sa na kvalitu výpožičiek, ochotu a prístup knihovníkov k čitateľom 
a používateľom, 

f) začiatkom septembra 2012 zverejníme nové ponuky služieb, pravidelných aktivít 
a príležitostných programov pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl 
Petržalky na nový školský rok, 

g) pre dospelých predstavíme ponuku stretnutí s odborníkmi, spisovateľmi, historikmi, 
publicistami v priestoroch pobočky odbornej literatúry, 

h) pre maturantov pripravujeme program na pomoc pre maturitami v oblasti literatúry 
a histórie v priestoroch pobočky odbornej literatúry. 

 
4. Deti a mládež. 
 
Práca s deťmi a mládežou patrí medzi ťažiskovú činnosť miestnej knižnice, ktorú neustále 
skvalitňujeme, kreujeme podľa potrieb a požiadaviek materských, základných aj stredných škôl, 
sledujeme a vyhodnocujeme poznatky a skúsenosti na jednotlivých pracoviskách, sledujeme 
štatistiky a celoslovenské dianie v oblasti knihovníckej práce s deťmi a mládežou, nadväzujeme 
spoluprácu a pripájame sa k celoslovenským projektom vytváraným pre deti a mládež.  
Pre rok 2012 nadväzujeme a rozširujeme osvedčené programy:  

a) skvalitňujeme  spoluprácu s materskými a základnými školami, 
b) zaviedli sme systém vlastných detských projektov každej detskej pobočky podľa 

charakteru ročného obdobia, udalosti, príležitosti s cieľom získavania čitateľov – 
december 2011, 

c) podporujeme kolektívne organizované výchovno-vzdelávacie podujatia, súťaže, 
motivačné aktivity s cieľom podpory čitateľskej gramotnosti, zručnosti a návykov detí, 

d) zaviedli sme úzku spoluprácu medzi jednotlivými pobočkami s cieľom zefektívnenia 
a skvalitnenia práce, budovania komunikácie, odovzdávania skúseností a koordinovanosti 
podujatí – december 2011,  

e) pokračujeme a rozvíjame realizáciu literárnych súťaží, 
f) pripravujeme programy pre deti základných škôl v oblasti biblioterapie, 
g) nadviazali sme aktívnu spoluprácu s občianskymi združeniami a organizáciami z rôznym 

zameraním na skvalitnenie služieb a výchovno-vzdelávacej práce jednotlivých pracovísk 
a propagáciu, 

h) od októbra ponúkame stredoškolákom program S knižnicou do sveta poznania.  
 

5. Seniori. 
 

V tejto oblasti sústredíme pozornosť na hľadanie a vytváranie nových možností ponúkať 
seniorom zaujímavé aktivity, chceme im poskytovať priestory na stretávania sa pri 
zaujímavých knihách so spisovateľmi a autormi ich generácie, pomáhať im vzdelávať sa 
a pod.  
Pre rok 2012 ponúkame: 
a) novovytvorený priestor – každý utorok od 9.-12.h. na získavanie základov práce 

s počítačom, začali sme od marca tohto roka pobočka Vavilovova 26, záujem je nad 
očakávanie, nestačí nám kapacita počítačového vybavenia, 

b) vytvorili sme doplnkovú službu – donáška knihy domov na požiadanie, realizujem na 
pobočke Rovniankova 3 od januára 2012. 
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6. Knižničné budovy a priestory. 
 

Kontrolou a revíziami objektov miestnej knižnice je zistený stav nedosahujúci 
a nezodpovedajúci súčasným štandardným potrebám na poskytovanie služieb knižnice.  
Priestory (okrem Rovniankovej 3 a Vavilovovej 24,26) sú „pivničné“, stiesnené, tmavé so 
zlým osvetlením, ohrozené zatekajúcimi inžinierskymi sieťami v stropných častiach. Vchody 
boli bez nadpisov, adresy, okná a vstupné dvere sú železné, mreže zhrdzavené). V suteréne 
Vavilovovej 26 (hudobné oddelenie) tečie dažďová voda do stropnej elektroinštalácie a do 
medzipriestoru vstupných dverí. Prijali sme opatrenia a písomne sme upozornili 
prenajímateľa. 

Na  jeseň minulého roka sme vchodové dvere a mreže  pobočiek vymaľovali, obstarali 
sme nad vchody názvy s adresami pobočiek, v najhorších prípadoch sme vymenili 40-50 
ročný nábytok a vymenili sme lustre za žiarivky. V týchto a podobných opatreniach 
pokračujeme priebežne naďalej, každoročne budeme rozpočtovať súvisiace financie.  

V prvej etape rozvojových plánov  predkladáme v tomto roku ako prioritný zámer 
presťahovania pobočky náučnej literatúry a vybudovania moderného viacúčelového priestoru 
vrátane sídla miestnej knižnice na Vavilovovej 20-22. Jedná sa o plochu cca 470 m2. 
K tomuto rozhodnutiu nás viedla potreba zjednotiť kancelárske priestory vedenia knižnice 
s dvoma ťažiskovými pobočkami na Vavilovovej 24,26. Bude to mať prínos s hľadiska 
manipulácie s knihami, kontaktu s čitateľom, s návštevníkom a vo výraznom skvalitnení 
kultúrno-vzdelávacieho vyžitia obyvateľov. Nové funkčné rozdelenie priestoru rozšírením 
multimediálnej časti o 6 nových počítačov a jej využitím ako študovňa osloví mládež, 
študentov a ďalšiu verejnosť. V rámci objektu plánujeme otvoriť multifunkčnú čitáreň ako 
variabilný priestor s vizuálnou projekciou  s možnosťou rozmanitého využitia.  
Komplexnú rekonštrukciu pre daný účel ponúka realizovať majiteľ a správca objektu - BD 
Petržalka. V súčasnosti máme predloženú k pripomienkovaniu Zmluvu o budúcej zmluve 
o nájme nebytových priestorov na Vavilovovej 20-22. 
Máme spracovanú architektonickú štúdiu s navrhovaným stavom zodpovedajúcim 
medzinárodným štandardom pre skvalitnenie podmienok vzdelávania. Finančné náklady pre 
knižnicu v danej situácii predstavujú zakúpenie interiérového vybavenia s počitačovou  
a zvukovou technikou. 
  V druhej etape plánov v roku 2013 pripravíme zámer realizácie ďalšej pobočky 
rodinného typu, ktorá pokryje časť Lúky, kde máme v súčasnosti tri malé pobočky 
v nevyhovujúcich priestoroch, brániacich v  skvalitňovaní služieb a rozširovaní ponuky 
knižnice. Navyše máme oprávnený strach o bezpečnosť knihovníčiek vzhľadom k situovaniu 
týchto priestorov, vchody sú z dvorov a od skladu (Lietavská 14). 

V tretej etape rozvoja miestnej knižnice pripravíme typy a možnosti zriadenia Letnej 
čitárne miestnej knižnice s doplnkovými službami, občerstvenie, hry, pre deti apod. Záujem 
zo strany obyvateľov registrujeme už dnes.   
     
Týmto nadväzujeme na predchádzajúci zámer rozvoja miestnej knižnice podporovaný 
mestskou časťou, keď sa v roku 2010 otvorila v zrekonštruovaných priestoroch pobočka 
rodinného typu na Prokofievovej 5.   
 

8. Publicita a propagácia. 
 
Našim cieľom je vždy aktuálna, kvalitná, jednoduchá a primeraná prezentácia, a včasná 
informovanosť o knižnici. 
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Výhľad hospodárenia na nasledujúce obdobie. 
 
V roku 2012 hospodári miestna knižnica so schváleným rozpočtom v členení: 
 

záväzný ukazovate ľ – bežné a kapitálové príjmy rozpo čet 
2012 

návrh 
2013 index 

Bežné príjmy inkasované v prospech zriaďovateľa MČ 20.311 20.320 1,00 
Bežné príjmy zo Štátneho rozpočtu 0 0 0 
Kapitálové príjmy zo Štátneho rozpočtu 0 0 0 
Úhrn 20.311 20.320 1,00 
      
Rozpočet výdavkov je každoročne upravovaný o mieru inflácie, poskytnuté finančné prostriedky 
pokrývajú len najnevyhnutnejšie bežné výdavky organizácie. 
 

záväzný ukazovate ľ – bežné a kapitálové výdavky rozpo čet 
2012 

návrh 
2013 index 

Bežné výdavky z rozpočtu zriaďovateľa 506.942 552.588 1,09 
Bežné výdavky zo Štátneho rozpočtu 0 0 0 
Kapitálové výdavky z rozpočtu zriaďovateľa 0 0 0 
Kapitálové výdavky zo Štátneho rozpočtu 0 0 0 
Úhrn 0 0 0 
 
Ťažiskom príjmovej časti rozpočtu naďalej zostávajú poplatky za služby. Rátame s udržaním 
súčasného stavu, čo znamená minimálne udržať si čitateľov a výhľadovo skvalitnením 
a rozšírením služieb získavať nových čitateľov a používateľov knižnice. S výraznými 
odchýlkami sa však nedá rátať. 
Príjmovú časť budeme aj naďalej dopĺňať tvorbou projektov v rámci grantového systému MK 
SR.  
Rozpočet výdavkov je každoročne upravovaný o mieru inflácie, finančné prostriedky pokrývajú 
najnevyhnutnejšie bežné výdavky organizácie. V kapitole opráv a údržby výdavkovej časti 
rozpočtu budúceho roka rozpočtujeme finančné prostriedky na výmenu základného interiérového 
vybavenia pracovísk verejnosť. Bude sa jednať o výmenu nábytku, úpravu stien, vstupných 
priestorov, podláh na vybraných pobočkách a na dokončenie prednej vonkajšej steny 
Prokofievovej 5 v rozsahu prác zateplenia a omietnutia.  

Miestna knižnica nevyhnutne potrebuje priestor pre pobočku odbornej literatúry a sídlo 
s potrebným vybavením. Do kapitoly materiál výdavkovej časti zapracujeme finančné 
požiadavky viazané na interiérové a počítačové vybavenie nových priestorov Vavilovovej 20-22. 
Množstvo a rozsah máme k dnešnému dňu v štádiu rozpracovanosti. Naša knižnica počíta 
s vybudovaním druhej verejnej knižnice v škole v lokalite Lúky. S prípravou zámeru chceme 
začať v budúcom roku. 

Ďalšie kapitoly rozpočtu neplánujeme výrazne meniť. 
 
 

Záver. 
 

Miestna knižnica Petržalka je jednou z najväčších bratislavských knižníc, ktorá sa 
významnou mierou podieľa na literárnom živote hlavného mesta. Disponuje kvalitným 
knižničným fondom, stabilným čitateľským zázemím a odbornou zdatnosťou kolektívu 
pracovníkov – knihovníkov. 
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Pre budúcnosť a rozvoj Miestnej knižnice Petržalka je nevyhnutné udržať súčasný stav 
čitateľov a výpožičiek pokračovaním v dobrých a osvedčených programoch, činnostiach 
a zároveň udržať ich kvalitu podľa požiadaviek obyvateľov. Knižnica musí držať tempo 
a zachytávať súčasné trendy vo vývoji technológií, spôsobov komunikácie s návštevníkom, 
čitateľom, či s používateľom, v príprave aktivít, ktoré pritiahnu u obyvateľov záujem o členstvo 
alebo o spoluprácu s knižnicou.  

Rozvoj a kvalita služieb a činnosti je podmienená okrem kvalitného knižničného fondu, 
priestormi, zariadením a technickým vybavením, ktoré dnes nespĺňajú štandardy. Jednoznačne je 
potrebné vybudovať alebo zriadiť nové priestory spĺňajúce súčasné kritériá prevádzky verejnej 
knižnice.  
 
     
 
                                                                                                                   Katarína Bergerová 
                                                                                                                          riaditeľka 

                  Miestna knižnica Petržalka 
 

 
 
 
 

Stanovisko 
komisie sociálnej a bytovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka  

zo dňa  10. 09.2012 
 
Prítomní:  Oľga Adamčiaková, Ivana Brezinská, Pavol Ružička,   
       Gabriela Janíková, Alžbeta Korbelová, Jaroslav Junek, Andrej Turzo 
Neprítomný: Martin Miškov  
 
K bodu 6) Rozvojový plán Miestnej knižnice Petržalka 
 
Stanovisko prítomných členov komisie: 
členovia sociálnej a bytovej komisie Rozvojový plán Miestnej knižnice Petržalka, zobrali na 
vedomie. 
 
 
Hlasovanie: 
za: 7  proti: 0  zdržali sa:  0         nehlasovali: 0 
      
 
            
 
 
 
V Bratislave  11.09.2012      Oľga Adamčiaková, v. r. 
Zapísala: Anna Bilanovičová           predseda komisie 
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Výpis uznesenia 
zo zápisnice  z rokovania komisie správy majetku a miestnych podnikov  

zo  dňa 12.  09.  2012 
 
 
K bodu 19 :   
Rozvojové plány Miestnej knižnice Petržalka 
 
Uznesenie :  
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka zobrať na 
vedomie  Rozvojový plán Miestnej knižnice Petržalka 
 
Hlasovanie :  
za     :    4                     proti   :     0                 zdržal sa   :    0          
 
Bratislava,  13. 09. 2012 
 
                                                                                                         Ing. Ľubomír Flandera, v.r.  
                                                                                                                  predseda komisie 
Za správnosť výpisu:                                                                                                                      
Ing. Ján Kubička , v.r.                                                                                            
 
 
 
 
Výpis zo zápisnice z rokovania komisie Kultúry, mládeže a športu zo dňa  10.09.2012  
 
K bodu: Rozvojový plán Miestnej knižnice Petržalka. 
 
 
Prítomní: I. Brezinská, Z. Ďurišová, Ľ. Kačírek, V. Kovár, L. Luhový, K. Mračková 
Neprítomní: P. Hochschorner, Ľ. Škorvaneková, R.Vizváry 
 
Stanovisko komisie: 
Členovia komisie kultúry, mládeže a športu berú na vedomie Rozvojové plány Miestnej knižnice 
Petržalka v predloženom znení. 
 
 
 
Za správnosť : Robert Schnürmacher, tajomník komisie 
 
 
 
V Bratislave, dňa 11.9.2012  
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Stanovisko 
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-Petržalka zo dňa 12.9.2012 

 
Prítomní:  Ing. Štefanička, Mgr. Bučan, Ing. Pašková,  Ing. Arnold, Ing. Kovár PhD,  
Ing. Borotovský 
 
Ospravedlnení: p. Holzhauserová, Ing. Klein 
 
 
K bodu :  
Rozvojový plán Miestnej knižnice Petržalka 
 
Stanovisko: 
 
Finančná komisia berie na vedomie predložený materiál. 
 
Hlasovanie: 
Prítomní :  6 
Za           :  1 
Zdržal sa : 5 
 
Uznesenie nebolo schválené. 
 
 
V Bratislave 13.9.2012                                                    Ing. Štefanička Filip v.r. 
                                                                                             predseda FK 
Za správnosť: Ing. Lukáček 

 


