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I. Úvod.
Miestna knižnica Petržalka sa radí do siete verejných knižníc s miestnou pôsobnosťou.
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. Hlavným poslaním knižnice je získavanie, spracovávanie a ochraňovanie kníh,
periodík a ďalších dokumentov, 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.
V roku 2012
činnosť knižnice nadväzovala na Koncepciu rozvoja slovenského
knihovníctva na roky 2008-2013 schválenú vládou SR v roku 2008, vychádzala zo zámeru
mestskej časti zefektívniť sprístupňovanie informácií, priebežne a systematicky rozširovať
a skvalitňovať knižničný fond, realizovať podujatia celo knižničného charakteru a z plánu
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.
Z pridelených finančných prostriedkov zriaďovateľa bolo zakúpených 6.003 knižničných
jednotiek (kn. j.) v hodnote 44.522,02 € (podrobné údaje sú uvedené nižšie v súvisiacich
kapitolách správy).
V súčasnosti poskytuje obyvateľom mestskej časti a tiež hlavného mesta svoje služby
desať pracovísk (pobočiek) miestnej knižnice, z toho tri pracoviská sú otvorené aj v sobotu
počas dopoludňajších hodín.
Pobočky zamerané na deti a mládež:
Ambroseho 4, Furdekova 1, Lietavská 14.
Pobočky rodinného typu:
Vavilovova 24, Prokofievova 5 (v knižničnom fonde literatúra pre deti a dospelých),
Pobočky zamerané na dospelého čitateľa:
Rovniankova 3, Haanova 37 a Lietavská 16.
Pobočka s odborným zameraním sídli na Vavilovovej 26.
Pobočka na Vyšehradskej 27 sa od roku 2012 zaradila medzi malé pobočky rodinného
typu, používateľ tu nájde vo výbere detskú aj dospelú literatúru.
Rozsahom a kvalitou knižnično-informačných služieb sa Miestna knižnica Petržalka
snažila v roku 2012 podporovať a rozvíjať záujem o čítanie detí a mládeže,
pestovať, budovať a rozvíjať ich čitateľské návyky. Skvalitňovať poskytovanie služieb sme sa
snažili formou profesionalizácie práce knihovníkov, podporou ich osobných a morálnych
kvalít, ako aj individuálneho prístupu k čitateľom bez rozdielu.
Rôznymi aktivitami
a samostatnou činnosťou jednotlivých pracovísk každé z nich aktívne prispelo k podpore
vzťahu ku knihám každej generácie, čím sa vytvárali možnosti zmysluplného trávenia
voľného času všetkých generácií. Nadviazaním spolupráce s kultúrno-spoločenskými
združeniami a organizáciami vytvárala Miestna knižnica
Petržalka 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 typu 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.
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V roku 2012 začala v Miestnej knižnici Petržalka pracovať metodička, ktorá chýbala
niekoľko rokov, čo malo negatívny dopad na odborné zázemie a činnosť knižnice.
V oblasti internetizácie a automatizácie knižnično-informačných služieb sa Miestna
knižnica Petržalka sústredila na skvalitnenie technického vybavenia jeho obnovením
a doplnením v rámci finančných možností. Od roku 2012 sú plne automatizované všetky
pracoviská. V roku 2012 sme rozšírili možnosť využívať internetové služby pre verejnosť na
Vavilovovej 26. V súčasnosti ponúkame možnosť bezplatného prístupu na internet na dvoch
pracoviskách – na Prokofievovej 5 a Vavilovovej 26.
V oblasti propagácie knižnice sme zintenzívnili 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 Bratislave. 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.
Miestna knižnica Petržalka hospodárila v roku 2012 so schváleným
rozpočtom
v celkovom objeme 506 942,00 €, čo predstavuje bežný transfér z rozpočtu zriaďovateľa. Zo
štátneho rozpočtu získala Miestna knižnica Petržalka formou grantových finančných
prostriedkov 3 167 €, z čoho 3.000 € bolo určených na nákup knižného fondu a 162 € bolo
poskytnutých na kultúrne poukazy.
Celkový stav knižničného fondu
Miestnej knižnice Petržalka predstavoval
k 31.12.2012 236 527 knižničných jednotiek (kn.j.) v nákladovej hodnote 930 188,85 €.
Z toho špeciálne (audiovizuálne) dokumenty tvorili 6 554 kn.j. v nákladovej hodnote 35
427.77 €.
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II. Informácia o plnení hlavných úloh a cieľov za rok 2012.
II.1. Doplňovanie, spracovanie a ochrana knižničného fondu.
1.1 Doplňovanie fondu.
Miestna knižnica Petržalka aj v roku 2012 zabezpečovala doplňovanie a spracovanie
knižničného fondu pre všetky svoje pracoviská centrálne. Výber literatúry usmerňovala
akvizičná komisia zložená pracovníkov jednotlivých pracovísk pod vedením vedúcej ÚKIF.
Výber literatúry vychádzal z edičných plánov vydavateľstiev a prihliadal na požiadavky
čitateľov, základných škôl v našej lokalite, a to v spolupráci kníhkupcov, distribučných firiem
a vydavateľstiev. Pri výbere zohľadňovala naša akvizičná komisia univerzálnosť fondu, jeho
veľkosť a počet používateľov na jednotlivých pracoviskách.
Ministerstvo kultúry SR podporilo v roku 2012 grant Aktualizácia populárno-náučnej
literatúry pre dospelých a seniorských používateľov knižnice finančnou sumou 3 000 €.
Cieľom projektu bol nákup novej aktuálnej a modernej literatúry pre starších, hlavne
seniorských čitateľov a používateľov knižnice, u ktorých sme vzbudili opätovný záujem
o knihy. Zakúpením aktuálnej populárno-náučnej literatúry, ktorá spopularizuje a sprístupní
nové zaujímavé poznatky a objavy v prírodných vedách a pomôže im v orientácii
a informovanosti o zmenách v spoločnosti, politike, ekonomike doma i vo svete.
Z pridelených finančných prostriedkov sme kúpili 385 kn.j., ktoré boli rozdelené do všetkých
pobočiek pre dospelých a na pobočku odbornej, náučnej a umenovednej literatúry. Miestna
knižnica Petržalka dostala od rôznych subjektov knižné dary v počte 500 kn.j. vo finančnej
hodnote 2 682,35 €, ktoré boli taktiež zaevidované a spracované do knižničného fondu.

1.1.1. Knihy.
Prírastok knižničného fondu v 2012 predstavoval 6 888 kn.j. v nákladovej finančnej
hodnote 50 204,37 €, z toho sme darom získali 500 kn.j. Všetky prírastky boli riadne
zaevidované, menne a vecne spracované a sprístupnené používateľom v pravidelných
rozvoz na jednotlivé pracoviská. Knižničný fond je používateľom sprístupnený na všetkých
pracoviskách formou voľného výberu.

V celkovom porovnaní prírastku s rokom 2011 sme zaevidovali do knižničného fondu
o 529 kn.j. menej. No z vlastných finančných prostriedkov v nákladovej sume 44 522,02 €
sme nakúpili 6 003 kn. j., čo je iba o 82 kníh menej ako v roku 2011.

Porovnanie nákupu a inak získaných kníh do knižnice za rok 2010, 2011, 2012:

Rok

Kúpa

Grant

Dar

Celkom

zv.
2010 4.208

EUR
zv.
29.927,97 206

EUR
2.000,-

zv.
1.436

EUR
7.337,47

zv.
5.850

EUR
39.265,44

2011 6.085

46.176,39 362

2.000,-

970

4.744,60

7.417

52.920,99

2012 6.003

44.522,02 385

3.000,-

500

2.682,35

6.888

50.204,37
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Tabuľka:
Štatistika prírastkov fondu podľa pobočiek v 2012
lokácia
P1 Lietavská 16
P2 Vavilovova 26
P3 Rovniankova 3
P4 Haanova 37
P5 Vyšehradská 27
P6 Vavilovova 24
Pd1 Lietavská 14
Pd3 Ambroseho 4
Pd4 Furdekova 1
Pd5 Prokofievova 5
RI Riaditeľstvo
Spolu

počet náklady € Cena MC €
546 4 215,76 5 804,00
632 5 634,07 7 510,72
713 5 604,01 7 649,72
710 5 432,25 7 358,45
652 4 387,23 6 062,85
1 186 8 657,72 11 792,60
393 2 426,38 3 305,89
390 2 407,48 3 287,46
391 2 432,37 3 302,97
1 265 8 843,15 12 087,24
10
163,95
199,46
6 888 50 204,37 68 361,06

Tabuľka:
Štatistika prírastkov MKP fondu podľa tematických skupín v 2012
tematická skupina
počet
náklady €
Beletria
3 044
22 889,93
H - Poľnohospodárska
22
146,33
Iná náučná literatúra
251
2 139,03
Mládež - Beletria
2 094
12 921,45
Mládež - náučná literatúra
186
1 201,14
Spoločensko-vedná literatúra
1 058
9 095,96
Technická literatúra
47
448,27
V - Prírodovedecká literatúra
186
1362,25
Spolu

6 088

52 920,98

Cena MC €
31 405,58
207,77
3 033,31
17 525,45
1 648,94
12 109,67
578,72
1 851,62
68 361,06

Náučná literatúra z celkového počtu pre dospelých predstavovala 1 564 kn.j., čo je
o 5,8% viac, ako v 2011, náučná literatúra pre deti a mládež predstavovala 186 kn.j., čo je o
65% menej, ako v 2011. Klesajúce číslo v roku 2012 bolo spôsobené práve zvýšeným
nákupom z grantu na detské náučné knihy v roku 2011.
Fond pracoviska odbornej, cudzojazyčnej a umenovednej literatúry sme doplnili v roku
2012 o 632 kn.j. v nákladovej hodnote 5 634,07 €. Nákup tvorili hlavne knihy zo spoločenskej
oblasti (sociálna práca, ekonómia, manažment, psychológia, politika, história, vojenská
literatúra umenie, dejiny), prírodných vied (medicína, fyzika biológia, matematika),
počítačová literatúra. Prínosom pre dané pracovisko je aj dopĺňanie knižnice „Bratislavenzia“
o nové tituly, ktoré sa venujú Bratislave, Petržalke a ostatným častiam Bratislavy a okolia.
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Tabuľky:
Štatistika prírastkov fondu podľa tematických skupín a pobočky 2012
lokácia: P1 Lietavská 16
tematická skupina
počet
náklady
Beletria
414
3 240,46
H - Poľnohospodárska
3
10,58
Iná náučná literatúra
12
54,64
Mládež - Beletria
2
1,00
Spoločensko-vedná literatúra
98
732,15
Technická literatúra
3
20,74
V - Prírodovedecká literatúra
14
102,38
Spolu
546
4 215,76

cena
4 502,18
14,26
69,78
1,00
989,89
22,99
132,94
5 803,99

Štatistika prírastkov fondu podľa tematických skupín a lokácie
lokácia: P2 Vavilovova 26
tematická skupina
počet
náklady
Beletria
67
275,60
H - Poľnohospodárska
2
10,45
Iná náučná literatúra
116
1 101,22
Mládež - Beletria
7
72,57
Mládež - náučná literatúra
4
20,17
Spoločensko-vedná literatúra
355
3 439,37
Technická literatúra
29
275,33
V - Prírodovedecká literatúra
52
439,36
Spolu
632
5 634,07

cena
444,99
14,93
1 545,69
77,65
26,20
4 451,81
371,43
577,72
7 510,42

Štatistika prírastkov fondu podľa tematických skupín a lokácie
lokácia: P3 Rovniankova 3
tematická skupina
počet
náklady
Beletria
530
4 179,29
H - Poľnohospodárska
3
20,16
Iná náučná literatúra
17
131,36
Mládež - Beletria
4
19,63
Spoločensko-vedná literatúra
135
1 080,62
Technická literatúra
3
27,61
V - Prírodovedecká literatúra
21
145,34
Spolu
713
5 604,01

cena
5 683,61
28,80
210,69
22,90
1467,97
33,48
202,27
7 649,72

Štatistika prírastkov fondu podľa tematických skupín a lokácie
lokácia: P4 Haanova 37
tematická skupina
počet
náklady
Beletria
544
4 079,24
H - Poľnohospodárska
3
20,16
Iná náučná literatúra
16
142,61
Mládež - Beletria
4
37,47
Spoločensko-vedná literatúra
122
1 004,40
Technická literatúra
2
23,61
V - Prírodovedecká literatúra
19
124,76
Spolu
710
5 432,25

cena
5 514,88
28,80
194,45
43,73
1 366,09
29,48
181,01
7358,44
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Štatistika prírastkov fondu podľa tematických skupín a lokácie
lokácia: P5 Vyšehradská 27
tematická skupina
počet
náklady
Beletria
275
2 078,56
Iná náučná literatúra
9
64,44
Mládež - Beletria
297
1 778,24
Mn- Mládež - náučná literatúra
26
161,18
Spoločensko-vedná literatúra
36
251,73
V - Prírodovedecká literatúra
9
53,08
Spolu
652
4 387,23

cena
2 903,65
93,66
2 431,99
217,90
338,10
77,56
6 062,86

Štatistika prírastkov fondu podľa tematických skupín a lokácie
lokácia: P6 Vavilovova 24
tematická skupina
počet
náklady
Beletria
572
4 451,30
H - Poľnohospodárska
6
39,20
Iná náučná literatúra
27
232,80
Mládež - Beletria
380
3 339,50
Mládež - náučná literatúra
31
209,23
Spoločensko-vedná literatúra
142
1 167,28
Technická literatúra
3
32,60
V - Prírodovedecká literatúra
25
185,71
Spolu
1 186
8657,72

cena
6 087,79
54,72
324,07
3 167.51
288,72
1 574,72
41,47
253,59
11 792,59

Štatistika prírastkov fondu podľa tematických skupín a lokácie
lokácia: Pd1 Lietavská 14
tematická skupina
počet
náklady
Beletria
8
50,88
Iná náučná literatúra
3
15,36
Mládež - Beletria
346
2 121,79
Mn- Mládež - náučná literatúra
30
190,19
Spoločensko-vedná literatúra
2
15,73
V - Prírodovedecká literatúra
4
32,43
Spolu
393
2 426,38

Štatistika prírastkov fondu podľa tematických skupín a lokácie
lokácia: Pd3 Ambroseho 4
tematická skupina
počet
náklady
Beletria
15
87,39
Iná náučná literatúra
3
15,36
Mládež - Beletria
339
2 095,56
Mn- Mládež - náučná literatúra
28
178,82
Spoločensko-vedná literatúra
V - Prírodovedecká literatúra
Spolu

2
3
390
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15,73
17,62
2 407,48

cena
72,46
21,95
2 887,61
259,62
18,90
45,36
3 305,90

cena
128,95
21,95
2 850,38
243.09
18,90
24,20
3 287.47

Štatistika prírastkov fondu podľa tematických skupín a lokácie
lokácia: Pd4 Furdekova 1
tematická skupina
počet
náklady
Beletria
10
59,50
Iná náučná literatúra
3
15,36
Mládež - Beletria
347
2 144,16
Mládež - náučná literatúra
27
183,70
Spoločensko-vedná literatúra
2
15,73
V - Prírodovedecká literatúra
2
13,92
Spolu
391
2 432,37

Štatistika prírastkov fondu podľa tematických skupín a lokácie
lokácia: Pd5 Prokofievova 5
tematická skupina
počet
náklady
Beletria
609
4 390,71
H - Poľnohospodárska
5
36,20
Iná náučná literatúra
43
298,69
Mládež - Beletria
368
2 300,51
Mládež - náučná literatúra
40
257,85
Spoločensko-vedná literatúra
157
1264,17
Technická literatúra
6
47,38
V - Prírodovedecká literatúra
37
247,65
Spolu
1 265
8 843,16

Štatistika prírastkov fondu podľa tematických skupín a lokácie
lokácia: RI Riaditeľstvo
tematická skupina
počet
náklady
Iná náučná literatúra
2
33,99
Spoločensko-vedná literatúra
7
108,96
Technická literatúra
1
21,00
Spolu
10
143,95
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cena
87,05
21,95
2 905,11
250,06
18,90
19,90
3 302,97

cena
5 980,03
51,72
444,71
3 122,67
363,35
1 728,82
58,87
337,07
12 087,24

cena
42,90
135,56
21,00
199,46

Tabuľka:
Stav fondu MKP k 31.12.2012 podľa pobočiek
lokácia
P1 Lietavská 16
P2 Vavilovova 26
P3 Rovniankova 3
P4 Haanova 37
P5 Vyšehradská 27
P6 Vavilovova 24
P7 Rezervný fond
P8 HaUO
Pd1 Lietavská 14
Pd3 Ambroseho 4
Pd4 Furdekova 1
Pd5 Prokofievova 5
P5 Vyšehradská 27
RI Riaditeľstvo
ÚKIF- Útvar knižnično informačných fondov
Spolu

počet
26 499
30 422
27 965
22 048
13 724
34 022
9 491
7 088
12 001
13 035
13 804
26 126
13 724
162
140
236 347

náklady
97 381,33
151 268,21
107 885,61
87 687,26
61 235,45
143 680,58
12 763.89
35 144,72
42 069,18
43 421,90
46 074.62
98 872,04
57 167,13
1 933,57
761,09
930 188,85

1.1.2 Periodiká.
Miestna knižnica Petržalka odoberala v roku 2012 55 titulov denníkov a časopisov v 108
exemplároch. Z celkového počtu periodík bolo 11 zahraničných. Časopisy sú podľa potreby
prerozdelené na všetky naše pracoviská a sú k dispozícii našim používateľom. Nákladová
hodnota novín a časopisov bola 4 627,86 €.

1.1.3. Spracovanie knižničného fondu.
V roku 2012 sme dokončili elektronické automatizované spracovanie knižničného fondu
kompletne na 100% v KIS Clavius. V priebehu roka 2005-2006 sme prešli na automatizovaný
knižničný systém Clavius a od 15.2.2006 je používateľom k dispozícii aj elektronický on-line
katalóg (klasické lístkové katalógy prestala knižnica budovať od roku 2006). Na všetkých
pracoviskách po revíziách knižničného fondu v rokoch 2006-2009 boli klasické lístkové
katalógy zlikvidované. V roku 2008 sme dokončili na Útvare knižnično-informačných fondov
(ÚKIF) aj retrokatalogizáciu elektronického spracovania audiovizuálnych dokumentov (AVD)
do PC. V súčasnosti prebieha revízia katalógu AVD. Priebežne vykonávame opravy a údržbu
katalógu kníh podľa pravidiel AACR2.
Pre lepšiu orientáciu používateľa sme od roku 2012 vypracovali a zaviedli na každú
pobočku zoznam časopisov objednaných do miestnej knižnice. Uvedený zoznam je
používateľom k dispozícii na pracoviskách a tiež v elektronickej podobe na našej webovej
stránke.

1.1.4. Revízia, vyraďovanie a ochrana knižničného fondu.
Miestna knižnica Petržalka systematicky udržiava svoj fond, pretože fond je dynamická
veličina, ktorá si vyžaduje doplňovanie nových a vyraďovanie starých materiálov. V zmysle
Zákona č. 183/2000 Z.z. o knižniciach a Vyhlášky MK SR č. 421/2003, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii knižničného fondu,

8

sme v roku 2012 uskutočnili dve plánované revízie knižničného fondu, a to na pracovisku
Lietavská 14 a Haanova 37.
Na pobočke, Lietavská 14 (pobočka pre deti mládež) sme zrevidovali vo fonde 11 754
kníh a 97 kn.j. audiovizuálnych dokumentov (ďalej AVD). Z evidencie pobočky sa vyradilo
z rôznych objektívnych dôvodov 2 207 kn. j. Na pobočke, Haanova 37 (pobočka dospelých)
sme zrevidovali 21 844 kn.j. a 1 kn.j. AVD z evidencie pobočky sa vyradilo 4 318 kn.j.
Celkove sme počas roka 2012 vyradili z našich pobočiek 6 708 zv. z rôznych dôvodov kníh stratených čitateľmi, opotrebovaných, poškodených, neaktuálnych, duplicitných
v nákladovej finančnej hodnote 14 091,10 €. Vyradené dokumenty budeme ponúkať v roku
2013 na Knižnej burze a letnej akcii Knižný kolotoč, na Dňoch dobrovoľníctva a doplníme s
nimi aj Susedské knižnice.
Z dôvodu ochrany knižničného fondu pred mechanickým poškodením sme vybrané
dokumenty balili do ochrannej plastovej fólie.

II. 2. Knižnično-informačné služby.
V roku 2012 Miestna knižnica Petržalka poskytovala svoje služby na desiatich
pracoviskách (pobočkách) v jednosmennej prevádzke v priemere 6 hodín denne.
Na pobočkách Vavilovova 24, Vavilovova 26 a Prokofievova 5 boli výpožičné služby
poskytované čitateľom aj v sobotu od 9:00 – 12:00 hod., okrem mesiacov júl, august a
sviatkov. Túto možnosť vítajú a využívajú mnohí čitatelia, ktorí nemajú možnosť z rôznych
dôvodov navštíviť knižnicu v priebehu týždňa a návštevnosť v sobotu je v priemere 70
návštevníkov a 290 výpožičiek kníh. Pobočky knižnice sú situované tak, že v danej lokalite
sa nachádza 1 pobočka pre deti a v jej blízkosti 1 pobočka pre dospelých, aby mohli
navštevovať knižnicu v okolí svojho bydliska všetky vekové kategórie používateľov.
Pobočky Miestnej knižnice Petržalka :
Pobočky rodinného typu: Vavilovova 24, Prokofievova 5 , od roku 2012 sa priradila k týmto
pobočkám aj Vyšehradská 27
Pre deti a mládež: Furdekova 1, Ambroseho 4, Lietavská 14
Pre dospelých: Lietavská 16, Haanova 37, Rovniankova 3
Pobočka odbornej, umenovednej a cudzojazyčnej literatúra: Vavilovova 26

2.1 Čitatelia, návštevníci.
V roku 2012 sa v Miestnej knižnici Petržalka zaregistrovalo 7887 čitateľov, čo je o 310
čitateľov menej, ako v roku 2011. Počet registrovaných čitateľov v roku 2012 je o 387 viac,
ako bol stanovený plán na rok 2012, čo predstavuje plnenie na 105,16 %.
Podľa vekového zloženia mala Miestna knižnica Petržalka v roku 2012 najviac čitateľov
vo veku do 15 rokov, a to 2 607, čo predstavuje 33,05 %. V kategórii 20 – 29 rokov sme
registrovali 1094 čitateľov, čo je 13,87 %, z celkového počtu čitateľov, v tretej vekovej
kategórii 50 – 59 rokov sme registrovali 1011 čitateľov, čo je 12,82 % z celkového počtu
čitateľov. Čitateľov nad 70 rokov bolo registrovaných 305, čo predstavuje 3,87 % z celkového
počtu čitateľov. Seniori vo veku nad 70 rokov majú členský poplatok zdarma.
Čitatelia v našich pobočkách nie sú iba obyvatelia Petržalky, ale aj iných mestských častí
Bratislavy a tiež z iných častí Slovenska. Sú to hlavne študenti na vysokých školách.
Celkove navštívilo Miestnu knižnice Petržalka v roku 2012 103 515 požívateľov.
Z toho na podujatiach sa zúčastnilo 10 793 návštevníkov a internetové služby využilo
2 391 návštevníkov.
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Tabuľka č. 1: Počet registrovaných čitateľov v roku 2012.

Pobočka
Vavilovova 26
Vavilovova 24
Ambroseho 4
Furdekova 1
Lietavská 14
Vyšehradská 27
Rovniankova 3
Haanova 37
Lietavská 16
Prokofievova 5
Spolu

Spolu

z toho čitatelia
do 15 rokov

1204

47

1738

516

515

453

682

596

526

470

187

44

739

16

748

15

549

11

999

439

7887

2607

Tabuľka č. 2: Návštevnosť čitateľov v roku 2012.

Pobočka

Návštevnosť v
roku 2012

Vavilovova 26

9768

Vavilovova 24

18598

Ambroseho 4

5487

Furdekova 1

7848

Lietavská 14

5893

Vyšehradská 27

2371

Rovniankova 3

10124

Haanova 37

10745

Prokofievova 5

13240

Návštevníci na podujatiach
Internetové služby
Spolu

10793
2391
103515
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2.2. Výpožičky

Hlavnou úlohou knižnično-informačných služieb v roku 2012 boli výpožičné služby.
Poskytované výpožičné služby na všetkých pobočkách boli absenčné aj prezenčné.
Dôležitou súčasťou výpožičných služieb je rezervovanie kníh, ktoré poskytujeme na
pobočkách Vavilovova 26, Vavilovova 24 a Prokofievova 5. Často sa využívali aj rešeršné a
konzultačné služby, exkurzie a kopírovacie služby z fondu knižnice za poplatok poskytované
na pobočkách, Vavilovova 26 a Prokofievova 5.
Celkovo sa na desiatich pobočkách Miestnej knižnice Petržalka v roku 2012 uskutočnilo
334 794 výpožičiek, čo bolo o 8 891 výpožičiek menej ako v roku 2011.
Z tohto
celkového počtu výpožičiek pripadá na výpožičky kníh 307 614 vypožičaných kn.j., čo
predstavuje 91,88 % z celkového počtu a výpožičky periodík v počte 27 180 kusov, čo tvorí
8,12 % celkového počtu výpožičiek.
Výpožičky dospelým čitateľom tvoria počet 225 750, čo je 67,43 % zo všetkých
zrealizovaných výpožičiek.
Detskí čitatelia si vypožičali 81 855 knižných jednotiek, čo predstavuje 24,45% zo
všetkých zrealizovaných výpožičiek.
Pobočky, na ktorých sa vybavujú rezervácie, v roku 2012 zrealizovali 1516 rezervácií pre
svojich čitateľov.
Celkový počet výpožičiek na jedného registrovaného čitateľa v roku 2012 bol 3,83
knižničných jednotiek. Počet výpožičiek na jedného návštevníka v roku 2012 bol 42,45
knižničných jednotiek.

Tabuľka č.3: Štatistika podľa tematického zamerania na pobočkách v roku 2012.

Výpožičky podľa tematického zamerania (knihy)
Literatúra pre dospelých
Pobočka

odborná
literatúra

Vavilovova 26
Vavilovova 24
Ambroseho 4
Furdekova 1
Lietavská 14
Vyšehradská 27
Rovniankova 3
Haanova 37
Lietavská 16
Prokofievova 5
Spolu

Literatúra pre deti

Spolu
knihy

beletria

odborná
literatúra

beletria

30 079
6806
384
1343
546
495
3424
5643
2089

1 412
49257
593
642
476
6747
33658
38112
20184

591
2694
1476
4237
2127
131
92
75
13

212
12970
10191
15645
11473
1291
134
177
116

32 294
71727
12644
21867
14622
8664
37308
44007
22402

4782

19087

4216

13994

42079

55 591

170 168

15 652

66203

307 614
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II. 3. Práca s používateľmi, kultúrno-výchovná a vzdelávacia činnosť
a podujatia.
Miestna knižnica Petržalka plnila v roku 2012 v rámci svojej miestnej pôsobnosti
vzdelávacie, informačné a kultúrne poslanie, zabezpečovala slobodný prístup k informáciám
a podieľala sa na celoživotnom vzdelávaní jej používateľov, t.j. registrovaných čitateľov
knižnice, ale aj jej návštevníkov , či už ide o laickú či odbornú verejnosť. Významnou
a podstatnou časťou práce s používateľmi knižnice tvorí kultúrno-výchovná a vzdelávacia
činnosť, t.j. podujatia, akcie, besedy, prednášky, workshopy, semináre, podpora činnosti
krúžkov, občianskych združení , dobrovoľníctva atď.
Naša knižnica pravidelne spolupracovala počas roka 2012 so všetkými typmi škôl
sídliacich na území Petržalky. Všetky podujatia pre školy, či už ide o typ výchovnovzdelávacieho , zábavno-interaktívneho alebo informačného podujatia, sme sa snažili
koncipovať s cieľom v čo najväčšej miere mať na zreteli a prispievať k rozvoju čitateľskej
gramotnosti u detí od predškolského veku až po stredoškolskú mládež. V minulom roku sme
sa začali viac zameriavať aj podujatia , ktorých cieľovou skupinou sú dospelí návštevníci
a čitatelia našej knižnice. Našou filozofiou je, aby sa Miestna knižnica Petržalka stala aj
komunitným centrom, miestom, kde si návštevník každý mesiac môže vybrať so širokej
palety podujatí.
Najvýznamnejšími podujatiami v roku 2012 v našej knižnici boli:
Petržalské súzvuky Ferka Urbánka, 23. ročník celoslovenskej literárnej súťaže
začínajúcich autorov, v rôznych vekových kategóriách. Program uplynulého ročníka bol po
prvýkrát rozšírený na dva dni. Program sme otvorili vernisážou výstavy „Spisovatelia
v školských laviciach“, pripravenej v spolupráci s Múzeom školstva a pedagogiky. Vernisáže
sa zúčastnila spisovateľka Petra Nagyová-Džerengová a Gustáv Murín. Program prvého dňa
ukončil literárny večer pod názvom Rozptyl s klubom Generácia pôsobiacim pri našej
knižnici, na ktorom vystúpili Mirka Ábelová, Peter Holka, Milan Kališ a iní. Debatovalo sa
najmä o debutujúcich autoroch, vyrovnávaním sa s literárnou kritikou a propagovaní
vlastných kníh autorov. Dvojdňový program sme ukončili stretnutím začínajúcich autorov
s porotcami súťaže. Mladí autori dostali spätnú väzbu na svoju tvorbu, rady a povzbudenie.
Život našimi očami - Novinári tretieho tisícročia – 16. ročník súťaže školských časopisov,
ktorú organizuje naša knižnica. Súťaž sa od roku 2012 stala súčasťou Dní Petržalky, čím
sme sa snažili prispieť k pestrosti programu projektu mestskej časti Petržalka.
Deň ľudovej rozprávky, rozprávanie pre žiakov ZŠ, kde knihovníčky oblečené
v slovenských krojoch pripravili prezentáciu o Pavlovi Dobšinskom a o prvkoch ľudovej
rozprávky, rozdieloch medzi autorskou a ľudovou rozprávkou.
Jarný maratón s knihou, zábavno - interaktívne čítanie knihy Romana Brata Škola za
rohom. Podujatie bolo súčasťou projektu Týždňa slovenských knižníc v Bratislave.
Noc s Andersenom, ktorú sme po druhýkrát pripravili ako odmenu za celoročnú návštevu
a množstvo zrealizovaných výpožičiek na pobočke, Prokofievova 5 pre 24 malých čitateľov
našej knižnice.
Andersenove knižné šaty, výstava kníh H.Ch. Andersena realizovaná v spolupráci
s knižnicou Bibiany. Návštevníci si mohli pozrieť knihy tohto významného autora v mnohých
jazykových mutáciách s ilustráciami, ktoré získali prestížne ocenenia aj na prehliadke BIB
alebo iných svetových súťažiach. Výstava bola doplnená o 32 krásnych farebných koláží
s motívom Andersenových rozprávok, ktoré sme si pripravili svojpomocne.
Výstava o živote hraboša severského v mokradiach Podunajska, výstava s mnohými
interaktívnymi prvkami, ktorú sme po prvýkrát zrealizovali v spolupráci s Bratislavským
regionálnym a ochranárskym združením BROZ a bola výsledkom nadviazania spolupráce
s týmto združením.
Výstava
Klára Jarunková: Jediná a jedinečná výstava realizovaná v spolupráci
s Bibianou k nedožitým 90. narodeninám významnej slovenskej spisovateľky pre deti
a mládež.
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Čítajme si s Unicefom, tradičné podujatie, ktoré realizujeme okrem detských pobočiek
našej knižnice aj na niektorých petržalských základných školách. Hosťom tohto ročníka bola
spisovateľka Paula Sabolová.
Stretnutie s akad. maliarkou Danielou Zacharovou, tvorivý workshop pre deti základných
škôl, ktorého sa zúčastnila aj Elena Arnaudová, riaditeľka Bulharského kultúrneho inštitútu.
Petržalská burza kníh, ako súčasť Dní Petržalky 2012, obľúbené podujatie, na ktorom sme
za symbolickú cenu predali alebo rozdali vyradené knihy z nášho fondu alebo staršie
nepoužiteľné knižné dary našich čitateľov.
Knižný kolotoč 2012, 5. ročník prázdninového letného projektu, ktoré už tradične
realizujeme pri fontáne pred budovou miestneho úradu Petržalka, kde rozdávame zdarma
knihy a zároveň robíme propagáciu pobočiek našej knižnice medzi ľuďmi, ktorí by sa možno
inak o nás nedozvedeli. Garantom podujatia je Útvar knižnično-informačných fondov našej
knižnice.
Krtko a jeho kamaráti, úspešnú výstavu prác Zdeňka Millera sme realizovali s Českým
centrom Bratislava.
Dni dobrovoľníctva, po prvýkrát v histórii knižnice sme v rámci projektu Dni dobrovoľníctva
na Slovensku v spolupráci s občianskym združením Vŕba zrealizovali knižnú ponuku
prebytočných vyradených titulov na Onkologickom ústave svätej Alžbety na Heydukovej
ulici. Rozdali sme bezplatne asi 300 kníh rôznych žánrov pacientom , ich rodinným
príslušníkom a zdravotníckemu personálu tohto zariadenia. Podujatie stretlo s veľkým
úspechom a uznaním.
Projekt 72 hodín, ktorý mal v našej knižnici názov „ Cez maľovaný vstup do sveta kníh
vstúp“. Spolu s štyrmi dobrovoľníkmi sme zveľadili vonkajšie priestory pobočky
na
Vyšehradskej ul. 27.
Literárne randevú, beseda a priateľské stretnutie so slovenskými spisovateľmi združených
v slovenskom PEN klube.
Ako učiť literatúru lepšie?, workshop pre knihovníkov a pedagogických pracovníkov viedol
Michal Hvorecký.
Prednáška Ing. Ladislava Szojku o Viedenskej električke a história železničnej dopravy
na území Bratislavy.
Rozprávanie o histórii zámku v Rusovciach a princeznej Štefánii, prednáška novinárky
a publicistky Alžbety Remiášovej
Beseda so spisovateľkou Petrou Nagyovou-Džerengovou a psychologičkami z Centra
pedagogicko-psychologického poradenstva o knihe Klára a mátohy , o prekonávaní
detského strachu a úzkosti.
Workshop o detskej knižnej ilustrácii, realizovaný z Asociáciou slovenských ilustrátorov
ASIL . Štyri pracovné stretnutia s deťmi s neštandardného sociálneho prostredia viedla
výtvarníčka Kristína Hrončeková a jej hosťami boli ilustrátori Mária Nerádová a Ďuro Balogh.
Projekt bol realizovaný po prvýkrát a jeho výsledkom je nadviazanie spolupráce v príprave
detských tvorivých dielní v našej knižnici.
Výstava "Život a doba spisovateľa Karla Čapka", realizovaná v spolupráci s Českým
centrom Bratislava a Památníkem Karla Čapka v Dobříši.
Pavol Hirax Baričák, beseda známeho slovenského autora spojená s autogramiádou.
Beseda sa stretla s veľkým úspechom mladej generácie.
Predvianočné stretnutie so slovenskými spisovateľkami Lenou Riečanskou, Slávkou
Koleničovou, Marinou Monošovou a Miroslavou Varačkovou. Priateľské adventné stretnutie
o tvorbe súčasných mladých autoriek pre ženy.
MLADFILA, výstava kolekcií známok mladých filatelistov pracujúcich v krúžku, ktorý sa už
niekoľko rokov stretáva na pobočke na Vavilovovej ul. 26 a je jediným svojho druhu
v Bratislave.
Betlehemské svetlo v knižnici – túto krásnu symbolickú akciu sme realizovali v spolupráci
s petržalskými skautmi.

V roku 2012 sme ešte dokončili spoluprácu na medzinárodnom projekte kultúrnej spolupráce
partnerských regiónov Petržalky a Isparty (Turecko ) v rámci projektu partnerstiev
celoživotného vzdelávania Comenius Regio.
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II. 4. Automatizácia a internetizácia knižnično-informačných služieb
a procesov.

4.1 Automatizácia.
Knižnica poskytovala v roku 2012 plne automatizované služby, celý knižný fond je
spracovaný v elektronickej podobe a používateľom je k dispozícii on-line katalóg. Knižnica od
novembra 2005 využíva komplexný automatizovaný knižničný systém Clavius. K 31.12.2012
mala knižnica 42 počítačov všetky s pripojením na internet.
Z celkového počtu je 7 počítačov s pripojením na Internet pre verejnosť. V roku 2012
sme dokončili vybavenie všetkých pracovísk on-line katalógom. Na našich pracoviskách je 7
počítačov s pripojením na internet pre verejnosť. Na pobočke, Prokofievova 5 sú 4 počítače
a na pobočke Vavilovova 26 sú 3 počítače. Práve na pobočke náučnej a umenovednej
literatúry, Vavilovova 26 sme pridali v roku 2012 jeden počítač pre verejnosť.
4.2. Internetizácia.
Knižnica poskytovala počas roka 2012 elektronické výpožičné služby s možnosťou
vyhľadávania v on-line katalógu sprístupnenom na internet, prístupom na čitateľské konto,
vrátane možnosti využitia objednávania a rezervácie dokumentov. Zaznamenali sme počet
47 153 prístupov na náš on-line katalóg z priestorov mimo knižnice a počet zadaných
hľadaní v on-line katalógu dosiahol počet 398 524. Počet prístupov do konta z priestorov
mimo knižnice v roku 2012 bol 6 640. Ako vidno v tabuľke, zaznamenali sme narastajúci
trend využívania práve týchto služieb.

Tabuľka:
Rok

Počet otázok

Počet vstupov do
katalógu

Počet vstupov do
konta

2010

353 342

40 342

5 735

2011

340 298

41 411

6 014

2012

398 524

47 153

6 640

Počas roka 2012 sme našu webovú stránku www.kniznicapetrzalka.sk pravidelne dopĺňali
o nové informácie o akciách v priestoroch knižnice, o nových knihách, informovali o
novinkách v službách a aktualizovali v súlade so štandardmi pre informačné systémy
s verejnou správou. V roku 2012 sme využívali na propagáciu aktivít knižnice i sociálne siete,
aktuálne informácie sme pravidelne uverejňovali aj na Facebooku a www.infoIib.sk
a www.petrzalka.sk a na vlastnej stránke www.kniznicapetzalka.sk .
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II.5. Organizácia práce, riadiaca, kontrolná a metodická činnosť.

5.1. Organizácia práce.
Základnými vnútornými normami Miestnej knižnice Petržalka sú Zriaďovacia listina,
Štatút, Organizačný poriadok, Odmeňovací poriadok, Pracovný poriadok, a Knižničný
poriadok s jeho neoddeliteľnou súčasťou Výpožičným poriadkom s cenníkom služieb.
V súlade s Organizačným poriadkom Miestnej knižnice Petržalka je organizácia členená
na nasledovné organizačné zložky:
• útvar riaditeľky
• útvar knižnično-informačných služieb a metodiky, vnútorne členený na:
- oddelenie literatúry pre deti a mládež
- oddelenie literatúry pre dospelých
- oddelenie odbornej, cudzojazyčnej, umenovednej literatúry a hudby
- verejná knižnica v škole
• útvar knižnično-informačných fondov
• útvar ekonomiky a hospodárenia
• útvar personálnej práce a miezd.
Riaditeľka knižnice je štatutárnym orgánom, ktorý zastupuje organizáciu navonok, riadi
a zodpovedá za knižnicu ako celok. Na čele útvarov sú vedúci útvarov, ktorí sa svojou
prácou zodpovedajú priamo riaditeľke. Riaditeľka knižnice menuje svoju zástupkyňu, ktorá
zodpovedá za riadenie, organizáciu a kontrolu činnosti knižnice.
Systém organizácie práce je v podmienkach Miestnej knižnice Petržalka podmienený
vyššie uvedenými normami, čím sú dôsledne sledované všetky činnosti tak, aby bola
zabezpečená kvalita, efektívnosť a dostatočná pestrosť ponúkaných služieb a knižničnoinformačnej práce jednotlivých organizačných zložiek.
5.2.

Kontrolná činnosť.

Za kontrolu a riadenie činnosti pracovníkov Miestnej knižnice Petržalka zodpovedá v
danom rozsahu zástupkyňa riaditeľky a príslušní vedúci útvarov. Kontrolná činnosť bola
v roku 2012 zameraná predovšetkým na:
• kvalitnú a odbornú úroveň poskytovaných služieb
• plnenie hlavných ukazovateľov činnosti na rok 2012
• zloženie a ochranu knižničného fondu
• pracovnú disciplínu a efektívne využívanie pracovného času
• dodržiavanie pracovno-právnych predpisov
• dodržiavanie zásad PO, BOZP a hygieny na pracoviskách.
5.3.

Metodická činnosť.

V roku 2012 sme obsadili dlhodobo nefunkčnú pozíciu metodika knižnice kvalifikovanou
pracovníčkou, ktorá zodpovedá za oblasť vnútro knižničnej metodiky. Týmto sme
v uplynulom roku dosiahli výrazné skvalitnenie metodických konzultácií a poradenstva
pracovníkom knižnice na pobočkách, skvalitnila sa odborná informovanosť knihovníkov,
skvalitnila a rozšírila sa komunikácia s verejnosťou cestou médií – vlastnej web stránky,
facebooku, dokumentácia podujatí.
V roku 2012 sa na sekcii metodiky podarilo sprehľadniť prácu jednotlivých pobočiek a
zapojiť všetkých knihovníkov do celo knižničných podujatí. V tejto línii budeme pokračovať
a odborne ju dopĺňať.
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II.6. Priestorové podmienky, technické a počítačové vybavenie.
Miestna knižnica Petržalka nemá vlastné priestory, všetky pobočky (pracoviská) sú
v prenajatých nebytových priestoroch. Väčšina pobočiek sa nachádza v nebytových
priestoroch obytných domov. Jedine pobočka na Rovniankovej 3 sa nachádza v priestoroch
Kultúrneho domu Zrkadlový háj a pobočka Prokofievova 5 je v priestoroch základnej školy.
K 31.12. 2012 bolo evidovaných v našej knižnici 42 počítačov, všetky s pripojením na
internet. Z toho je 7 počítačov s pripojením na Internet pre verejnosť. V roku 2012 sme
dokončili vybavenie všetkých pracovísk on-line katalógom. Celkove je na pracoviskách 7
počítačov s pripojením na internet pre verejnosť. Na pobočke Prokofievova 5 sú 4 počítače
a na pobočke Vavilovova 26 sú 3 počítače. Práve na posledne spomenutej pobočke,
Vavilovova 26, sme v roku 2012 rozšírili ponuku pre verejnosť o jeden počítač.

II.7. Zamestnanci, vzdelávanie, BOZP.
7.1. Zamestnanci.
Priemerný počet zamestnancov Miestnej knižnice Petržalka za rok 2012 bol 28 osôb.
Jeden zamestnanec úspešne ukončil odborné knihovnícke minimum. Osobné náklady,
položka 610 rozpočtu, dosiahli v roku 2012 na zamestnancov celkovú čiastku 236 840 €.
7.2. Vzdelávanie
Zamestnanci zvyšujú kvalitu činnosti a služieb knižnice zúčastňovaním sa školení,
seminárov a workshopov. V roku 2012 sa zúčastnili niekoľkých podujatí prínosných pre
prácu knižnice:
• prehliadky detských podujatí v knižniciach v Prievidzi,
• workshopu v Trnave,
• workshopu v rakúskom kultúrnom inštitúte v Bratislave.
• pre knihovníkov bolo zrealizované odborné školenie zamerané na prácu
a komunikáciu s čitateľom, organizovanie podujatí pre jednotlivé kategórie čitateľov,
ktoré viedla PhDr. Svetlana Chomová, PhD. z Národného osvetového centra.
Nové vedomosti a skúsenosti získali knihovníci aj na celoslovenskej konferencii Knižnice
2012 v Liptovskom Jáne, ktorej organizátorom bola Slovenská asociácia knižníc a Spolok
slovenských knihovníkov v spolupráci s národnou knižnicou v Martine a Univerzitnou
knižnicou v Bratislave.
Nové informácie o novinkách v knihovníckom programe Clavius získali zamestnanci, ktorí
sa zúčastnili školenia o programe Clavius v Žiline. Taktiež sa zamestnanec útvaru knižničnoinformačného fondu zúčastnil seminára bratislavské bibliografické dni o kata
Vzhľadom na význam a prínos školení, či vzdelávania našich knihovníkov, budeme
každoročne poriadať, podporovať alebo sa zúčastňovať takéhoto vzdelávania.
7.3. BOZP a PO.
Školenia a preškolenia zamestnancov sú zabezpečované pravidelne v zmysle platných
predpisov. V roku 2012 boli zamestnanci preškolení v BOZP a PO. Zamestnanci boli
zaškolení pri vzniku pracovného vzťahu i pri uzatvorení dohôd mimo pracovného pomeru.
V zmysle platných predpisov o požiarnej ochrane boli v roku 2012 vykonané súvisiace
pravidelné revízie elektroinštalácie na dvoch pobočkách, Lietavská 16 a Ambroseho 4
s následným odstránením revíznych závad. Všetky pobočky sú z hľadiska protipožiarnej
bezpečnosti schopné prevádzky.
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II. 8. Propagácia využívania fondov a služieb knižnice.
Miestna knižnica Petržalka v roku 2012 poskytovala na pobočkách Prokofievova 5
a Vavilovova 26 ako jednu z doplnkových služieb – verejný internet. Službu využilo 2391
návštevníkov knižnice. Na pobočke Vavilovova 26 bolo 943 návštevníkov a na pobočke
Prokofievova 1448 návštevníkov.
Každá pobočka našej knižnice je vybavená počítačom s on-line katalógom pre ľahšie
vyhľadávanie kníh.
Čitatelia knižnice mali možnosť využívať aj bibliobox na vrátenie vypožičanej literatúry,
ktorý je umiestnený pri Dome kultúry Zrkadlový háj. V roku 2012 využilo bibliobox 709
čitateľov, ktorí vrátili 1578 kníh, 21 časopisov (Tabuľka č. 4).
Tabuľka č.4: Štatistika využívania biblioboxu.
Vrátené Vrátené
knihy časopisy

Mesiac

Čitatelia

December
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November

7
6
7
15
34
51
65
84
106
89
97
96

14
15
19
36
74
131
139
188
236
194
202
218

0
0
0
6
2
0
0
9
0
4
0
0

December

59

126

0

Spolu

709

1578

21

Naši mediálni partneri:
Mestská časť Petržalka – jej webová aj facebooková stránka
Petržalské noviny – dvojtýždenník
Kam v Bratislave, In ba.,
Knižná revue – dvojtýždenník
TV Bratislava
RTVS, Rádio Regina
www.news.sk – internetové noviny
a webové aj facebookové stránky našich partnerov , organizácií a občianskych združení,
ktoré preberajú a zverejňujú naše podujatia a pripravované akcie v našej knižnici, ktoré
máme pripravené v jednotnom materiály formou jednoduchého plagátu na každý mesiac
zvlášť.
8.1. Webová stránka.
Významným zdrojom, kde je možnosť dozvedieť sa o činnosti knižnice, je webová
stránka www.kniznicapetrzalka.sk, na ktorej sú pravidelne, po celý rok uverejňované
základné informácie o našej knižnici, podujatia, výstavy, autorské besedy, súťaže a iné
aktivity. Na stránke si návštevník nájde knižničný a výpožičný poriadok, cenník, kontakty na
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všetky pobočky knižnice a našich partnerov, zoznam odoberaných periodík a on-line katalóg.
Každý čitateľ má vlastné čitateľské konto, prostredníctvom ktorého si môže objednávať a
rezervovať knihy.

8.2. Facebook - https://www.facebook.com/miestna.petrzalka?fref=ts
Od roku 2011 využíva knižnica sociálnu sieť www.facebook. Ku koncu roku 2012 mal
profil knižnice 700 užívateľov. Prostredníctvom sociálnej siete propagujeme všetky podujatia
knižnice, zapájame ľudí do súťaží, uverejňujeme literárne hádanky, knižné novinky alebo
zaujímavé knižné typy. Uverejňujeme fotografie a krátke správy z podujatí.
Okrem vlastnej webovej stránky a facebooku, knižnica využila na internete na svoju
propagáciu www.petrzalka.sk oficiálnu stránku mestskej časti Bratislava – Petržalka,
knihovnícky informačný portál www.InfoLib.sk, informačný magazín Bratislavy – inba.sk,
printové médiá, ako Petržalské noviny, Knižnú revue, In ba.
O výstavách
a podujatiach
informovala
vo
svojom
vysielaní
TV
BA
a RTVS – slovenský rozhlas.

II. 9. Vonkajšie vzťahy, partnerstvá, spolupráca.
Miestna knižnica Petržalka v roku 2012 spolupracovala s viacerými partnermi, s cieľom
doplnenia základných knižnično-informačných služieb kvalitnými a pútavými podujatiami,
predovšetkým na vlastných pobočkách alebo v prípade čitateľských kampaní pre deti
a mládež na pôdach vybraných základných škôl Petržalky. Spolupráca s partnerskými
subjektmi bola v roku 2012 veľmi korektná a ústretová, výsledkom čoho je prehĺbenie
spolupráce s knižnicami na celom území Slovenska, s tradičnými partnermi a osobnosťami
v oblasti literárnej kultúry alebo novovzniknuté partnerstvá.
Bibiana, Medzinárodný dom umenia pre deti je naším tradičným partnerom, s ktorým
realizujeme spoločné výstavy venované predovšetkým deťom a mládeži. Výstavy sú
osvedčeným doplnením služieb a prínosom pre udržanie si detskej čitateľskej základne.
České centrum Bratislava, významný partner v spolupráci pri realizácii výstav prác Zdeňka
Millera Krtko a jeho kamaráti a výstavy o Karlovi Čapkovi, ako rozšírenia ponuky služieb
Miestnej knižnice Petržalka vo vzťahu k detskému čitateľovi a mládeži
v nadväznosti na podporu a rozširovanie vzdelávania.
BROZ – Bratislavské regionálne a ochranárske združenie, nový partner, s ktorým sme
nadviazali aktívnu spoluprácu v oblasti výchovy k ochrane prírody a životného prostredia detí
a mládeže. Naším zámerom do budúcnosti je podpora a dopĺňanie vzdelávania v oblasti
regionálnej výchovy z pohľadu prírody a životného prostredia. V roku 2012 sme
spolupracovali na interaktívnej výstave o ochrane Hraboša severského panónskeho , lektori
z BROZ-u sa zúčastnili našej Noci s Andersenom, kde prišli deťom povedať o výskyte
netopierov aj na území Petržalky a darovali pri tejto príležitosti do knižnice na pobočku
Prokofievova ul. 5 sadenicu topoľa bieleho. V rámci podujatia Les ukrytý v knihe sme mali
možnosť zúčastniť sa na detskej pobočke Furdekova 1 rozprávania o Vŕbe hlavovej, ktoré
pokračovalo rozprávaním pre deti aj na pobočke Vavilovova 24.
Rada mládeže Slovenska ako nový partner v spolupráci pri propagácii a realizácii
dobrovoľníckej celoslovenskej aktivity 72 hodín nazvanej v našej knižnici „ Cez maľovaný
vstup do sveta kníh vstúp“. Výsledkom spolupráce bola úprava vstupnej brány a dverí do
pobočky Vyšehradská 27.
Múzeum školstva a pedagogiky, spoluprácu sme nadviazali koncom roka 2011 a plne
rozvinuli v roku 2012. S úspechom sa stretla príťažlivá pre čitateľov výstava Spisovatelia
v školských laviciach a spoločný projekt, ktorý je koncipovaný na celý školský rok 2012/2013
pod názvom „ Rozprávky v starom a novom šate“.
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Dobrovoľnícka skupina Vŕba je občianskym združením, ktoré sa venuje sprevádzaniu
dlhodobo chorých a umierajúcich ľudí. Pôsobí v Onkologickom ústave svätej Alžbety (OÚSA)
v Bratislave. V spolupráci s touto organizáciou sme zrealizovali burza kníh v Onkologickom
centre. V partnerstve budeme pokračovať aj v roku 2013.
PEN klub Slovensko, slovenská pobočka nezávislého medzinárodného združenia
spisovateľov bojujúcich za slobodu slova.

III. Informácie k plneniu rozpočtu.
Záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov.
Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Petržalka bol dňa 13.12.2011
uznesením č. 120 / 2011 schválený rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2012, v rámci
ktorého boli schválené záväzné ukazovatele pre Miestnu knižnicu Petržalka podľa
programového rozpočtu.
Pre našu organizáciu v rámci rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka boli schválené
nasledovné záväzné ukazovatele, ktoré v priebehu rozpočtového roka 2012 neboli menené:
v celých EUR
kód
zdroja

41
111
43
111

program

61
61
61
61
61

záväzný ukazovateľ

Bežný transfer z rozpočtu zriaďovateľa
Bežný transfer zo Štátneho rozpočtu
Kapitálový transfer z rozpočtu zriaďovateľa
Kapitálový transfer zo Štátneho rozpočtu
Transfery spolu

schválený

upravený

čerpanie

%

rozpočet

rozpočet

rozpočtu

plnenia

506 942
0
0
0
506 942

506 942
0
0
0
506 942

506 887
99,99
3 167 #######
0 #######
0 #######
510 054 100,61

III. 1. Príjmy.
v celých EUR
kód
zdroja

41
111

program

61
61

záväzný ukazovateľ

Bežné príjmy zriaďovateľa
Bežné príjmy zo Štátneho rozpočtu
Bežné príjmy spolu

schválený

upravený

plnenie

%

rozpočet

rozpočet

rozpočtu

plnenia

20 311
0
20 311

20 311
0
20 311

19 310
95,07
3 167 #######
22 477 110,66
v celých EUR

kód
zdroja

111

program

záväzný ukazovateľ

Kapitálové príjmy zriaďovateľa
Kapitálové príjmy zo Štátneho rozpočtu
Kapitálové príjmy spolu

schválený

upravený

plnenie

%

rozpočet

rozpočet

rozpočtu

plnenia

0
0
0

0
0
0

0 #######
0 #######
0 #######

Na položke a podpoložke RK „312001 - Tuzemské bežné transfery v rámci VS so
štátneho rozpočtu“ eviduje naša organizácia prijatú dotáciu (bežný transfer) z rozpočtu
Ministerstva kultúry SR na základe uzatvorenej zmluvy číslo: MK-3499/2012/2.5 určenú na
podporu realizácie projektu s názvom „Nákup literatúry pre populárno-vedecké vzdelávanie
mládeže a dospelých“. Uvedená dotácia vo výške 3.000- € bola realizovaná a zúčtovaná so
Štátnym rozpočtom do 31.12.2012.
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Miestna knižnica Petržalka sa v roku 2012 zapojila aj do projektu MK SR „Kultúrne poukazy
2012“ na základe ktorého získala bežný grant z vyinkasovaných kultúrnych poukazov vo
výške 167,- €.
III. 2. Výdavky.
v celých EUR
kód
zdroja

41
41
111

program

61
61
61

záväzný ukazovateľ

Bežné výdavky z rozpočtu zriaďovateľa
►z toho osobné výdavky (610)
Bežné výdavky zo Štátneho rozpočtu
Bežné výdavky spolu

schválený

upravený

čerpanie

%

rozpočet

rozpočet

rozpočtu

plnenia

506 942
236 840
0
506 942

506 942
236 840
0
506 942

506 887
99,99
236 836 100,00
3 167 #######
510 054 100,61

V roku 2012 hospodárila Miestna knižnica Petržalka len s bežnými transfermi od
zriaďovateľa a zo štátneho rozpočtu. Časť prostriedkov bola záväzne určená na personálne
zabezpečenie prevádzky organizácie (mzdy, odvody a transfery).
Ostatné výdavky boli čerpané v rámci zdrojových možností pridelených bežných
transferov.
III. 2.1. Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtu pre rok 2012.
v celých EUR
kód
zdroja

program

61

záväzný ukazovateľ

schválený

upravený

plnenie / čerp.

%

rozpočet

rozpočet

rozpočtu

plnenia

Príjmy spolu
Výdavky spolu

20 311
506 942

20 311
506 942

22 477
510 054

110,66
100,61

Celkové príjmy Miestnej knižnice v roku 2012 predstavujú sume 22.477 €, čím bol daný
záväzný ukazovateľ naplnený na 110,66 %.
Celkové výdavky Miestnej knižnice v roku 2012 predstavujú sumu 510 054 €, čo je 110,61
% s celkového plnenia daného záväzného ukazovateľa.
III. 3. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok.
Štruktúra dlhodobého hmotného
v nasledovných tabuľkách:

a nehmotného

majetku

organizácie

je

vyjadrená

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok v obstarávacej cene
účet

013
022
023
Úhrn

názov

počiatočný stav

Softvér
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
Dopravné prostriedky

10 401,48
68 115,70
9 339,00
87 856,18

prírastky

0,00
0,00
0,00
0,00

úbytky

0,00
0,00
0,00
0,00

konečný
zostatok

10 401,48
68 115,70
9 339,00
87 856,18

Miestna knižnica Petržalka eviduje ekonomický, personálny a knihovnícky softvér.
Používame knihovnícky informačný systém – Clavius na všetkých pracoviskách (pobočky
a riaditeľstvo).
Na účte 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí organizácia eviduje
nákup hnuteľného majetku, počítačov, ktoré sú už plne odpísané, špeciálnu lupu na čítanie
a bibliobox pre čitateľskú verejnosť na možnosť odovzdávania kníh aj mimo výpožičných
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hodín, ktorý sa nachádza pri pobočke na Rovniankova 3. Tieto zložky majetku nie sú plne
odpísané.
Na účte 023 – Dopravné prostriedky eviduje naša organizácia služobné motorové vozidlo
Citroen Nemo, ktorý slúži najmä na rozvoz novo zakúpených a spracovaných kníh a prevoz
materiálu pri realizácii kultúrnych akcií. Služobné motorové vozidlo bolo zakúpené v roku
2011, teda nie je plne odpísané.
V roku 2012 nebol realizovaný nákup dlhodobého majetku z kapitálových transferov.

V Bratislave, 22.3.2013

PhDr. Katarína Bergerová
riaditeľka Miestnej knižnice Petržalka
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