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I. Úvod. 
 
 
     Miestna knižnica Petržalka (ďalej len „knižnica“) je verejnou knižnicou s miestnou 
pôsobnosťou. Je rozpočtovou organizáciou mestskej časti Bratislava – Petržalka. 
Svojimi príjmami a výdavkami je napojená na rozpočet zriaďovateľa, ktorým je 
miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka. Knižnica hospodári 
samostatne podľa schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok s prostriedkami, 
ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu.  
 
     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 podmienky 
pre podporu celoživotného vzdelávania a duchovného rozvoja predovšetkým  
miestneho obyvateľstva. Aktívne dotvára a spestruje kultúrno-spoločenský život 
občanov Petržalky. 
      Činnosť knižnice v roku 2013 nadväzovala na Koncepciu rozvoja slovenského 
knihovníctva na roky 2008-2013 schválenú vládou SR v roku 2008 a zároveň 
vychádzala z programového zámeru mestskej časti Bratislava-Petržalka 
zefektívňovať sprístupňovanie informácií a poskytovania knižnično-informačných 
služieb, ako aj  rozširovať sieť pobočiek knižnice s cieľom rovnomerne pokryť celú 
mestskú časť. Počas celého roka sme priebežne a systematicky rozširovali 
a skvalitňovali knižničný fond. Výsledky práce a hospodárenia za uplynulý rok zaradili 
našu knižnicu medzi najaktívnejšie knižnice hlavného mesta SR Bratislavy 
s kvalitným knižničným fondom,  odborným personálnym zázemím a jeho efektívnym 
využitím, modernými metódami práce a hodnotnými aktivitami, či podujatiami.   
     Najvýznamnejšou súčasťou činnosti našej knižnice za uplynulý rok v oblasti 
výchovy a vzdelávania bolo vypracovanie a realizácia prvej etapy dlhodobých 
programov spolupráce našej knižnice s Filozofickou fakultou UK v Bratislave 
a základnými školami mestskej časti Bratislava-Petržalka. Výsledkom tejto 
spolupráce je cyklus výstav o histórii Petržalky pod názvom „Taká bola Petržalka“ 
a otvorenie novej detskej pobočky v priestoroch Základnej školy Dudova 2. 
 
       Z pridelených finančných prostriedkov zriaďovateľa bolo zakúpených 5 829 
knižničných jednotiek (kn. j.) v hodnote 40 908,38 € (podrobné údaje sú uvedené 
nižšie v súvisiacich kapitolách správy). Pripravili a úspešne sme zrealizovali desiatky 
menších a celo knižničných podujatí a programov. Revitalizovali sme najviac 
opotrebované priestory a mobiliár malých pobočiek, naplánovali sme personálne 
pokrytie drobnej údržby a opráv našich pracovísk. 
 
      V súčasnosti poskytuje obyvateľom mestskej časti Bratislava-Petržalka a tiež 
 širšej verejnosti svoje služby desať pracovísk (pobočiek) miestnej knižnice, z toho tri 
pracoviská (Vavilovova 24, Vavilovova 26 a Prokofievova 5) sú otvorené aj v sobotu 
počas dopoludňajších hodín. 
 
Pobočky zamerané na služby pre deti a mládež: 
Dudova 2, Furdekova 1, Lietavská 14. 
 
 
 



Pobočky rodinného typu (knižničný fond ponúka literatúru pre deti aj 
dospelých) : 
Vavilovova 24, Prokofievova 5, Vyšehradská 27  
  
Pobočky zamerané na služby pre dospelého čitateľa: 
Rovniankova 3, Haanova 37 a Lietavská 16. 
 
Pobočka s odborným a cudzojazyčným zameraním: 
Vavilovova 26. 
 
      Rozsahom a kvalitou knižnično-informačných služieb sa Miestna knižnica 
Petržalka snažila aj v roku 2013 podporovať a rozvíjať záujem o čítanie detí 
a mládeže, pestovať, budovať a rozvíjať ich čitateľské návyky. Skvalitňovať 
a zefektívňovať  poskytovanie knižnično-informačných služieb sme sa naďalej snažili 
formou profesionalizácie práce knihovníkov, podporou ich osobných a morálnych 
kvalít, ako aj individuálneho prístupu k čitateľom bez rozdielu.   
      
     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. 
        
     Okrem plne automatizovaných knižnično-informačných služieb sme v minulom 
roku doplnili počítačovú vybavenosť všetkých detských pobočiek internetom pre 
verejnosť a didaktickou technikou, ktorú plnohodnotne využívame v práci knihovníkov 
s deťmi a mládežou. Tým sa nám podarilo zaradiť do bežnej každodennej práce 
knihovníka modernú techniku a metódy práce. V tomto trende budeme naďalej 
pokračovať, potvrdil sa nám ako veľmi efektívny a účelný vo vzťahu knihovník – 
čitateľ, používateľ. 
     
     Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Petržalka bol dňa 
18.12.2012 uznesením č.275/2012 schválený rozpočet príjmov a výdavkov na rok 
2013, v rámci ktorého boli schválené záväzné ukazovatele pre našu organizáciu 
podľa programového rozpočtu zriaďovateľa. V kapitole bežné príjmy rozpočtu bola 
knižnici schválená suma vo výške 20.320 €, v kapitole bežné výdavky nám bola 
schválená suma 472.594 €. Skutočnosť čerpania rozpočtu knižnice je vyjadrená 
v poslednej kapitole tejto správy. 

 
 
II. Informácia o plnení hlavných úloh a cieľov za rok 2013. 
 
 
II.1. Doplňovanie, spracovanie a ochrana knižničného fondu. 

 
      Miestna knižnica Petržalka aj v roku 2013 zabezpečovala doplňovanie 
a spracovanie knižničného fondu pre všetky svoje pracoviská centrálne. Výber 
literatúry usmerňovala akvizičná komisia zložená pracovníkov jednotlivých pracovísk 
pod vedením vedúcej Útvaru knižnično-informačných fondov (ÚKIF). Výber literatúry 
vychádzal z edičných plánov vydavateľstiev a prihliadal na požiadavky čitateľov, na 
potreby základných škôl na území mestskej časti, a to v spolupráci s kníhkupcami,  
 



distribučnými firmami a vydavateľstvami. Pri výbere komisia zohľadňovala 
univerzálnosť fondu, jeho veľkosť a počet používateľov na jednotlivých pracoviskách 
(pobočkách) knižnice.                                                 
   
 
1.1. Knihy. 
 
     Prírastok knižničného fondu v roku 2013 predstavoval 5 829 knižničných 
jednotiek (kn.j.) vo finančnej  hodnote 40.908,38  €, z toho sme darom získali 841 
kn.j. Všetky prírastky boli riadne zaevidované, menne  a vecne spracované 
a sprístupnené používateľom v pravidelných rozvozoch na jednotlivé pracoviská. 
Knižničný fond je používateľom sprístupnený na všetkých pracoviskách formou 
voľného výberu. Z vlastných financií pridelených v rámci rozpočtu pre rok 2013 sme 
kúpili 4 669 zväzkov (zv.) kníh v hodnote 35 012,08 €. Je to o 1 334 zv. kníh nemej 
a o 9 509,94 € menej ako v roku 2012. Rozdiel bol spôsobený hlavne znížením 
celkového finančného rozpočtu organizácie. Aj napriek tomuto zníženiu je suma 
použitá na nákup knižničného fondu v našej knižnici najvyššou v porovnaní s 
verejnými bratislavskými knižnicami. Novými knihami sa nám darí 
zabezpečovať záujem verejnosti a prístup ku kvalitnej literatúre, čo zvyšuje ich 
spokojnosť s našimi službami.  
      Ministerstvo kultúry SR podporilo našu knižnicu v roku 2013 sumou 2 500 € 
z grantového systému na projekt Doplnenie a aktualizácia populárno-náučnej 
literatúry pre detských a mladých používateľov knižnice. Cieľom projektu bol nákup 
novej populárno-náučnej literatúry pre deti a mládež. Zakúpením aktuálnej 
populárno-náučnej literatúry, ktorá spopularizuje a sprístupní nové zaujímavé 
poznatky a objavy v prírodných vedách a pomôže mladým čitateľom v orientácii 
a informovanosti o zmenách v spoločnosti, politike, ekonomike doma i vo svete. Zo 
schválených grantových financií sme kúpili 319 kn.j., ktoré boli rozdelené na všetky 
pobočky pre deti a mládež a rodinné pobočky knižnice. 
      Knižnica dostala od rôznych subjektov knižné dary v počte 841 kn.j. vo finančnej 
hodnote 3.396,30 €, ktoré boli taktiež zaevidované a spracované do knižného fondu. 
 

 
 

 Porovnanie nákupu a inak získaných kníh do knižnice za rok  2011, 2012, 2013 

  

Rok 
Kúpa Grant Dar Celkom 

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

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 

2013 4.669 35.012,08 319 2.500,-    841 3.396,30 5.829 40.908,38 

 
 
 
 
 
 



       Tabuľka:  
 

Štatistika prírastkov fondu podľa pobočiek v 2013 

lokácia počet náklady € Cena MC € 

P1 Lietavská 16 377 2 805,88 3882,51 

P2 Vavilovova 26 572 4941,30 6240,43 

P3 Rovniankova 3 482 3562,90 4842,95 

P4 Haanova 37 457 3318,30 4578,97 

P5 Vyšehradská 27 760 4903,80 6748,16 

P6 Vavilovova 24 860 6082,15 8338,30 

Pd1 Lietavská 14 387 2462,71 3364,30 

Pd3 Ambroseho 4 393 2539,99 3470,26 

Pd4 Furdekova 1 376 2450,77 3358,62 

Pd5 Prokofievova 5 1 159 7747,10 10248,78 

RI Riaditeľstvo 6 93,47 138,71 

Spolu              5 829   40908,37 55321,99 

 
        
       Tabuľka:    

           

Štatistika prírastkov MKP fondu podľa tematických skupín v 2013 

tematická skupina počet náklady € Cena MC € 

Beletria 2278 16037,58 21896,81 

H - Poľnohospodárska 16 133,71 171,39 

Iná náučná literatúra 257 2330,90 3189,93 

Mládež - Beletria 1753 10784,22 14682,75 

Mládež-náučná literatúra 571 3582,52 4941,11 

Spoločensko-vedná literatúra 783 6504,74 8476,68 

Technická literatúra 48 452,26 554,24 

V - Prírodovedecká literatúra 123 1082,45 1409,07 

Spolu       5829 40908,38                  55321,98 

 
 

     Z  celkového počtu knižničných jednotiek (kn.j.) predstavovala náučná literatúra 

pre dospelých počet 2 985 kn. j., čo je o 47,60  viac, ako v 2012, náučná literatúra 

pre deti a mládež predstavovala 571 kn j., čo je o 67,43  viac, ako v 2012. 
Stúpajúce čísla v 2013 boli spôsobené aj zvýšeným nákupom z  grantu na detské 
náučné knihy.   
     Knižničný fond pobočky odbornej, cudzojazyčnej a umenovednej literatúry sme 
doplnili v 2013  o 572 kn.j. v nákladovej hodnote 4 941,30 €.  Nákup tvorili hlavne 
knihy zo spoločenskej oblasti (ekonómia, manažment, politika, história, vojenská 
literatúra umenie, dejiny, sociálne vedy, náboženstvo, šport, jazykoveda), prírodných 
vied (medicína, psychológia, motivačná literatúra, fyzika biológia, matematika) a 
počítačová literatúra. Prínosom pre fond pobočky je aj dopĺňanie knižnice 
„Bratislavenzia“ o nové tituly, ktoré sa venujú Bratislave, Petržalke a ostatným 
častiam Bratislavy a okolia. V 2013 sme zapísali do fondu 12 nových titulov 
o Bratislave a jej mestských častiach. 
 



Tabuľky:  
 

Štatistika prírastkov fondu podľa tematických skupín a pobočky 2013 

lokácia: P1 Lietavská 16 

tematická skupina počet náklady € Cena MC € 

Beletria 306  2252,80 3140,65 

Iná náučná literatúra 14 111,74 157,89 

Spoločensko-vedná literatúra 51 383,70 505,33 

V - Prírodovedecká literatúra 57 57,64 78,64 

Spolu 377 2805,88 3882,51 

    

Štatistika prírastkov fondu podľa tematických skupín a pobočky 2013 

lokácia: P2 Vavilovova 26 

tematická skupina počet Náklady €  Cena MC € 

Beletria 65 244,83 274,07 

H - Poľnohospodárska 4 36,32 47,89 

Iná náučná literatúra 85 878,83 1163,00 

Mládež - náučná literatúra 13 50,29 67,68 

Spoločensko-vedná literatúra 324 2966,51           3806,81 

Technická literatúra 30 290,18 356,68 

V - Prírodovedecká literatúra 51 474,34 624,30 

Spolu 572 4941,30 6340,43 

    

Štatistika prírastkov fondu podľa tematických skupín a pobočky 2013 

lokácia: P3 Rovniankova 3 

tematická skupina počet náklady € Cena MC € 

Beletria 367 2636,48 3621,06 

H - Poľnohospodárska 2 10,55 12,90 

Iná náučná literatúra 22 165,01 231,58 

Mládež - Beletria 1 18,00 18,00 

Spoločensko-vedná literatúra 81 651,11 846,99 

V - Prírodovedecká literatúra 1 81,75 112,42 

Spolu 482 3562,90 4842,95 

 
 
 
    

Štatistika prírastkov fondu podľa tematických skupín a pobočky 2013 

lokácia: P4 Haanova 37 

tematická skupina počet náklady  cena 

Beletria 373 2646,91 3646,21 

Iná náučná literatúra 17 125,17 197,23 

Mládež - Beletria 1 2,60 2,60 

Spoločensko-vedná literatúra 59 482,04 649,77 

Technická literatúra 1 9,27 10,42 

V - Prírodovedecká literatúra 6 52,31 72,74 

Spolu 457 3318,30 4578,97 



    

Štatistika prírastkov fondu podľa tematických skupín a pobočky 2013 

lokácia: P5 Vyšehradská 27 

tematická skupina počet náklady  cena 

Beletria 276 2052,22 2872,93 

H- Poľnohospodárska 2 13,87 18,95 

Iná náučná literatúra 15 113,86 160,85 

Mládež - Beletria 332 1859,39 2524,19 

Mn- Mládež - náučná literatúra 91 532,11 723,83 

Spoločensko-vedná literatúra 35 239,33 325,21 

V - Prírodovedecká literatúra 9 93,03 122,19 

Spolu    

    

Štatistika prírastkov fondu podľa tematických skupín a pobočky 2013 

lokácia: P6 Vavilovova 24 

tematická skupina počet náklady  cena 

Beletria 371 2742,86 3792,71 

H - Poľnohospodárska 1 20,81 21,90 

Iná náučná literatúra 29 259,22 356,79 

Mládež - Beletria 283 1770,01 2422,79 

Mládež - náučná literatúra 94 623,00 861,09 

Spoločensko-vedná literatúra 67 505,05 682,95 

Technická literatúra 5 62,11 73,16 

V - Prírodovedecká literatúra 10 99,09 126,91 

Spolu 860 6082,15 8338,30 

    

Štatistika prírastkov fondu podľa tematických skupín a pobočky 2013 

lokácia:  Pd1 Lietavská 14 

tematická skupina počet náklady  cena 

Beletria 3 21,77 31,08 

H- Poľnohospodárska 2 15,87 20,95 

Iná náučná literatúra 5 54,44 73,04 

Mládež - Beletria 278 1719,89 2340,40 

Mn- Mládež - náučná literatúra 90 576,86 804,53 

Spoločensko-vedná literatúra 7 55,13 71,80 

V - Prírodovedecká literatúra 2 18,75 22,50 

Spolu 387 2462,71 3364,30 

    

Štatistika prírastkov fondu podľa tematických skupín a pobočky 2013 

lokácia:  Pd3 Dudova 2 

tematická skupina počet náklady € Cena MC € 

Beletria 7 45,57 54,88 

H- Poľnohospodárska            1 

 
 
 
 

               11,87 16,95 



 10 94,14 127,85 

Mládež - Beletria 270 1717,45 2350,03 

Mn- Mládež - náučná literatúra 94 591,08 820,25 

Spoločensko-vedná literatúra 7 55,13 71,80 

Technická literatúra 2 6,00 6,00 

V - Prírodovedecká literatúra 2 18,75 22,50 

Spolu 393 2539,99 3470,26 

    

Štatistika prírastkov fondu podľa tematických skupín a pobočky 2013 

lokácia:  Pd4 Furdekova 1 

tematická skupina počet náklady € Cena MC € 

Beletria 3 21,77 31,00 

H- Poľnohospodárska 1 11,87 16,95 

Iná náučná literatúra 6 61,42 82,99 

Mládež - Beletria 268 1718,29 2359,18 

Mládež - náučná literatúra 88 56,54 783,12 

Spoločensko-vedná literatúra 7 55,13 71,80 

Technická literarúra 1 1,00 1,00 

V - Prírodovedecká literatúra 2 18,75 22,50 

Spolu 376 2450,77 3368,62 

    

Štatistika prírastkov fondu podľa tematických skupín a pobočky 2013 

lokácia:  Pd5 Prokofievova 5 

tematická skupina počet náklady €   cena MC € 

Beletria 507 3372,37 4432,13 

H - Poľnohospodárska 3 12,55 14,90 

Iná náučná literatúra 51 423,59 578,31 

Mládež - Beletria 320 1978,59 2665,58 

Mládež - náučná literatúra 101 646,63 880,61 

Spoločensko-vedná literatúra 142 1061,63 1365,91 

Technická literatúra 9 83,70 106,98 

V - Prírodovedecká literatúra 26 168,04 204,37 

Spolu 1159 7747,10 10248,79 

    

Štatistika prírastkov fondu podľa tematických skupín a pobočky 2013 

lokácia:  RI Riaditeľstvo 

tematická skupina počet náklady  cena 

Iná náučná literatúra 3 43,48 60,40 

Spoločensko-vedná literatúra 3 49,99 78,31 

Spolu 6 93,47 138,71 

    
   
 
 
 
 
 



Stav knižničného fondu MKP k 31.12.2013 
Nosič                                      Počet   kn.j               Hodnota € 

Knihy         227 235         917 592,47 

AVD: G-LP 2 887                   
                      K               727 
                      Vi              417 
                     CD          1 433 
                     CD-Rom        5 
 

 
 
 
 
 
           5 469 

 
 
 
 
 
           30 836,04 

Spolu        232 704          948 428,51 

 
 
 

Celkový stav knižničného fondu MKP k 31.12.2013 predstavuje 232 704 kn.j. 
v nákladovej hodnote 948 428,51 €. Z toho špeciálne (audiovizuálne) dokumenty 
tvoria 5 469 kn. j. v nákladovej hodnote 30 836,04 €. 
   
 
 
 
Tabuľka: 

 

Stav knižničného fondu MKP k 31.12.2013 podľa pobočiek 

Lokácia 
Počet:  
knihy a AVD náklady  

P1 Lietavská 16 26 876 100 187,80 

P2 Vavilovova 26 30 988                 156 172,23 

P3 Rovniankova 3 24 692 101 686,96 

P4 Haanova 37 22 503 90 997,92 

P5 Vyšehradská 27 14 486 66 140,53 

P6 Vavilovova 24 34 876 149 757,20 

P7 Rezervný fond 9 491 12 763,88 

P8 HaUO 5 821 30 162,38 

Pd1 Lietavská 14 12 387 44 526,85 

Pd3 Dudova 2 10 942 42 344,72 

Pd4 Furdekova 1 12 052 44 288,11 

Pd5 Prokofievova 5 27 282 106 611,81 

RI Riaditeľstvo 168 2 270,03 

ÚKIF 140 761,09 

Spolu                 232 704                  948 428,51 

 
          
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                      
     1.2. Periodiká. 
 
     Knižnica odoberala v roku 2013 56 titulov denníkov a časopisov v 119 
exemplároch. Z celkového počtu bolo 11 titulov zahraničných. Časopisy sú podľa 
potreby prerozdelené na všetky naše pracoviská a sú k dispozícii našim 
používateľom. Nákladová hodnota novín a časopisov bola 4 556,56 €. 

 
 

    1.3. Spracovanie knižného fondu. 
 

     V súčasnosti spracovávame knižničný  fond komplexne v knižnično-informačnom 
systéme Clavius. Pre lepšiu orientáciu čitateľov sme v minulom roku zabezpečili na 
každej pobočke  zoznam časopisov objednaných do knižnice na rok 2013. Uvedený 
zoznam  je používateľom k dispozícii na všetkých pracoviskách a tiež na webovej 
stránke knižnice. 

  
 
 
     1.4. Revízie, vyraďovanie a ochrana knižničného fondu. 
 

     V zmysle zákona 183/2000 Z.z. o knižniciach a vyhlášky 421/2003, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii 
knižničného fondu, sa v roku 2013 uskutočnili tri plánované revízie knižničného 
fondu, a to na pracovisku Furdekova 1, Rovniankova 3 v Hudobnom 
a umenovednom oddelení na pobočke Vavilovova 26.  
     Na pobočke Furdekova 1 (pobočka pre deti mládež) sa vo februári zrevidovalo vo 
fonde 11 732 kníh a 96 kn.j. audiovizuálnych dokumentov (ďalej AVD). Z evidencie 
pobočky sa vyradilo z rôznych dôvodov 2 123 kn.j. 
     Na Rovniankovej 3 (pobočka pre dospelých) sa zrevidovalo v máji 24 655 kn.j. a 1 
kn.j.  AVD. Z evidencie pobočky  sa vyradilo 3 754 kn.j. 
      V Hudobnom a umenovednom oddelení sa v máji zrevidovalo 7 088 kn.j 
a z rôznych dôvodov sa vyradilo 1 267 kn.j. 
      Celkove sme počas roka 2013 vyradili z našich pobočiek 9 652 kn.j. z rôznych 
dôvodov - kníh stratených, opotrebovaných, poškodených, zastaraných, 
neaktuálnych, duplicitných, či zaplatených čitateľmi v nákladovej finančnej hodnote  
22 670,88  €. 
     Vyradené knižničné jednotky budeme  ponúkať v 2014 na k nižnej burze počas 
Dní Petržalky, na letnej akcii Knižný kolotoč, v rámci Dňa dobrovoľníctva a doplníme 
s nimi aj susedské knižnice a Open air knižnicu. V roku 2013 sme poskytli cca 200 ks 
vyradených kníh v rámci spolupráce s Mestskou knižnicou na Bratislavskú burzu 
počas Dní Bratislavy. 

 
        Z dôvodu ochrany pred mechanickým poškodením a znečistením sme vybrané 
knihy balili do ochrannej plastovej fólie,  obnovovali zničené značenie kníh.  

 
 

 
 
 



II.2   Knižnično-informačné služby a práca s používateľmi 
 
 
 V roku 2013 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 jedna pobočka pre deti a v jej blízkosti 
jedna pobočka pre dospelých, aby mohli navštevovať knižnicu v okolí svojho bydliska 
všetky vekové kategórie používateľov. V tomto roku sa počas letných prázdnin  
vykonala relokácia  pobočky pre deti a mládež z Ambroseho 4, do priestorov 
Základnej školy Dudova 2.  
 
 
2.1. Čitatelia, návštevníci. 
 
 V roku 2013 sa v Miestnej knižnici Petržalka zaregistrovalo 7784 čitateľov, 
čo je o 103 čitateľov menej, ako v roku 2012. Plán registrovaných čitateľov v roku 
2013 bol 7 700, je to o 84 zaregistrovaných čitateľov viac, ako bol plán, čo 
predstavuje plnenie na 101,10 %. 
 
  
Tabuľka č. 1: Celkovo zaregistrovaných čitateľov v roku 2013. 
  

Pobočka Spolu 

Vavilovova 26  1026 

Vavilovova 24  1566 

Ambroseho 4 / Dudova 2 589 

Furdekova 1 681 

Lietavská 14 506 

Vyšehradská 27 323 

Rovniankova 3 704 

Haanova 37 698 

Lietavská 16 503 

Prokofievova 5 1188 

Spolu 7784 

  
 
     Do veku 15 rokov sa zaregistrovalo 2 786 čitateľov, čo predstavuje 35,79 % zo 
všetkých zaregistrovaných čitateľov. Je to o 179 zaregistrovaných čitateľov viac, ako 
v roku 2012. Druhá najpočetnejšia veková skupina je v rozmedzí 30-39 rokov. 
Zaregistrovalo sa 956 čitateľov a tretia najpočetnejšia veková skupina je v rozmedzí 
50-59 rokov. V tejto vekovej kategórii sa zaregistrovalo 927 čitateľov. Čitateľov nad 
70 rokov bolo registrovaných 307. 



     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. 
 
 
Tabuľka č. 2: Zaregistrovaní čitatelia do 15 rokov. 
 

Pobočka Spolu 

Vavilovova 26  59 

Vavilovova 24  439 

Ambroseho 4 / Dudova 2 523 

Furdekova 1 587 

Lietavská 14 457 

Vyšehradská 27 120 

Rovniankova 3 10 

Haanova 37 15 

Lietavská 16 15 

Prokofievova 5 561 

Spolu 2786 

 
 
 Do Miestnej knižnice Petržalka v roku 2013 celkovo prišlo 108 094 čitateľov 
a návštevníkov. Z toho bolo 331 797 čitateľov knižnice, používateľov internetu pre 
verejnosť 2 855 a  na podujatiach sa zúčastnilo 11 751 návštevníkov. 
 
 
Tabuľka č. 3: Prehľad návštevníkov knižnice v roku 2013. 
 

Pobočky 
Čitatelia 
knižnice 

Návštevníci 
kultúrnych 

podujatí 

Používatelia 
internetu pre 

verejnosť 

Vavilovova 26  10 800 634 1 062 

Vavilovova 24  17 083 1 321 93 

Ambroseho 4 / Dudova 2 6 360 1 367   

Furdekova 1 7 492 2 110 25 

Lietavská 14 5 186 967   

Vyšehradská 27 4 084 410   

Rovniankova 3 9 686 0   

Haanova 37 10 978 11   

Lietavská 16 5 949 31   

Prokofievova 5 14 770 3 247 1 675 

Riaditeľstvo 1 100 503   

UKIF   1 150   

Spolu 93 488 11 751 2 855 

 
 
 



 
2.2. Výpožičky. 
 
 Hlavnou úlohou knižnično-informačných služieb v roku 2013 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, ktoré sú poskytované za poplatok na pobočkách,  Vavilovova 26 
a Prokofievova 5. 
      
 Celkovo Miestna knižnica Petržalka v roku 2013 zaznamenala 331 797  
výpožičiek, čo bolo o 2 997 výpožičiek menej ako v roku 2012.  

Z celkového počtu výpožičiek je 309 142 vypožičaných knižničných jednotiek, 
čo predstavuje 93,17 % z celkového počtu. Výpožičky periodík v počte 22 655 kusov, 
čo tvorí 6,83 % celkového počtu výpožičiek. 
 Výpožičky dospelým čitateľom tvoria počet 225 813, čo je 68,05 % zo 
všetkých uskutočnených výpožičiek. 
 Detskí čitatelia si vypožičali 83 329 knižničných jednotiek, čo predstavuje 
25,11% zo všetkých zrealizovaných výpožičiek.  
 
 
 
Tabuľka č. 4: Štatistika podľa tematického zamerania na pobočkách v roku 2013. 
 

Výpožičky podľa tematického zamerania (knihy) 

Pobočka 

Literatúra pre 
dospelých 

Literatúra pre 
deti 

Spolu 
knihy 

odborná 
literatúra   beletria 

odborná 
literatúra   beletria 

Vavilovova 26  28 934 1 686 673 306 31 599 

Vavilovova 24  2 303 11 952 6 088 44 006 64 349 

Ambroseho 4/Dudova 2 431 506 1 758 10 886 13 581 

Furdekova 1 815 385 3 155 15 344 19 699 

Lietavská 14 348 245 1 724 9 732 12 049 

Vyšehradská 27 772 7 943 426 2 763 11 904 

Rovniankova 3 2 965 36 540 41 184 39 730 

Haanova 37 5 321 39 500 29 155 45 005 

Lietavská 16 13 75 1 827 19 571 21 486 

Prokofievova 5 5 401 21 529 4 261 16 949 48 140 

Riaditeľstvo   1 000   600 1 600 

Spolu 47 303 121 361 19 982 120 496 309 142 

 
 
 
 
 
 



 
Tabuľka č. 5: Štatistika výpožičiek periodík v roku 2013. 
 

Počet výpožičiek periodík 

Pobočka   

Vavilovova 26  2 924 

Vavilovova 24  4 320 

Ambroseho 4/Dudova 2 826 

Furdekova 1 1 258 

Lietavská 14 167 

Vyšehradská 27 452 

Rovniankova 3 3 215 

Haanova 37 5 799 

Lietavská 16 1 424 

Prokofievova 5 2 270 

Spolu 22 655 
 

 

 Pobočky, na ktorých sa vybavujú rezervácie (Vavilovova 24, Vavilovova 26, 
Prokofievova 5), v roku 2013 zrealizovali 1 282 rezervácií pre svojich čitateľov, čo je 
o 234 rezervácií menej ako v roku 2012. 

 Celkový počet výpožičiek na jedného registrovaného čitateľa v roku 
2013 bol 3,74 knižničných jednotiek. Počet výpožičiek na jedného návštevníka v roku 
2013 bol 42,42 knižničných jednotiek. V roku 2013 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 blízkosti 1 pobočka pre dospelých, aby mohli navštevovať 
knižnicu vo svojej blízkosti všetky vekové kategórie používateľov. 
 
 

 
II.3. Kultúrna, výchovná a vzdelávacia činnosť. 
 

V súlade so Zákonom o knižniciach č. 183/2000 Z.z. Miestna knižnica Petržalka 
kladie v náplni svojej činnosti dôraz najmä na uspokojenie čitateľských potrieb 
svojich používateľov poskytovaním knižnično – informačných služieb z vlastných 
knižničných fondov.  

Naša 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 podujatia sa snažíme koncipovať 
s cieľom v čo najväčšej miere mať na zreteli a prispievať k rozvoju čitateľskej 
gramotnosti u detí, sprístupniť zábavnou formou knihy, ktoré sú zaujímavé z hľadiska 



umeleckého či z hľadiska rozvoja osobnosti detí od predškolského veku až po 
stredoškolskú mládež. 

 Na detských a rodinných pobočkách sme v  roku 2013 vďaka vyššie 
spomínanému grantu MK SR doplnili možnosti využívania internetu pre verejnosť, na 
ktorom majú aj naši čitatelia v detskom veku možnosť vyhľadať si užitočné 
informácie, ktoré súvisia s tvorbou projektov a domácich úloh priamo v knižnici.  
Našou ambíciou je, aby sme sa v oblasti trávenia voľného času postupne kreovali aj 
ako aktívne a významné  komunitné centrum, t.j.miesto,  kde si návštevník každý 
mesiac môže vybrať zo širokej palety podujatí.  Oznamy a informácie o programoch 
a aktivitách našej knižnice každý mesiac zverejňujeme na našich pobočkách, na 
webovej a facebookovej stránke,  Petržalských novinách a iných internetových či 
printových médiách.  

V roku 2013 sme cielene v rámci kultúrno – vzdelávacej činnosti pripravili pre 
deti prvého stupňa základných škôl projekt Čítame si s Knihomilkou, ktorý od roku 
2011 každý týždeň bežal na pobočke Prokofievova 5 a ktorý sme pre jeho dobrú 
skúsenosť a akceptovanie medzi deťmi , rodičmi aj pedagógmi preniesli aj na 
pobočky Vavilovova 24 a Dudova 2.  Projekt je určený pre deti , ktoré trávia 
popoludnia  v školskom klube detí. Cieľom projektu sú pravidelné týždňové stretnutia 
pri dobrej knihe, kde deťom približujeme zábavnou alebo interaktívnou formou  
najlepšie a najkvalitnejšie knižné tituly, ktoré pre nich na pobočkách máme 
pripravené, ale ktoré možno tak trocha unikajú ich pozornosti. Snažíme sa do tohto 
projektu vyberať knihy, ktoré boli ocenené u nás alebo v zahraničí a nepracujeme iba 
s beletriou, ale aj s náučnou literatúrou pre deti, prostredníctvom  ktorej dokážeme 
pripraviť zaujímavé interaktívne náučné podujatia.  
 
 
II.4. Projekty, podujatia a komunitná činnosť. 
 

Výber z najzaujímavejších projektov, podujatí a činnosti v oblasti knižničných 
kultúrno-vzdelávacích a komunitných  aktivít našej knižnice za rok 2013: 
1. Petržalka do roku 1918 - prvá výstava z dlhodobého cyklu výstav so 
sprievodnými podujatiami o histórii Petržalky pod spoločným názvom „Taká bola 
Petržalka“ zorganizovaná v spolupráci s pedagógmi a študentami bakalárskeho a 
magisterského štúdia katedry etnológie a muzeológie  Filozofickej fakulty UK 
v Bratislave. Súčasťou výstavy boli zaujímavé a hodnotné  sprievodné podujatia: 
beseda o histórii Sadu Janka Kráľa a parku pri kaštieli v Rusovciach, beseda s 
Jánom Čomajom, autorom knihy Petržalka -  Engerau, a beseda s odborníkmi  pod 
názvom História Viedenskej električky.   
2. Poštové známky v tvorbe Františka Horniaka - beseda s výtvarníkom, 
grafikom a oceľorytcom poštových známok.  
3. Autorské stretnutie so spisovateľkou Enjou Rúčkajovou  - beseda s 
mladou spisovateľkou píšucou pre teenegerov  v priestoroch detskej pobočky 
Lietavská 14. 
4. Jarný maratón s knihou  - 7. ročník  sa konal v priestoroch pobočky knižnice 
Prokofievova 5 v Petržalke  v znamení knihy Johanka v Zapadáčiku 
5. Najkrajšie-nejkrásnější české a slovenské detské-dětské knihy - 
jedinečná výstava prezentovala 100 slovenských a 100 českých ocenených kníh pre 
deti a mládež za posledných desať rokov. 



6. Dramatizované čítanie v anglickom jazyku na Lietavskej 14 - cieľom 
projektu je ukázať rodičom a deťom, že čítanie v anglickom jazyku vie byť zábavné a 
ak je sprevádzané dramatizáciou, deti rozumejú cudziemu jazyku aj bez prekladu. 
7. Paličkovaná čipka v knižnici - výstava prác pani Terézie Vítkovej a Ing. 
Drahuši Kemkovej z krúžku paličkovanej čipky s názvom BABKA.  
8. Príbeh Žofie Chotekovej a následníka trónu Františka Ferdinanda dEste - 
prednáška Alžbety Remiášovej bývalej šéfredaktorky týždenníka Slovenka o živote 
manželstve Žofie Chotekovej a Františka Ferdinanda dEste. 
9. Noc s Andersenom - po tretíkrát sme privítali  26 detských čitateľov v 
pobočke Prokofievova na Noci s Andersenom. Pripravený bol bohatý zábavný 
program vedomostných súťaží, tvorivých dielní a vystúpenia klauna Pepeleho. Na 
záver bola detská diskotéka.  
10. Les ukrytý v knihe - projekt, bol zorganizovaný v spolupráci s organizáciou  
BROZ (bratislavské regionálne ochranárske združenie). Okrem čítania knižiek o lese, 
výtvarných aktivít so žiakmi základných škôl sme pripravili aj interaktívne prednášky 
a sprievodné podujatia na pobočkách: 
- výstava Život v Dunajských luhoch 
- výstava Niva riek Moravy a Dunaja  
11. Brasil/Brazília - rozprávanie spoluautorky knihy Brasil/Brazília, pani Evy 
Hanzelyovej o živote, prírode a kultúre v tejto juhoamerickej krajine. Rozprávanie 
otvorilo cyklus cestovateľských besied a stretnutí v priestoroch pobočky náučnej 
a cudzojazyčnej literatúry Vavilovova 26. 
12. Amatérski umelci Petržalky - výstava vyšívaných obrazov Marty Zelmanovej 
a jej dcéry Daniely Schmidtovej v priestoroch pobočky Vavilovova 26. Nový cyklus 
komorných výstav za účelom estetického dotvorenia a spoznávania súčasnej 
záujmovej umeleckej tvorby v priestoroch pobočky náučnej a cudzojazyčnej literatúry 
Vavilovova 26. 
13. Čítame s Unicefom - čitateľský maratón – knižnica sa po piatykrát zapojila v 
spolupráci so základnými školami v Petržalke na, Dudovej, Pankúchovej, 
Budatínskej, Gessayovej, Prokofievovej a internátnej školy na Vlasteneckom námestí 
(škola s poruchami reči) do slovenského čitateľského maratónu linky detskej istoty 
UNICEF.  Celkový počet zúčastnených detí bolo 395. 
14. Život našimi očami - novinári tretieho tisícročia - vyhodnotenie 17. ročníka 
súťaže školských časopisov. Súťaž bola rozdelená na dve kategórie: základné školy 
a stredné školy. Zúčastnilo sa osem základných škôl a tri stredné školy. 
15. Bezpečie seniorov - preventívne stretnutie pri príležitosti Svetového dňa proti 
týraniu, zanedbávaniu a zneužívaniu seniorov s Mgr. Henrietou Čechovičovou z 
Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. 
16. Petržalská burza kníh -  tradičné sprievodné podujatie počas galaprogramu 
XVI. ročníka Dní Petržalky dňa 15. júna 2013 na Dostihovej dráhe. Tradične 
ponúkame množstvo vyradených a darovaných. Ponuka kníh bola mimoriadne veľká 
cca 3 400 kníh,  záujemci si zakúpili za symbolickú cenu 0,30 Eura asi 1500 kníh.  
17.   Putovanie za dobrodružstvom - Výstavu sa nám poradilo pripraviť v 
spolupráci s Bibianou - domom umenia pre deti a Múzeom školstva a pedagogiky v 
Petržalke. Oficiálne otvorila letný program v knižnici. Návštevníci mali možnosť vidieť 
rôzne vydania kníh svetoznámych autorov dobrodružnej literatúry, akými sú Jules 
Verne, Daniel Defoe, Mark Twain, Jack London, Karl May a iní.  
  Detektív leta na Vyšehradskej 27 a na Lietavskej 14 - sprievodný program k 
letnému programu. Deti sa mali možnosť zoznámiť s detektívnymi príbehmi, a prácou 
detektívnych literárnych postáv a hrdinov. Pomocou indícií vytvorených 



knihovníčkami deti hľadali záhady v knižničnom fonde. 
18. Knižnica na Magio pláži 2013 - už po štvrtý krát Miestna knižnica Petržalka v 
spolupráci s organizátormi Magio pláže opäť otvorila na Tyršovom nábreží 
samoobslužnú knižnicu. Do letného projektu boli zaradené knihy, ktoré boli vyradené 
z knižného fondu, tzv. duplikáty, alebo ide o knihy pochádzajúce z darov od občanov. 
Okrem samoobslužnej knižnice sme pripravili prvý ročník  programov pre deti 
a dospelých.  
Program pre deti:  Učíme sa dračtinu ! – detskí knihovníci predstavili deťom sériu 
kníh autorky Cressidy  Cowellovej, deti sa stretli aj so Štikútom Strašnom Šťukovcovi,  
s postavičkou Krtka z knihy Zděnka Millera, ktoré boli spojené s čítaním a hrou, 
Kvapom  a Člupom, keď si spoločne s detskými knihovníkmi čítali o dvoch žabích 
kamarátoch a ich dobrodružstvách a nakoniec sa zabavili pri knižke Ako psíček a 
mačička varili tortu. . 
Program pre dospelých: Stretnutie so spisovateľkami z vydavateľstva Koruna, 
Petržalčankou  Lenkou Riečanskou, Martou Gegelyovovu Predstavili knihy, 
autogramiáda s možnosťou  zakúpenia kníh. Ďalšími v poradí boli                  
autorské stretnutie so spisovateľkami Slávkou Koleničovou a Janou Benkovou  a            
stretnutie so spisovateľkami Natou Sabovou autorkou knihy Hry o lásku,  Ruženou 
Scherhauferovou a Andreou Novosedlíkovou. 
19.. Knižný kolotoč -  po šiesty rok sme pripravili pred budovou Technopolu päť kôl 
Knižného kolotoča. Úspešne sme rozdali asi 750 záujemcom cca 2050 kníh a ponúkli 
sme 3 800 titulov. Najväčší záujem bol tradične 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. Všetkých radi privítame na 
všetkých našich  pobočkách v Petržalke. 
20. Otvorenie novej pobočky na Základnej škole Dudova 2 - slávnostné otvorenie 
pobočky pre deti a mládež v priestoroch Základnej školy Dudova 2. Pobočku knižnice 
sa podarilo presťahovať z pivničných priestorov na Ambroseho ulici.  Novú pobočku 
prišli podporiť okrem širokej verejnosti aj starosta  mestskej časti Petržalka Ing. 
Vladimír Bajan,  riaditeľka PhDr. Katarína Bergerová, " krstná mama„ tejto detskej 
pobočky akademická maliarka Daniela Zacharová , vedúca odboru školstva Mgr. 
Veronika Redechová, riaditeľka Staromestskej knižnice PhDr. Judita Kopáčiková a 
spisovateľka Lena Riečanska. 
21. Prvýkrát do školy - prvýkrát do knižnice - pasovanie žiakov prvých ročníkov  
základných škôl za čitateľov knižnice. Deti mali pripravené v knižnici divadielko 
a členský poplatok zdarma. 
22. Výstava Tváre slovenskej literatúry - Lucia Gardin... - Miestna knižnica 
Petržalka pripravila v spolupráci s Literárnym informačným centrom výstavu 
slovensko - talianskej fotografky Lucie Gardin. Výstavou  predstavila verejnosti 
zaujímavé portréty spisovateliek a spisovateľov, ktoré urobila v ich domácom 
prostredí alebo ateliéry. 
23. Dní dobrovoľníctva 2013 - už tretí krát sa  knižnica partnersky zapojila do Dni 
dobrovoľníctva 20. – 21. septembra 2013, ktoré každoročne organizuje 
dobrovoľnícka skupina Vrba. V Národnom onkologickom centre na Heydukovej ulici 
sme rozdali vyradené knihy z nášho fondu a darované knihy od obyvateľov Petržalky. 
24. čítačka Bratislavského klubu BRAK - BR(E)AKovanie - čítačka neformálnej 
literárnej skupiny, ktorá si hovorí BRAK a združuje vo svojich radoch začínajúcich 
autorov od 15 do 35 rokov. Príjemný podvečer bol sprievodným programom 



k slávnostnému vyhláseniu výsledkov 24. ročníka Petržalských súzvukov Ferka 
Urbánka 2013  

25. Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – slávnostné vyhlásenie výsledkov 24. 
ročníka Petržalských súzvukov Ferka Urbánka 2013. Odborná porota v zložení Dado 
Nagy, Marta Hlušíková a Miroslava Abelová už tradične hodnotila práce začínajúcich 
autorov v štyroch vekových kategóriách. 
26. Istanbul – v tomto roku sme začali čitateľom a širokej verejnosti približovať 
prostredníctvom prednášok cestovateľov, spisovateľov, ktorí navštívili rôzne kúty 
zeme. O najväčšom meste Turecka prišiel porozprávať skúsený cestovateľ a znalec 
histórie pán Peter Suja. 
27. Seniorfest – aj tento rok sa Miestna knižnica Petržalka pripravila k mesiacu 
seniorov bohatým programom. Snahou bolo, aby sa deti a mladí ľudia stretli so 
seniormi a vymenili si skúsenosti a poznatky zo života  a literatúry. Program: 
       Babinky sú plné príbehov – beseda so spisovateľkou, bývalou redaktorkou, 
jazykovou korektorkou a  prekladateľkou Toňou Revajovou. Pani spisovateľka sa 
stretla nie len s čitateľmi - seniormi ale aj s deťmi zo ZŠ internátnej na Vlasteneckom 
nám. 
       Babička rozpráva najkrajšie – stretnutie na pobočke Vyšehradská 27 prváčikov 
a šiestakov (spolu 40) zo Základnej školy Turnianska 10, a „starých rodičov“ z Klubu 
dôchodcov na Vyšehradskej ulici 35. Starí rodičia rozprávali a ukázali deťom ich prvé 
knižky, keď boli ešte malí. Rozprávali sa o tom, aké knižky čítali starí rodičia, ako sa 
ku knihám dostali, či boli ilustrované, čo čítali chlapci a čo dievčatá, kde im rodičia 
knihy kupovali, ktorá je ich najobľúbenejšia kniha, aké spomienky mali na svoju prvú 
školskú knihu Šlabikár. 
       Seniorknihomilka – čitatelia knižnice na Prokofievovej ulici čítali deťom zo 
školského klubu zo svojich obľúbených detských kníh 
       Počítače pre seniorov – po celý rok poskytujeme výuku zo základným 
ovládaním PC, tlačiarní, úprave obrázkov, používaním e-mailov a práce 
v programoch Word a Excel v priestoroch pobočky Vavilovova 26. 
28. Fantastický herbár - pod vedením Kristíny Hrončekovej zo združenia ASIL sa od 
októbra do decembra na pobočke Prokofievovej ul. 5 uskutočnili detské workshopy, 
kde sa deti  učili sušiť a lisovať, listy, kvety, trávy a podobný materiál, ktorý mohli 
nájsť cez jeseň. Vyrábali z neho obrázky, ktoré zviazali technikou knižnej väzby do 
vlastného herbára pod vedením Mareka Cibu. 
29. Dramatizované čítanie v anglickom jazyku -  séria interaktívnych stretnutí 
rodičov a detí so Zlaticou Zacharovou - Jursovovou a maskotom Hokusom, ktorí 
pokrstili novú knihu Na ceste za dvojjazyčnosťou: od informálneho k formálnemu 
vzdelávaniu.  Séria stretnutí bila ojedinelým projektom v podmienkach knižnice 
venovanému výučbe cudziemu jazyku najmenších detí v dvoj a viac jazyčných 
rodinách. 
30. Čína – v novembri sa na pobočke Miestnej knižnice Petržalka na Vavilovovej 26 
uskutočnilo ďalšie z radu cestovateľských stretnutí. Vysokoškolský pedagóg, 
politológ, spisovateľ, ale najmä skúsený cestovateľ Prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. 
početným hosťom porozprával o svojej ceste Čínou, v ktorej sa zameral na kantón 
susediaci západne s Tibetom – Sečuán.  

31. Ilustrátori ocenení na Bienále Ilustrácií Bratislava 2013 – v novembri sme 
spoločne s Bibianou medzinárodným domom umenia pre deti pripravili výstavu 
ocenených prác  24. ročníka BIB 2013. Zúčastnili sa ilustrátori zo 49 krajín celého 
sveta a odborná porota vyberala víťazné práce spomedzi viac ako 2300 prác. 
Prehliadka tých najlepších 30 diel ocenených hlavnou cenou t.j. Grand prix, alebo 



Zlatým jablkom či Plaketou, Cenou detskej poroty, Cenou primátora mesta Bratislavy 
alebo ocenením pre vydavateľstvá bola vystavená v čitárni pobočky Prokofievova 5. 
32. O psovi ktorý mal chlapca – Miestna knižnica Petržalka v spolupráci s 
vydavateľstvom Trio publishing v novembri v priestoroch pobočky pre deti a mládež v 
budove Základnej školy Dudova 2, privítala spolu s deťmi tejto školy nového vydanie 
knihy Kláry Jarunkovej O psovi, ktorý mal chlapca. Ilustrátorkou bola autorkina dcéra 
akademická maliarka Dana Zacharová, ktorá túto knihu obohatila svojimi originálnymi 
ilustráciami a je zároveň  krstnou mamou tejto novej detskej pobočky. 
33. Dva svety – v priestoroch populárno-náučnej, odbornej a cudzojazyčnej literatúry 
na Vavilovovej 26 sme pripravili výstavu mladých výtvarníčok Lucie Daučovej 
a Barbory Brodzianskej, ktoré vo svojej tvorbe používajú rôzne výtvarné techniky.  
34. Predvianočné matiné – koncom novembra v priestoroch čitárne pobočky 
Prokofievova 5 sa čitatelia a priatelia našej knižnice stretli na predvianočnom matiné   
so slovenskými spisovateľkami Lenou Riečanskou, Kristínou MIšovičovou, Katarínou 
Gillerovou a Lenkou Gahérovou. Stretnutie spríjemnilo rozprávanie a zážitky 
z predvianočnej atmosféry v rodinách autoriek a čitateliek  ich románov.  
35. Stretnutie s Mikulášom – aj tento rok Mikuláš so svojimi pomocníkmi navštívil 
všetky naše rodinné a detské pobočky.  Všade sa stretol s milými deťmi a ich pani 
učiteľkami či vychovávateľkami aj s našimi knihovníčkami a knihovníkmi. Deti mali 
pripravené  básničky, pesničky, tančeky a vinšovačky, rozprávkovým príbehom sa im 
prihovárala rozprávačka – metodička knižnice v dobovom kostýme. 
36. Vianočný svet rozprávkových príbehov – od decembra sme pripravili v knižnici 
Prokofievova 5 výstavu rozprávkových postavičiek škriatkov, vodníkov, čertíkov, 
rozprávkovej babičky a dedka a iných z dielne spisovateľky, výtvarníčky a ilustrátorky 
Vítězslavy Klimtovej. Výstava bola doplnená o práce detí z workshopov Kristíny 
Hrončekovej zo združenia ASIL. 
37. 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. 
Touto vianočnou atmosférou končíme každý kalendárny rok v našej knižnici. 
 
 
 
 
 
 
II.5. Automatizácia a internetizácia knižnično-informačných služieb a procesov 
       tvorby, ochrany a spracovania knižničného fondu. 
 
 
      5.1 Automatizácia, ochrana a spracovanie knižničného fondu. 
 
      Knižnica poskytovala v roku 2013 plne automatizované služby, celý knižný fond 
je spracovaný v elektronickej podobe a používateľom je k dispozícii  www.on-line 
katalóg na webovej stránke knižnice www.kniznicapetrzalka.sk. Knižnica od 
novembra 2005 využíva komplexný automatizovaný knižničný systém Clavius.  
       K 31.12.2013 mala knižnica 46 počítačov všetky s pripojením na internet. Z toho 
je 10 počítačov s pripojením na internet pre verejnosť, 10 počítačov slúži na účely  
on-line katalógu a 26 počítačov je v prevádzke ako pracovné PC stanice pre 
knihovníkov. 

http://www.kniznicapetrzalka.sk/


       V roku 2013 sme využívali v plnom rozsahu vybavenie všetkých pobočiek 
s počítačmi pre službu  on-line katalógov pre verejnosť.  

 
 

      5.2.  Internetizácia knižnično-informačných služieb. 
 

      V roku 2013 sme s podporou finančného grantu Ministerstva kultúry SR vybavili  
počítačmi pre verejnosť všetky detské pobočky a tým rozšírili túto službu. Dnes 
poskytujeme službu verejného internetu na pobočkách Vavilovova 26 (odborná 
a populárno-náučná literatúra),  Prokofievova 5 ,Vavilovova 24 (rodinné pobočky) 
a na troch detských pobočkách Lietavská 14, Furdekova 1, Dudova 2. Z celkového 
počtu  desiatich pobočiek poskytuje internet pre verejnosť už šesť pobočiek.  
     Knižnica počas roka 2013 poskytovala elektronické výpožičné služby 
s možnosťou vyhľadávania v on-line katalógu sprístupnenom na internete na 
webovej stránke knižnice, prístupom do čitateľského konta, vrátane možnosti využitia 
objednávania a rezervácie dokumentov. Zaznamenali sme  počet 46 088 prístupov 
na náš on-line katalóg z priestorov mimo knižnice a počet zadaných hľadaní v on-line 
katalógu dosiahol počet 384 697.  Počet prístupov  do konta z priestorov mimo 
knižnice v 2013 bol 7 200. Ako vidno v tabuľke, zaznamenali sme narastajúci vstup 
do on-line služieb cez prístup do konta. 
 
         
 
         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 

2013         384 697 46 088 7 200 

 
 
 
 
 

      Počas roka 2013 sme na našej webovej stránke www.kniznicapetrzalka.sk 
pravidelne informovali o akciách, ktoré sa konali v priestoroch knižnice, o nových 
knihách, informovali o novinkách v službách a aktualizovali údaje  v súlade so 
štandardmi pre informačné systémy s verejnou správou. V roku 2013 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. 

 
 
 
 
 

http://www.kniznicapetrzalka.sk/
http://www.infoiib.sk/
http://www.petrzalka.sk/
http://www.kniznicapetzalka.sk/


II.6.  Organizácia práce, riadiaca, kontrolná a metodická činnosť. 
 
 
        6.1. Organizácia práce, riadiace a metodická činnosť. 
 
       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 riaditeľa 
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. 

 útvar knižnično-informačných služieb a metodiky 
Organizačne sú pobočky definované ako odborné samostatné pracoviská  útvaru 
knižnično-informačných služieb riadené vedúcim útvaru. Každá pobočka má 
povereného zodpovedného knihovníka s príslušnými pracovnými povinnosťami. Od 
roku 2013 sa knižnica začala plnohodnotne venovať metodickej práci.  
Prostredníctvom metodika  venujeme pozornosť činnosti, podujatiam a komunikácii, 
využívame jednoduchý marketing na podporu kvality a informovanosti knižnice. 
Metodickú prácu využívame pri príprave podujatí a prezentácií pre školy a tiež pri 
zhodnotení každej ukončenej aktivity, resp. podujatia. Pozornosť sústreďujeme na 
nové formy a metódy práce knihovníkov, na efektívne riadenie služieb a koordináciu 
práce všetkých desiatich pobočiek.  

 útvar knižnično-informačných fondov 

 útvar ekonomiky, hospodárenia,  personálnej práce a miezd 
V riadiacej pôsobnosti vedúcej útvaru je od roku 2013 referent pre účtovníctvo, 
referentka pre hospodárenie a správu majetku, údržbár a referát pre personálnu 
prácu a mzdy. 
     Systém organizácie práce je v podmienkach Miestnej knižnice Petržalka  
podmienený základnými dokumentami a vnútornými normami knižnice, čím sú 
dôsledne sledované všetky činnosti tak, aby bola zabezpečená kvalita, efektívnosť 
a dostatočná pestrosť ponúkaných služieb a knižnično-informačnej práce jednotlivých 
organizačných zložiek.  
 
 
     6.2. Kontrolná činnosť. 
  
     Za kontrolu a riadenie činnosti pracovníkov Miestnej knižnice Petržalka 
zodpovedá v zodpovedajúcom 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. 



 
    
 
II.7. Priestorové podmienky, technické a počítačové vybavenie. 
 
      
       7.1. Priestorové podmienky. 
 
      Miestna knižnica Petržalka sídli na Kutlíkovej ul. 17 v objekte Technopolu. Všetky 
pracoviská, t.j. pobočky, sklad a archív sídlia rovnomerne rozmiestnené po celom 
území mestskej časti v nebytových priestoroch.  Nebytové priestory poskytujú 
v prevažnej miere možnosti na prevádzku základných knihovníckych činností. 
Spoločenský priestor využívaný na celoknižničné podujatia vrátane výstav sa 
nachádza na pobočke na Prokofievovej ul 5. Ostatné pobočky majú upravený 
rozlohou najväčší výpožičný priestor na výchovno – vzdelávacie a voľno-časové 
činnosti s deťmi a mládežou v kapacite jednej triedy (cca 25 osôb). 
       Pobočka náučnej a cudzojazyčnej literatúry na Vavilovovej 26 disponuje 
prízemným priestorom, ktorý je v súčasnosti využívaný  spoločne s pobočkou na 
Vavilovovej 24 ako priestor na prednášky, besedy a prezentáciu.  
       V minulom roku sme revitalizovali vstupný priestor detskej pobočky na 
Furdekovej 1 a Lietavskej 14. V tejto práci musíme nevyhnutne pokračovať postupne 
na všetkých malých pobočkách. 
 
    
       7. 2. Technické a počítačové vybavenie.  
 
     Technické a počítačové zázemie našej knižnice bol počas celého roka 2013 
funkčné, jeho kvalita je podmienená finančnými možnosťami, ktoré nám dáva 
rozpočet. V minulom roku sme doplnili technické vybavenie detských pobočiek 
počítačovými počítačovými zostavami a didaktickou technikou v počte po štyri ks 
(grant MK SR). Ďalšie dve didaktické zostavy staršieho typu (projektor, plátno, 
magnetické tabule, notebook) sa nachádzajú  na dvoch pobočkách. Rovnako sme 
nahradili dve staré pracovné zostavy, nespĺňajúce požiadavky pracoviska,  novými. 
Všetky pobočky a pracoviská vrátane riaditeľstva sú plne vybavené funkčnými 
počítačmi pre služobné účely ako aj pre verejnosť. 
 
 
II.8. Zamestnanci, vzdelávanie, BOZP. 
 
 

      8.1. Zamestnanci. 
 

      Priemerný počet zamestnancov Miestnej knižnice Petržalka za rok  2013 bol  28 
osôb. Knihovnícku prácu vykonávalo v danom roku 21 zamestnancov, pričom všetci 
spĺňajú odbornú knihovnícku kvalifikáciu. Dvaja zamestnanci úspešne ukončili 
odborné knihovnícke minimum.  
     Prevažnú časť zamestnancov tvoria ženy, v kolektíve knihovníkov pracujú 
k dnešnému dňu piati muži. Osobné náklady, položka 610 rozpočtu, dosiahli v roku 
2013 na zamestnancov celkovú čiastku  224 989 €.  

 



 
      8.2. Vzdelávanie 

 
   Na zvýšenie kvality práce, odbornosti a profesionalizácie činnosti a služieb 

knižnice venujeme pozornosť aktívnej  účasti zamestnancov na školeniach, 
seminároch a workshopoch.  

    V roku 2013 sa zamestnanci  zúčastnili niekoľkých podujatí prínosných pre prácu 
knižnice. Zorganizovali sme pre knihovníkov z vlastných zdrojov v priestoroch 
pobočky Prokofievova 5  praktické workshopy s Mgr. Tiborom Hujdičom o práci 
s detským čitateľom. Cieľom seminárov bolo ukázať možnosti, zažiť situácie 
a optimálne reagovať v konkrétnej  situácii, ktoré prináša práca detského knihovníka.  
Knihovníci sa zúčastnili vybratých seminárov a školení na rôzne témy: 

 seminár Komunitná knižnica v Zichyho paláci v Bratislave  

 dvojdňová medzinárodná prehliadka knižničných podujatí pre deti v Knižnici 
pre deti a mládež Košice 

 prednáška PhDr. Timotei Vráblovej a Gunilly Ekmann o čítaní s 
porozumením v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi 

 seminár pre knihovníkov pod vedením PhDr. Timotei Vráblovej na Bibliotéke, 
ktorý organizovalo Trio publishing 

 seminár ku  katalogizácii „ Bratislavské bibliografické dni“ 

  Hry s pamäťou - prezentácia Z. Adlerovej o práci so seniormi 
v podmienkach knižníc 

 celoslovenská prehliadka detských knižničných podujatí v knižnici Bratislava 
Nové Mesto. 

      Špeciálnym druhom vzdelávania je v podmienkach našej knižnice kvalifikovaná 
práca personálnej pracovníčky, ktorá sa zúčastnila aj v roku 2013 seminára 
o súvisiacej problematike v nadväznosti na Zákonník práce.  
       V druhom polroku 2013 absolvovala určená pracovníčka skúšku odbornej 
spôsobilosti a oprávnenosti v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov potrebnú 
v podmienkach našej knižnice. 
       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. 

 
 
8.3. BOZP a PO. 
 
       V oblasti PO a BOZP má knižnica Petržalka od roku 2011 na dodržanie zákona 
a pravidiel ochrany a bezpečnosti pred požiarmi  zabezpečenú odbornú techničku. 
Školenia a preškolenia zamestnancov sú teda zabezpečované pravidelne v zmysle 
platných predpisov.  Zamestnanci sú ihneď zaškolení pri vzniku pracovného vzťahu 
i pri uzatvorení  dohôd mimo pracovného pomeru.  Následne sa vykonávajú 
každoročne pravidelné preškolenia.  
     V zmysle platných predpisov o požiarnej ochrane boli v roku 2013 vykonané 
súvisiace pravidelné revízie elektroinštalácie na  pobočke Vyšehradská 27 
s následným odstránením revíznych závad. Všetky pobočky sú z hľadiska 
protipožiarnej bezpečnosti schopné prevádzky.  
 
 



9. Propagácia využívania fondov a služieb knižnice 
   
9.1 Propagácia využívania fondov 
 
Fondy našej knižnice propagujeme prostredníctvom informačných letákov o nových 
knihách 1x mesačne. Zverejňujeme ho uverejňujeme na našej webovej stránke 
www.kniznicapetrzalka.sk, v Petržalských novinách, na stránke Miestneho úradu 
Petržalka a  aj na Facebooku. Prostredníctvom mailovej pošty zasielajú knihovníci 
z pobočiek informačný leták o nových knihách svojim čitateľom.  
Veľmi významnou propagáciou fondu sú naše „Top rebríčky“ na Facebooku 
najčítanejších autorov a ich diel. Pracovníci na pobočkách počas roka pripravujú 
výstavky kníh k výročiam spisovateľov alebo práve k danej aktuálnej či ináč 
zaujímavej téme. Na facebooku pravidelne uverejňujeme v rubrike „MiniTipy 
knižnice“, kde knihovník odporúča titul, ktorú si čitatelia veľmi obľúbili. 
Ďalšou formou obľúbenou formou propagácie fondu na Facebooku sú „Citáty z kníh“, 
kde čitateľ za základe ukážky háda z ktorej knihy je ukážka. 
Počas roka 2013 sme našu webovú stránku www.kniznicapetrzalka.sk pravidelne 
dopĺňali o nové informácie o našich podujatiach,  o nových knihách, informovali o 
novinkách v službách a aktualizovali v súlade so štandardmi pre informačné systémy 
s verejnou správou. V roku 2013 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. 

 
 

II. 10.  Vonkajšie vzťahy, partnerstvá, spolupráca. 
 

Miestna knižnica Petržalka v roku 2013 spolupracovala s viacerými partnermi, aby 
mohla zrealizovať množstvo podujatí, či už na vlastných pobočkách alebo aj mimo 
nich. Spolupráca s partnerskými subjektami bola a je veľmi korektná a ústretová. 
Medzi najvýznamnejších partnerov pri realizácii podujatí knižnice v roku 2013 patrili: 
Bibiana – Medzinárodný dom umenia pre deti, s ktorou sme realizovali niekoľko 
spoločných výstav nielen v roku 2013.  
BROZ – Bratislavské regionálne a ochranárske združenie – s ktorým sme 
spolupracovali pri príprave výstavy Život v Dunajských luhoch na pobočke Vavilovova 
24 sme spoločne realizovali zaujímavú prednášku o živote vtákov v Dunajských 
luhoch.  
Múzeum školstva a pedagogiky – spolupráca na výstave Putovanie za 
dobrodružstvom  
Dobrovolnícka 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 burzu kníh v Onkologickom centre.  
Literárne informačné centrum- spolupráca na výstave Tváre slovenskej literatúry 
slovensko – talianskej fotografky Lucie Gardin 
Trio publishing, vydavateľstvo – spolupráca na podujatí Čítame si s UNICEF-om a  
programe na medzinárodnom veľtrhu kníh Bibliotéka – Pedagogika 2013  
Koruna, vydavateľstvo-  vydavateľstvo sa aktívne zúčastnilo na propagácii letných 
besied so slovenskými autorkami na Magio pláži v Petržalke.   

http://www.kniznicapetrzalka.sk/
http://www.kniznicapetrzalka.sk/
http://www.infoiib.sk/
http://www.petrzalka.sk/
http://www.kniznicapetzalka.sk/


Slovart, vydavateľstvo – ktoré nám poskytlo knižný dar pre ocenených autorov pri 
vyhlasovaní výsledkov 24. ročníka literárnej súťaže Petržalské súzvuky Ferka 
Urbánka  
ASIL – Asociácia ilustrátorov Slovenska- spoločne realizovaný projekt pre deti zo 
sociálne znevýhodneného prostredia, workshop Fantastický herbár. Práce detí na 
tomto workshope dopĺňali výstavu škriatkov akademickej maliarky Vítezslavy 
Klimtovej a v roku 2014 sa z prác, ktoré vznikli na tomto projekte pripravuje výstava 
v bratislavskom kníhkupectve Artfórum.    
Katedra etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave – s ktorými spoločne vytvárame projekt päťročného cyklu  výstav Taká 
bola Petržalka  
 
Aktívne  pracujeme na našej vízii knižnice, ako miesta, ktoré je otvorené naozaj pre 
všetkých a preto po celý rok ponúkame kurzy a aktivity, ktoré zastrešujeme 
v spolupráci s našimi dobrovoľníkmi alebo s prispením grantov  
Sú to:  
Kurz počítačov pre seniorov 
Kurz angličtiny pre seniorov 
English club – konverzácia v angličtine pre všetkých  
Dramatizované čítanie v anglickom jazyku pre malé deti   
Filatelistický krúžok 
Literárny klub Generácia 
Workshop Fantastický herbár 
 
Knižnicu predstavujeme a otvárame aj handicapovaným ľuďom a preto naše pobočky 
pravidelne navštevujú ľudia s Domova sociálnych služieb MOST – t.j. ľudia 
s duševnou poruchou, pre nich máme vytvorený projekt Knižkovo na pobočke 
Prokofievova 5,  s Domova sociálnych služieb Kampino – ktorí pracujú ako 
dobrovoľníci dva krát do mesiaca na pobočke Vavilovova 26 a s Domova 
sociálnych služieb prof. Karola Matulaya, ktorí raz do mesiaca navštevujú našu 
pobočku na Vavilovovej 24 
 
 

III. Informácie k plneniu rozpočtu za rok 2013 
 
      
Záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov 
 
Informácie k plneniu rozpočtu 
 
     Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Petržalka bol dňa 
18.12.2012 uznesením č.275/2012 schválený rozpočet príjmov a výdavkov na rok 
2013, v rámci ktorého boli schválené záväzné ukazovatele pre našu organizáciu 
podľa programového rozpočtu. 
Pre Miestnu knižnicu Petržalka boli v rámci rozpočtu Mestskej časti Bratislava- 
Petržalka schválené nasledovné ukazovatele:  
 
 
 
 



 
 
III.1. Príjmy. 
 

KZ PR záväzný ukazovateľ 
schválený upravený čerpanie % 

rozpočet rozpočet rozpočtu plnenia 

41 61 Bežný transfer z rozpočtu zriaďovateľa 472 594,00 473 797,00 473 753,00 99,99 

111 61 Bežný transfer zo  Štátneho rozpočtu 0,00 6 136,00 8 636,00 140,74 

43 61 Kapitálový transfer z rozpočtu zriaďovateľa 0,00 0,00 0,00 x 

111 61 Kapitálový transfer zo Štátneho rozpočtu 0,00 0,00 0,00 x 

  61 Transfery spolu: 472 594,00 479 933,00 482 389,00 100,51 

 
 

KZ PR záväzný ukazovateľ 
schválený upravený čerpanie % 

rozpočet rozpočet rozpočtu plnenia 

41 61 Bežné príjmy zriaďovateľa 20 320,00 21 523,00 27 340,83 127,03 

111 61 Bežné príjmy zo Štátneho rozpočtu 0,00 6 136,00 8 636,00 140,74 

    Bežné príjmy spolu: 20 320,00 27 659,00 35 976,83 130,07 

 
 
 
III. 2. Výdavky. 
 

KZ PR záväzný ukazovateľ 
schválený upravený čerpanie % 

rozpočet rozpočet rozpočtu plnenia 

41 61 Bežné výdavky z rozpočtu zriaďovateľa 472 594,00 473 797,00 473 753,00 99,99 

41 61 z toho osobné výdavky (610) 224 998,00 224 998,00 224 988,71 100,00 

111 61 Bežné výdavky zo Štátneho rozpočtu 0,00 6 136,00 8 636,00 140,74 

    Bežné výdavky spolu: 472 594,00 479 933,00 482 389,00 100,51 

 

KZ PR záväzný ukazovateľ 
schválený upravený čerpanie % 

rozpočet rozpočet rozpočtu plnenia 

43 61 Kapitálové výdavky z rozpočtu zriaďovateľa 0,00 0,00 0,00 x 

111 61 Kapitálové výdavky zo Štátneho rozpočtu 0,00 0,00 0,00 x 

    Kapitálové výdavky spolu: 0,00 0,00 0,00 x 

 
 
 

KZ PR záväzný ukazovateľ 
schválený upravený čerpanie % 

rozpočet rozpočet rozpočtu plnenia 

    Príjmy spolu 20 320,00 27 659,00 35 976,83 130,07 

  61 Výdavky spolu 472 594,00 479 933,00 482 389,00 100,51 

 



 
 
V roku 2013 prijala naša organizácia dotáciu zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MK SR , 
č.zmluvy:MK-6236/2013/2.5 v sume 2 500 € na nákup knižničného fondu a dotáciu zo 
ŠR prostredníctvom rozpočtu MK SR č. zmluvy:MK-6237/2013/2.1 v sume 6 136 € na 
technické dovybavenie knižnice. Dotácia v sume 2 500 € nebola pri úprave rozpočtu 
zapracovaná do upraveného rozpočtu, ale bola prijatá aj použitá  v roku 2013. Z toho 
dôvodu prišlo k prečerpaniu v položke Výdavky zo štátneho rozpočtu. Odzrkadlilo sa to 
aj v položke Príjmy zo štátneho rozpočtu. 
 
 
III. Inventarizácia majetku. 
 
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok. 
 

účet názov 
počiatočný 

prírastky úbytky 
konečný 

stav zostatok 

013 Software 10 401,48 0,00 0,00 10 401,48 

022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 15 303,39 0,00 0,00 15 303,39 

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

  Úhrn: 35 043,87 0,00 0,00 35 043,87 

 
Naša organizácia eviduje na účte 013  ekonomický, personálny a knihovnícky 

softvér. Používame knihovnícky informačný systém – Clavius na všetkých 
pracoviskách . 

Na účte 022 evidujeme nákup hnuteľného majetku, počítačov, špeciálnu lupu 
na čítanie a bibliobox pre čitateľskú verejnosť na možnosť odovzdávania kníh aj 
mimo výpožičných hodín 

Na účte 023 evidujeme  služobné motorové vozidlo Citroen Nemo, ktorý slúži 
najmä na rozvoz novo zakúpených a spracovaných kníh a prevoz materiálu pri 
realizácii  kultúrnych akcií.  
V roku 2013 nebol realizovaný nákup dlhodobého majetku z kapitálových transferov. 
 
 

 
 
 
 


