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Návrh uznesenia: 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s ch v á l i ť 

Koncepciu rozvoja Miestnej knižnice Petržalka na rok 2016 s výhľadom do roku 2020. 
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Koncepcia rozvoja Miestnej knižnice Petržalka 

na roky 2015-2020 

 

 

Východiská koncepcie  

    

 Miestna knižnica Petržalka je rozpočtovou organizáciou mestskej časti Bratislava – 

Petržalka zriadená Ustanovujúcim plénom ObNV Bratislava V dňa 20.6.1986. Je samostatne 

hospodáriacou organizáciou s právnou subjektivitou, hospodári s vlastnými každoročne 

pridelenými finančnými prostriedkami od zriaďovateľa, čím je priamo napojená na jeho rozpočet. 

 Miestna knižnica Petržalka je univerzálnou verejnou knižnicou, ktorá plní tieto hlavné 

úlohy: 

a) zabezpečenie slobodného prístupu k informáciám všetkým obyvateľom bez rozdielu, 

b) získavanie, spracovávanie, ochraňovanie, dokumentovanie a sprístupňovanie knižničných 

dokumentov (kníh, časopisov, odborných dokumentov, atď.) širokej verejnosti bez 

obmedzenia, 

c) budovanie univerzálneho knižničného fondu s prihliadnutím na dokumenty miestneho 

významu (mestská časť Petržalka, hlavné mesto Bratislava, Bratislavský kraj), 

d) sprístupňovanie knižničného fondu vo voľnom výbere bez obmedzenia, t.j. knižničný 

dokument je dostupný pre každého zaregistrovaného čitateľa formou absenčnej 

a prezenčnej výpožičky, 

e) poskytovanie sústavnej a odbornej pomoci a poradenstva v oblasti knižnično-

informačných služieb primeraných podmienkam verejnej knižnice pri výbere a získavaní 

literatúry, 

f) vytváranie podmienok na podporu voľnočasového samo vzdelávania, čím dotvára 

a spestruje kultúrny život obyvateľov mestskej časti  bez obmedzenia, 

g) sprístupňovanie elektronických informačných zdrojov (súborný katalóg BSK Infogate, 

databáza odbornej literatúry EBSCO,  v ktorých si čitatelia a používatelia môžu 

realizovať vlastné vyhľadávania cez web stránku knižnice. 
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 Z rozpočtovaných finančných prostriedkov každoročne prideľovaných zriaďovateľom, 

zakupuje Miestna knižnica Petržalka v priemere 6 000 kníh a 130 ks časopisov a denníkov.      

Celková priemerná ročná hodnota zakúpených knižničných dokumentov z dotácie zriaďovateľa 

predstavuje sumu 47 000 €. Okrem finančných prostriedkov od zriaďovateľa je každoročne 

knižničný fond dopĺňaný z prostriedkov dotačného systému MK SR. 

 V súčasnosti poskytuje knižnično-informačné služby občanom Petržalky 10 pobočiek 

rovnomerne rozložených na území mestskej časti. Každá z pobočiek má vlastné zameranie, 

vlastný živý knižničný fond. Služby zabezpečujeme na všetkých pobočkách s kvalifikovanými 

knihovníkmi. Rozsah a kvalita poskytovaných služieb zodpovedá základným požiadavkám 

verejnosti, najvyužívanejšie služby sú absenčné výpožičky domov a prezenčné výpožičky 

v knižnici, ďalej nasledujú výpožičky denníkov a časopisov. Zároveň poskytujeme služby 

verejného internetu a na web stránke elektronické výpožičné služby formou vyhľadávania v on-

line katalógu. Registrovaný čitateľ knižnice môže cestou svojho konta  využiť možnosť on-line 

objednania a rezervácie dokumentov. V marci 2014 sme sprístupnili dáta nášho fondu do on-line 

vyhľadávania v súbornom katalógu knižníc Bratislavského kraja Infogate a databázu odbornej 

literatúry anglickom jazyku EBSCO (pobočka Vavilovova 26). 

 Technické vybavenie pobočiek je na rôznej úrovni, nie každá pobočka zodpovedá 

súčasným štandardom. Spracovávanie knižničného fondu a poskytovanie knižnično-

informačných služieb realizujeme automatizovaným knižničným systémom Clavius, ktorý 

v danej verzii, ponúka spracovanie fondu a priamych výpožičiek a tiež základné on-line funkcie 

vyhľadávania, registrácie, objednávok a rezervácie v našej databáze. Vývoj a doba prinášajú 

novšie, dokonalejšie typy knižnično-informačných služieb založených na využívaní moderných 

komunikačných a informačných technológií (výpožičky elektronických kníh, hudobné nosiče...), 

čo registrujeme aj v našich podmienkach. Je preto nevyhnutné postupne sa prispôsobovať novým 

trendom, on-line  prostrediu a pod..  

 Posledné roky výrazne zaostáva náš redakčný systém – web stránka je zastaralá, 

nevyhovuje súčasným požiadavkám internetovej komunikácie, čo treba neodkladne riešiť 

v najbližšej budúcnosti. Knižnica musí mať aktuálne a moderné nástroje, ktoré jej zaručia 

návštevnosť a záujem o jej služby.  

 Priestorové možnosti, stav a podmienky prevádzky pobočiek sú jednou zo základných 

podmienok dobre fungujúcej a úspešnej knižnice. Situácia v Miestnej knižnici Petržalka je rôzna, 

podobne ako v prípade technického vybavenia. Malé pobočky, situované v prízemných 

nebytových priestoroch, môžu vykonávať len výpožičné služby bez možnosti študovní, čitární 

a organizovania komunitnej knižničnej činnosti, čo sa odráža na kolísajúcej registrácii čitateľov 

a výpožičiek. Rodinné pobočky spĺňajú súčasné štandardy po stránke služieb a knižničnej 

činnosti, čím vykazujú najlepšie štatistické výsledky. Pobočky na Vavilovovej 24 a 26 pracujú 

v nevyhovujúcich podmienkach (hliníkové niektoré nefunkčné okná a dvere, prízemie na  
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Vavilovovej 26, ktoré slúžilo do prijatia nového autorského zákona v roku 2000 ako hudobné 

oddelenie, je nefunkčné od roku 2003, priestor zateká, múry sú celoročne vlhké až plesnivé, pri 

vchode, ktorý bol niekedy v prevádzke sa sústreďujú a znemožňujú jeho používanie bezdomovci 

atď.), pričom náklady vyčíslené prenajímateľom, Bytovým družstvom Petržalka na užívanie 

priestorov sú v porovnaní so stavom prenajímaného priestoru neprimerane vysoké (spolu 

nájomné a služby 2 008 € mesačne). V súčasnosti provizórne robíme, čo sa dá, priestory  

potrebujeme, dnes prízemie Vavilovovej 26 slúži v rámci možností na obmedzenú knižničnú 

činnosť. Akútne tu chýba viacúčelový priestor – čitáreň, študovňa, multimediálny sektor, čo 

znemožňuje poskytovať adekvátne služby pobočky odbornej a cudzojazyčnej literatúry, hlavne 

študujúcej mládeži a odbornej verejnosti. Napriek naším snahám priestory nie je možné 

zrevitalizovať drobnými opravami, priestory sú dnes už minulosťou. 

 Významnou súčasťou pôsobenia Miestnej knižnice Petržalka je knižničná činnosť, ktorá 

sa za posledné roky výrazne rozšírila, obohatila o nové kultúrno-spoločenské, literárno-

vzdelávacie a motivačné podujatia pre vlastných čitateľov, používateľov ako aj širšiu verejnosť. 

Za posledné dva roky sme zaznamenali štatistický najvyšší počet zorganizovaných podujatí 

v bratislavskom kraji. V roku 2013 sme zorganizovali 684 a v roku 2014 bolo pripravených 650 

podujatí pre všetky vekové kategórie. Nárast podujatí a aktivít knižnice priamo súvisí so 

stúpajúcimi  očakávaniami používateľov a širokej verejnosti. Nároky používateľov podmieňujú 

zároveň kvalitu a fungovanie pobočiek, kvalifikáciu a motiváciu knihovníkov, ktorí musia byť 

schopní pomôcť, poradiť, ponúknuť, či usmerniť každého návštevníka. Stúpajú požiadavky na 

znalosti a vedomosti našich knihovníkov. 
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Strategická vízia rozvoja do roka 2020 
 

Základné funkcie a dlhodobé ciele Miestnej knižnice Petržalka do roku 2020: 

 

1. Budovanie, udržiavanie, ochrana a sprístupňovanie knižničného fondu v kvalite, množstve 

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

knižničných dokumentov v nadväznosti na objektívne potreby jednotlivých pobočiek 

vyplývajúce z požiadaviek čitateľov a verejnosti, ako aj na základe odbornej spolupráce  

miestnej knižnice a základných škôl mestskej časti v oblasti vzdelávania. 

 

2. Budovanie a modernizácia priestorov a priestorových podmienok pobočiek, ktoré budú  

spĺňať základné požiadavky na dobré, kvalitné a konkurenčné prostredie, 

vybavených   multifunkčnými priestormi, sektormi, oddychovými zónami, technickým 

a knihovníckym vybavením, požadovanou bezbariérovou dostupnosťou a konkrétnou 

vybavenosťou pre špeciálne skupiny obyvateľov. 

3. Rozvoj, profesionalizácia a modernizácia knižnično-informačných služieb, odbornej zručnosti 

knihovníkov v meniacich sa komunikačných podmienkach ovplyvnených rozvojom 

informačných zdrojov, technológií tak, aby používateľ a návštevník dokázal nájsť v knižnici 

potrebné informácie, poskytovanie kvalitných knižnično-informačných služieb knižnice, 

ktoré vhodne a primerane dopĺňajú a rozvíjajú kultúrno-spoločenský a voľno-časový život 

obyvateľov predovšetkým mestskej časti. 

4. Inovácia, obnova, dopĺňanie a aktualizácia technického a softvérového vybavenia knižnice 

priamo podmienená vývojom a požiadavkami používateľov na rôzne zdroje informácií. 

5. Udržanie kultúrno-vzdelávacieho významu knižnice a jej nezastupiteľnej úlohy v živote 

obyvateľov mestskej časti ako opodstatnenej, fungujúcej rozpočtovej organizácie 

dotvárajúcej jej spoločenský život a komunitné aktivity.  

 

Priority a opatrenia pre rok 2015 

1. Budovanie, ochrana a skvalitňovanie knižničných fondov v súlade s potrebami 

a záujmami občanov a obyvateľov mestskej časti Bratislava-Petržalka, nákup, 

registrácia a sprístupnenie knižničného fondu. 

 

1.2. V súlade so schváleným rozpočtom Miestnej knižnice Petržalka pre rok 2015 bola vyčlenená 

v rozpočtovej položke „Materiál“, podpoložka „Knihy, časopisy“ suma na nákup knižničného 

fondu v celkovej výške 44 400 €.  

Termín realizácie: celoročne 2015 

2.2. Na základe schválenej žiadosti a poskytnutej dotácie z grantového systému MK SR pre rok 

2015 bola knižnici pridelená dotácia v sume 4.500 €, ktorá bude použitá na nákup kníh do 
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knižného fondu novozriadenej rodinnej pobočky na Turnianskej 10, ktorý treba dobudovať a do 

knižného fondu pobočky odbornej a cudzojazyčnej literatúry na Vavilovovej 26, ktorý treba 

aktualizovať. 

Termín realizácie: november 2015 

 

2. Inovácia, skvalitnenie a profesionalizácia knižnično-informačných služieb. 

 

2.1. V záujem udržania čitateľskej základne, rozširujeme ponuku knižničných služieb zavedením 

dvoch nových typov zvýhodnených čitateľských preukazov. „Kombinovaný čitateľský preukaz“ 

umožní záujemcovi podľa vlastného výberu zvoliť si dve pobočky, ktoré môže na tento preukaz 

navštevovať a vypožičiavať si dokumenty. Poplatok za zápis na tento druh preukazu je nižší, 

akoby uhradil pri dvoch samostatných zápisoch na každej vybratej pobočke samostatne. 

„Rodinný čitateľský preukaz“ ako druhý zvýhodnený typ preukazu bude slúžiť rodinám s deťmi 

do 15 rokov, keď sa môže zapísať jeden dospelý s dvoma deťmi alebo dvaja dospelí s jedným 

dieťaťom na pobočku, ktorú si zvolí a zároveň na pobočku odbornej a cudzojazyčnej literatúry. 

Aj v tomto prípade je poplatok za uvedený rodinný čitateľský preukaz finančne zvýhodnený 

v porovnaní so samostatnými zápismi na dve pobočky. Uvedená služba bude jediná 

v bratislavskom kraji. 

2.2. S cieľom poskytovať kvalitné elektronické knižničné služby (elektronické objednávanie 

a rezervácie kníh a dokumentov, čítanie e-kníh, predlžovanie výpožičiek, žiadosti o vypracovanie 

rešerše, elektronická komunikácia s verejnosťou, atď.), zabezpečovať modernú a efektívnu 

propagáciu knižnice v kontinuite na požiadavky verejnosti, používateľov a mestskej časti  bude 

zrealizovaná inovácia web sídla knižnice v celkovej sume 4.500 €. Revitalizácia webového sídla 

s obstaraním redakčného systému bude spĺňať štandardy aj pre informatiku verejnej správy, čo 

nám súčasný systém z dôvodu zastaralosti komplikuje. Doteraz používaný systém v knižnici je 

z roku 2007. Finančné krytie bude zabezpečené z vlastných zdrojov v rámci rozpočtu knižnice. 

Termín realizácie: október 2015 

 

3. Rozvoj a skvalitňovanie odbornej spolupráce so základnými školami. 

 

3.1. Dlhodobým zámerom knižnice v oblasti udržania kvalitných knižnično-informačných služieb 

je príprava a realizácia odborných literárnych prezentácií, výstav, interaktívne čítanie, detské 

literárne súťaže, projekty (Týždeň slovenských knižníc, Deň ľudovej rozprávky, Noc v knižnici 

s Andersenom, Les ukrytý v knihe, Život našimi očami – novinári tretieho tisícročia, Petržalské 

súzvuky Ferka Urbánka, autorské stretnutia o najkrajších detských knihách Slovenska a pod.) 

v priebehu celého roka. Finančné krytie knižničných podujatí je zabezpečené z rozpočtových 

kapitol rozpočtu knižnice na rok 2015. 

Termín realizácie: celoročne 2015 

3.2. Realizácia tretej výstavy z projektu o histórii Petržalky „Taká bola Petržalka“ „Petržalka 

v rokoch 1946-1973“ v spolupráci s Katedrou muzeológie a kultúrneho dedičstva FiF UK. Tlač 

súvisiacej publikácie, realizácia populárno-náučných prezentácií pre základné a stredné školy 
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a sprievodné podujatia k výstave.  Finančné krytie je zabezpečené z rozpočtu knižnice na rok 

2015 a príspevkom z predaja kníh na Petržalskej burze v rámci Dní Petržalky. 

Termín realizácie: celoročne 2015 

 

4. Budovanie a modernizácia priestorov, priestorových podmienok a materiálno-

technického zázemia knižnice. 

 

4.1. V roku 2015 bude pripravený v spolupráci so zriaďovateľom návrh na vybudovanie štvrtej 

modernej pobočky, ktorá nahradí a skvalitní knižničné služby a vytvorí potrebné priestorové 

podmienky jestvujúcej pobočky pre deti, mládež a dospelých Vavilovova 24 (počet čitateľov 

1 448, veľkosť fondu 38 055 kníh) pri zachovaní danej lokality.  

Pobočka Vavilovova 24 je pre knižnicu jednou z najvýznamnejších, patrí medzi najväčšie 

z pohľadu veľkosti fondu a počtu čitateľov. Je situovaná v lokalite so širokým záberom územia, 

čo ju radí medzi najvyťaženejšie  pobočky s najväčším knižným fondom. V súčasnosti nedokáže 

uspokojiť potreby čitateľov a používateľov v dôsledku zlých a obmedzujúcich priestorových  

podmienok. Uvedená pobočka sídli v prenajatých priestoroch Bytového družstva Petržalka za 

nevýhodných finančných podmienok (drahý nájom a nezodpovedajúca kvalita priestorov a sietí). 

Doterajšie skúsenosti budovania pobočiek tzv. rodinného typu v samostatných priestoroch 

základných škôl, štatistické výsledky výpožičiek, vysoký záujem čitateľskej návštevnosti, 

populárnosť vzdelávacích voľno časových podujatí, verejný internet, oddychové zóny a pod.  

svedčia o správnom a efektívnom spôsobe využitia týchto priestorov škôl. Z pohľadu knižnice je 

to maximálny prínos k jej nevyhnutnej udržateľnosti. Z tohto dôvodu sa javí ako optimálna cesta 

naďalej hľadať možnosť využiť niektorú z blízkych základných škôl. 

Termín prípravy návrhu: august 2015 

 

Priority a opatrenia pre roky 2016-2020 

 

1. Budovanie, ochrana a skvalitňovanie knižničných fondov v súlade s potrebami 

a záujmami občanov a obyvateľov mestskej časti Bratislava - Petržalka, nákup, 

registrácia a sprístupnenie knižničného fondu. 

 

1.1. V nasledujúcich rokoch zostávajú základnými prioritami, vychádzajúcimi z poslania verejnej 

knižnice, práca s knižničnými fondami s cieľom zabezpečenia kvality, pestrosti a výberu kníh, 

periodík a hudobných dokumentov. Finančné krytie bude zabezpečené z rozpočtu knižnice pre 

daný rok v priemernej výške 50.000 €. 

Termín realizácie: celoročne 2016 – 2020 
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2. Virtuálne sprístupňovanie knižných fondov, podpora virtuálnej komunikácie knižnice 

s používateľmi. 

 

2.1. V roku 2016 je prioritou v tejto oblasti služieb knižnice rozšírenie ponuky informačných 

zdrojov a databáz knižnice pre čitateľskú  verejnosť. Používaný knižnično-informačný systém 

Clavius  bude v našom knižničnom katalógu rozšírený o modul Carmen, ktorý umožňuje 

vyhľadávanie a vypožičiavanie e-kníh. Predpokladaná celková obstarávacia cena vrátane 

registrácie a zakúpenia služby elektronických kníh podmienená veľkosťou nášho knižničného 

fondu predstavuje sumu 5.000 €. Finančné krytie bude zabezpečené z rozpočtu knižnice na rok 

2016. 

Termín realizácie: marec - máj 2016 

2.2. V nadväznosti na schválené rozpočty na roky 2016 - 2020 budú vyčlenené sumy na nákup 

a registráciou knižničného fondu (kníh a periodík) vo výške do 50 000 €. Knižnica sa bude 

taktiež uchádzať každoročne o grantové dotácie MK SR. 

Termín realizácie: celoročne 2016 - 2020 

 

3. Rozvoj a skvalitňovanie knižničnej činnosti, spolupráca so základnými školami, 

kultúrno-vzdelávacia práca. 

 

3.1. V roku 2016 bude Miestna knižnica Petržalka v spolupráci s BIBIANOU a Slovenskou 

sekciou IBBY hlavným usporiadateľom trojdňového festivalu „Dni detskej knihy“ (semináre, 

besedy, workshopy zamerané na podporu čítania detí a mládeže). Odhadovaný počet detských 

a dospelých účastníkov je cca 200 osôb. Predpokladané finančné náklady (honoráre, doprava, 

ubytovanie , strava hostí, otvárací program, recepcia, prijatie u starostu, spotrebný materiál (ceny, 

odmeny deťom) predstavujú sumu 7.000 €. Finančné krytie bude zabezpečené z rozpočtu 

knižnice, spoluorganizátorov a požiadavkou na grantovú dotáciu MK SR na rok 2016. 

Termín realizácie:  apríl - máj 2016 

3.2. Realizácia štvrtej a piatej výstavy z projektu o histórii Petržalky „Taká bola Petržalka“ 

s pracovnými názvami „Petržalka v rokoch 1973-1989“ a „Petržalka od roku 1989 po súčasnosť“ 

pripravená v spolupráci s Katedrou muzeológie a kultúrneho dedičstva FiF UK. Tlač súvisiacich 

publikácií, realizácia populárno-náučných prezentácií pre základné a stredné školy a sprievodné 

podujatia k výstavám.  Finančné krytie bude zabezpečené z rozpočtu knižnice na rok 2016 až 

2020 a príspevkom z predaja kníh na Petržalskej burze v rámci Dní Petržalky. Knižnica sa bude 

každoročne uchádzať o grantové dotácie MK SR zo sekcie knižničných činností. 

Termín realizácie: celoročne 2016 – 2017 

3.3. V oblasti udržania kvalitných knižnično-informačných služieb a činnosti je prioritou knižnice 

príprava a realizácia odborných literárnych prezentácií, výstav, interaktívneho čítania, detských 
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literárnych súťaží, projektov (Týždeň slovenských knižníc, Deň ľudovej rozprávky, Noc 

v knižnici s Andersenom, Les ukrytý v knihe, Život našimi očami – novinári tretieho tisícročia, 

Petržalské súzvuky Ferka Urbánka, autorské stretnutia o najkrajších detských knihách Slovenska 

a pod.) v priebehu celého roka. Finančné krytie knižničných podujatí je zabezpečené 

z rozpočtových kapitol rozpočtu knižnice a požiadavkou na grantovú dotáciu MK SR na 

knižničnú činnosť. 

Termín realizácie: celoročne 2016-2020 

 

3. Budovanie a modernizácia priestorov, priestorových podmienok a materiálno-

technického zázemia knižnice. 

 

3.1. Hlavnou prioritou knižnice v rokoch 2016 – 2017 bude vybudovanie a otvorenie štvrtej 

pobočky s moderným vybavením, bezbariérovým prístupom, multifunkčným priestorom pre deti, 

mládež a dospelých s veľkosťou knižničného fondu do 40.000 kníh. Presťahovanie pobočky 

Vavilovova 24 do novovybudovaných priestorov, rozšírenia a skvalitnenie fondu, služieb 

a činnosti knižnice, zvýšenie záujmu verejnosti a počtu registrovaných čitateľov.  

Predpokladané finančné náklady na vybudovanie pobočky v priestoroch základnej školy s danou 

kapacitou fondu, multifunkčným priestorom pre oddych a knižničnú činnosť (päť tried, sociálne 

zariadenia, denná miestnosť s príručným skladom kníh), situovanou na prízemí so samostatným 

vchodom,  bezbariérovým prístupom, úprava inžinierskych sietí, bezpečnostných zariadení, 

nákup knihovníckeho mobiliáru, doplnenie výpočtovej a elektro techniky,   predstavujú odhadom 

sumu 80.000 €. Finančné krytie bude zabezpečené rozpočtom mestskej časti a knižnice na 

súvisiaci rok. 

Termín realizácie: október - november 2016 ( 1. jún 2017) 

3.2. Druhou prioritou knižnice pre rok 2017 v oblasti budovania a modernizácie priestorových 

podmienok bude v spolupráci so zriaďovateľom príprava návrhu na vybudovanie nových 

priestorov pre pobočku odbornej a cudzojazyčnej literatúry Vavilovova 26 a znovu otvorenie 

hudobného oddelenia ako multimediálneho priestoru alebo sektoru.   

Pobočka odbornej literatúry Vavilovova 26 (počet čitateľov 874, veľkosť fondu 27 046 kníh) je 

druhou významnou pobočkou knižnice s jedinečnou funkciou, ktorá je v nevyhovujúcich 

podmienkach a je zároveň zaťažená prízemným priestorom slúžiacim do roku 2003 ako hudobné 

oddelenie. Toto prestalo plniť svoje služby z dôvodu prijatia nového autorského zákona, ktorý 

zaviedol do praxe len prezenčné výpožičky hudobných dokumentov (nosičov). Vybavenie 

hudobného oddelenia zostarlo a priestor je zchátraný. V roku 2012 bol priestor oddelenia 

čiastočne opravený, zrevidovaný je hudobný fond, dnes je využívaný príležitostne na obmedzené 

knižničné podujatia pre cca 20 osôb. Hudobná technika dnes nie je použiteľná. Je však potrebné 

obnoviť činnosť hudobného oddelenia, čo je možné dosiahnuť práve vybudovaním nových 

priestorov s multimediálnym sektorom (zónou) a tým dosiahnuť zvýšenie záujmu verejnosti 

o danú pobočku. Charakter služieb a zameranie danej pobočky predpokladá iný ako školský 
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priestor. Pri výbere priestoru je potrebné zachovať lokalitu Háje alebo Ovsište, preto príprava 

návrhu bude spracovaná v súčinnosti s Oddelením nakladania s majetkom a Oddelením školstva, 

kultúry a športu Miestneho úradu MČ Petržalka. K dnešnému dňu sa javí v danej lokalite ako 

prijateľný  nebytový priestor mestskej časti, ktorý by bol prijateľný po stavebných a dispozičných 

úpravách na Haanovej 10. Pre potreby knižnice bude treba riešiť rozlohu cca 500 m2 časti 

prízemia s bezbariérovým prístupom a časti 1. poschodia.  

Termín prípravy návrhu: 2017 

3.3. Pre rok 2018 sa stáva zásadnou prioritou vybudovanie a otvorenie pobočky odbornej 

a cudzojazyčnej literatúry, ktorá bude po rokoch opäť ponúkať služby hudobného oddelenia. 

Pobočka bude vybavená moderným knihovníckym mobiliárom, výpočtovou a zvukovou 

technikou, polyfunkčným priestorom s wifi zónou, študovňou, čitárňou, vypožičiavaním e-kníh, 

vstupom do odborných databáz, vybavením pre čítanie a návštevy osôb so zdravotným postihom 

a pod. Pobočka bude disponovať fondom vo veľkosti 40 000 titulov. 

Finančné zabezpečenie bude kryté rozpočtom knižnice na rok 2018 vo výške cca 130 000 € 

vrátane mobiliáru a technického vybavenia. 

 Termín realizácie: október 2018       

 

V Bratislave, 13.4.2015 

 

                                                                                                         PhDr. Katarína Bergerová 

                                                                                                                       riaditeľka  

 

 

 

 

 

 

Prílohy: Tabuľkové vyjadrenie predpokladaných finančných nákladov podľa súvisiacich rokov. 


