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I. Úvod
Miestna knižnica Petržalka (ďalej len „knižnica“) ako univerzálna verejná knižnica a
rozpočtová organizácia mestskej časti Bratislava – Petržalka hospodárila v roku 2015
podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určil zriaďovateľ v rámci svojho
rozpočtu. Záväzné ukazovatele rozpočtu boli naplnené v súlade so schváleným plánom.
Celoročná činnosť knižnice bola napĺňaná v kontinuite s jej hlavným poslaním,
ktorým je nepretržité získavanie, spracovávanie a ochrana knižničného fondu,
poskytovanie pomoci a poradenstva čitateľom a používateľom pri výbere literatúry a tiež
poskytovanie kvalifikovaných knižnično-informačných služieb.
V roku 2015 bolo knižnici pridelených od zriaďovateľa 535 633 €
rozpočtovaných finančných prostriedkov, z ktorých bolo na nákup knižničného
fondu vyčlenených 41 158,83 €.
Z uvedenej sumy bolo zakúpených 5 068
knižničných jednotiek (ďalej len „kn.j.“), podrobné údaje sú uvedené nižšie
v súvisiacich kapitolách správy.
Darom sme zaregistrovali 900 kn.j. v hodnote 4 250 €.
Z grantovej dotácie MK SR sme zakúpili 426 kn.j. v hodnote 4 500 €.
Veľkosť knižničného fondu Miestnej knižnice Petržalka
predstavuje 228 783 kn.j. v nákladovej hodnote 1.009 774 €.

k 31.12.2015

Okrem plne automatizovaných knižnično-informačných služieb bol v roku 2015
zabezpečený internet pre verejnosť na všetkých pobočkách, wifi zóny môžu čitatelia
a používatelia knižnice využiť na pobočkách Prokofievova 5, Rovniankova 3, Vavilovova
26 a Turnianska 10. Knihovníci pracovali počas celého roka s modernou počítačovou
a didaktickou technikou (detské s rodinné pobočky). V tomto trende budeme naďalej
pokračovať, potvrdil sa nám ako veľmi efektívny a účelný vo vzťahu knihovník – čitateľ,
používateľ.
Miestnu knižnicu Petržalka navštívilo v roku 2015 celkove 108 543
registrovaných čitateľov, používateľov a návštevníkov knižničných podujatí.
Neoddeliteľnou súčasťou pôsobenia knižnice je kvalitná knižničná činnosť, ktorou
vytvára podmienky pre podporu a rozvoj voľno časového samo vzdelávania,
komunitných činností predovšetkým
miestneho obyvateľstva. Aktívne dotvára a
spestruje kultúrno-spoločenský život občanov Petržalky. Knižničná činnosť
zaznamenala v roku 2015 kvalitatívny aj kvantitatívny nárast, o čom svedčí zvýšená
návštevnosť a pozitívne odozvy účastníkov knižničných podujatí. Okrem obľúbených
vlastných celo knižničných podujatí a spoločných podujatí slovenských knižníc, sme
v roku 2015 vytvorili nové vlastné programy a projekty pre deti a dospelých, ktoré soú
zverejnené na web stránke www.kniznicapetrzalka.sk.
Výsledky práce a hospodárenia za uplynulý rok sú pre knižnicu významnou
motiváciou k udržaniu dosiahnutých výsledkov a obľúbenosti medzi petržalskou
verejnosťou. 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.

II. Plnenie hlavných úloh a cieľov za rok 2015
1. Útvar knižnično-informačných fondov
1.1. Základné ukazovatele nákupu a doplňovania knižničného fondu.
Miestna knižnica Petržalka aj v roku 2015 zabezpečovala nákup, doplňovanie
a spracovanie knižničného fondu pre všetky svoje pracoviská centrálne. Nákup sme
uskutočňovali priebežne celý rok 2015 v súlade s finančnou disciplínou a v súlade
Celkový prírastok knižničného fondu v roku 2015 predstavoval 6 394
knižničných jednotiek (kn.j.) hodnote 49 910,12 €. Všetky prírastky boli riadne
zaevidované, menne a vecne spracované a sprístupnené používateľom v pravidelných
rozvozoch na jednotlivé pracoviská. Knižničný fond je vo verejnej knižnici používateľom
sprístupnený na všetkých pracoviskách formou voľného výberu.
Z financií pridelených v rámci rozpočtu a z financií získaných z grantu pre rok 2015
sme kúpili 5 494 nových dokumentov do knižničného fondu v hodnote 45 659,83 €, čo je
o 506 kn.j. viac ako v 2014. Je potešiteľné, že opäť zaznamenávame nárast nových
kníh do fondu knižnice. Čo samozrejme znamená zvyšovanie kvality fondu pre našich
používateľov. V porovnaní s verejnými bratislavskými knižnicami sme najväčšou
knižnicou 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.
Knižnica získala v roku 2015 od Ministerstva kultúry SR finančný grant na podporu
projektu „Moderná knižnica-moderný knižničný fond-spokojný a verný čitateľ“ vo výške
4 500,- € na nákup literatúry pre detských a mladých používateľov do rodinnej pobočky
knižnice Turnianska 10 a do pobočky odbornej literatúry na Vavilovovej 26. Z
pridelenej dotácie bolo zakúpených do fondu 426 kn.j.
Knižnica zaevidovala v roku 2015 od rôznych subjektov knižné dary v počte 900
kn.j. vo finančnej hodnote 4 250,29 €. Väčšinu darov tvorili kvalitné novšie tituly od
občanov alebo vydavateľstiev.
V januári 2015 bolo dokončené spracovanie knižného daru Nadácie Sergeja
Michalkova z Moskvy. Knihy sú vo vysokej kvalite, prekrásne a bohato ilustrované.
Knihy smerovali na tri pobočky. Pobočka Turnianska 10 získala 138 kníh a Prokofievova
5 získala 133 kníh prevažne ilustrovaných rozprávok a románov pre mládež, populárno
náučné knihy pre mladých, encyklopédie z umenia a kultúry. Pobočka Vavilovova 26
(odborná) si pripísala 120 kníh prevažne populárno-náučné, ilustrované encyklopédie
z dejín Ruska, vojnové dejiny, kultúry, hudby, maliarstva, medailóny významných
osobností Ruska, životopisy spisovateľov, romány pre dospelých a zopár rozprávok.
Miestna knižnica Petržalka nakupuje literatúru od rôznych dodávateľov, či sú to
veľké distribučné firmy, vydavateľstvá alebo kníhkupectvá, u ktorých máme zľavy na
dodané knihy až do výšky 40 z maloobchodnej ceny. Takto sme ušetrili na zľavách
v 2015 celkove 18 268,43 €.

Porovnanie nákupu a inak získaných kníh do knižnice za roky 2011 - 2015.
rok
2011
2012
2013
2014
2015

kúpa
zv.
6 085
6 003
4 669
5 052
5 068

grant

dar

celkom

EUR

zv.

EUR

zv.

EUR

zv.

EUR

46.176,39
44.522,02
35.012,08
39.752,82
41 159,83

362
385
319
308
426

2.000,3.000,2.500,3 000,4 500,-

970
500
841
1 032
900

4.744,60
2.682,35
3.396,30
4.643,68
4.250,29

7 417
6 888
5 829
6 392
6 394

52.920,99
50.204.37
40.908,38
47.396,50
49 910,12

Z dôvodu rozšírenia a spestrenia fondu na najnovšej pobočke Turnianska 10 sme
zabezpečili presun kníh v medzi pobočkami knižnice
.
Presun kníh bezodplatným prevodom na inú pobočku v 2015.
Lokácie:
Z rezervného fondu na Turniansku 10
Z Vyšehradskej 27 na Turniansku 10
Z Lietavskej 16 na Turniansku 10
Z hudobného odd. na odborne a náuč. odd.
Spolu

Počet kn.j.
133
185
330
18
666

Suma €
376,30
605,84
1 237,08
61,08
2 280,30

V roku 2015 sme odoberali 52 titulov časopisov z toho zahraničných 8 titulov v 114
exemplároch. Nákladová hodnota periodík bola 4 528,40 €. Časopisy sú podľa potreby
a objednávok prerozdelené na všetky naše pracoviská a sú k dispozícii našim
používateľom. Aktuálny Zoznam časopisov prichádzajúcich do knižnice je zverejnený
na našej webovej stránke a v printe aj na každej pobočke.

Stav fondu.
Štatistika prírastkov fondu podľa pobočiek v 2015
Lokácia
Počet
P1 Lietavská 16
413
P2 Vavilovova 26
844
P3 Rovniankova 3
473
P4 Haanova 37
459
P5 Vyšehradská 27
494
P6 Vavilovova 24
839
Pd1 Turnianska 10
1 245
Pd3 Dudova 2
316
Pd4 Furdekova 1
309
Pd5 Prokofievova 5
1 000
RI Riaditeľstvo
2
Spolu
6 394

Náklady €
3 370,90
8 201,79
3 950,48
3 805,60
3 640,67
6 343,97
8 990,42
2098,41
2 061,53
7 431,80
14,53
49 910,10

Cena MC v €
4 739,32
10 192,89
5 487,01
5 338,06
5 230,16
8 955,72
11 972,18
3 007,13
2 967,94
10 268,24
19,89
68 178,54

Tabuľka:
Štatistika prírastkov MKP fondu podľa tematických skupín v 2015
Tematická skupina
Počet
Náklady v €
Beletria
2 684
21 465,55
H - Poľnohospodárska
34
291,62
Iná náučná literatúra
355
3 174,64
Mládež - Beletria
1 690
10 364,34
Mládež-náučná literatúra
315
2 227,30
Spoločensko-vedná literatúra
1073
9 946,17
Technická literatúra
53
545,94
V - Prírodovedecká literatúra
210
1 844,54
Spolu
6 394
49 910,10

Cena MC v €
29 768,03
419,89
4 117,15
14 542,36
3 146,22
12 996,90
730,59
2 457,40
68 178,54

Z celkového počtu knižničných jednotiek predstavovala náučná literatúra 2 020 ks,
čo je o 163 kníh viac ako v 2014 ( nárast o 8 %), náučná literatúra pre deti a mládež
predstavovala 315 ks, čo je o 28 kníh menej ako v 2014.
Knižničný fond pobočky odbornej, cudzojazyčnej a umenovednej literatúry
Vavilovova 26 bol doplnený v roku 2015 o 844 kn.j. hodnote 8 201,79 €. Je to o 181
kníh viac ako v roku 2014 (nárast o 22 %). Zvýšený nákup bol zaznamenaný aj
vďaka grantovým finančným prostriedkom. 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), psychológie, motivačnej literatúry, počítačovej
a záujmovej literatúry.
Veľký význam má pre fond pobočky budovanie a dopĺňanie regionálnej knižnice
„Bratislavenzia“ o nové tituly, ktoré sa venujú Bratislave a jej okoliu, Petržalke,
historickým a významným osobnostiam tohto regiónu. V 2015 sme zaevidovali do
regionálneho fondu 36 nových titulov.
Tabuľky:
Štatistika prírastkov fondu podľa tematických skupín a pobočky 2015
Lokácia: P1, Lietavská 16
Tematická skupina
Počet Náklady v €
Cena MC v €
Beletria
321
2 657,47
3 761,25
Poľnohospodárska lit.
4
28,28
40,14
Iná náučná literatúra
12
96,19
129,41
Mládež - Beletria
3
16,59
25,45
Mládež – náučná lit.
2
15,99
22,85
Spoločensko-vedná literatúra
57
451,86
614,68
Technická literatúra
2
18,06
25,80
V - Prírodovedecká literatúra
12
86,46
119,74
Spolu
413
3 370,90
4 739,32

Štatistika prírastkov fondu podľa tematických skupín a pobočky 2015
Lokácia: P2, Vavilovova 26
Tematická skupina
Počet Náklady v €
Cena MC v €
Beletria
80
461,78
548,00
H - Poľnohospodárska
8
62,47
84,51
Iná náučná literatúra
145
1 524,60
1 921,34
Mládež - Beletria
8
24,93
1 921,34
Mládež – náučná lit.
20
132,90
27,90
Spoločensko-vedná literatúra
483
4 973,35
6 142,11
Technická literatúra
23
233,80
297,56
V - Prírodovedecká literatúra
77
787,96
1 000,80
Spolu
844
8 201,79
10 192,89

Štatistika prírastkov fondu podľa tematických skupín a pobočky 2015
Lokácia: P3, Rovniankova 3
Tematická skupina
Počet Náklady v €
Cena MC v €
Beletria
357
2 995,65
4 221,01
H - Poľnohospodárska
1
6,96
9,95
Iná náučná literatúra
19
140,75
169,51
Mládež - Beletria
1
7,49
9,99
Mládež – Náučná lit.
2
15,99
22,85
Spoločensko-vedná literatúra
76
650,33
868,56
Technická literatúra
2
18,06
25,80
V - Prírodovedecká literatúra
15
115,25
159,34
Spolu
473
3 950,48
5 487,01

Štatistika prírastkov fondu podľa tematických skupín a pobočky 2015
Lokácia: P4, Haanova 37
Tematická skupina
Počet
Náklady v €
Cena MC v €
Beletria
339
2 801,65
3 977,06
H- Poľnohospodárska
3
20,88
29,85
Iná náučná literatúra
16
136,76
186,80
Mládež – Náučná lit.
2
15,99
22,85
Spoločensko-vedná literatúra
81
695,17
929,31
Technická literatúra
3
25,02
35,75
V - Prírodovedecká literatúra
15
110,13
156,44
Spolu
459
3 805,60
5 338,06

Štatistika prírastkov fondu podľa tematických skupín a pobočky 2015
Lokácia: P5, Vyšehradská 27
Tematická skupina
Počet Náklady v €
Cena MC v €
Beletria
219
1 819,89
2584,42
H- Poľnohospodárska
1
6,96
9,95
Iná náučná literatúra
7
58,54
83,55
Mládež - Beletria
196
1 222,36
1763,21
Mn- Mládež - náučná literatúra
27
202,75
286,59
Spoločensko-vedná literatúra
31
232,98
361,60
Technická lit.
2
18,06
25,80
V - Prírodovedecká literatúra
11
79,13
115,04
Spolu
494
3 640,67
5230,16

Štatistika prírastkov fondu podľa tematických skupín a pobočky 2015
Lokácia: P6, Vavilovova 24
Tematická skupina
Počet
Náklady v €
Cena MC v €
Beletria
379
3 192,06
4 517,31
H - Poľnohospodárska
2
20,89
29,85
Iná náučná literatúra
24
219,80
297,80
Mládež - Beletria
285
1 789,70
2527,30
Mládež - náučná literatúra
60
400,93
558,74
Spoločensko-vedná literatúra
71
570,32
812,36
441,97Technická literatúra
4
48,66
70,75
V - Prírodovedecká literatúra
14
101,61
141,61
Spolu
839
6 343,97
8 955,72

Štatistika prírastkov fondu podľa tematických skupín a pobočky 2015
Lokácia: Pd1, Turnianska 10
Tematická skupina
Počet
Náklady v €
Cena MC v €
Beletria
574
4 210,55
5 524,27
H- Poľnohospodárska
9
74,51
106,09
Iná náučná literatúra
62
537,51
694,16
Mládež - Beletria
361
2 197,78
2 999,25
Mn- Mládež - náučná literatúra
67
505,07
680,96
Spoločensko-vedná literatúra
130
1 103,70
1 482,47
Technická literatúra
9
87,25
119,45
V - Prírodovedecká literatúra
33
274,05
365,53
Spolu
1 245
8 990,42
11 972,18

Štatistika prírastkov fondu podľa tematických skupín a pobočky 2015
Lokácia: Pd3, Dudova 2
Tematická skupina
Počet Náklady v €
Cena MC v €
Beletria
2
13,16
18,80
Iná náučná literatúra
3
35,21
52,08
Mládež - Beletria
251
1 581,02
2 254,89
Mn- Mládež - náučná literatúra
40
279,78
394,36
Spoločensko-vedná literatúra
14
119,39
190,26
Technická lit.
3
41,99
56,95
V - Prírodovedecká literatúra
3
27,86
39,80
Spolu
316
2 098,41
3 007,13

Štatistika prírastkov fondu podľa tematických skupín a pobočky 2015
Lokácia: Pd4, Furdekova 1
Tematická skupina
Počet Náklady v €
Cena MC v €
Beletria
6
46,56
69,84
H – Poľnohospodárska1
1
17,94
29,90
Iná náučná literatúra
5
50,92
74,73
Mládež - Beletria
244
1 545,25
2 203,99
Mládež - náučná literatúra
37
264,09
374,38
Spoločensko-vedná literatúra
12
97,52
163,31
Technická lit.
1
11,39
11,99
V - Prírodovedecká literatúra
3
27,86
39,80
Spolu
309
2 061,53
2 967,94

Štatistika prírastkov fondu podľa tematických skupín a pobočky 2015
Lokácia: Pd5 Prokofievova 5
Tematická skupina
Počet
Náklady v €
Cena MC v €
Beletria
407
3 266,78
4 546,07
H - Poľnohospodárska
5
52,75
79,65
Iná náučná literatúra
42
374,36
507,77
Mládež - Beletria
341
1 979,19
2 730,37
Mládež - náučná literatúra
58
443,81
611,97
Spoločensko-vedná literatúra
116
1 037,03
1 412,36
Technická literatúra
4
43,65
60,75
V - Prírodovedecká literatúra
27
234,23
319,30
Spolu
1 000
7 431,80
10 268,24

Štatistika prírastkov fondu podľa tematických skupín a pobočky 2015
Lokácia: RI, Riaditeľstvo
Tematická skupina
Počet Náklady v €
Cena MC v €
Spoločensko-vedná literatúra
2
14,53
19,89
Spolu
2
14,53
19,89
Stav knižničného fondu Miestnej knižnice Petržalka k 31.12.2015
Počet
223 314

Knihy
AVD:

G
K
Vi
CD
CD-Rom

2 887
727
417
1 433

5
5 469

Spolu

Hodnota v €
978 937,95

228 783

30 836,04
1 009 773,99

Celkový stav knižničného fondu Miestnej knižnice Petržalka k 31.12.2015
predstavuje počet 228 783 kn.j. v nákladovej hodnote 1 009 773,99 €. Z toho špeciálne
(audiovizuálne) dokumenty tvoria 5 469 kn. j. v nákladovej hodnote 30 836,04 €.
Tabuľka:
Stav knižničného fondu MKP k 31.12.2015 podľa pobočiek
Počet Náklady
Počet Náklady Stav
kníh
AVD
fondu
Lokácia
spolu
Náklady spolu
P1 Lietavská 16
23 462 97 611,58
0
0
23 462
97 611,58
P2 Vavilovova 26
27 902 159 675,54
8
73,03
27 910
159 748,57
P3 Rovniankova 3
25 708 109 674,26
1
8,30
25 709
109 682,56
P4 Haanova 37
23 471 98 558,39
1
8,30
23 472
98 566,69
P5 Vyšehradská 27 14 558 71 492,85
1
8,30
14 559
71 501,15
P6 Vavilovova 24
32 745 152 312,99
98
306,28
32 843
152 619,27
P7 Rezervný fond
6 858
9 539,65
0
0
6 858
9 539,65
P8 HaUO
833
908,77 4 970 29 192,54
5 803
30 101,31
Pd1 Turnianska 10 14 400 62 402,52
97
306,28
14 497
62 708,80
Pd3 Dudova 2
11 444 45 982,81
96
303,49
11 540
46 286,63
Pd4 Furdekova 1
12 539 47 824,83
96
303,49
12 635
48 128,32
Pd5 Prokofievova 5 29 190 120 734,19 101
317,73
29 291
121 051,92
RI Riaditeľstvo
132
1 813,97
0
0
132
1 813,97
ÚKIF
72
405,60
0
0
72
405,60
223
978 937,95 5 469 30 836,04 228 783
1 009 773,99
Spolu
314

1.2.

Spracovanie a ochrana knižničného fondu.

V súčasnosti spracovávame knižničný fond komplexne v knižnično-informačnom
systéme Clavius. V roku 2015 sme zaevidovali 6 394 knižničných jednotiek, z toho
darom 900 kn.j. Pracovníčky Útvaru knižnično – informačných fondov
(ÚKIF)
dokumenty katalogizujú menným a vecným popisom podľa platných medzinárodných
noriem. Pre čitateľov je prístupný knižničný fond taktiež cez on-line katalóg. Pre lepšiu
orientáciu čitateľov sme v minulom roku sprístupnili na každej pobočke zoznam
časopisov objednaných v roku 2015. Uvedený zoznam je používateľom k dispozícii na
všetkých pracoviskách a tiež na webovej stránke knižnice.

1.3.

Revízie a vyraďovanie knižničného fondu.

V roku 2015 boli vykonané štyri fyzické revízie knižného fondu.
 Prvá bola vo februári na pracovisku Vyšehradská 27. V júli bola revízia uzavretá a
vypracovaná správa.
 Druhá fyzická revízia knižného fondu sa uskutočnila v máji na pobočke Vavilovova
24. V októbri bola revízia uzatvorená následne vypracovaná správa.
 Tretia revízia fondu (mimoriadna) sa uskutočnila v júli v pobočke Turnianska 10 po
presťahovaní detského fondu z Lietavskej 14. Revíziu a dohľadanie stratených kníh
sme ukončili v novembri a bola vypracovaná správa.
 Štvrtá revízia fondu bola vykonaná v novembri v rezervnom fonde na Ambroseho 4.
Revíziu fondu sme uzatvorili hneď a vypracovali správu.
Revízie knižného fondu sa vykonávajú automatizovaným knižničným systémom
Clavius. Pracovníčky ÚKIF následne fyzicky vyraďujú podľa zoznamu vyradených kníh
zo systému Clavius, zrealizujú zápis ( číslo vyradenia a rok vyradenia) aj do tlačeného
prírastkového zoznamu.

Vyradené knižničné jednotky z fondu knižnice v 2015:
Pobočka
Vyšehradská 27 (revízia KF, február):
Vavilovova 24 (revízia KF, máj):
Turnianska 10 (revízia KF, júl ):
Rezervný fond (Ambr 4, rev. KF, novem.)
Stratené a zaplatené čitateľmi v MKP:
Celkom vyradené:

Počet kn.j.
- 794
- 3 658
- 1 066
- 2 500
- 48
- 8 066

Suma v €
- 1 617,89
- 9 379,76
- 1 905,09
- 2 847,93
- 210,47
- 15 961,14

Knižnica z dôvodu skvalitnenia a doplnenia knižničného fondu na najnovšej
pobočke, Turnianska 10, zrealizovala presuny kníh v rámci pobočiek, a to v rozsahu
666 ks.

Presun kníh bezodplatným prevodom na inú pobočku v 2015:
Lokácie:
z rezervného fondu na Turniansku 10
z Vyšehradskej 27 na Turniansku 10
z Lietavskej 16 na Turniansku 10
z hudobného odd. na odborne a náuč. odd.
Spolu

1.4.

Počet kn.j.
133
185
330
18
666

Suma v €
376,30
605,84
1 237,08
61,08
2 280,30

Akvizičné komisie.

Výber literatúry v roku 2015 usmerňovala akvizičná komisia zložená pracovníkov
jednotlivých pracovísk pod vedením vedúcej útvaru knižnično-informačných fondov.
Komisia zasadala v pravidelných intervaloch. 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.

1.5.

Automatizácia a elektronizácia knižničného fondu.

Knižničný fond je spracovávaný knižnično-informačným systémom Clavius od roku
2008. Knižnica poskytovala v roku 2015 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.
Na všetkých pobočkách sme využívali v plnom rozsahu vybavenie s počítačmi pre
službu on-line katalógov pre verejnosť. V roku 2015 sme poskytovali službu verejného
internetu na pobočkách Vavilovova 26 (odborná a populárno-náučná literatúra),
Prokofievova 5, Vavilovova 24, Turnianska 10 (rodinné pobočky), Furdekova 1, Dudova
2 a v priebehu roka pribudol Internet pre verejnosť aj na pobočkách pre dospelých
Rovniankova 3, Haanova 4, a Lietavská 16.

2. Knižnično-informačné služby a práca s používateľmi.
V roku 2015 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.
Na pobočkách sme v priebehu roka 2015 zrealizovali 1008 podujatí pre 14 606
návštevníkov. Podujatia pre deti materských a základných škôl sa organizujú častokrát
v mimo výpožičných dobách knižnice pre verejnosť.

Pobočky knižnice sú v Petržalke 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. Veľmi dobre sa nám osvedčili pobočky rodinného typu zriadené priamo
v budovách základných škôl. Ide o pobočky Prokofievova 5, ktorá sa stala našou
najväčšou pobočkou čo sa týka používania čitateľmi, počtu výpožičiek
aj
navštevovanosti podujatí , ktoré tu organizujeme.
Výpožičné služby sme tento rok rozšírili o možnosť registrácie na dvoch
pobočkách podľa voľného výberu čitateľa za zvýhodnenú cenu ( tzv. kombinovaný
preukaz ) a možnosť registrácie celej rodiny za zvýhodnenú cenu, v ktorej náplni je aj
registrácia do pobočky odbornej, populárno – náučnej a cudzojazyčnej literatúry na
Vavilovovej 26 zdarma ( tzv. rodinný preukaz ) O túto novú službu sme zaznamenali
v roku 2015 zvýšení záujem.
Podarilo sa nám na šiestich pobočkách otvoriť Wi-fi pripojenie pre čitateľov
zdarma ( pobočky Vavilovova 24, Vavilovova 26, Prokofievova 5, Turnianska 10,
Dudova 2 a Rovniankova 3 ) Výborne nám funguje aj bibliobox, ktorý máme pred
Domom kultúry Zrkadlový háj, v roku 2015 jeho služby využilo 1602 čitateľov.
V budúcnosti plánujeme rozšírenie našich služieb ešte o jeden bibliobox.
Útvar knižnično-informačných služieb a metodiky poskytuje odpovede na otázky,
pomoc pri poskytovaní základných knižničných služieb na pobočkách, konzultácie pri
problémov a riešeniach sporných otázok v knižničnom systéme Clavius, metodické
usmernenia, konzultácie, rady a realizácie pri všetkých kolektívnych podujatiach celo
knižničného či pobočkového charakteru na desiatich pobočkách knižnice. Vypracúva
všetky podklady k správam, programové materiály, texty použité na webovej
a facebookovej stránke knižnice, podklady na prípravu plagátov, spracováva podklady
metodických materiálov a pod.

2.1 Základné ukazovatele knižnično – informačných služieb
V roku 2015 sme v našej knižnici zaregistrovali 7.288 čitateľov, čo je o 190 menej
ako v roku 2014. Veľmi sa darilo dvom rodinným pobočkám na Prokofievovej 5, ktorá
dosiahla o 118 čitateľov viac ako v roku 2014 a na Turnianskej 10, ktorá zaregistrovala
o 67 čitateľov viac. Darilo sa aj detskej pobočke na Furdekovej 1, ktorej pribudlo o 23
čitateľov viac ako v roku 2014. Aj z týchto čísel vyplýva, že v obľube u našich
návštevníkov sú tzv. pobočky rodinného typu, kde čitateľ po registrácii má k dispozícii
nielen literatúru všetkých vekových a žánrových kategórií, ale aj všetky služby, ktoré
poskytujeme ( internet, kopírovanie, službu objednávok a rezervácií, viacúčelové
priestory, čitáreň, zóny na čítanie, pravidelné aj účelové podujatia, akcie, klubovú
činnosť a pod.)
Menej sa darilo pobočkám, ktorých priestorové možnosti už nezodpovedajú
štandardom poskytovania knižničných služieb, ale v ktorých máme stále knihovníkov,
ktorí svojou profesionalitou a osobným prístupom k čitateľovi dokážu udržať dobrú
kvalitu poskytovaných služieb ( pobočky Rovniankova 3, Haanova 37 a Lietavská 16 ).

Tabuľka č. 1
Počet registrovaných čitateľov na jednotlivých pobočkách

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

Registrovaní čitatelia
865
1375
441
721
663
270
592
563
379
1419
7288

Najväčšiu skupinu registrovaných čitateľov v našej knižnici tvoria deti a mládež do
15 rokov. V roku 2015 sme zaregistrovali 2 750 čitateľov, čo je o 79 čitateľov v tejto
vekovej kategórii viac ako v roku 2014, čo predstavuje 37,74 % zo všetkých
zaregistrovaných čitateľov.
Druhá najpočetnejšia veková skupina je v rozmedzí 30-39 rokov. Zaregistrovalo sa
1008 čitateľov, čo je o 55 viac ako v roku 2014. Tretia najpočetnejšia veková skupina je
v rozmedzí 60-69 rokov. V tejto vekovej kategórii sa zaregistrovalo 1001 čitateľov, čo je
o 76 viac ako v roku 2014.
Čitateľov nad 70 rokov bolo registrovaných 273, čo je ale o 56 menej ako v minulom
roku. Preto v roku 2016 plánujeme zintenzívniť spoluprácu s Domovom tretieho veku na
Poloreckého ulici.
V roku 2015 bolo zaregistrovaných 859 detí vo veku od 6 do 7 rokov, čo predstavujú
žiaci prvých ročníkov základných škôl. V tejto kategórii detských čitateľov, ktorí sa ešte
len učia samostatne čítať máme najväčší úspech. V roku 2015 sme zaregistrovali o 496
prváčikov viac ako v roku 2014
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 1085.
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 2015 do 15 rokov.
Pobočka
Vavilovova 26
Vavilovova 24
Dudova 2
Furdekova 1
Turnianska 10
Vyšehradská 27
Rovniankova 3
Haanova 37
Lietavská 16
Prokofievova 5
Spolu

Spolu
49
412
413
630
429
81
6
12
1
648
2 681

Miestnu knižnicu Petržalka v roku 2015 celkovo navštívilo 91405
čitateľova návštevníkov, čo je o 328 návštevníkov viac ako v roku 2014.
Používateľov internetu pre verejnosť v tomto roku sme zaznamenali 2 532, čo je
o 105 používateľov viac ako v roku 2014. Vyššia navštevovanosť internetu pre verejnosť
a využívanie nášho wifi pripojenia súvisí s vyššou informovanosťou návštevníkov o tejto
možnosti, s výmenou počítačov pre verejnosť v roku 2015 na niektorých pobočkách za
modernejšie a výkonnejšie.
Na našich organizovaných podujatiach sa za celý rok 2015 zúčastnilo 14606
návštevníkov, čo považujeme za veľmi úspešné. V porovnaní s minulým rokom je to o
3 786 návštevníkov viac. Toto vysoké číslo súvisí s ponukou podujatí, ktoré sa v našej
knižnici viac prispôsobujú požiadavkám našich čitateľov. Mapujeme ich potreby,
počúvame ich požiadavky a vytvárame takú širokú ponuku celoročných podujatí, akcií,
výstav, prednášok, klubovej činnosti, práce s handicapovanými ľuďmi a pod., aby
oslovila ľudí s rôznych vekových aj záujmových skupín.
Tabuľka č. 3
Prehľad návštevníkov knižnice v roku 2015

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

Čitatelia
knižnice
9 209
15 910
6 794
7 444
9 026
2 975
7 318
7 824
4 683
16 740
91 405

Návštevníci
kultúrnych
podujatí
549
1765
1432
2204
3918
399
0
21
29
4289
14 606

Používatelia internetu
pre verejnosť
811
165
90
0
396
0
0
0
0
1070
2 532

2.2 Pobočky knižnice
V roku 2015 poskytovalo obyvateľom mestskej časti Bratislava-Petržalka a tiež
širšej verejnosti svoje služby desať pracovísk (pobočiek) Miestnej knižnice Petržalka,
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:
Dudova2 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 odbornej, populárno-náučnej a cudzojazyčnej literatúry:
Vavilovova 26.
Pobočky Furdekova 1, Dudova 2 a Vyšehradská 27 boli v danom otvorené pre
verejnosť otvorené 25,5 hodiny do týždňa. Pobočky Haanova 37, Rovniankova 1,
Turnianska 10 a Lietavská 16 boli pre verejnosť otvorené v rozsahu 29 hodín týždenne
a pobočky Vavilovova 24, Vavilovova 26 a Prokofievova 5 v rozsahu 32 hodín týždenne.
Pobočka Prokofievova 5 je zabezpečená bezbariérovým vstupom, starší
bezbariérový prístup vedie k pobočkám Vavilovova 24 a Vavilovova 26. Šesť pobočiek
bolo v roku 2015 vybavených Wi-fi zónou pre verejnosť. Vo všetkých pobočkách je
zabezpečený bezplatný vstup do on-line katalógu pre verejnosť.
2.3. Knižnično – informačné služby
V Miestnej knižnici Petržalka boli v roku 2015 poskytované v plnom rozsahu
všetky druhy základných knižnično- informačných služieb pre všetky vekové kategórie
našich používateľov.
Dlhodobo poskytujeme medziknižničnú výpožičnú službu pre všetky knižnice na
Slovensku, ktorá je aj využívaná a jej časté využitie súvisí s bohatým a široko
záujmovým knižným fondom, ktorý v našej knižnici máme. Na pobočke Vavilovova 26,
naši knihovníci na požiadanie vypracúvajú rešerše z knižných zdrojov a z ponuky
periodík.
V roku 2015 sme rozšírili možnosť objednávania a rezervovania kníh vo všetkých
pobočkách ( aj detských) . Čitatelia si od nás takto objednali 3 926 kníh a časopisov.
Táto služba je poskytovaná bezplatne. Poskytujeme službu rezervovania si knižných
dokumentov, ktorá je tiež veľmi využívaná a to najmä pri nových knižných tituloch a pri
veľmi žiadaných knihách. Služba je spoplatnená a len za jej poskytnutie sme v minulom
roku 431,50 eur, čo tvorí významnú časť napĺňania našich príjmov.
Knižnično-výpožičné služby boli v minulom roku rozšírené o ponuku registrácie
na dvoch pobočkách podľa voľného výberu čitateľa za zvýhodnenú cenu ( tzv.
kombinovaný preukaz ) a možnosť registrácie celej rodiny za zvýhodnenú cenu, v ktorej
náplni je aj registrácia do pobočky odbornej, populárno – náučnej a cudzojazyčnej
literatúry na Vavilovovej 26 zdarma ( tzv. rodinný preukaz ). O túto novú službu sme
zaznamenali v roku 2015 zvýšený záujem.

Používatelia knižnično-informačných služieb v našej knižnici majú možnosť využiť
aj na troch pobočkách možnosť reprografických služieb a možnosť kopírovania z našich
dokumentov.
Čitatelia majú už štyri roky možnosť vrátiť všetky knihy či časopisy aj do
Biblioboxu, ktorý sa nachádza v centre Petržalky pred Domom kultúry Zrkadlový háj,
kde sídli pobočka Rovniankova 3. V roku 2015 túto možnosť využilo až 1 602 čitateľov
a touto cestou nám vrátilo 2747 knižných dokumentov a 117 časopisov.
2.4. Automatizácia a internetizácia knižnično-informačných služieb
Knihovnícky program Clavius, ktorý je využívaný v našej knižnici, prešiel v marci
2015 inováciou, súvisiacou so zavedením a rozšírením možnosti registrácie pre
čitateľov o kombinovaný alebo rodinný preukaz.
Knižnica počas roka 2015 poskytovala elektronické výpožičné služby
s možnosťou vyhľadávania v on-line katalógu sprístupnenom na webovej stránke
knižnice, prístupom do čitateľského konta, vrátane možnosti využitia objednávania a
rezervácie dokumentov. Objednávanie dokumentov sme v 2015 rozšírili na všetky
pobočky. V štatistickom vyhodnotení využívania on-line katalógu sme zaznamenali
44 047 vstupov z priestorov mimo knižnice. Celkový počet zadaných hľadaní v on-line
katalógu dosiahol výšku 319 221. Počet prístupov do konta z priestorov mimo knižnice
v roku 2015 bol 7 413. Celkom výrazne nám v porovnaní s rokom 2014 narástol počet
vstupov do on-line katalógu a o tisícku vzrástol aj počet vstupov do konta. Čo svedčí
o náraste záujmu zo strany čitateľov.
Tabuľka:
Rok

Počet hľadaní,
otázok

Počet vstupov do
katalógu

Počet vstupov do
čitateľského konta

2012
2013
2014

398 524
384 697
349 664

47153
46 088
43 001

6 640
7 200
6 673

2015

319 221

44 047

7 413

Miestna knižnica Petržalka poskytuje svojim čitateľom bezplatný prístup do databáz
EBSCO, ktorý je možný na pobočke Vavilovova 26 (odborná, umenovedná
a cudzojazyčná literatúra). Túto službu poskytujeme od marca 2013, kedy sme
zabezpečili registráciu v SNK pre spustenie a aktiváciu odborných databáz EBSCO. V
roku 2015 bolo zaznamenaných 23 vstupov, 799 vyhľadávaní, 68 počet pozretých
plných textov a 44 počet pozretých abstraktov.
Naďalej sme intenzívne spolupracovali s firmou SVOP na zapojení knižnice a dát
nášho fondu do Súborného katalógu Bratislavského samosprávneho kraja – InfoGate.
Spustený bol 1.7.2014 na adrese http://bsk.infogate.sk/?fn=main a na Facebooku
https://sk-sk.facebook.com/skkbsk. Vyhľadávanie v katalógu InfoGate sa realizuje na
web stránke www.kniznicapetrzalka.sk.
V septembri 2015 sme sprístupnili novú webovú stránku našej knižnice, pretože
predošlá už nespĺňala štandardy a moderné kritériá pre používateľov a návštevníkov

nášho webu. Obsah webovej stránky si napĺňame rýchlejšie a efektívnejšie vlastnými
zdrojmi a administrátormi sú tri pracovníčky našej knižnice.
Počas roka 2015 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. Najmä facebookova stránka dosiahla veľkú obľúbenosť a sledovanosť a stala
jednou z najúspešnejších a najsledovanejších facebokových stránok slovenských
knižníc vôbec. V roku 2015 mala viac ako 1 400 aktívnych sledovateľov
a prispievateľov. Zaviedli sme na nej mnohé nové rubriky ( minitipy z knižnice, nové
knihy v našej knižnici, rebríčky najžiadanejších kníh za ten-ktorý mesiac v roku,
osobnosti, po ktorých sú pomenované petržalské ulice a pod. )

3. Knižničná činnosť
V súlade so Zákonom č. 183/2000 Z.z. o knižniciach Miestna knižnica Petržalka
kládla v roku 2015 v náplni svojej činnosti ako verejná knižnica dôraz najmä na
uspokojenie čitateľských potrieb svojich čitateľov a používateľov.
Knižnica intenzívne spolupracovala so všetkými typmi škôl sídliacich na území
Petržalky. Všetky podujatia pre školy, či už ide o typ výchovno-vzdelávacieho,
zábavno-interaktívneho
alebo
informačného
podujatia
boli
koncipované
s cieľom 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.
Aktívne sme spolupracovali aj s Domovami sociálnych služieb ( Kampino, Most
na Haanovej ul., Javorinská ul. ), s n.o. Lepší svet, špeciálnymi základnými školami,
ako je Základná škola internátna na Vlasteneckom námestí, ktorá sa špecializuje na deti
s narušenou komunikačnou schopnosťou a so Základnou školou na Žehrianskej ulici ,
ktorá sa zameriava na žiakov so zdravotným znevýhodnením s mentálnym postihnutím
a aj žiakom s autizmom a ďalšími vývinovými poruchami.
Uvedená práca vyžaduje vyššiu odbornosť a vysoký stupeň empatie od našich
knihovníkov, na ktorých boli a sú v tomto smere kladené vysoké nároky.
3.1. Knižničné projekty
Medzi najvýznamnejšie a najobľúbenejšie projekty knižnice patrili v roku 2015 dlho
nasledovné:
Literárna súťaž začínajúcich autorov s 26 ročnou históriou, Petržalské súzvuky
Ferka Urbánka 2015. Porota už tradične hodnotila práce začínajúcich autorov v štyroch
vekových kategóriách a troch žánrových kategóriách. Už štvrtý rok sa po skončení
vyhlasovania výsledkov uskutočnil aj obľúbený workshop pre zúčastnených
a ocenených autorov. Slávnostnému hodnoteniu predchádzal aj sprievodný program.
Súťaž školských časopisov Život našimi očami – novinári pre tretie tisícročie.
Porotu 19. ročníka tvorili Peter Gála – grafik a knižný dizajnér, novinárka Silvia
Vnenková a moderátor a redaktor Televízie Bratislava Rastislav Iliev.
Projekty Prvýkrát do školy, prvýkrát do knižnice a Prvýkrát na strednú,
vyber si knihu potrebnú sú tiež dôležitými projektmi našej knižnice. Oba tvoria nosnú

časť našich stretnutí so žiakmi a študentmi najmä v prvých troch mesiacoch nového
školského roka ( september, október, november ). Sme radi, že sa nám aj v roku 2015
podarilo prekročiť počet zapísaných prváčikov do pobočiek našej knižnice a dosiahnuť
číslo 859, čo je najväčšie číslo v rámci celej Bratislavy a širšieho okolia.
Minitipy z knižnice sa stali našou novou rubrikou na facebookovej stránke
knižnice, kde knihovníci dávali čitateľom tipy na dobré knihy. Tak sme mali vlastne aj
možnosť trocha adresnejšie predstaviť čitateľom našich knihovníkov.
Ihrisko čítania Timotei Vráblovej, cieľom projektu je vytvoriť model – ihrisko
čítania pre detí a dospelých. Dôležití dospelí (rodičia, učitelia, knihovníci) budú v rámci
projektu vyškolení a zároveň zapojení do aktivít na rozvoj čítania s porozumením.
Projekt sa realizuje aj v priestoroch pobočky knižnice na Turnianskej 10 a zúčastňujú sa
ho aj naši knihovníci.
Projekt Rozprávky v starom a novom šate vytvárame v spolupráci s Múzeom
školstva a pedagogiky už tretím rokom, kde v našej knižnici deti dostávajú informáciu
o súčasnej modernej verzii alebo spracovaní nielen rozprávok ale aj rôznych tém
a naopak v Múzeu školstva a pedagogiky na Hálovej ulici zasa spoznávajú rozorávky
a témy v podobe, ako ich poznali ich rodičia či skôr starí rodičia.
Projekt V.V.V. - vstúp, vyber, vypožičaj. vznikol pre motiváciu a podporu čítania
pre vekovú kategóriu detí, ktorá číta asi najmenej a to 11 – 19 roční. Do projektu je
vybraných 100 kníh v dvoch vekových a piatich žánrových kategóriách pre každú
vekovú skupinu zvlášť. Knihy sú viditeľne označené a majú aj svoje špeciálne miesta v
našich rodinných aj detských pobočkách. Deti a mladí ľudia majú možnosť VSTÚPIŤ do
našej knižnice, ktorú sa snažíme koncipovať ako príjemné a bezpečné prostredie na
strávenie voľného času, ako miesto kde sa dajú urobiť domáce úlohy či príjemne stráviť
chvíle pri niektorom z našich podujatí. Môžu si VYBRAŤ knihu úplne podľa svojej
slobodnej vôle, VYPOŽIČAŤ si ju buď na prečítanie iba v knižnici, alebo samozrejme aj
domov a povedať ako sa im páčila. Na vyjadrenie môžu použiť buď samolepky, ktoré
sme pre nich pripravili buď v elektronickej podobe tu na facebookovej stránke alebo si
mu môžu zobrať aj od knihovníkov v našej knižnici a knihu označiť podľa toho, ako sa
im páčila či nepáčila. V roku 2015 sme pripravili jeho inovatívnu verziu, s ktorou
budeme od začiatku roka 2016 intenzívne na všetkých detských a rodinných pobočkách
pracovať.
Projekt Osobnosti, po ktorých sú pomenované petržalské ulice je určený pre
návštevníkov webovej a facebookovej stránky knižnice, s ktorým sa budete naši milí
čitatelia a priaznivci Miestnej knižnice Petržalka pravidelne stretávať na našej
facebookovej aj webovej stránke.
Významným projektom našej knižnice je cyklus výstav Taká bola Petržalka,
ktorý v roku 2015 vstúpil do svojho tretieho ročníka. Na výstave sme tento rok mapovali
históriu Petržalky v rokoch 1946-1973. Pripravili sme tri sprievodné podujatia, ktoré sa
stretli s veľkým úspechom ale aj 50 lektorovaných prednášok pre žiakov, študentov ale
aj dospelých , ktoré viedli naši knihovníci – piati lektori. Na podujatiach sa zúčastnilo
1090 návštevníkov.
3.2. Podujatia a komunitná činnosť
1. Výstava Neprispôsobiví – výstava autorských fotografií speváčky, režisérky
a herečky Jany Hubinskej z Nepálu na pobočke Vavilovova 26, ktorej súčasťou bola ja
beseda s autorkou fotografií a premietanie jej vlastného cestopisného dokumentu.

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
jarných 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.
Cestovateľské besedy– 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 2015 sme
usporiadali besedu o Guzínsku a so spisovateľkou Emire Khidayer o Arabských ženách.
5.
Jarný maratón s knihou - podujatie knižníc bratislavského kraja. Jeho 9. ročník
sme realizovali na dvoch pobočkách knižnice, deti sa stretli s autorskou dvojicou otcom
a dcérou Jurajom a Kamilou Šebestovcami.
6.
Noc v knižnici s Andersenom - po piatykrát 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.
7.
Prebúdzanie jari - stretnutie našich čitateliek z krúžku paličkovanej čipky s
názvom "Babka" na Poloreckého ulici. Ich nádherné práce tvorené technikou
paličkovania
už
dávno
nie
sú
iba
ručnými
prácami,
ale priam umeleckými dielami.
8.
Výstava „Ochrana dažďovníkov a netopierov v budovách - v spolupráci
s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením – BROZ
9. Výstava Ženy vo vede – v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií –
CVTI Bratislava .
10. Výstava „Knihy pre deti ocenené v Čechách a na Slovensku“ výstavu sme
pripravili v spolupráci s Bibianou medzinárodným dňom umenia pre deti a s
Památníkem národního písemnictví v Prahe.
11. Kampaň Celé Slovensko číta deťom – celoslovenská kampaň prebehla v týždni
od 1. – 7. júna 2015 prebiehať vo všetkých slovenských knižniciach.
12. Čitateľský maratón Čítajme si...2015 - Knihovníčky a knihovníci s deťmi čítali na
ZŠ Holíčska, ZŠ Budatínska, ZŠ Pankúchova, ZŠ Černyševského aj na Základnej škole
sv. rodiny na Gercenovej ulici. Deti čítali aj na pobočkách Dudova 2, v čitárni pobočky
Prokofievova 5.
13. Petržalská burza kníh - tradičné sprievodné podujatie počas galaprogramu XVIII.
ročníka Dní Petržalky na Dostihovej dráhe. Tradične ponúkame množstvo vyradených
a darovaných kníh.
14. Open air knižnica na pláži na Tyršovom nábreží - od polovice júna do konca
augusta 2015 sme pripravili samoobslužnú knižnicu a podujatia pre deti a dospelých v
rámci Open air knižnice na letnej pláži na Tyršovom nábreží v Petržalke. Dospelí
návštevníci sa stretli v programoch pod názvom „Na brehu rieky kniha“, letný knižný
drink so slovenskými autormi. Sériou detských programov pod názvom „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 Nejdem a basta! , Môj dedko Rýchly šíp a Rozprávka
o poslušných neposlušných kozliatkach a vytvorili sme tzv. letnú detskú školičku. .
15. 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.

16. Knižný kolotoč - už sedem rokov v letných mesiacoch naša knižnica zabezpečuje
pred budovou Technopolu tzv. Knižný kolotoč. Najväčší záujem v dvoch realizovaných
kolách 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. Hodinka hororu - stretnutie s piatimi slovenskými autormi, ktorí sa venujú žánru
hororu vo svojej tvorbe.
18.
Dni dobrovoľníctva 2015 - Miestna knižnica Petržalka sa v spolupráci
s dobrovoľníckou skupinou Vŕba v roku 2015 už po piatykrát 21. 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 600 titulov sme rozdali asi 400 titulov. Ponúkali sme hlavne literatúru pre
dospelých, no veľký záujem bol aj o detskú literatúru. 19. Divoký byľ Dickins prezentácia knihy Martina Slivu, chlapca – autistu, ktorý svet svojich túžob, hrdinov a
obľúbených filmov pretavil do vlastnej tvorby.
20. Výstava Život s nami – v spolupráci s Lepší svet n.o. sme na pobočke Turnianska
10 realizovali výstavu fotografií zo života ľudí s mentálnym znevýhodnením.
21. 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 Mária Procházková. K výstave sa viaže aj séria animovaných
krátkych filmov o jednotlivých krajinách Európskej únie . K výstave sme vytvorili
zábavno- náučný originálny program.
22. „Vianočný knižný punč“, otvárame spolu advent -sa stal už po tretíkrát
posledným literárnym stretnutím a záverom roka 2015 v ponukách na autorské besedy
so spisovateľmi v našej knižnici.
23. Stretnutie s Mikulášom -aj tento rok Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelikom
a čertom navštívil všetky naše rodinné a detské pobočky.
24.
Moje obľúbené miesto – knižnica – predvianočné stretnutie a poďakovanie
riaditeľky knižnice a knihovníkov svojim aktívnym a verným čitateľom .
25. 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.
26. „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. Máme
zriadených šesť knižničiek, a to dve na Vyšehradskej ulici č. 3 a 5, Rovniankovej 14,
Wolkrovej 11 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.
3.3. Výchovno – vzdelávacia činnosť.
Miestna knižnica Petržalka 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
sú
koncipované
s cieľom rozvíjania čitateľskej gramotnosti u detí, približovať deťom zábavnou formou

knihy, ktoré sú hodnotné a zaujímavé z hľadiska umeleckého či z hľadiska rozvoja
detskej osobnosti od predškolského veku až po stredoškolskú mládež.
Na detských a rodinných pobočkách sme v roku 2015 pokračovali s našim
projektom „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 facebookovú stránku, ktorá je cestou, ako
sa viac priblížiť tejto cieľovej skupine čitateľov prostredníctvom využívania jednej zo
sociálnych sietí.
Od roku 2011 cielene v rámci kultúrno – vzdelávacej činnosti pripravujeme pre deti
prvého stupňa základných škôl projekt poobedného čítania v rámci návštevy školského
klubu detí Čítame si s Knihomilkou, ktorý realizujeme na dvoch rodinných
(Prokofievova 5, Turnianska 10), 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.
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.

4. Organizácia práce, riadiaca, kontrolná a metodická činnosť.
4.1 Organizácia práce a riadiaca činnosť.
V roku 2015 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, 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 2015 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 2015 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. Inventarizácia majetku bola vykonaná v súlade s príkazom riaditeľky
Miestnej knižnice Petržalka č. 6/2015.

4.2 Kontrolná činnosť.
V roku 2015 bola kontrolná činnosť zameraná na:
a) pracovnú disciplínu zamestnancov zo strany personálneho útvaru formou
priebežných návštev pobočiek v spolupráci s útvarom služieb a fondov a kontrolu
dochádzkových kníh ( zapisovania dovoleniek, lekára, prerušení pracovného času), pri
ktorých nebolo zistené vážne porušenie,

b) dodržiavania pracovno-právnych predpisov ( dodržiavanie zákonníka práce, BOZP,
PO, smerníc vydaných knižnicou, ktoré sú uložené na pracoviskách knižnice), kde bol
zistený súlad s platnou legislatívou.
c) vnútornú kontrolu ekonomických činností ( faktúry, zverejňovanie, majetok), pri
ktorej neboli zistené pochybenia
4.3 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. Metodička je zodpovedná za prípravu a realizáciu všetkých
dohodnutých programov, akcií a podujatí. Zodpovedá za program celo knižničných
podujatí a riadi podujatia na pobočkách, zodpovedá za ich obsahovú aj formálnu náplň.
Metodická práca bola v roku 2015 venovaná usmerňovaniu činnosti jednotlivých
pobočiek poradenstvom, pokynmi, konzultáciami, účasťou knihovníkov na celo
knižničných podujatiach, vzájomnou komunikáciou knihovníkov pobočiek s rovnakým
zameraním a metodickými návštevami. Metodička pravidelne zvoláva porady útvaru,
spoločne s knihovníkmi navrhli inovovanie projektu vstúp, vyber, vypožičaj na rok 2016.
Počas roka bolo vykonaných desať metodických návštev, na každej pobočke bola
vykonaná jedna. Metodické návštevy boli zamerané 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 plnenia prijatých opatrení.
Metodička vyhľadáva všetky druhy odborných seminárov, workshopov a stretnutí, na
ktorých by knihovníci našej knižnice vedeli načerpať nové skúsenosti pri práci najmä
s detským čitateľom alebo odbornou verejnosťou.
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.

5. Priestorové a technické podmienky
5.1. Priestorové podmienky.
Miestna knižnica Petržalka sídli na Kutlíkovej ul. 17 v objekte Technopolu.
Všetky pracoviská, t.j. pobočky, sklad a archív sídlia rovnomerne rozmiestnené po
celom území mestskej časti v nebytových priestoroch. Nebytové priestory poskytujú v
prevažnej miere možnosti na prevádzku základných knihovníckych činností.
Spoločenský priestor využívaný na celoknižničné podujatia vrátane výstav sa nachádza
na pobočke na Prokofievovej ul 5 a Turnianskej 10. Ostatné pobočky majú upravený
rozlohou najväčší výpožičný priestor na výchovno-vzdelávacie a voľno-časové činnosti s
deťmi a mládežou v kapacite jednej triedy (cca 25 osôb).
Pobočka náučnej a cudzojazyčnej literatúry na Vavilovovej 26 disponuje
prízemným priestorom, ktorý je v súčasnosti využívaný spoločne s pobočkou na
Vavilovovej 24 ako priestor na prednášky, besedy a prezentáciu.
Knižnica každoročne obnovuje pobočky a zlepšuje pracovné priestory
a podmienky pre zamestnancov a ich činnosť v daných možnostiach. V minulom roku sa
nám podarilo čiastočne zlepšiť podmienky na pobočke Furdekova 1 a Haanova 37 . Išlo

hlavne o vnútorné vybavenie a osvetlenie objektov a dobudovanie interiéru na rodinnej
pobočke Vavilovova 24 odbornej pobočke Vavilovova 26.V roku 2015 bol vykonaný
audit vyplývajúci z Pracovnej zdravotnej služby a závery auditu týkajúce sa zlepšenia
podmienok v priestoroch knižnice budú úlohou aj v roku 2016.

5.2. Materiálno-technické a počítačové vybavenie.
V roku 2015 poskytovala knižnica službu verejného internetu na deviatich
pobočkách, z toho na vybraných pobočkách je možnosť pripojenia Wi-Fi.
K 31.12.2015 evidujeme v knižnica 43 počítačových zostáv a 6 notebookov s
pripojením na internet. Z celkového počtu počítačov na pobočkách je 12 počítačov s
pripojením na internet pre verejnosť, 6 počítačov slúži na účely on-line katalógu a 25
počítačov je v prevádzke ako pracovné počítačové stanice pre zamestnancov knižnice.
Technické a počítačové zázemie našej knižnice bol počas celého roka 2015 funkčné,
jeho kvalita je podmienená finančnými možnosťami, ktoré nám dáva rozpočet. . V
minulom roku sme doplnili technické vybavenie kúpou nového pracovného PC
s monitorom na pobočku Turnianska 10, nového monitoru na pobočku Rovniankova 3
ako náhradu za opotrebované zariadenia . Taktiež sme nahradili zastaraný a technicky
nepostačujúci server na riaditeľstve novým serverom. Všetky pobočky a pracoviská
vrátane riaditeľstva sú plne vybavené funkčnými počítačmi pre služobné účely ako aj
pre verejnosť.

6. Zamestnanci, vzdelávanie, BOZP a PO
6.1. Zamestnanci, vzdelávanie.
Miestna knižnica Petržalka za rok 2015 zabezpečovala svoju knižničnú činnosť
pre dospelých, mládež a detských čitateľov v desiatich pobočkách a ostatnú činnosť
prostredníctvom zamestnancov, ktorých priemerný počet k 31.decembru 2015 dosiahol
31 osôb. Knižnica pre vzdelávanie a stále posúvanie svojich knihovníkov na vyššiu
odbornú úroveň využívala služby školiaceho strediska CVIT Bratislava na doplnenie
vzdelania odborným knihovníckym minimom pre našich knihovníkov. Ale vzhľadom na
to, že v roku 2015 im skončila platnosť akreditácie na knihovnícke odborné minimum
ani jeden knihovník toto minimum neabsolvoval. Akonáhle školiace centrum dostane
akreditáciu i naďalej budeme toto vzdelávacie stredisko využívať na dopĺňanie
odborného vzdelania pre našich knihovníkov.
V roku 2015 naša knižnica pracovala so mzdovým fondom 260 110 € a priemerná
mzda vrátane odmien predstavovala výšku 699,19 €. Vedenie knižnice svojim
zamestnancom vytvorila a vytvára dobré pracovné zázemie a podmienky na výkon
práce aj v súlade s platnou legislatívou.
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 aj do našej knižničnej práce. Preto venujeme pozornosť
odbornej kvalifikácii a aktívnej účasti zamestnancov na školeniach, seminároch
a workshopoch.

V roku 2015 sa knihovníci zúčastnili podujatí, z ktorých čerpali námety aj pre
svoju prácu.
Naši knihovníci sa zúčastnili na seminároch, podujatiach a konferenciách:
 seminár – Národná licencia EBSCO 15 rokov služieb verejnosti, na ktorom sa
zúčastnili knihovníci z Va26, pretože na ich pobočke sa sprístupňujú katalógy
EBSCO pre našich používateľov
 vedecký seminár – Literárna, ilustračná a dramatická tvorba pre deti a mládež
v roku 2014, ktorý usporiadala katedra slovenského jazyka a literatúry ÚFŠ
PdF UK BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti Slovenská sekcia IBBY
 odborné podujatie Sekcie detských knihovníkov SSKK v Bratislave a vo Viedni
 seminár a workschop s propagátorom detskej literatúry Tiborom Hujdičom,
ktorý sa konal dva dni s názvom“ akcie v knižnici alebo knihovník v akcii?“
Podtitul: Deň prvý – inšpirácie, deň druhý – realizácie“, na seminári sa
zúčastnili všetci knihovníci detských pobočiek a konal sa v priestore pobočky
Turnianska 10
 medzinárodná konferencia Stop kríze čítania, ktorá sa uskutočnila v Bratislave
a sprostredkovala najnovšie poznatky o tom, ako čítanie rozvíja osobnosť
dieťaťa, konferencie sa zúčastnili štyria naši knihovníci
 knihovnícky barcamp, ktorý sa uskutočnil v Univerzitnej knižnici Bratislava, na
ktorom naše knihovníčky odprezentovali dva naše projekty V.V.V. –vstúp,
vyber, vypožičaj pre tínedžerov a Knižný klub Bratislava
 odborný celoslovenský seminár s medzinárodnou účasťou k 115. výročiu
založenia Mestskej knižnice v Bratislave s názvom elektronické a zvukové
knihy v knižniciach
 medzinárodný odborný seminár „Motivačné aktivity s detským čitateľom 5, ktorý
sa uskutočnil v knižnici pre mládež mesta Košice , na ktorom sa aktívne
zúčastnili naši knihovníci
 motivačný workschop s Tiborom Hujdičom v Bratislave o tom, aby nám deti radi
čítali
.
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.

6.2. 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 odborná technička PO
a BOZP zastrešuje našu knižnicu i v oblasti zdravotnej pracovnej služby. V decembri
2015 bol vykonaný Zdravotno – hygienický audit práce a pracovného prostredia podľa
zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia v znení

neskorších predpisov. Pracovisko v súčasnosti spĺňa základné požiadavky na
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci .
V zmysle platných predpisov o požiarnej ochrane boli v roku 2015 vykonané
súvisiace pravidelné revízie elektroinštalácie , elektrospotrebičov a hasiacich prístrojov
na príslušných pobočkách. Všetky pobočky sú z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti
schopné prevádzky.

7. Propagácia knižnice.
Počas roka 2015 sme na našej webovej stránke www.kniznicapetrzalka.sk
pravidelne informovali o akciách, ktoré sa konali v priestoroch knižnice, o nových
knihách, informovali o novinkách v službách a aktualizovali údaje v súlade so
štandardmi pre informačné systémy s verejnou správou.
V roku 2015 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.
1.10. 2015 bola spustená nová webová stránka s moderným grafickým
a redakčným systémom www.kniznicapetrzalka.sk , ktorá umožňuje takmer okamžite
reagovať na potreby knižnice.

III. Informácia k plneniu rozpočtu za rok 2015.

Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Petržalka bol dňa 20.1.2015
uznesením č. 4 schválený rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2015 s výhľadom na roky
2016 a 2017, ktorým boli Miestnej knižnici Petržalka schválené záväzné ukazovatele,
ktoré boli v priebehu roka zmenené nasledovne:
1) uznesením MZ MČ Bratislava - Petržalka č. 96 zo dňa 22.9.2015 navýšením
bežných príjmov a výdavkov v celkovej sume 5.127,- EUR a
2) úpravou rozpočtu medzipoložkovým presunom č. 1/2015 zo dňa 11.12.2015.
Vyhodnotenie schválených transferov (dotácií na prevádzku a investície) je uvedené
v nasledovnej tabuľke:

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
2015

530 506
0
0
0
530 506

upraveený
rozpočet
2015

531 133
4 500
0
0
535 633

plnenie
k
31.12.2015

531 133
4 660
0
0
535 793

percento
plnenia
rozpočtu

100,00
103,56

100,03

očakávaná
skutočnosť
2015

531 133
4 660
0
0
535 793

1.1 Príjmy
v celých EUR

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 prospech zr.
Kapitálové príjmy zo Štátneho rozpočtu
Kapitálové príjmy spolu:
PRÍJMY SPOLU:

schválený
rozpočet
2015

21 015
0
21 015
0
0
0
21 015

upraveený
rozpočet
2015

21 642
4 500
26 142
0
0
0
26 142

plnenie
k
31.12.2015

23 281
4 660
27 941
0
0
0
27 941

percento
plnenia
rozpočtu

107,57
103,56
106,88

106,88

očakávaná
skutočnosť
2015

23 281
4 660
27 941
0
0
0
27 941

1.2 Výdavky
v celých EUR

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:

schválený
rozpočet
2015

530 506
260 110
0
530 506
0
0
0
530 506

upraveený
rozpočet
2015

531 133
260 110
4 500
535 633
0
0
0
535 633

plnenie
k
31.12.2015

530 930
260 099
4 660
535 590
0
0
0
535 590

percento
plnenia
rozpočtu

99,96
100,00
103,56
99,99

99,99

očakávaná
skutočnosť
2015

530 930
260 099
4 660
535 590
0
0
0
535 590

V druhom polroku boli našej organizácii poskytnuté dva granty - bežné transfery zo
Štátneho rozpočtu prostredníctvom grantového systému Ministerstva kultúry SR.
1) Grant vo výške 4.500,- EUR na realizáciu projektu „Moderná knižnica - moderný
knižničný fond - spokojný a verný čitateľ“. Z uvedenej dotácie bol doplnený knižničný
fond na novej rodinnej pobočke Turnianska 10 a na pobočke odbornej
a cudzojazyčnej literatúry Vavilovova 26.
2) Grant vo výške 160,- EUR v rámci projektu „Kultúrne poukazy 2015“. Výška
poskytnutej dotácie bola závislá od počtu prijatých kultúrnych poukazov od
užívateľov našej knižnice. Z uvedenej dotácie boli zakúpené knižničné jednotky
do knižničného fondu organizácie.

1.3. Inventarizácia majetku.
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok.
v EUR na dve desatinné miesta
účet

druh majetku

013
022
023
771

Softvér
Samostatné hnuteľné veci
Dopravné prostriedky
Majetok v podsúvahovej evid.
MAJETK SPOLU:

stav k 01.01.2015

10 401,48
15 303,39
9 339,00
174 855,05
209 898,92

prírastky

0,00
0,00
0,00
8 695,03
8 695,03

úbytky

0,00
1 284,47
0,00
0,00
1 284,47

stav k 31.12.2015

10 401,48
14 018,92
9 339,00
183 550,08
217 309,48

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.
Na účte 771 evidujeme na podsúvahových účtoch drobný hmotný a nehmotný
majetok v obstarávacej cene do 35,- EUR.
V roku 2015 nebol realizovaný nákup dlhodobého majetku z kapitálových transferov.

17.2.2016, Bratislava

PhDr. Katarína Bergerová
riaditeľka
Miestnej knižnice Petržalka

