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I. Úvod.
Miestna knižnica Petržalka (ďalej len „knižnica“) ako univerzálna verejná knižnica
s miestnou pôsobnosťou, je rozpočtovou organizáciou mestskej časti Bratislava –
Petržalka. Knižnica hospodárila v roku 2014 podľa schváleného rozpočtu
s prostriedkami, ktoré jej určil zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu.
Hlavným poslaním knižnice je získavanie, spracovávanie a ochrana knižničného
fondu, poskytovanie sústavnej pomoci a poradenstva čitateľom pri ich výbere
a získavaní literatúry a tiež poskytovanie knižnično – informačných služieb v rozsahu
svojej pôsobnosti. Počas celého roka sme priebežne a systematicky rozširovali
a skvalitňovali knižničný fond, vykonali sme dve revízie knižničného fondu na
príslušných pobočkách, vyplývajúce z platných predpisov.
Z pridelených finančných prostriedkov od zriaďovateľa bolo v roku 2014
zakúpených 5 052 knižničných jednotiek (ďalej len „kn.j.“) v hodnote 39 753 €
(podrobné údaje sú uvedené nižšie v súvisiacich kapitolách správy).
Darom sme získali 1 032 kn.j. v hodnote 4 644 €.
Z grantovej dotácie MK SR sme zakúpili 308 kn.j. v hodnote 3.000 €.
Celkový stav knižničného fondu MKP k 31.12.2014 predstavuje 230 455 kn.j.
v nákladovej hodnote 975 825,- €. Z toho špeciálne (audiovizuálne) dokumenty
tvoria 5 469 kn. j. v nákladovej hodnote 30 836,04 €.
Okrem plne automatizovaných knižnično-informačných služieb sme v minulom
roku rozšírili a doplnili počítačovú vybavenosť všetkých detských pobočiek
internetom pre verejnosť a didaktickou technikou, ktorú plnohodnotne využívame
v práci knihovníkov s deťmi, mládežou a dospelými, pri prezentáciách, výstavách,
besedách, stretnutiach, kurzoch a pod. Týmto máme do bežnej každodennej práce
knihovníka zaradenú automaticky modernú techniku a metódy práce. V tomto trende
budeme naďalej pokračovať, potvrdil sa nám ako veľmi efektívny a účelný vo vzťahu
knihovník – čitateľ, používateľ.
Miestnu knižnicu Petržalka v roku 2014 celkovo navštívilo 89 476 čitateľov
a návštevníkov. Používateľov internetu pre verejnosť v tomto roku sme
zaznamenali 2 427 a na našich organizovaných knižničných podujatiach sa
zúčastnilo 10 820 návštevníkov.
Neoddeliteľnou súčasťou pôsobenia knižnice je kvalitná knižničná činnosť, ktorou
vytvára podmienky pre podporu a rozvoj voľno časového samo vzdelávania
predovšetkým miestneho obyvateľstva. Aktívne dotvára a spestruje kultúrnospoločenský život občanov Petržalky. Knižničná činnosť v roku 2014 nadväzovala na
kvalitné projekty a úspešné programy vytvorené v minulých rokoch. Východiskom
knižničnej činnosti v minulom roku bol programový zámer mestskej časti BratislavaPetržalka zefektívňovať sprístupňovanie informácií a poskytovať kvalitné knižničnoinformačné služby a rozširovať sieť pobočiek knižnice s cieľom rovnomerne pokryť
celú mestskú časť.
Najvýznamnejšími súčasťami knižničnej činnosti za uplynulý rok boli:
a) realizácia druhej etapy dohody o spolupráci našej knižnice s Katedrou
etnológie a muzeológie FiF UK v Bratislave, ktorej výsledkom bolo otvorenie
druhej výstavy o histórii Petržalky pod názvom „Petržalka v rokoch 19191946“,

b) otvorenie prvého ročníka projektu interaktívneho dramatizovaného čítania
najkrajších a najlepších detských kníh na Slovensku posledných rokov
„Čarodejník Čaroslov “ začiatkom letných prázdnin na pláži Tyršovho
nábrežia,
c) otvorenie druhej rodinnej pobočky v priestoroch prvého poschodia bočného
pavilónu Základnej školy Turnianska 10 s moderným knižničným fondom,
technickým vybavením, wifi zónou v študijnom sektore a oddychovou zónou
v multifunkčnom priestore pre deti aj staršiu mládež,
d) príprava a realizácia projektu – kampane na podporu a popularizáciu čítania,
informovanosti a prehľadu detí a mládeže o kvalitnej literatúre a knihách pod
názvom „V.v.v. – vstúp, vyber, vypožičaj“, spojenou s vydaním informačných
letákov o vybratých žánroch, typoch a knihách z našej knižnice, jej podporou
a propagáciou na facebooku a poradenstvom knihovníkov na príslušných
pobočkách,
e) príprava a realizácia prvého ročníka knižničných programov ako súčasti
moderných a efektívnych trendov v práci s dospelým čitateľom pod názvom
„Na brehu rieky kniha“ - letný knižný drink a „Vianočný knižný punč“ –
otvárame spolu Advent so súčasnými slovenskými autorkami.
Okrem vlastných podujatí sa Miestna knižnica Petržalka opäť aktívne zapojila do Dňa
dobrovoľníctva na Slovensku v spolupráci s OZ Vŕba na Onkologickom ústave Sv.
Alžbety na Heydukovej ulici. Opäť sme využili možnosť poskytnúť druhú šancu
prebytočným knihám knižnice darovaním ich návštevníkom, rodinným príslušníkom
pacientov tohto ústavu, zdravotníckemu personálu a všetkým, ktorí prejavili o knihy
záujem. Akcia nás veľmi teší, a tak, ako predchádzajúci rok, aj v roku 2014 sme sa
stretli s veľkou priazňou.
Výsledky práce a hospodárenia za uplynulý rok zaradili opätovne našu knižnicu
medzi najaktívnejšie knižnice hlavného mesta SR Bratislavy. V súčasnosti evidujeme
kvalitný knižničný fond vo voľnom výbere, máme odborné personálne zázemie
tvorené kvalifikovanými pracovníkmi na všetkých pracoviskách, vyvíjame aktívne
úsilie na jeho efektívne využitie predovšetkým formou prípravy a realizácie
knižničných služieb a podujatí modernými metódami.
Z rozpočtu pre rok 2014 sme v oblasti hospodárenia, drobnej údržby a opráv
realizovali najnevyhnutnejšie práce v priestoroch malých pobočiek, revitalizovali sme
sociálne priestory s kuchynkami na pobočkách Lietavská 16 a Vavilovova 24, 26
a vymaľovali sme vstupný priestor na Haanovej 37. Značnú záťaž z pohľadu financií
a služieb sme pocítili v dôsledku poistných udalostí – porucha kanalizácie na
Vyšehradskej 27 začiatkom roka a vlámanie s krádežou výpočtovej techniky na
Vavilovovej 24 pred letom, zatepľovaním paneláka a rekonštrukciou kúrenia na
Vyšehradskej 27. Po presťahovaní malej detskej pobočky na Lietavskej 14 a jej
zlúčením s novovybudovanou rodinnou pobočkou na Turnianskej 10 sme
v uvoľnených priestoroch po detskej pobočke situovali potrebné vysunuté pracovisko
útvaru knižnično-informačných fondov, kde je umiestnený rezervný fond knižnice
vrátane vyradených kníh po revíziách pred ich ďalším použitím a darovaných kníh.
V súčasnosti poskytuje obyvateľom mestskej časti Bratislava-Petržalka a tiež
širšej verejnosti svoje služby desať pracovísk (pobočiek) knižnice, z toho tri
pracoviská (Vavilovova 24, Vavilovova 26 a Prokofievova 5) sú otvorené aj v sobotu
počas dopoludňajších hodín od 9.00 do 12.00 h.

Pobočky so službami pre deti a mládež:
Dudova 2 a Furdekova 1.
Pobočky so službami pre deti, mládež a dospelých:
Vavilovova 24 a Vyšehradská 27.
Pobočky rodinného typu (so spoločenskými priestormi, študijnými sektormi, s wifi
zónami, oddychovými zónami pre deti a staršiu mládež a dospelých):
Prokofievova 5, Turnianska 10,
Pobočky so službami pre dospelých čitateľov:
Rovniankova 3, Haanova 37 a Lietavská 16.
Pobočka s odborným a cudzojazyčným zameraním:
Vavilovova 26.

II. Informácia o plnení hlavných úloh a cieľov za rok 2014.
II.1. Doplňovanie, spracovanie a ochrana knižničného fondu.
Miestna knižnica Petržalka aj v roku 2014 zabezpečovala doplňovanie
a spracovanie knižničného fondu pre všetky svoje pracoviská centrálne. Výber
literatúry usmerňovala akvizičná komisia zložená z 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 akvizičná komisia
zohľadňovala univerzálnosť fondu, jeho veľkosť a počet používateľov na jednotlivých
pracoviskách (pobočkách) knižnice.
1.1. Doplňovanie knižného fondu.
Knižničný fond sme v roku 2014 doplnili o 6 392 knižničných jednotiek (kn.j.) vo
finančnej hodnote 47 396,50 €, z toho sme darom získali 1 032 kn.j. Všetky
prírastky boli riadne zaevidované, menne a vecne spracované a sprístupnené
používateľom v pravidelných rozvozoch na jednotlivé pracoviská.
Knižničný fond je v knižnici používateľom sprístupnený na všetkých pracoviskách
formou voľného výberu a tiež formou on-line katalógu na našej web stránke.
Z vlastných financií pridelených v rámci rozpočtu pre rok 2014 sme kúpili 5 052
zväzkov (zv.) kníh v hodnote 39 752,82 €. Je to o 383 zv. kníh viac a o 4 740,74 €
viac, ako v roku 2013, čo je nárast o 8 %. Knižnica teda potešiteľne zaznamenala
vzrastajúci trend nákupu knižného fondu, čo znamená zvyšovanie kvality pre výber
a ponuku kníh pre našich používateľov. V porovnaní nárastu knižničného fondu s
verejnými bratislavskými knižnicami patríme k najväčším knižniciam s počtom

pobočiek a veľkosťou fondu. 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 2014 sumou 3 000 € z
dotačného systému na projekt „Bližšie k deťom, mládeži a mladým rodinám –
rozšírenie a skvalitnenie knižničného fondu.“ Cieľom projektu bol nákup novej
literatúry pre deti a mládež a dospelých v novozriadenej rodinnej pobočke na
Turnianskej 10. Knižnica rozšíri ponuku pre deti, mládež a dospelých v lokalite
Petržalka – Lúky, ktorú sme doteraz nemali pokrytú. Nákup kníh sa realizoval
z okruhu beletrie, populárno-náučnej literatúry, príručiek, učebníc, encyklopédií zo
všetkých záujmových oblastí. Zo schválených grantových financií sme kúpili 308
kn.j., ktoré boli umiestnené na pobočke Turnianska 10, aby doplnili, rozšírili
a skvalitnili fond, keďže skúsenosť nám potvrdzuje fakt, že počet dospelých čitateľov
podmieňuje ponuka literatúry pre deti a práca s detským čitateľom.
Knižnica dostala od rôznych subjektov knižné dary v počte 1 032 kn.j. vo
finančnej hodnote 4 643,68 €, ktoré boli taktiež zaevidované a spracované do
knižného fondu. Významným darom pre knižnicu bol knižný dar Nadácie Sergeja
Michalkova v počte kníh 391 zväzkov. V roku 2014 sme urobili presun 3 zv.
z pobočky Vavilovova 24, kde boli v duplicite, na pobočku Turniansku 10 pre potreby
projektu „V.V.V. - vstúp, vyber, vypožičaj“.
Porovnanie nákupu a inak získaných kníh do knižnice za rok 2012, 2013,2014

Rok

Kúpa

Grant

Dar

Celkom

2012

zv.
6.003

EUR
44.522,02

zv.
385

EUR
3.000,-

zv.
500

EUR
2.682.35

zv.
6.888

EUR
50.204.37

2013

4.669

35.012,08

319

2.500,-

841

3.396,30

5.829

40.908,38

2014

5.052

39.752,82

308

3.000

1 032

4.643.68

6.392

47.396,50

Tabuľka:
Štatistika prírastkov fondu podľa pobočiek v 2014
lokácia
počet
náklady €
P1 Lietavská 16
388
3129,83
P2 Vavilovova 26
663
6651,20
P3 Rovniankova 3
554
4086,92
P4 Haanova 37
519
3806,50
P5 Vyšehradská 27
562
3966,3
P6 Vavilovova 24
814
6007,84
Pd1 Turnianska 10
1286
8892,67
Pd3 Dudova 2
284
1849,93
Pd4 Furdekova 1
281
1810,04
Pd5 Prokofievova 5
1030
7087,29
RI Riaditeľstvo
11
107,56
Spolu
6392
47396,50

Cena MC €
4489,07
8183,65
5756,69
5449,93
5659,41
8420,74
11561,09
2580,31
2533,70
47,10
133,30
64453,31

Tabuľka:
Štatistika prírastkov MKP fondu podľa tematických skupín v 2014
tematická skupina
počet
náklady €
Cena MC €
Beletria
2987
21885
30389,55
H - Poľnohospodárska
25
118,66
174,30
Iná náučná literatúra
370
3471,02
4636,00
Mládež - Beletria
1548
9402,39
12935,69
Mládež-náučná literatúra
343
2181,21
2975,95
Spoločensko-vedná literatúra
871
8079,84
10376,48
Technická literatúra
65
581,55
781,64
V - Prírodovedecká literatúra
Spolu

183
6392

1676,80
47396,50

2183,69
64453,31

Z celkového počtu knižničných jednotiek predstavovala náučná literatúra pre
dospelých počet 2 987 ks, čo je o dve knihy viac, ako v 2013, náučná literatúra pre
deti a mládež predstavovala 343 kn.j., čo je o 40  menej ako v 2013, kedy bol
posilnený nákup na detské pobočky projektom a finančným grantom MK SR.
Knižničný fond pobočky odbornej, cudzojazyčnej a umenovednej literatúry sme
doplnili v 2014 o 663 kn.j. v nákladovej hodnote 6 651,20 €. Je to o 91 kníh viac, čo
tvorí o 14% viac ako v 2013. Nákup tvorili hlavne knihy zo spoločenskej oblasti
(ekonómia, manažment, politika, história, vojenská literatúra umenie, dejiny, sociálne
vedy, náboženstvo, šport, jazykoveda), prírodných vied (medicína, fyzika biológia,
matematika) psychológia, motivačná literatúra a počítačová literatúra. Veľký význam
má pre fond pobočky budovanie a dopĺňanie knižnice „Bratislavenzia“ o nové tituly,
ktoré sa venujú Bratislave, Petržalke a ostatným častiam Bratislavy a okolia. V 2014
sme zaevidovali do fondu 19 nových titulov o Bratislave a jej mestských častiach.
Tabuľky:
Štatistika prírastkov fondu podľa tematických skupín a pobočky 2014
lokácia: P1 Lietavská 16
tematická skupina
počet
náklady €
Cena MC €
Beletria
324
2613,70
3752,41
Iná náučná literatúra
1
4,90
9,90
Mládež - Beletria
13
116,02
170,08
Technická literatúra
3
22,42
33,89
Spoločensko-vedná literatúra
36
272
377,60
V - Prírodovedecká literatúra
10
93,84
136,29
Spolu
388
3129,93
4489,07

Štatistika prírastkov fondu podľa tematických skupín a pobočky 2014
lokácia: P2 Vavilovova 26
tematická skupina
počet
náklady €
Cena MC €
Beletria
33
242,22
262,60
H - Poľnohospodárska
3
15,83
26,46
Iná náučná literatúra
132
1427,18
1766,93
Mládež - Beletria
19
68,00
68,00
Mládež – náučná lit.
9
63,82
80,86
Spoločensko-vedná literatúra
377
3997,93
4903,76
Technická literatúra
35
325,19
435,81
V - Prírodovedecká literatúra
55
511,03
639,23
Spolu
663
6651,20
8183,65

Štatistika prírastkov fondu podľa tematických skupín a pobočky 2014
lokácia: P3 Rovniankova 3
tematická skupina
počet
náklady €
Cena MC €
Beletria
450
3262,38
4580,29
H - Poľnohospodárska
2
8,87
16,51
Iná náučná literatúra
24
200,70
300,86
Mládež - Beletria
1
6,23
8,90
Spoločensko-vedná literatúra
58
462,20
637,57
Technická literatúra
3
124,12
178,67
V - Prírodovedecká literatúra
16
124,12
178,67
Spolu
554
4086,92
5756,69

Štatistika prírastkov fondu podľa tematických skupín a pobočky 2014
lokácia: P4 Haanova 37
tematická skupina
počet
náklady €
Cena MC €
Beletria
417
2979,20
4237,77
H- Poľnohospodárska
2
8,87
16,51
Iná náučná literatúra
19
168,99
263,68
Mládež - Beletria
1
6,23
8,90
Spoločensko-vedná literatúra
60
466,22
666,10
Technická literatúra
6
62,86
91,29
V - Prírodovedecká literatúra
14
114,13
165,68
Spolu
519
3806,50
5449,93

Štatistika prírastkov fondu podľa tematických skupín a pobočky 2014
lokácia: P5 Vyšehradská 27
tematická skupina
počet
náklady €
Cena MC €
Beletria
285
2249,98
3254,50
H- Poľnohospodárska
1
4,90
9,90
Iná náučná literatúra
10
86,71
121,02
Mládež - Beletria
201
1216,21
1696,55
Mn- Mládež - náučná literatúra
33
203,78
290,46
Spoločensko-vedná literatúra
23
142,39
198,09
V - Prírodovedecká literatúra
1
1,00
1,00
Spolu
562
3966,73
5659,41

Štatistika prírastkov fondu podľa tematických skupín a pobočky 2014
lokácia: P6 Vavilovova 24
tematická skupina
počet
náklady €
Cena MC €
Beletria
418
3293,77
4639,64
H - Poľnohospodárska
2
8,87
16,51
Iná náučná literatúra
27
229,44
343,28
Mládež - Beletria
239
1517,43
2121,03
Mládež - náučná literatúra
53
337,22
464,61
Spoločensko-vedná literatúra
56
441,97
601,00
441,97Technická literatúra
4
37,42
48,89
V - Prírodovedecká literatúra
15
141,73
185,77
Spolu
814
6007,85
8420,73

Štatistika prírastkov fondu podľa tematických skupín a pobočky 2014
lokácia: Pd1 Turnianska 10
tematická skupina
počet
náklady €
Cena MC €
Beletria
560
3632,31
4700,34
H- Poľnohospodárska
11
51,52
58,61
Iná náučná literatúra
86
806,51
1054,64
Mládež - Beletria
338
1953,76
2613,12
Mn- Mládež - náučná literatúra
88
572,38
746,13
Spoločensko-vedná literatúra
161
1464,16
1859,81
Technická literatúra
4
17,77
21,95
V - Prírodovedecká literatúra
38
394,27
506,48
Spolu
1286
8892,68
11561,08

Štatistika prírastkov fondu podľa tematických skupín a pobočky 2014
lokácia: Pd3 Dudova 2
tematická skupina
počet
náklady €
Cena MC €
Beletria
5
34,23
42,55
Iná náučná literatúra
3
30,41
43,45
Mládež - Beletria
219
1414,42
1992,69
Mn- Mládež - náučná literatúra
51
328,67
451,76
Spoločensko-vedná literatúra
3
15,73
19,90
V - Prírodovedecká literatúra
3
26,47
29,95
Spolu
284
1849,93
2580,30

Štatistika prírastkov fondu podľa tematických skupín a pobočky 2014
lokácia: Pd4 Furdekova 1
tematická skupina
počet
náklady €
Cena MC €
Beletria
9
54,56
66,46
Iná náučná literatúra
3
19,32
22,61
Mládež - Beletria
218
1410,29
1988,02
Mládež - náučná literatúra
45
283,67
406,76
Spoločensko-vedná literatúra
3
15,73
19,90
V - Prírodovedecká literatúra
3
26,47
29,95
Spolu
281
1810,04
2533,70

Štatistika prírastkov fondu podľa tematických skupín a pobočky 2014
lokácia: Pd5 Prokofievova 5
tematická skupina
počet
náklady €
cena MC €
Beletria
486
3522,70
4852,98
H - Poľnohospodárska
3
14,90
19,90
Iná náučná literatúra
53
385,74
549,45
Mládež - Beletria
311
1803,60
2429,57
Mládež - náučná literatúra
64
391,67
535,36
Spoločensko-vedná literatúra
84
720,33
986,55
Technická literatúra
8
65,37
87,82
V - Prírodovedecká literatúra
21
182,98
223,78
Spolu
1030
7087,29
9685,41

Štatistika prírastkov fondu podľa tematických skupín a pobočky 2013
lokácia: RI Riaditeľstvo
tematická skupina
počet
náklady €
Cena MC €
Spoločensko-vedná literatúra
10
80,46
106,20
Technická literatúra
1
27,10
27,10
Spolu
11
107,56
133,3
Stav knižničného fondu MKP k 31.12.2014
Nosič
Knihy
AVD:
G-LP
2 887
K
727
Vi
417
CD
1 433
CD-Rom
5
Spolu

Počet kn.j
224 986

Hodnota €
944 988,96

5 469
230 455

30 836,04
975 825,00

Celkový stav knižničného fondu MKP k 31.12.2014 predstavuje 230 455 kn.j.
v nákladovej hodnote 975 825,- €. Z toho špeciálne (audiovizuálne) dokumenty tvoria
5 469 kn. j. v nákladovej hodnote 30 836,04 €.
Tabuľka:
Stav knižničného fondu MKP k 31.12.2014 podľa pobočiek
Počet
náklady
Počet náklady Stav
kníh
AVD
fondu
Náklady
Lokácia
spolu
spolu
P1 Lietavská 16
38 055 115 569,19
0
0
38 055 115 569,19
P2 Vavilovova 26
27 046 151 435,05
8
73,03
27 054 151 508,08
P3 Rovniankova 3
25 240 105 745,46
1
8,30
25 241 105 753,76
P4 Haanova 37
23 016 94 771,13
1
8,30
23 017
94 779,43
P5 Vyšehradská 27
15 045 70 092,63
1
8,30
15 046
70 100,93
P6 Vavilovova 24
35 569 155 368,42
98
306,28
35 667 155 674,70
P7 Rezervný fond
9 491 12 763,89
0
0
9491
12 763,89
P8 HaUO
851
969,84 4 970 29 192,54
5 821
29 289,38
Pd1 Turnianska 10
13 578 53 120,27
97
306,28
13 675
53 426,55
Pd3 Dudova 2
11 130 43 891,15
96
303,49
11 226
44 194,64
Pd4 Furdekova 1
12 236 45 789,60
96
303,49
12 332
46 093,09
Pd5 Prokofievova 5
28 202 113 353,74 101
317,73
28 303 113 671,47
RI Riaditeľstvo
130
1799,45
0
0
130
1 799,45
ÚKIF
72
405,60
0
0
72
405,75
224 986
5 469 30 836,04 230 455
Spolu
944 988,96
975 825,00

Miestna knižnica Petržalka
odoberala v roku 2014 60 titulov denníkov
a časopisov v 130 exemplároch. Z celkového počtu bolo 11 titulov zahraničných (
v češtine ). Časopisy sú podľa potreby prerozdelené na všetky naše pracoviská a sú
k dispozícii našim používateľom. Nákladová hodnota novín a časopisov bola
4 229,29€.
1.2. Spracovanie knižného fondu.
V súčasnosti spracovávame knižničný fond komplexne v knižnično-informačnom
systéme Clavius. Pre čitateľov je prístupný fond vo voľnom výbere a prostredníctvom
on-line
katalógu,
ktorý
je
prístupný
cez
web
stránku
knižnice
www.kniznicapetrzalka.sk.
Pre lepšiu orientáciu čitateľov sme v minulom roku zabezpečili na každej pobočke
zoznam časopisov objednaných do knižnice na rok 2014. Uvedený zoznam je
používateľom k dispozícii na všetkých pracoviskách a tiež na webovej stránke
knižnice.
1.3. Ochrana knižničného fondu.
V zmysle Zákona č. 183/2000 Z.z. o knižniciach a Vyhlášky č. 421/2003, ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii
knižničného fondu, sa v roku 2014 uskutočnili tri plánované revízie knižničného
fondu, a to na pobočke pre dospelých Lietavská 16, pobočke odbornej, náučnej
a umenovednej literatúry Vavilovova 26 a pracoviskách riaditeľstva na Kutlíkovej 17.
Na pobočke Lietavská 16 sa vo februári 2014 počas fyzickej revízie zrevidovalo
26 910 kn.j. Z evidencie pobočky sa vyradilo 3 884 kn.j. Na pobočke odbornej,
náučnej a umenovednej literatúry sa v máji 2014 zrevidovalo 31408 zv. Z evidencie
sa vyradilo 4 591 kn.j. Na pracoviskách riaditeľstva na Kutlíkovej 17 sme v auguste
2014 zrevidovali 318 zv. a vyradili 117 zv. neaktuálnej a zastaranej literatúry.
Celkove sme počas roka 2014 vyradili z uvedených pobočiek 8 641 knižných
jednotiek, ktoré predstavovali knihy stratené, opotrebované, poškodené, zastarané,
neaktuálne, duplicitné, či zaplatené čitateľmi v nákladovej finančnej hodnote
19 999,16 €.
Vyradené knižničné jednotky budeme ponúkať v 2015 na knižnej burze počas
Dní Petržalky, na letnej akcii Knižný kolotoč, v rámci Dní dobrovoľníctva, doplníme s
nimi aj susedské knižnice a samoobslužnú Open-air knižnicu na Tyršovom nábreží.
V roku 2014 sme poskytli cca 150 ks vyradených kníh v rámci spolupráce
s Mestskou knižnicou na Bratislavskú burzu počas Dní Bratislavy.
Z dôvodu ochrany pred mechanickým poškodením a znečistením systematicky
balíme vybrané nové knihy do priesvitnej ochrannej plastovej fólie. Staršie,
opotrebované vypožičiavaním a používaním knihy obnovujeme lepením, obaľovaním
do nových fólií. Opotrebované alebo poškodené značenie kníh nahrádzame novým
identickým značením.

II.2. Knižnično-informačné služby a práca s používateľmi
V roku 2014 Miestna knižnica Petržalka poskytovala svoje služby na desiatich
pracoviskách (pobočkách) v jednozmennej 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. Priemerná
návštevnosť v sobotu je 70 používateľov a 290 výpožičiek kníh.
Pobočky knižnice sú situované tak, že v danej lokalite sa nachádza jedna
pobočka pre deti a mládež 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 mesiaca september vykonala relokácia pobočky pre deti a
mládež z Lietavskej 14 a zriadili sme novú modernú pobočku tzv. rodinného typu v
priestoroch Základnej školy Turnianska 10.
2.1. Práca s používateľmi.
V roku 2014 sa v Miestnej knižnici Petržalka zaregistrovalo 7478 čitateľov, čo
je o 306 čitateľov menej, ako v roku 2013. Plán registrovaných čitateľov v roku 2014
bol 7 900 je to o 422 zaregistrovaných čitateľov menej, ako bol plánovaný odhad.
Najväčší pokles čitateľov sme zaznamenali na pobočke spoločensko-vednej,
odbornej a cudzojazyčnej literatúry na Vavilovovej 26, čo bezprostredne súvisí so
zvýšeným dopytom a využívaním po elektronických knižných zdrojov, ktoré naša
knižnica dokáže pre čitateľov napĺňať iba využitím katalógov EBSCO.
Tabuľka č. 1
Celkovo zaregistrovaní čitatelia v roku 2014

Pobočka
Vavilovova 26
Vavilovova 24
Dudova 2
Furdekova 1
Lietavská 14/Turnianska 10
Vyšehradská 27
Rovniankova 3
Haanova 37
Lietavská 16
Prokofievova 5
Spolu

Spolu
874
1448
480
698
596
261
693
663
464
1301
7478

Do veku 15 rokov sa zaregistrovalo 2 671 čitateľov, čo predstavuje 35,72 % zo
všetkých zaregistrovaných čitateľov. Je to o 115 zaregistrovaných čitateľov menej,
ako v roku 2013.
Druhá najpočetnejšia veková skupina je v rozmedzí 30-39 rokov. Zaregistrovalo
sa 953 čitateľov a tretia najpočetnejšia veková skupina je v rozmedzí 60-69 rokov.
V tejto vekovej kategórii sa zaregistrovalo 925 čitateľov.
Čitateľov nad 70 rokov bolo registrovaných 329.
Evidujeme zaregistrovaných 363 detí vo veku od 6 do 7 rokov, čo predstavujú
žiaci prvých ročníkov základných škôl, ktorým sa v našej knižnici venuje zvláštna
pozornosť nielen pri registráciách, ale aj pri celoročnej práci a ponuke podujatí pre
túto vekovú kategóriu v dopoludňajších aj odpoludňajších výpožičných hodinách.
Osobitnú pozornosť v tomto roku sme venovali aj tínedžerom vo veku od 11 do
19 rokov, pre ktorých sme vytvorili ojedinelý projekt čítania pre mladých ľudí v tomto
veku, ktorých máme zaregistrovaných až 1223.
Seniori vo veku nad 70 rokov majú členský poplatok zdarma. Zaujímavosťou je,
že máme 7 čitateľov nad 90 rokov. 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 v roku 2014 do 15 rokov.

Pobočka
Vavilovova 26
Vavilovova 24
Dudova 2
Furdekova 1
Lietavská 14/ Turnianska 10
Vyšehradská 27
Rovniankova 3
Haanova 37
Lietavská 16
Prokofievova 5
Spolu

Spolu
50
460
418
582
463
76
8
6
2
606
2 671

Miestnu knižnicu Petržalka v roku 2014 celkovo navštívilo 89 476 čitateľov
a návštevníkov. Používateľov internetu pre verejnosť v tomto roku sme
zaznamenali 2 427 a na našich organizovaných podujatiach sa zúčastnilo 10 820
návštevníkov.

Tabuľka č. 3
Prehľad návštevníkov knižnice v roku 2014

Pobočky
Vavilovova 26
Vavilovova 24
Dudova 2
Furdekova 1
Lietavská 14/ Turnianska 10
Vyšehradská 27
Rovniankova 3
Haanova 37
Lietavská 16
Prokofievova 5
Riaditeľstvo
Spolu

Čitatelia
knižnice
8 996
17 236
6 687
7 537
5 038
4 199
9 051
9 508
5 414
14 960
850
89 476

Návštevníci
Používatelia
kultúrnych
internetu pre
podujatí
verejnosť
479
753
1 490
81
1 609
116
1 890
0
1 253
126
45
0
0
0
6
0
0
0
3 266
1 351
827
10 859

2 427

2.2. Knižnično-informačné služby.
Hlavnou úlohou knižnično-informačných služieb v roku 2014 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 2014 zaznamenala 329 954
výpožičiek, čo bolo o 2 993 výpožičiek menej ako v roku 2013.
Z celkového počtu výpožičiek je 306 735 vypožičaných knižničných
jednotiek, čo predstavuje 93,29 % z celkového počtu. Výpožičky periodík v počte
22 069 kusov, čo tvorí 6,71 % celkového počtu výpožičiek. Na našich letných mimo
knižničných aktivitách a podujatiach a pri realizácii projektu Susedské knižnice sme
požičali čitateľom alebo návštevníkom 1 150 kníh.
Výpožičky beletrie pre dospelých tvoria počet 170 208, čo je 51,77% zo
všetkých uskutočnených výpožičiek.
Beletrie pre deti sme vypožičali 70 773 knižničných jednotiek, čo predstavuje
21,52% zo všetkých zrealizovaných výpožičiek.
Náučnej literatúry pre dospelých bolo požičaných 50 293 knižničných
jednotiek, čo predstavuje 15,30 % a náučnej literatúry pre deti 15 461 knižničných
jednotiek čo predstavuje 4,70 % zo všetkých zrealizovaných výpožičiek.

Tabuľka č. 4
Štatistika podľa tematického zamerania na pobočkách v roku 2014
Výpožičky podľa tematického zamerania (knihy)

Pobočka
Vavilovova 26
Vavilovova 24
Dudova 2
Furdekova 1
Lietavská 16
Vyšehradská 27
Rovniankova 3
Haanova 37
Lietavská 14 /Turnianska 10
Prokofievova 5
Riaditeľstvo
Spolu

Literatúra pre
Literatúra pre
dospelých
deti
náučná
náučná
literatúra beletria literatúra beletria
26 485
1 447
619
240
6 065
46 569
3 141 13 936
479
319
1 882
9 581
1 091
585
2 945 15 739
1 724
9 732
348
245
644
8 342
590
2 497
2 751
34 627
58
136
4 519
34 454
57
94
842
1 233
2 146 10 445
5 780
24 627
4 003 18 022
650
500
50 380

162 585

15 789

71 435

Spolu
knihy
28 791
69 711
12 261
20 360
12 049
12 073
37 572
39 124
14 666
52 432
1 150
300189

Z celkového počtu výpožičiek je 306 735 vypožičaných knižničných jednotiek tvorí
300 189 v tabuľke hlavné žánrové triedenie v kategóriách literatúra pre dospelých
(náučná literatúra a beletria) a literatúra pre deti (náučná literatúra a beletria), rozdiel
6 546 predstavuje spoločensko-vednú a odbornú literatúru nezaradenú ani v jednej
z daných kategórií.

Tabuľka č. 5
Štatistika výpožičiek periodík v roku 2014
Počet výpožičiek periodík
Pobočka
Vavilovova 26
Vavilovova 24
Dudova 2
Furdekova 1
Lietavská 14/ Turnianska 10
Vyšehradská 27
Rovniankova 3
Haanova 37
Lietavská 16
Prokofievova 5
Spolu

3 225
3 736
745
1 201
399
556
3 137
5 144
1 419
2 507
22 069

Pobočky, na ktorých sa vybavujú rezervácie (Vavilovova 24, Vavilovova 26,
Prokofievova 5), v roku 2014 zrealizovali 1 215 rezervácií pre svojich čitateľov, čo je
o 77 rezervácií menej ako v roku 2013.
Celkový počet výpožičiek na jedného registrovaného čitateľa v roku 2013 bol
3,70 knižničných jednotiek. V roku 2013 Miestna knižnica Petržalka poskytovala
svoje služby na desiatich pracoviskách (pobočkách) v jednozmennej prevádzke
v priemere 6 hodín denne.
II.3. Kultúrna, výchovná a vzdelávacia činnosť.
V súlade so Zákonom č. 183/2000 Z.z. o knižniciach 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 2014 vďaka grantu MK SR mohli
vytvoriť originálny projekt „V.v.v. - vstúp, vyber, vypožičaj“ pre staršiu školskú
mládež a mladých ľudí v tínedžerskom veku. Celý projekt je zameraný na podporu

čítania formou, ktorá je blízka cieľovej skupine, kedy sa môžu cez zaujímavý
a pútavý dizajn plagátov a malých propagačných letákov dozvedieť o knihách
vhodných pre ich vek. Knihy sú rozdelené do piatich žánrov a deti ich po prečítaní
môžu zhodnotiť farebnými dizajnovými nálepkami alebo priamo v knižnici v knihe,
ktorú čítali ( majú pre túto možnosť vytvorený zvláštny priestor v knihe). Projekt má aj
svoju vlastnú face bookovú stránku, ktorá je cestou, ako sa viac priblížiť tejto cieľovej
skupine čitateľov prostredníctvom využívania jednej zo sociálnych sietí.
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, prostredníctvom
mesačníka InBa , portálu Kam v Bratislave a kam s deťmi a iných internetových či
printových médiách.
Od roku 2011 cielene v rámci kultúrno – vzdelávacej činnosti pripravujeme pre
deti prvého stupňa základných škôl projekt Čítame si s Knihomilkou, ktorý
realizujeme na dvoch rodinných (Prokofievova 5, Turnianska 10), dvoch detských
(Dudova 2, Furdekova 1) a jednej kombinovanej pobočke (Vavilovova 24). Pri
príprave programov na toto podujatie využívame všetky naše dobré skúsenosti
a odbornosť, či praktické skúsenosti zo školení a seminárov pre detských
knihovníkov. 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. Do centra pozornosti pri tomto projekte sa dostávajú knihy
ocenené každoročne IBBY - Medzinárodnou úniou pre detskú knihu, ktorá má aj na
Slovensku svoju sekciu a Bibianou – Medzinárodným domom umenia pre deti. Jedná
sa o súťaž najkrajšia kniha jari, leta, jesene a zimy. V pozornosti máme aj detské
knihy ocenené cenou H.Ch. Andersena – čo je najvyššie ocenenie pre detskú knihu
na svete.
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 2014:
1.
Petržalka 1919-1946- druhá 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 Viedenskej električky s Petrom Martinkom, Romanom Delikátom
a Michalom Milatom. V roku 2014 uplynula práve storočnica od začatia jej prevádzky,
beseda s Pavlom Borošom o knihe Tri brehy Dunaja, rozprávanie o pohraničnom
obrannom systéme bunkrov, ktorých viac ako dvadsať máme aj v Petržalke a pod.
Prednášku viedol Miroslav Košírer z OZ Zachráňme petržalské bunkre a mala názov
Okná dokorán k petržalským dejinám.
V rámci výstavy sme zrealizovali 57
lektorovaných prednášok pre deti a študentov materských, základných a stredných
škôl z celej Petržalky. Na týchto prednáškach sa zúčastnilo 1 032 žiakov.
2.
„Nudu u nás nepoznáme!“ - jarný prázdninový program na rodinných
a detských pobočkách knižnice (Prokofievova 5, Vavilovova 24, Furdekova 1

a Lietavská 14) predstavoval vlastnú ponuku pobočiek pre školopovinné deti počas
prázdninových dní.
3.
Deň ľudovej rozprávky – na každej pobočke prebiehal iný originálny program
ktorý deťom priblížil zábavno-súťažným spôsobom krásu slovenských rozprávok,
ktoré majú hlbokú tradíciu v našej knižnej kultúre pre deti.
4.
Ilustrátorský svet Juraja Martišku - autorská výstava jedného z našich
popredných ilustrátorov, ktorého deti dôverne poznajú zo známych a obľúbených
detských kníh. Výstava bola doplnená aj o workshop, ktorý sme pripravili pre žiakov
ZŠ na Dudovej ulici 2.
5. „Literatúra na cestách„ – cyklus besied a autorských stretnutí pre používateľov
a čitateľov knižnice pripravený každé dva mesiace na pobočke Vavilovova 26 , kde
predstavujeme čitateľom nielen zaujímavé cestopisy ale aj ich autorov. V roku 2014
sme hovorili o Jemene s redaktorom televízie TA3 Andrejom Horváthom,
Dovolenkový Amsterdam sme virtuálne navštívili so sprievodcom Pavlom Sujom
a po Indii nás previedol skúsený cestovateľ prof. PhDr. Svetozár Krno, Csc.
6.
Jarný maratón s knihou - podujatie knižníc bratislavského kraja. Jeho 8.
ročník sme realizovali na piatich pobočkách knižnice, deti sa stretli s knihou Petry
Nagyovej – Džerengovej „Klára a iglu“.
7.
Noc v knižnici s Andersenom - po štvrtýkrát sme privítali 26 detských
čitateľov v pobočke Prokofievova 5 na Noci s Andersenom. Pripravený bol bohatý
zábavný program vedomostných súťaží, tvorivých dielní a iných zábavno-súťažných
aktivít s témou Poznávame Slovensko. Našimi hosťami, ktorí nielen zabavili, ale aj
deti naučili niektoré ľudové tance, boli deti z DFS Lúčka z Petržalky. Deti sa
dozvedeli o krojoch a regionálnych zaujímavostiach Slovenska. .
8.
Stretnutie so spisovateľkou Máriou Lazarovou - pani spisovateľka
navštívila dve naše pobočky Dudova 2 a Prokofievova 5, kde sme sa deti mohli
bližšie zoznámiť s jej dvoma knihami „O medvedíkovi bez mena“ a „Ema a ružová
veľryba“.
9. Les ukrytý v knihe a výstava Inšpirované prírodou IV. – petržalská knižnica sa
k celoslovenskej kampani Les ukrytý v knihe pridala aj prostredníctvom výstavy
enviromentalistu, fotografa, filmára, publicistu a režiséra Tomáša Hulíka. K výstave
sme pripravili aj sprievodné podujatia. Prezentáciu o poznávaní vtáčích hlasov
v prírode, vzácnych biotopoch Chorvátskeho ramena aj o poznávaní prírody
a živočíchov, ktoré môžeme pozorovať v Petržalke.
10. Čítajme si s Unicefom - čitateľský maratón, do ktorého sa naša knižnica zapojila
v spolupráci so základnými školami v Petržalke na Dudovej, Pankúchovej,
Budatínskej, Gessayovej, Prokofievovej a internátnej školy na Vlasteneckom
námestí, Černyševského a Turnianskej (škola s poruchami reči) po siedmykrát do
slovenského čitateľského maratónu linky detskej istoty UNICEF. Naším milým
hosťom na maratóne sa stal pod tajomným autorským menom Hana Naglik
spisovateľ, dramatik, režisér a porotca mnohých literárnych súťaží Silvester Lavrík.
11. „Život našimi očami - Novinári tretieho tisícročia“ - vyhodnotenie 18. ročníka
súťaže školských časopisov. Odborná porota v zložení novinárka Alena Kopřivová,
redaktorka a moderátorka TV Bratislava Alexandra Važanová a grafik a knižný
dizajner Peter Gala v tomto ročníku hodnotili sedem školských časopisov
vychádzajúcich na petržalských základných školách a dva stredoškolské časopisy.
12. Petržalská burza kníh - tradičné sprievodné podujatie počas galaprogramu
XVII. ročníka Dní Petržalky na Dostihovej dráhe. Tradične ponúkame množstvo
vyradených a darovaných kníh a tento rok pribudli aj MG kazety vyradené z našich

fondov. Tento rok za symbolické ceny predali alebo darovali asi 1 100 kníh a 40 ks
kaziet.
13. Open air knižnica na pláži na Tyršovom nábreží - od polovice júna do
začiatku septembra 2014 sme pripravili samoobslužnú knižnicu a podujatia pre deti
a dospelých v rámci Open air knižnice na letnej pláži na Tyršovom nábreží
v Petržalke. V spolupráci s vydavateľstvom Koruna a časopisom Slniečko sme
pripravili aj hodnotný oddychový program pre malých aj veľkých návštevníkov pláže.
Dospelí návštevníci sa stretli v programoch pod názvom „Na brehu rieky kniha“,
letný knižný drink so slovenskými autorkami. Z dôvodu nepriaznivého počasia sa
niektoré stretnutia zrealizovali v náhradných termínoch na pobočke Prokofievova 5.
Hosťami z radov spisovateliek boli Katarína Tholtová, Lena Riečanská, Tina van der
Holland, Ružena Scherhauferová, Mirka Novysedláková, Katarína Gillerová, Dana
Hlavatá, Marta Gergelyová a Erika Jarkovská. Stretnutia boli osviežené umeleckým
prednesom úryvkov z tvorby autoriek, v ktorých sa predstavili Patrícia JarjabkováGarajová, moderátorka televízie TA3 Petra Ázacis a moderátorka Karin Majtánová.
Sériou detských programov „Prekvapenie čarodejníka Čaroslova“, ktorý sa stal
novým priateľom detí v knižnici sme doplnili workshopmi s ilustrátormi kníh. Postupne
sme mali možnosť pre deti pripraviť predstavenie z ocenených kníh Žirafia mama
a iné príšery, Nejdem a basta! , Môj dedko Rýchly šíp a Rozprávka o neposlušných
kozliatkach.
Workshopy viedli ilustrátori Vlado Král a Martina Matlovičová
14. Letné prázdniny v knižnici - pre deti, ktoré boli aj cez letné dni v knižnici, sme
pripravili na každej z našich detských a rodinných pobočiek prázdninový program
pozostávajúci z hier, premietania, dramatizovaného čítania alebo vlastnej výroby
drobností pre radosť a potešenie. Letný program doplnila aj výstava Jedno slniečko
nad všetky hviezdy.
15. Výtvarné workshopy Múzeum v knižnici - sme od októbra do decembra 2014
realizovali s deťmi na pobočkách Turnianska 10 a Prokofievova 5. Stretnutia viedla
výtvarníčka a grafička Kristína Hrončeková so združenia ASIL – Asociácia
slovenských ilustrátorov. Výsledkom desiatich krásnych a tvorivých stretnutí bol
kalendár pre rok 2015 pozostávajúci z prác detí na tému Slovensko a tradície,
príroda alebo rozprávky.
16. Knižný kolotoč - už sedem rokov v letných mesiacoch naša knižnica
zabezpečuje pred budovou Technopolu tzv. Knižný kolotoč. 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.
17. Prvýkrát do školy - prvýkrát do knižnice - pasovanie žiakov prvých ročníkov
základných škôl za čitateľov knižnice. Pre deti a ich rodičov bolo na pobočke
Turnianska 10 pripravené aj predstavenie kde Čarodejník Čaroslov predstavil
prvákom knihu Marty Hlušikovej „Môj dedko Rýchly šíp“.
18. Dni dobrovoľníctva 2014 - Miestna knižnica Petržalka sa v spolupráci
s dobrovoľníckou skupinou Vŕba v roku 2014 už po štvrtýkrát 26. septembra zapojila
do projektu Dni dobrovoľníctva. V priestoroch vestibulu Onkologického Ústavu Sv.
Alžbety v Bratislave na Heydukovej ulici sme rozdávali vyradené knihy z nášho
knižného fondu. Z ponúkaných 800 titulov sme rozdali asi 500 titulov. Ponúkali sme
hlavne literatúru pre dospelých, no veľký záujem bol aj o detskú literatúru. Pevne
veríme, že okoloidúcim sme priniesli radosť, a tak ovplyvnili náladu pacientom, ich
príbuzným aj personálu, vyvolali úsmev na ich tvárach a povzbudili ich. Zostatok

kníh sme ponechali pre potreby ďalších záujemcov z radov pacientov v Susedskej
knižnici so samoobslužným výberom kníh vo vestibule ústavu.
19. Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2014 – slávnostné vyhlásenie výsledkov
jubilejného 25. ročníka Petržalských súzvukov Ferka Urbánka 2014. Odborná porota
v zložení Silvester Lavrík, Marta Hlušíková a Erik Ondrejička už tradične hodnotila
práce začínajúcich autorov v štyroch vekových kategóriách a troch žánrových
kategóriách. Už tretí rok sa po skončení vyhlasovania výsledkov uskutočnil aj
workshop s porotou.
Slávnostnému hodnoteniu predchádzal aj program, ktorý bol retrospektívou
a predstavením úspešných autorov, ktorí sa v jej štvrťstoročnej histórii stali známymi
a našli si svoje literárnu cestu. Literárny podvečer moderoval Dado Nagy a zúčastnili
sa ho v minulosti na PSFU ocenení autori Dana Hlavatá, Roman Beňo, Martin
Chudík, Pavol Sibyla a Mirka Novysedláková
20. Seniorfest - aj v roku 2014 Miestna knižnica Petržalka pripravila k mesiacu
seniorov zaujímavý literárny program. Snahou bolo, aby sa deti a mladí ľudia stretli
so seniormi a vymenili si a možno sa aj tak trocha konfrontovali svoje pohľady na
literatúru. Našimi hosťami na Seniorfeste , ktorý sme organizovali na pobočkách
Vavilovova 26, Furdekova a Dudova 2 boli záchranár , pedagóg, predseda
Slovenského Červeného kríža Doc. MUDr. Viliam Dobiáš Phd. , ktorý besedoval
o svojej knihe Volali ste záchranku ? Medzi čitateľov prišili známe osobnosti,
spisovateľ, aforista, básnik, textár a dramatik Tomáš Janovic, spisovateľ, básnik
a disident Rudolf Dobiáš. Besedu o knihe Moja svetová vojna , ktorá bola súčasťou
Seniorfestu a s ktorou sme si zároveň pripomenuli aj storočnicu od vypuknutia prvej
svetovej vojny sme mali po odbornej stránke zastrešenú vojenským historikom
Petrom Chorvátom. Besedy sa zúčastnila autorova vnučka Viera Melišková
a editorka vydavateľstva Slovart Daniela Marsinová
21. Knižný dar Nadácie Sergeja Michalkova - Miestna knižnica Petržalka rozšírila
svoj knižný fond o detskú literatúru a knihy pre dospelých v ruskom jazyku, ktorú
venovala Nadácia Sergeja Michalkova z Moskvy. Knihy budú slúžiť verejnosti –
deťom, mládeži, študentom a dospelým, ktorí sa zaujímajú o ruský jazyk či už
profesionálne alebo v rámci voľnočasového samo vzdelávania. Detské rozprávkové
knihy, básničky, detské slovníky a príbehy v ruskom jazyku nájdete na pobočkách
Turnianska 10 a Prokofievova 5 a knihy o umení, všeobecné encyklopédie,
výkladové slovníky, knihy o dejinách Ruska aj detské knihy v ruskom jazyku, ktoré
môžu čitatelia nájsť na pobočke Vavilovova 26.
22. Výstava Jozef Murgaš – výstava o vynálezcovi, kňazovi, umelcovi, signatárovi
a politikovi Jozefovi Murgašovi bola sprístupnená až do konca roka 2014 na pobočke
Vavilovova 26.
23. Výstava Európske pexeso - v spolupráci s Českým centrom v Bratislave sme
19. novembra 2014 otvorili výstavu Európske pexeso, ktorú vytvorila česká režisérka,
animátorka a výtvarníčka Maria Procházková. K výstave sa viaže aj séria
animovaných krátkych filmov o jednotlivých krajinách Európskej únie . K výstave sme
vytvorili zábavno- náučný originálny program.
24. „Vianočný knižný punč“, otvárame spolu Advent - sa stal už po tretíkrát
posledným literárnym stretnutím a záverom roka 2014 v ponukách na autorské
besedy so spisovateľmi v našej knižnici. Tohtoročnými hosťami boli Lenka
Riečanská, Silvia Antalíková a Adriana Krištofíková. Ukážku z knihy Nikdy mi nebolo
lepšie , ktorá sa na podujatí aj krstila a „krstnou mamou „ knihy sa stala herečka
Zuzka Tlučková.

25. Stretnutie s Mikulášom - aj tento rok Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelikom
a čertom navštívil všetky naše rodinné a detské pobočky. Všade sa stretol s milými
deťmi, ich rodičmi a starými rodičmi, pani učiteľkami či vychovávateľkami aj s našimi
knihovníčkami a knihovníkmi. Deti mali pripravené básničky, pesničky, tančeky
a vinšovačky.
26. Betlehemské svetlo v knižnici – tradične v posledný pracovný deň pred
sviatkami roka doniesli petržalskí skauti Betlehemské svetlo, symbol pokoja, pohody
a porozumenia, ktoré si čitatelia a návštevníci mohli odobrať do svojich domácnosti.
Tento rok sme poskytli túto možnosť na pobočkách Prokofievova , Turnianska
a Haanova. Touto vianočnou atmosférou končíme každý kalendárny rok v našej
knižnici.
27. „Susedské knižnice“ – malé samoobslužné knižničky, ktorých cieľom je
poskytnúť v obyvateľom v obytných domoch, či návštevníkom v zdravotných
zariadeniach knihy na čítanie s možnosťou ich vrátenia na pôvodné miesto, prípadne
aj doplnenie vlastnou nepotrebnou, resp. prebytočnou knihou v zodpovedajúcom
(dobrom) stave. Knihy si môžu požičať záujemci bezplatne a bez registrácie. Ide
o knihy vyradené z fondu knižnice alebo darované obyvateľmi. Máme zriadených
šesť knižničiek, a to dve na Vyšehradskej ulici č. 3 a 5, Rovniankovej 14, Wolkrovej
11, v poliklinike na Šustekovej 2 a na Onkologickom ústave Sv. Alžbety na
Heydukovej 10 v poliklinike ju zásobujeme v rámci našej dobrovoľníckej činnosti a
v spolupráci s dobrovoľníckou skupinou Vŕba.

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 2014 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. Od novembra 2005
využíva knižnica na spracovanie knižničného fondu komplexný automatizovaný
knižničný systém Clavius.
V roku 2014 sme využívali v plnom rozsahu vybavenie všetkých pobočiek
s počítačmi pre službu on-line katalógov pre verejnosť.
5.2. Internetizácia knižnično-informačných služieb.
Vo februári 2014 prebehla po piatich rokoch užívania aktualizácia knihovníckeho
programu Clavius a následne odborný pracovník firmy poskytujúcej knihovnícky
program zaškolil
a oboznámil pracovníkov knižnice s aktuálnymi novinkami
v programe. Následne boli pre rozšírenie možností užívania programu a skvalitnenia
služieb zapracované do programu prvky v nadväznosti na Zákon č. 122/2013 Z.z.
v znení neskorších predpisov o ochrane osobných údajov.
V marci 2014 sme požiadali Slovenskú národnú knižnicu o možnosť registrácie
pre spustenie a aktiváciu odborných databáz EBSCO, ktorá v priebehu
nasledujúcich mesiacov začala slúžiť naším používateľom. Databáza je prístupná na

pobočke odbornej, umenovednej a cudzojazyčnej literatúry, Vavilovova 26, prístup
do databázy sa nachádza na web stránke knižnice, www.kniznicapetrzalka.sk,
mailový kontakt na pobočku je odblit@kniznicapetrzalka.sk.
Od februára 2014 knižnica intenzívne spolupracovala s firmou SVOP na registrácii
knižnice a dát knižničného fondu do Súborného katalógu Bratislavského
samosprávneho kraja. Spustený bol 1.7.2014, prístup do databázy sa nachádza na
adrese http://bsk.infogate.sk a na Facebooku https://sk-sk.facebook.com/skkbsk.
Vyhľadávanie v katalógu sa dá realizovať taktiež cez webovú stránku knižnice,
www.kniznicapetrzalka.sk.
Knižnica poskytovala počas roka 2014 elektronické výpožičné služby
s možnosťou vyhľadávania v on-line katalógu na každej pobočke. Elektronické služby
sú sprístupnené verejnosti na internete na webovej stránke knižnice, pre
registrovaných čitateľov aj formou prístupu do čitateľského konta. Uvedený
elektronický typ výpožičnej služby poskytuje taktiež možnosť využívať objednávania
a rezervácie knižničných dokumentov.
V roku 2014 bolo zaznamenaných 43 001 prístupov do on-line katalógu mimo
knižnice. Celkový počet hľadaní v on-line katalógu dosiahol výšku 349 664.
Počet prístupov do konta mimo knižnice v 2014 dosiahol výšku 6 673. Pre
porovnanie viď tabuľka., z nej vidíme, že počty prístupov boli v 2014 menšie ako
v roku 2013, no vyššie, ako v roku 2012 a 2011, t.j., výsledky sú porovnateľné.

Tabuľka
Rok

Počet otázok

Počet vstupov do
katalógu

Počet vstupov do
konta

2011

340 298

41 411

6 014

2012

398 524

47153

6 640

2013

384 697

46 088

7 200

2014

349 664

43 001

6 673

Počas roka 2014 sme na našej webovej stránke a, facebooku knižnice pravidelne
informovali o aktivitách a podujatiach, 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. Knižnica pravidelne
využívala na propagáciu vlastných knižničných aktivít ďalšie súvisiace web stránky
a knihovnícke portály.

II.6. Organizácia práce, riadiaca, kontrolná a metodická činnosť.
6.1. Organizácia práce a riadiaca činnosť.
V roku 2014 vychádzala organizačná a riadiaca činnosť knižnice bez zmien zo
základných vnútorných noriem Miestnej knižnice Petržalka, ktorými sú Zriaďovacia
listina, Štatút, Organizačný poriadok, Odmeňovací poriadok, Pracovný poriadok,
a Knižničný poriadok s jeho neoddeliteľnými súčasťami Výpožičným poriadkom
s Cenníkom služieb.
Miestna knižnica Petržalka je organizačne členená na organizačné zložky:
Útvar riaditeľa.
Riadiaca práca je vykonávaná pravidelnými poradami riaditeľky o činnosti a práci
jednotlivých útvarov, o príprave plánov a vyhodnotení práce knižnice a jej útvarov.
V priebehu roka boli na poradách riaditeľky prerokované prípravy a zabezpečenie
podujatí a projektov, zriadenia a otvorenia novej rodinnej pobočky, materiály
o hospodárení, majetku, drobných opravách a údržbe, o činnosti menovaných komisií
vo vzťahu ku knižničnému fondu a majetku, atď.
V priebehu roka boli pravidelne zvolávané spoločné porady zamestnancov
knižnice, na ktorých boli prerokované správy a informácie o práci pobočiek,
hospodárení,
personálnych otázkach, PO, BOZP a pod. Operatívne zvolala
riaditeľka porady vedúcich s cieľom a konzultácií, prijatia opatrení a pod. v prípade
potreby (poistné udalosti, opravy, údržba atď.).
V roku 2014 spracovala riaditeľka hlavné koncepčné materiály knižnice súvisiace
s rozpočtom knižnice, vyhodnotením a plánom činnosti, vydala súvisiace smernice,
ich dodatky, metodické pokyny a príkazy alebo rozhodnutia riaditeľky. Vedením
knižnice boli vydané smernice, dodatky a metodické pokyny viazané ku konkrétnym
potrebám činnosti útvarov a v súlade s platnými predpismi a záväznými nariadeniami.
Útvar knižnično-informačných služieb a metodiky.
Útvar riadi a za dosiahnuté výsledky práce zodpovedá jeho vedúca. Do riadiacej
pôsobnosti útvaru spadajú všetky pobočky, ako samostatné pracoviská. Každá
pobočka má povereného zodpovedného knihovníka s príslušnými pracovnými
povinnosťami a zodpovednosťou nad výsledkami práce a činnosťou danej pobočky.
Vedúca útvaru plní v súčasnosti aj úlohu metodičky knižnice. Vedúca útvaru zvoláva
pravidelne poradu knihovníkov a metodickú poradu spravidla po zasadnutí porady
riaditeľky.
V spolupráci s riaditeľkou vedúca útvaru pripravuje, realizuje a zodpovedá za celo
knižničné projekty a prezentáciu knižnice.
Útvar knižnično-informačných fondov.
Útvar riadi a za dosiahnuté výsledky práce zodpovedá jeho vedúca, ktorá je
zároveň zástupkyňou riaditeľky knižnice. Do riadiacej pôsobnosti útvaru spadajú
všetky pobočky, ako samostatné pracoviská pracujúce a zodpovedajúce za správne
postupy pri evidencii, ochrane a vypožičiavaní knižničných dokumentov. Vedúca
útvaru zvoláva pravidelne raz do mesiaca akvizičnú komisiu pre výber detskej,
dospelej a náučnej literatúry.
Útvar je organizátorom gestorom projektov „Knižná burza“, „Knižný kolotoč“,
„Susedské knižnice“, „Dni dobrovoľníctva“ a samoobslužná knižnica v rámci Open air
knižnice na Tyršovom nábreží.

Útvar ekonomiky, hospodárenia, personálnej práce a miezd.
Útvar riadi a za dosiahnuté výsledky práce zodpovedá jeho vedúca. Útvar
zabezpečoval počas celého roka 2014 komplexne všetky úlohy spojené
s ekonomikou, hospodárením a personálnou prácou v zmysle platných predpisov,
príkazov a pokynov zriaďovateľa. Pravidelne spracovával ekonomické, finančné,
personálne a programové koncepčné materiály, výkazy a štatistiky v súlade
s platnými predpismi a požiadavkami zriaďovateľa. Hospodárka knižnice zabezpečila
vykonanie a spracovanie inventarizácie majetku k 31.12.2014.
6.2. Metodická činnosť.
V oblasti vnútro knižničnej metodiky sústreďovala knižnica pozornosť na nové
formy a metódy práce knihovníkov, na efektívne riadenie služieb a koordináciu práce
všetkých desiatich pobočiek.
Metodická práca bola v roku 2014 venovaná usmerňovaniu činnosti jednotlivých
pobočiek poradenstvom, pokynmi, konzultáciami, účasťou knihovníkov na celo
knižničných podujatiach, vzájomnou komunikáciou knihovníkov pobočiek s rovnakým
zameraním a metodickými návštevami.
Počas roka bolo vykonaných desať metodických návštev, na každej pobočke bola
vykonaná jedna, zameraných na kvalitu poskytovaných výpožičných služieb a stav
knižničného fondu. Z každej metodickej návštevy bol vypracovaný zápis o priebehu
a výsledku s návrhom prípadných opatrení. Následne boli na dotknutých pobočkách
vykonané kontroly plnenie prijatých opatrení.
Útvar fondov zodpovedá za správnosť všetkých knihovníckych postupov pri práci
s knižničným fondom. Na uvedenú úlohu útvaru bola zameraná aj jeho metodická
činnosť počas celého roka.
6.3. Kontrolná činnosť.
Za kontrolu a riadenie činnosti pracovníkov knižnice zodpovedá v stanovenom
rozsahu zástupkyňa riaditeľky a príslušní vedúci útvarov.
Kontrolná činnosť bola v roku 2014 zameraná predovšetkým na:
 kvalitnú a odbornú úroveň poskytovaných služieb, dodržiavanie správnych
knihovníckych postupov pri práci s čitateľom a používateľom
 plnenie hlavných ukazovateľov činnosti na rok 2014 a dodržiavania termínov
 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 17 v objekte Technopolu.

Pobočky, sklad a archív sídlia rovnomerne rozmiestnené po celom území
mestskej časti v nebytových priestoroch.
V októbri 2014 bola otvorená nová rodinná pobočka na Turnianskej 10 v pavilóne
základnej školy. Zrealizoval sa zároveň presun a zlúčenie malej detskej pobočky na
Lietavskej 14 s novovzniknutou rodinnou pobočkou. Zriadením rodinnej pobočky
knižnica získala niekoľkonásobne väčší moderný priestor zodpovedajúci
požiadavkám súčasnosti.
V pôvodnom priestore malej detskej pobočky Lietavská 14 bolo zriadené príručné
pracovisko útvaru fondov s rezervným fondom, vyradenými knihami po revíziách,
ktoré sa v súlade s platnými pravidlami a vnútornými normami knižnice pripravujú na
ďalšie využitie.
Nebytové priestory v prízemiach panelových domov, kde sídlia zostávajúce malé
pobočky, poskytujú možnosti na prevádzku základných knihovníckych činností.
Spoločenské viacúčelové priestory využívané na celo knižničné podujatia vrátane
výstav, prezentácií a oddychu sa rozšírili z pobočky na Prokofievovej 5. aj na novú
pobočku Turnianska 10. Ostatné pobočky majú výpožičný priestor upravený aj na
obmedzené výchovno-vzdelávacie a voľno-časové činnosti s deťmi a mládežou
(v kapacite jednej triedy, 20 osôb).
Pobočka náučnej a cudzojazyčnej literatúry na Vavilovovej 26 disponuje
prízemným priestorom, ktorý je po drobnej oprave a úpravách interiéru využívaný
v základnej forme spoločne s pobočkou na Vavilovovej 24 ako priestor na prednášky,
besedy a prezentáciu. Celkove priestory uvedených pobočiek už nespĺňajú
podmienky pre modernú knižnicu.
V minulom roku sme revitalizovali vstupný priestor pobočky pre dospelých na
Haanovej 37, vstupné a sociálne priestory na pobočke pre dospelých na Lietavskej
16 a čiastočne, výmenou sanity, sociálne priestory s kuchynkami na pobočkách
Vavilovovej 24, 26.
7. 2. Technické a počítačové vybavenie.
V roku 2014 poskytovala knižnica službu verejného internetu na pobočkách
Vavilovova 26 (odborná a populárno-náučná literatúra), Prokofievova 5 (rodinná
pobočka), Vavilovova 24 (pobočka pre deti, mládež a dospelých) a na troch detských
pobočkách Lietavská 14/ Turnianska 10, Furdekova 1, Dudova 2. Z celkového počtu
desiatich pobočiek poskytuje internet pre verejnosť už šesť pobočiek.
K 31.12.2014 evidujeme v knižnica 45 počítačových zostáv a 4 notebooky
s pripojením na internet. Z celkového počtu počítačov na pobočkách je 11 počítačov
s pripojením na internet pre verejnosť, 10 počítačov slúži na účely on-line katalógu
a 24 počítačov je v prevádzke ako pracovné počítačové stanice pre zamestnancov
knižnice.
Technické a počítačové zázemie našej knižnice bol počas celého roka 2014
funkčné, jeho kvalita je podmienená finančnými možnosťami, ktoré nám dáva
rozpočet. Technické vybavenie knižnice bolo finančne podporené aj dotáciou z MK
SR. V minulom roku sme doplnili technické vybavenie novej rodinnej pobočky
Turnianska 10 dvoma počítačovými zostavami pre verejnosť, notebookom, jednou
počítačovou zostavou pre výpožičné knihovnícke služby, didaktickou technikou, LCD
televízorom a DVD prehrávačom. Ďalší LCD televízor a prehrávač slúži rodinnej
pobočke Prokofievova 5 a notebook pobočkám Vavilovova 24 a 26. Rovnako sme

nahradili dve staré pracovné zostavy novými v dôsledku poistnej udalosti a krádeže
na Vavilovovej 24.
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.
Miestna knižnica Petržalka dosiahla za rok 2014 priemerný počet zamestnancov
31 osôb. Knižnica vo svojich desiatich pobočkách poskytuje pre čitateľov všetkých
kategórií knižnično-informačné služby prostredníctvom 21 knihovníkov.
V roku 2014 si jedna knihovníčka doplnila vzdelanie odborným knihovníckym
minimom v školiacom centre CVIT Bratislava.
S otvorením novej pobočky Turnianska 10 na základnej škole kolektív knihovníkov
posilnili dvaja noví knihovníci. Finančná čiastka na osobných nákladoch za rok 2014
predstavovala sumu 240 747 €.
8.2. Vzdelávanie
V nadväznosti na neustály dopyt po kvalite a nových moderných trendoch
v spoločnosti, ktoré sa nevyhýbajú ani knižničnej činnosti je potrebné, aby
knihovníci na túto situáciu boli pripravení a dokázali tieto trendy preniesť do
knižničnej práce. Preto venujeme pozornosť odbornej kvalifikácii a aktívnej účasti
zamestnancov na školeniach, seminároch a workshopoch.
V roku 2014 sa knihovníci zúčastnili podujatí, z ktorých čerpali námety aj pre
svoju prácu. V priestoroch novovybudovanej pobočky Turnianska 10 sme
zorganizovali seminár pre knihovníkov na tému: „Budúcnosť knižníc, nové cesty
prístupu k detským čitateľom“ s Mgr. Tiborom Hujdičom, na ktorý budú nadväzovať
ďalšie, ktorých cieľom je kvalitná práca s detským čitateľom.
Naši knihovníci sa zúčastnili na seminároch :
 seminár – praktické ukážky vyhľadávania v databázach pod vedením
prednášateľky Kataríny Kyseľovej z CVTI SR Galéria Artotéka
 seminár – Tipy k efektívnej komunikácii v práci – odborná prednáška Martina
Prodaja, Galéria Artotéka, oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry,
Kapucínska 1
 4. ročník medzinárodného odborného seminára „ Motivačné aktivity
s detským čitateľom“ v Košiciach zameraného na podnietenie záujmu
o knihu a ukázať, že samotné čítanie môže byť nielen poučné, ale aj
zábavné, stimulujúce a rozvíjajúce u detí predstavivosť a slovnú zásobu.
Veľkým prínosom a obohatením práce našich
knihovníkov sú aj aktivity
z knižničnej činnosti knižníc v zahraničí ako napr. účasť našej vedúcej ÚKIS
a metodičky v porote 3. ročníka prehliadky Klubu detských knižníc SKIP v spolupráci
s knižnicou mesta Hradec Králové v dňoch 15.4. -16.4.2014 v Hradci Králové na
tému „ Poézia pre deti“ pre I. stupeň základných škôl.

Ďalšími vzdelávaniami prechádzajú odborní zamestnanci ekonomického útvaru
v nadväznosti na meniacu sa legislatívu a jej uplatňovania 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 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 súlade s legislatívou od augusta 2014 bude odborná technička PO a BOZP
našu knižnicu zastrešovať i v oblasti zdravotnej pracovnej služby.
V zmysle platných predpisov o požiarnej ochrane boli v roku 2014 vykonané
súvisiace pravidelné revízie elektroinštalácie na príslušných pobočkách. Všetky
pobočky sú z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti schopné prevádzky.
II.9. Propagácia využívania fondov a služieb knižnice.
Dopĺňanie knižničného fondu, nákup nových titulov propagujeme prostredníctvom
informácií
o
knihách
raz
mesačne
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.
Významnou propagáciou fondu sú naše „Top rebríčky“ čítanosti knižných titulov na
facebooku.
Počas celého roka pripravili knihovníci na pobočkách príležitostné výstavky kníh
k výročiam spisovateľov alebo práve k danej aktuálnej, či inak zaujímavej téme.
Na našom facebooku pravidelne uverejňujeme v rubrike „Mini tipy knižnice“,
odporúčame tituly, vybraný knihovníkom jednej z pobočiek, ktoré si čitatelia za
posledné obdobie obľúbili.
Ďalšou obľúbenou formou propagácie fondu na facebooku sú „Citáty z kníh“, kde
čitateľ za základe ukážky môže hádať, z ktorej knihy je ukážka.
Počas roka 2014 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 2014 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.
V roku 2014 spolupracovala knižnica s viacerými partnermi, aby mohla
profesionálne a efektívne 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 2014 patrili:
Bibiana - Medzinárodný dom umenia pre deti, s ktorou sme realizovali v minulosti
niekoľko spoločných výstav. Tento rok sme v spolupráci s Bibianou pripravili výstavy
„Ilustrátorský svet Juraja Martišku“ a „Slovenskí ilustrátori ocenení na BIB 19672013 “.
ASIL – Asociácia ilustrátorov Slovenska - ktorí nám boli nápomocní pri grafických
návrhoch projektu „V.v.v. - vstúp, vyber, vypožičaj“ ( Peter Gála, ) a pri spoločnom
projekte čítania a vlastných ilustrácií detí s názvom „Múzeum v knižnici“ ( Kristína
Hrončeková, Marek Cina )
Múzeum školstva a pedagogiky - spolupráca na projekte „Rozprávky v starom
a novom šate“.
Dobrovoľnícka skupina Vŕba - sa venuje sprevádzaniu dlhodobo chorých a
umierajúcich ľudí. V spolupráci s touto organizáciou sme zrealizovali nielen burzu
kníh v Onkologickom centre, ale zriadili sme v týchto priestoroch aj knižnicu pre
pacientov, zdravotnícky personál a aj pre návštevníkov OÚSA.
Mládež ulice - občianske združenie, ktoré spolupracuje s našou knižnicou najmä pri
hľadaní nových ciest v práci s minoritami. Aktívne spolupracujú s pobočkou
Prokofievova 5, kde svojich klientov učia osvojenie si základných zručností pri práci
s počítačom, ktoré im pomáhajú pri dosahovaní lepších výsledkov v škole a starším
pri hľadaní si brigád alebo zamestnania.
Literárne informačné centrum - spolupráca na projekte Seniorfest a Dni slovenskej
literatúry.
Časopis Slniečko - s redakciou časopisu sme zrealizovali na troch našich
pobočkách výstavu „Jedno slniečko nad všetky hviezdy“ a dva výtvarné workshopy
s ilustrátormi Martinou Matlovičovou a Vladom Králom pri letnom programe na pláži
na Tyršovom nábr. pri detskom programe s názvom Prekvapenie čarodejníka
Čaroslova.
Trio publishing, vydavateľstvo so sídlom v Petržalke - spolupráca pri príprave
podujatí pre deti, besied s autormi a ilustrátormi a poskytli našej knižnici knižný dar
pri otvorení novej rodinnej pobočky na Turnianskej ulici.
Koruna - vydavateľstvo spropagovalo a zabezpečilo slovenské autorky na letných
besedách na pláži v Petržalke s názvom „ Na brehu rieky kniha“.
Slovart - vydavateľstvo, poskytlo knižný dar pre ocenených autorov pri vyhlasovaní
výsledkov 25. ročníka literárnej súťaže Petržalské súzvuky Ferka Urbánka a pri
otvorení novej rodinnej pobočky na Turnianskej 10. V spolupráci s vydavateľstvom
sme zabezpečovali besedu s názvom „Moje skúsenosti za svetovej vojny“.
IKAR - vydavateľstvo, poskytlo knižný dar do fondu pri príležitosti otvorenia novej
pobočky na Turnianskej 10.
Katedra etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave - spoločne pripravujeme a realizujeme projekt päťročného cyklu výstav
„Taká bola Petržalka“. V minulom roku sme pripravili výstavu „Petržalka 1919-1946“,
ku ktorej bola vydaná aj brožúra.
Domov sociálnych služieb MOST - spoločne úspešne pokračujeme v biblio
terapeutickom programe s názvom „Knižkovo“, ktorý je určený pacientom

s psychickými ochoreniami. Jedenkrát do mesiaca sa stretávajú aj s knihovníkmi
v našej knižnici pri tomto projekte.
Domov sociálnych služieb Kampino – spolupráca formou dobrovoľníckych činnosť
klientov domova dvakrát do mesiaca na pobočke Vavilovova 26 . Klientky domova
Zuzka a Silvia prichádzajú pravidelne v sprievode sociálnej pracovníčky Katky. Obe
dievčatá prejavili veľký záujem pracovať v knižnici aj preto, lebo majú pekný vzťah ku
knihám. Pracovníci knižnice sa snažia našim dobrovoľníčkam vytvoriť priateľské
prostredie a atmosféru. Zuzka a Silvia majú u nás možnosť osobnej sebarealizácie
formou jednoduchých a nenáročných fyzických prác. Činnosti sú prispôsobené ich
schopnostiam, možnostiam a aj želaniam. Dievčatá narovnávajú a ukladajú knihy
v policiach, trieda časopisy a knihy, polievajú a ošetrujú kvety. Veľmi rady čítajú
a listujú v knihách, navštívili pobočku knižnice už 46 krát a vždy sa tešia na ďalšiu
návštevu.
Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya – pravidelne, raz do mesiaca
navštevujú klienti domova našu pobočku na Vavilovovej 24.
Počas celého roka 2014 sme aktívne pracovali na našej vízii, vytvárať z knižnice
miesto, ktoré je otvorené naozaj pre všetkých, a preto po sme po celý rok ponúkali
kurzy a aktivity, ktoré úspešne zastrešujeme v spolupráci s našimi partnermi,
spolupracujúcimi organizáciami, dobrovoľníkmi a skupinami alebo s prispením
grantov.
K úspešným dobrovoľníckym aktivitám knižnice, realizovaným na jednotlivých
pobočkách, v minulom roku patrili:
Kurz počítačov pre seniorov
Kurz angličtiny pre seniorov
English club – konverzácia v angličtine pre všetkých
„Mladfila“ - filatelistický krúžok pre deti a mládež
„Múzeum v knižnici“ – 2. ročník partnerského workshopu malých čitateľov ilustrátorov
Knižný klub Bratislava pri Miestnej knižnici Petržalka so sídlom na pobočke
Prokofievova, gestorovaný vedúcou útvaru služieb a metodičkou knižnice

III. Informácia k plneniu rozpočtu za rok 2014.
Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Petržalka bol dňa
10.12.2013 uznesením č.424/2013 schválený rozpočet príjmov a výdavkov na rok
2014, v rámci ktorého boli schválené záväzné ukazovatele pre našu organizáciu
podľa programového rozpočtu.
Pre Miestnu knižnicu Petržalka boli v rámci rozpočtu Mestskej časti BratislavaPetržalka schválené nasledovné záväzné ukazovatele:
III.1. Poskytnuté transfery
v celých EUR

prog.
podpr.
prvok

záväzný ukazovateľ
TRANSFERY

00601
00601
00601
00601
00601

Bežný transfer z rozpočtu zriaďovateľa
Bežný transfer zo Štátneho rozpočtu
Kapitálový transfer z rozpočtu zriaďovateľa
Kapitálový transfer zo Štátneho rozpočtu
TRANSFERY SPOLU:

schválený
rozpočet
2014

490 814
0
0
0
490 814

upraveený
rozpočet
2014

515 778
9 694
0
0
525 472

plnenie
k
31.12.2014

515 748
9 888
0
0
525 636

percento
plnenia
rozpočtu

99,99
102,00

100,03

1.1. Príjmy
v celých EUR

schválený
rozpočet
2014

prog.
podpr.
prvok

záväzný ukazovateľ
PRÍJMY

00601
00601
00601
00601
00601
00601
00601

Bežné príjmy inkasované v prospech zriaď.
Bežné príjmy zo Štátneho rozpočtu
Bežné príjmy spolu:
Kapitálové príjmy inkasované v prosp. zr.
Kapitálové príjmy zo Štátneho rozpočtu
Kapitálové príjmy spolu:
PRÍJMY SPOLU:

upraveený
rozpočet
2014

20 420
0
20 420
0
0
0
20 420

22 721
9 694
32 415
0
0
0
32 415

plnenie
k
31.12.2014

percento
plnenia
rozpočtu

26 472
9 888
36 360
0
0
0
36 360

116,51
102,00
112,17

112,17

V roku 2014 získala naša organizácia dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtu MK SR , č. zmluvy: MK- 303/2014/2.5 v sume 3000 € na nákup knižničného
fondu a dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR č. zmluvy:MK304/2014/2.1 v sume 6 694 € na technické dovybavenie knižnice.
V II. polroku 2014 prijala naša organizácia platbu vo výške 194 € v rámci grantového
systému MK SR – Kultúrne poukazy 2014.
1.2. Výdavky
v celých EUR

schválený
rozpočet
2014

prog.
podpr.
prvok

záväzný ukazovateľ
VÝDAVKY

00601
00601
00601
00601
00601
00601
00601
00601

Bežné výdavky z rozpočtu zriaďovateľa
►z toho mzdové výdavky
Bežné výdavky zo Štátneho rozpočtu
Bežné výdavky spolu:
Kapitálové výdavky z rozpočtu zriaďovateľa
Kapitálové výdavky zo Štátneho rozpočtu
Kapitálové výdavky spolu:
VÝDAVKY SPOLU:

upraveený
rozpočet
2014

490 814
230 566
0
490 814
0
0
0
490 814

515 778
240 747
9 694
525 472
0
0
0
525 472

plnenie
k
31.12.2014

percento
plnenia
rozpočtu

515 748
240 747
9 888
525 636
0
0
0
525 636

99,99
100,00
102,00
100,03

100,03

1.3. Inventarizácia majetku.
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok.
názov

účet

počiatočný

prírastky

úbytky

stav

konečný
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

35 043,87

0,00

0,00

35 043,87

Úhrn:

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 2014 nebol knižnicou zrealizovaný nákup dlhodobého majetku z
kapitálových transferov.

9.2.2015, Bratislava

PhDr. Katarína Bergerová
riaditeľka

