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I. Úvod 

 
    Miestna knižnica Petržalka (ďalej len „knižnica“) je univerzálnou verejnou 
knižnicou s pôsobnosťou v mestskej časti Bratislava – Petržalka. Je vlastnou 
rozpočtovou organizáciou tejto mestskej časti a hospodári každoročne s financiami 
podľa schváleného rozpočtu na príslušný rok. 
    Záväzné ukazovatele výdavkovej časti rozpočtu pre rok 2016 boli naplnené 
v súlade so schváleným rozpočtom. Záväzné ukazovatele príjmovej časti rozpočtu 
pre rok 2016 boli prekročené. V danom roku boli čerpané aj kapitálové príjmy 
a výdavky účelovo viazané na zakúpenie knižničného systému a služieb pre 
zavedenie služby elektronických výpožičiek kníh. 

 
     V roku 2016 bolo knižnici pridelených od zriaďovateľa: 

a) v položke  bežné výdavky 563 693,43 € rozpočtovaných finančných 
prostriedkov, 

b) v položke kapitálové výdavky 5 184 €.  
 

    V oblasti nákupu knižničného fondu bolo v roku 2016 z rozpočtovaných finančných 
prostriedkov zakúpených 5 454 knižných jednotiek (ďalej len „kn.j.“ alebo „kníh“), 68 
titulov periodík (128 exemplárov), podrobné údaje sú uvedené nižšie v súvisiacich 
kapitolách. 
    V roku 2016 bolo z grantovej dotácie (Fond na podporu umenia a Kultúrne 
poukazy) v celkovej výške 4 084 € zakúpených 573 kníh. 

    V roku 2016 bolo darom zaregistrovaných 580 kn.j. v celkovej hodnote 2 941 €.  
    Celkove rozšírila knižnica v roku 2016 svoj knižničný fond o 6 607 nových kníh 
v celkovej hodnote 52 035,28 €. 

 
     V oblasti knižnično-informačných služieb a knižničnej činnosti zaregistrovala 
knižnica v roku  2016 celkove 7 488 čitateľov a zrealizovala 318 102 výpožičiek.  
     V danom roku knižnicu navštívilo a jej služby využilo (návštevníci-čitatelia, 
návštevníci kolektívnych podujatí, návštevníci internetu pre verejnosť) 109 077 
používateľov. Podrobné informácie sú uvedené nižšie v súvisiacich kapitolách tejto 
správy.  
     Počas celého roka bolo v práci s čitateľom hlavnou úlohou knižnice vytvárať 
podmienky a poskytovať služby dobre a kvalitne tak, aby aktívne dotvárali 
a spestrovali kultúrno-voľnočasové vyžitie obyvateľov Petržalky. V knižničnej činnosti 
boli v roku 2016 zaznamenané pozitívne ohlasy na komunitné programy (podujatia) 
pobočiek ako aj na nové celoknižničné projekty. Propagácia služieb a činnosti 
knižnice je pravidelne propagovaná a dokumentovaná na web stránke 
www.kniznicapetrzalka.sk a tiež na facebooku knižnice. 

 
     Výsledky hospodárenia a práce za uplynulý rok sú pre knižnicu trvalou motiváciou 
k udržaniu dosiahnutých výsledkov a obľúbenosti medzi petržalskou verejnosťou. 
V súčasnosti evidujeme kvalitný a bohatý knižničný fond vo voľnom výbere, máme 
dobré a odborné personálne zázemie tvorené knihovníkmi a pracovníkmi na všetkých 
pracoviskách. Personálny potenciál využíva knižnica predovšetkým a cielene na 
odborné poskytovanie služieb, kvalitný knižničný fond s jeho pravidelnou 
aktualizáciou a na prípravu a realizáciu vlastnej knižničnej činnosti spojenej 
s modernými metódami práce. 

http://www.kniznicapetrzalka.sk/


 

 
 

 

II.  Plnenie hlavných úloh a cieľov za rok 2016 
 

1.   Útvar knižnično-informačných fondov 
 

1.1. Základné ukazovatele nákupu a doplňovania knižničného fondu. 
 

     Miestna knižnica Petržalka aj v roku 2016 zabezpečovala nákup, doplňovanie 
a spracovanie knižničného fondu pre všetky svoje pracoviská centrálne. Nákup 
a evidovanie nových kníh bol realizovaný priebežne celý rok 2016 v súlade 
s finančnou disciplínou a v súlade s rozpočtom. 
 
Knihy. 
 
     Celkový prírastok knižničného fondu v roku 2016 predstavoval 6 607 knižničných 
jednotiek vo finančnej  hodnote 52 035,28  €, z toho zaevidovaných darom bolo 580 
kníh. Všetky prírastky boli riadne zaevidované, odborne 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 na rok 2016 bolo zakúpených 5 454 kníh 
a z financií získaných z grantov (Fond na podporu umenia a Kultúrne poukazy) pre 
rok 2016 bolo zakúpených 573 kníh.  

     V porovnaní s rokom 2015 bolo obstaraných o 132 kn.j viac (nárast o 2,3 %). 
Rozširovanie a dopĺňanie knižničného fondu znamená aj zvyšovanie jeho kvality, čo 
je jedným z hlavných ukazovateľov miery záujmu čitateľov. Novými knihami sa nám 
darí zabezpečovať záujem verejnosti a prístup ku kvalitnej literatúre, čo zvyšuje ich 
spokojnosť s našimi službami. Do knižničného fondu sme zakúpili a zaevidovali aj 
jeden kus audiovizuálneho dokumentu (1 DVD) pre interné účely v hodnote 10 €. 
     Knižnica získala v roku 2016 z Fondu na podporu umenia finančnú dotáciu na 
podporu projektu „Aktualizácia knižničného fondu pre deti a mládež – miera 
záujmu mladých o čítanie“ vo výške 4 000,- € na nákup literatúry a rozšírenie 
knižného fondu na vybraných pobočkách-pracoviskách, ktoré poskytujú služby 
detskému a mladému dospelému čitateľovi. Zo schválených finančných prostriedkov 
bolo zakúpených 565 kníh.  
      Z grantového systému na „Kultúrne poukazy 2016“ evidujeme sumu 84 €, za 
ktoré boli obstarané knihy v počte 8 kusov. 
 
Zakúpené knižničné jednotky z dotácie Fondu na podporu umenia boli 
umiestnené  na pobočky: 
 

Lokácia Počet kn.j. 

Turnianska 10 93 

Vavilovova 24 105 

Prokofievova 5 105 

Vyšehradská 27 77 

Dudova 2 90 

Furdekova 1 95 

Spolu                                                                                                                    565 



 

 
 

 
 
     Zakúpené knižné jednotky z grantu „Kultúrne poukazy“ boli umiestnené na 
pobočky Lietavská 16, Rovniankova 3, Haanova 37, Vavilovova 24, Vyšehradská 27, 
Turnianska 10 (po jednej knihe) a na Prokofievova 5 (dve knihy). 
     Schválené finančné prostriedky boli účelne a s cieľmi projektu vyčerpané do 
konca roku 2016. Cieľom projektu bola modernizácia fondu pre detského 
a dospievajúceho čitateľa, doplnenie fondu o aktuálnu literatúru z rôznych žánrov 
beletrie a obnova populárno-náučnej literatúry pre vekovú kategóriu 0 – 20 rokov. 
Pomocou nových kníh vieme skvalitniť ponúkané služby a hlavne posilniť aj 
vzdelávaciu činnosť knižnice ako aj pozitívne ovplyvniť záujem čitateľov a verejnosti 
o návštevu knižnice  a rozšíriť ju. 
 
     Knižnica zaevidovala v roku 2016 od rôznych subjektov (občanov, vydavateľstiev, 
alebo iných organizácií) knižné dary v počte 580 kn. j. v hodnote 2 940,90 €, ktoré 
boli taktiež zaevidované a spracované do knižničného fondu. Z ponuky darov boli 
zaevidované knižné novšie a hodnotnejšie dary, ktoré vo fonde knižnice neboli 
a zároveň čitateľa zaujmú.  
 
     Porovnanie nákupu a inak získaných kníh do knižnice za rok 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016: 

 

Rok 
Kúpa Grant Dar Celkom 

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

2012 6 003 44 522,02 385 3 000,00 500 2 682,35 6 888 50 204.37 

2013 4 669 35 012,08 319 2 500,00 841 3 396,30 5 829 40 908,38 

2014 5 052 39 752,82 308 3 000,00 1 032 4 643,68 6 392 47 396,50 

2015 5 068 41 159,83 426 4 500,00 900 4 250,29 6 394 49 910,12 

2016 5 462 45 094,38 565 4 000,00 580 2 940,90 6 607 52 035,28 

 

     Miestna knižnica Petržalka nakúpila v roku 2016 knižné dokumenty 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. 
Využívaním všetkých výhod – zliav, vernostných programov a pod. sme ušetrili  
v 2016 15 672,77 €, čiže v maloobchodnej cene by bol celkový nákup vyšší 
o uvedený rozdiel. 
  
 
Časopisy. 
 
     V roku 2016 odoberala knižnica 68 titulov periodík v 128 exemplároch. Z toho 
bolo zahraničných 8 titulov (český jazyk). Na nákup časopisov bolo celkove 
vynaložených 4 722,66 €. Časopisy sú podľa potreby a objednávok prerozdelené na 
všetky naše pracoviská a sú k dispozícii používateľom. Aktuálny zoznam časopisov 
prichádzajúcich do knižnice je zverejnený na webovej stránke knižnice 
www.kniznicapetrzalka.sk a na každej pobočke sa nachádza taktiež v tlačenej 

http://www.kniznicapetrzalka.sk/


 

 
 

podobe. Informácie o dostupnosti časopisov na jednotlivých pobočkách je možné 
získať aj cez prístup na on-line katalóg uvedenej web stránky. 
 
 
Prehľad stavu knižničného fondu v roku 2016: 
 

Štatistika prírastkov knižného fondu podľa pobočiek 

Lokácia Počet Náklady € Cena MC € 

P1 Lietavská 16 350 2 993,23 4 195,15 

P2 Vavilovova 26 615 6 251,85 7 726,58 

P3 Rovniankova 3 445 3 812,44 5 281,15 

P4 Haanova 37 480 4 080,13 5 613,82 

P5 Vyšehradská 27 621 4 559,10 6 388,52 

P6 Vavilovova 24 1 123 8 686,80 11 796,70 

Pd1 Turnianska 10 925 6 681,34 9 109,97 

Pd3 Dudova 2 424 2 768,21 3 853,90 

Pd4 Furdekova 1 446 2 967,06 4 130,44 

Pd5 Prokofievova 5 1 166 9 152,08 12 440,98 

RI Riaditeľstvo 12 83,04 101,75 

Spolu 6 607 52 035,28 70 639,96 

 

 

 

Štatistika prírastkov knižného fondu podľa tematických skupín 

Tematická skupina Počet Náklady € 

Beletria 2 586 21 543,67 

H - Poľnohospodárska 62 499,95 

Iná náučná literatúra 282 2 705,07 

Mládež - beletria 1 949 12 421,96 

Mládež - náučná literatúra 736 5 119,66 

Spoločensko-vedná literatúra 819 7 966,65 

Technická literatúra 52 617,81 

V - Prírodovedecká literatúra 121 1 150,51 

Spolu 6 607 52 035,28 

 
 
     Z  celkového prírastku knižného fondu podľa tematických skupín v roku 2016 
predstavovala náučná literatúra počet 2 072 kn.j., čo je o 52 kníh viac (nárast o 2,5%) 
v porovnaní s rokom 2015. Prírastok populárno-náučnej literatúry pre deti a mládež 
predstavoval 736 kn.j., čo je viac o 473 kníh (nárast o 120 %) oproti roku 2015. Daný 
nárast bol ovplyvnený vyššie uvedeným finančným grantom. Celkový podiel odbornej 
a populárno - náučnej literatúry tvorí 31% z nákupu v roku 2016. 
     Knižničný fond pobočky odbornej, cudzojazyčnej a umenovednej literatúry na 
Vavilovovej 26 bol  v 2016 doplnený o 615 kn.j. v nákladovej hodnote 6 251,85 €. Je 
to o 229 kníh menej ako v 2015 a tvorí pokles o 27 % vzhľadom k čerpaniu finančnej 



 

 
 

dotácie z MK SR (2015) zameranej na kúpu odbornej literatúry na túto pobočku. 
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 a záujmová literatúra. 
     V 2016 bol na pobočke Vavilovova 26 naďalej intenzívne budovaný a dopĺňaný 
fond regionálnej literatúry „Bratislavenzia“ o nové tituly venované Bratislave, 
Petržalke a ostatným častiam hlavného mesta, jeho okolia, historickým a významným 
osobnostiam regiónu a pod. V 2016 bolo zaevidovaných do fondu regionálnej 
literatúry 35 nových titulov o Bratislave, Petržalke a ostatných mestských častiach. 
 
 
 
Štatistika prírastkov knižničného fondu podľa tematických skupín na pobočky 

 

Lokácia: Lietavská 16 

Tematická skupina Počet Náklady € 

Beletria 279 2 372,99 

Poľnohospodárska 5 40,40 

Iná náučná literatúra 6 56,95 

Mládež - beletria 3 25,48 

Spoločensko-vedná literatúra 48 418,36 

Technická literatúra 1 12,37 

V - Prírodovedecká literatúra 8 66,68 

Spolu 350 2 993,23 

 

 

 

 

Lokácia: Vavilovova 26 

Tematická skupina Počet Náklady €  

Beletria 28 234,79 

H - Poľnohospodárska 9 69,40 

Iná náučná literatúra 126 1 233,53 

Mládež - beletria 4 21,78 

Mládež – náučná literatúra 7 37,55 

Spoločensko-vedná literatúra 357 3 724,65 

Technická literatúra 37 447,99 

V - Prírodovedecká literatúra 47 483,20 

Spolu 615 6 251,89 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lokácia: Rovniankova 3 

Tematická skupina počet náklady € 

Beletria 359 3 017,52 

H - Poľnohospodárska 6 45,30 

Iná náučná literatúra 10 97,66 

Mládež - beletria 3 24,48 

Mládež – náučná literatúra 2 16,07 

Spoločensko-vedná literatúra 55 529,81 

Technická literatúra 1 12,37 

V - Prírodovedecká literatúra 9 69,23 

Spolu 445 3 812,44 

 

 

 

Lokácia: Haanova 37 

Tematická skupina Počet Náklady € 

Beletria 380 3181,76 

H- Poľnohospodárska 6 42,57 

Iná náučná literatúra 10 88,12 

Mládež - beletria 5 38,48 

Mládež – náučná literatúra 1 6,58 

Spoločensko-vedná literatúra 71 652,75 

Technická literatúra 2 29,67 

V - Prírodovedecká literatúra 5 40,20 

Spolu 480 4 080,13 

 

 

 

Lokácia: Vyšehradská 27 

Tematická skupina Počet Náklady € 

Beletria 225 1 883,35 

H- Poľnohospodárska 8 59,3 

Iná náučná literatúra 8 69,48 

Mládež - beletria 245 1 531,35 

Mn- Mládež - náučná literatúra 95 648,84 

Spoločensko-vedná literatúra 32 290,75 

V - Prírodovedecká literatúra 8 75,69 

Spolu 621 4 559,09 

 

 

 

 

 

Lokácia: Vavilovova 24  



 

 
 

Tematická skupina Počet Náklady € 

Beletria 516 4 365,82 

H - Poľnohospodárska 9 78,18 

Iná náučná literatúra 30 276,94 

Mládež - beletria 367 2 380,31 

Mládež - náučná literatúra 132 937,75 

Spoločensko-vedná literatúra 57 529,51 

Technická literatúra 1 11,87 

V - Prírodovedecká literatúra 11 106,42 

Spolu 1 123 8 686,80 

 

 

 

Lokácia: Turnianska 10 

Tematická skupina Počet Náklady € 

Beletria 331 2 525,59 

H- Poľnohospodárska 9 76,12 

Iná náučná literatúra 31 300,36 

Mládež - Beletria 338 2 127,00 

Mn- Mládež - náučná literatúra 134 910,23 

Spoločensko-vedná literatúra 68 621,03 

Technická literatúra 3 25,99 

V - Prírodovedecká literatúra 11 95,02 

Spolu 925 6 681,34 

 

 

 

Lokácia: Dudova 2  

Tematická skupina Počet Náklady €  

Beletria 3 11,53  

H- Poľnohospodárska 1 8,39  

Iná náučná literatúra 3 23,70  

Mládež - Beletria 295 1 834,61  

Mn- Mládež - náučná literatúra 115 807,11  

Spoločensko-vedná literatúra 3 37,69  

V - Prírodovedecká literatúra 4 45,18  

Spolu 424 2 768,21   

 

 

 

 

 

Lokácia: Furdekova 1  



 

 
 

Tematická skupina Počet Náklady €  

Beletria 9 60,45  

H – Poľnohospodárska1 1 8,39  

Iná náučná literatúra 5 46,01  

Mládež - Beletria 308 1 955,17  

Mládež - náučná literatúra 115 807,59  

Spoločensko-vedná literatúra 5 53,95  

V - Prírodovedecká literatúra 3 35,49  

Spolu 446 2 967,05  

 

 

Lokácia: Prokofievova 5 

Tematická skupina Počet Náklady €   

Beletria 455 3 878,86 

H - Poľnohospodárska 8 71,57 

Iná náučná literatúra 53 513,32 

Mládež - Beletria 380 2 483,31 

Mládež - náučná literatúra 135 947,93 

Spoločensko-vedná literatúra 112 1 036,14 

Technická literatúra 7 77,55 

V - Prírodovedecká literatúra 15 133,40 

Spolu 1165 9 142,08 

 

 

Lokácia: Riaditeľstvo (interné potreby) 

Tematická skupina Počet Náklady € 

Beletria 1 11 

Spoločensko-vedná literatúra 11 72,04 

Spolu 12 83,04 

 
 
Stav knižničného fondu Miestnej knižnice Petržalke k 31.12.2016 
 

Nosič Počet kn.j  Hodnota €  

Knihy 225 117 1 019 712,58 

AVD:        G-LP       2 887                               

K               727 

               Vi              417 

              CD          1 433 

              CD-Rom       5 

             DVD            1 

 

 

 

 

 

 

    5 470 

 

 

 

 

 

 

30 846,04 

Spolu 230 587 1 050 558,62 

 



 

 
 

     Celkový stav knižničného fondu Miestnej knižnice Petržalka k 31.12.2016 
predstavuje 230 587 kn.j. v nákladovej hodnote 1 050 558,62 €. Z toho špeciálne 
(audiovizuálne) dokumenty tvoria 5 470 kn. j. v nákladovej hodnote 30 846,04 €. 
 
 
 

1.2.  Spracovanie a ochrana knižničného fondu. 
 
     Knižnica spracováva svoj knižničný fond komplexne v knižnično-informačnom 
systéme Clavius od roku 2008. V roku 2016 bolo zaevidovaných 6 607 knižničných 
jednotiek z toho darom 580 kn.j. Pracovníčky Útvaru knižnično-informačných fondov 
(ÚKIF) dokumenty katalogizujú menným a vecným popisom podľa platných 
medzinárodných noriem. Pre čitateľov je prístupný knižničný fond cez on-line 
katalógy na web stránke knižnice www.kniznicapetrzalka.sk. Pre lepšiu orientáciu 
čitateľov bol zabezpečený na každej pobočke aj tlačený zoznam časopisov 
objednaných do knižnice na rok 2016. Zoznam periodickej tlače a všetky ostatné  
podrobné informácie o dostupnosti knižničného fondu nájdu používatelia taktiež v on-
line katalógoch na webovej stránke knižnice. 
     V roku 2016 boli pravidelne vykonávané fyzické revízie fondu pre zistenie stavu 
fondu a jeho opotrebovanosti. Knihovníci na pobočkách v záujme ochrany balia nové 
knihy do fólie a staršie poškodené, podľa možností opravujú. 
     Pravidlá nakladania s vypožičaným dokumentom sú vymedzené vo Výpožičnom 
poriadku Miestnej knižnice Petržalka, článok 6, Poškodenie a strata vypožičaného 
dokumentu. 
 
 
 
1.3.  Revízie a vyraďovanie knižničného fondu. 

 
     V súlade s platnými predpismi knižnica udržiava svoj fond ako dynamickú veličinu, 
ktorá si vyžaduje doplňovanie nových a vyraďovanie starých dokumentov. Súčasťou 
práce knihovníčok na útvare knižnično-informačných fondov je aj vykonávanie 
fyzických revízii fondu na jednotlivých pracoviskách. 
     V roku 2016 boli vykonané dve fyzické revízie knižničného fondu.  
     Prvá revízia bola vo februári 2016 na pracovisku Prokofievova 5. V auguste bola 
revízia uzavretá a vypracovaná správa. 
     Druhá fyzická revízia knižného fondu sa uskutočnila v máji na pobočke Dudova 2. 
V novembri bola revízia uzatvorená a následne vypracovaná správa. 
 
     Revízie knižného fondu sa vykonávajú knižničným automatizovaným systémom 
Clavius. Pracovníčky daného útvaru následne fyzicky vyraďujú tituly podľa zoznamu 
vyradených kníh v systéme Clavius (vykonajú zápis: číslo vyradenia a rok vyradenia) 
aj do tlačeného prírastkového zoznamu. 
     Celkove  vyradila  knižnica v roku  2016 zo svojho fondu  4 803 kn.j. v hodnote 
11 250,68 €. Knihy boli vyradené z rôznych dôvodov (multiplikáty, opotrebované, 
poškodené, nedobytné, duplikáty, zastarané, stratené a zaplatené čitateľmi). 
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Pobočka Počet kn.j. Hodnota € 

Prokofievova 5 (február 2016) 2 981 7 174,73 

Dudova 2 (revízia fondu máj 2016) 1 738 3 709,41 

Stratené a zaplatené čitateľmi v MKP 78 335,16 

Riaditeľstvo – zastarané  6 31,38 

Celkom vyradené  4 803 11 250,68 

 
 
 
1.4.  Akvizičné komisie. 

 
     Výber literatúry pre doplnenie knižničného fondu usmerňovala v roku 2016 
akvizičná komisia zložená pracovníkov jednotlivých pracovísk pod vedením vedúcej 
Útvaru knižnično-informačných fondov.  
     Akvizičná komisia zasadala v pravidelných intervaloch raz za štvrť roka. 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. 
 

     Knižnica poskytovala v roku 2016 plne automatizované služby, celý knižničný fond 
je spracovaný v elektronickej podobe a používateľom je k dispozícii na 
www.kniznicapetrzalka.sk, on-line katalóg. Od roku 2016 si môžu čitatelia objednávať 
a rezervovať knihy už zo všetkých pobočiek automatizovane cez svoje konto.  
     Na všetkých pobočkách sme využívali v plnom rozsahu vybavenie s počítačmi pre 
službu on-line katalógov pre verejnosť. Čitatelia majú v súčasnosti k dispozícii dva 
on-line katalógy a to klasický Clavius a Carmen s novými funkciami. 
     V roku 2016 bol v súvislosti s prípravou novej služby požičiavania elektronických 
kníh spustený na našej webovej stránke nový katalóg Carmen, ktorý má moderný 
farebný dizajn a umožňuje čitateľovi okrem požičania elektronických kníh (ďalej len 
„e-kníh“) aj plný prístup do svojho konta. Umožňuje mu prístup a objednávať knihy vo 
fonde knižnice, e-knihy, ako aj ich hodnotenie. 
     19. septembra 2016 bola sprístupnená pre čitateľov nová služba, požičiavanie e-
kníh. Elektronická výpožička je bezplatná pre registrovaných čitateľov, ktorí nemajú 
voči knižnici žiadny dlh, môžu si teda prostredníctvom svojho čitateľského konta 
v on-line katalógu Carmen požičiavať e-knihy na 21 dní podľa svojho výberu 
z aktuálnej ponuky asi 2 600 titulov. Elektronické výpožičky zabezpečuje pre knižnicu 
eReading.cz. Informácia o postupe elektronického požičiavania je zverejnená na  
www.kniznicapetrzalka.sk. Od septembra 2016 do konca roka využilo službu 
elektronických výpožičiek 67 čitateľov, ktorí si celkove požičali 141 e-kníh.  
     Knižnica spolu so spustením uvedenej špeciálnej služby výpožičiek e-kníh, 
zabezpečila aj zakúpenie 8 čítačiek (Pocket Book Touch Lux a eReading.cz.Touch 
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Light), čím bolo čitateľom umožnené požičať si aj čítačku. Čítačky sú dostupné na 
pobočkách Vavilovova 26, Prokofievova 5 a Turnianska 10. Pravidlá požičiavania 
čítačiek e-kníh ako aj elektronických výpožičiek sú vymedzené vo Výpožičnom 
poriadku Miestnej knižnice Petržalka a zverejnené na www.kniznicapetrzalka.sk. 
      V roku 2016 bola poskytovaná služba verejného internetu na všetkých desiatich 
pobočkách knižnice. Na deviatich pracoviskách je možnosť WIFI free pripojenia 
(Vavilovova 26, pobočka odbornej a populárno-náučnej literatúry, Vavilovova 24, 
Prokofievova 5, Turnianska 10 (rodinné pobočky), Furdekova1, Dudova 2 (detské 
pobočky) a  Rovniankova 3, Haanova 4 a Lietavská 16 (pobočky pre dospelých).  
 
     Knižnica počas roka 2016 poskytovala elektronické výpožičné služby 
s možnosťou vyhľadávania v on-line katalógu sprístupnenom na internete na 
webovej stránke knižnice, prístupom do čitateľského konta, vrátane možnosti využitia 
objednávania a rezervácie dokumentov na všetkých pobočkách. Štatistické 
vyhodnotenie využívania on-line katalógu. Zaznamenali sme  42 937 vstupov do on-
line katalógu z priestorov mimo knižnice a počet zadaných hľadaní v on-line katalógu 
dosiahol počet 316 600. Počet prístupov do konta z priestorov mimo knižnice bol 
7 661.  
 
Štatistika katalóg on-line Clavius Klasik 
 

Rok Počet otázok 
Počet vstupov do 

katalógu 

Počet vstupov do 

konta 

2014 349 664 43 001 6 673 

2015 319 221 44 047 7 413 

2016 316600 42 937  7 661 

 
 
Štatistika katalóg on-line Carmen 
 

Rok Počet otázok: 
Počet vstupov do 

katalógu 

Počet vstupov do 

konta 

2016 35 588 135 194 809 

 
 
Využitie oboch katalógov spolu v 2016 
 

Katalógy Počet otázok 
Počet vstupov do 

katalógu 

Počet vstupov do 

konta 

Carmen 35 588 135 194 809 

Clavius Klasik 316 600 42 937 7 661 

Spolu 352 188 178 131 8 470 

 
     Ako tabuľka ukazuje zaznamenali sme výrazný nárast v zadaní otázok  
a prístupov, či už do našich katalógov a následne aj do vstupov do čitateľského 
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konta. Katalóg Carmen bol spustený 19.9.2016, zaujal verejnosť už od svojho 
spustenia a prekročil  v prístupoch do čitateľských kont naše očakávania. 
     Knižnica poskytovala aj v roku 2016 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. 
Štatisticky bolo v roku 2016 do databáz EBSCO zaznamenaných 125 vstupov, 1 684 
vyhľadávaní, počet pozretých plných textov 6 a počet pozretých abstraktov 44. 
 
Štatistika EBSCO 
 

Rok 
Počet 

vstupov 

Počet 

vyhľadávaní 

Počet pozretých 

plných textov 

Počet pozretých 

abstraktov 

2015   23 799 68 44 

2016 125 1684 28 46 

 
     Naďalej sme v roku 2016 spolupracovali s firmou SVOP na zapojení knižnice a 
dát nášho fondu do Súborného katalógu Bratislavského samosprávneho kraja  
InfoGate. Katalóg bol spustený 1.7.2014 na adrese http://bsk.infogate.sk/?fn=main 
a na Facebooku https://sk-sk.facebook.com/skkbsk. Do katalógu je momentálne 
zapojených šesť bratislavských knižníc. Vyhľadávanie v katalógu InfoGate je 
prístupné cez našu webovú stránku. 
     Počas roka 2016 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 2016 boli využívané 
na propagáciu aktivít knižnice i sociálne siete, aktuálne informácie sme pravidelne 
uverejňovali aj na Facebooku,  www.infoIib.sk. 
 
 

2. Knižnično-informačné služby a práca s používateľmi. 
 
2.1. Základné ukazovatele knižnično-informačných služieb 
 

V roku 2016 už tradične Miestna knižnica Petržalka poskytovala svoje služby na 
desiatich pracoviskách (pobočkách) v jednozmennej prevádzke v priemere 6 hodín 
denne. Pobočky pre dospelých a rodinné pobočky sú otvorené trikrát do týždňa až do 
19. hodiny, čo nám umožňuje pracovať aj s čitateľmi, ktorí sú pracovne viac vyťažení. 
V čase od 17. do 19. hodiny prebiehala najväčšia časť aktivít a podujatí pre 
dospelých na týchto pobočkách.   

Na pobočkách Vavilovova 24, Vavilovova 26 a Prokofievova 5 boli výpožičné 
služby poskytované čitateľom aj v sobotu od 9. do 12. hodiny, okrem mesiacov júl, 
august a sviatkov. Túto možnosť vítajú a využívajú mnohí čitatelia, ktorí nemôžu 
z rôznych dôvodov navštíviť knižnicu v priebehu týždňa. Priemerná návštevnosť v 
sobotu je 70 používateľov a 320 výpožičiek kníh.  
     Na pobočkách bolo v priebehu roka 2016 zrealizovali 1 188 podujatí pre 17 517 
návštevníkov, čo je zvýšenie oproti minulému roku o 180 podujatí a skoro 3 000 
návštevníkov. Podujatia pre deti materských a základných škôl sa organizujú 
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častokrát v mimo výpožičných hodín knižnice. Ponuka podujatí pre deti sa v roku 
2016 výrazne kvalitatívne posunula s akcentom na edukačný, nielen zábavný prvok.  
     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 v modernom 
poskytovaní výpožičných a informačných služieb knižnice.  
     Výpožičné služby v minulom roku rozšírila knižnica 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). V roku 
2016 sme vydali 246 tzv. kombinovaných preukazov, ktoré sú využiteľné vždy na 
dvoch pobočkách.  
     K najvýraznejšiemu doplneniu a skvalitneniu služieb knižnice v roku 2016 prišlo 
spustením vyššie uvedenej novej služby vypožičania e-kníh a čítačiek e-kníh na troch 
pobočkách (Prokofievova 5, Vavilovova 26 a Turnianska 10). K dispozícii sú dva typy 
čítačiek. 
      Ku kvalite služieb prispieva niekoľko rokov bibliobox, situovaný pred Domom 
kultúry Zrkadlový háj, v roku 2016 jeho služby využilo 1169 čitateľov. O služby 
biblioboxu je záujem najmä v letných mesiacoch a počas sviatkov.  
     Útvar knižnično-informačných služieb a metodiky poskytuje odpovede na otázky, 
pomoc pri poskytovaní základných knižničných služieb na pobočkách, konzultácie pri 
problémoch a následných riešeniach sporných otázok v knižničnom systéme Clavius, 
usmernenia a podporu pri poskytovaní výpožičiek e- kníh v on line katalógu Carmen, 
metodické usmernenia, konzultácie, rady a realizácie pri všetkých kolektívnych 
podujatiach celoknižničného či pobočkového charakteru na desiatich pobočkách 
knižnice. Vypracúva všetky podklady k správam, štatistické výkazy,rieši riaditeľské 
upomienky, programové materiály, texty použité na webovej a facebookovej stránke 
knižnice, podklady na prípravu plagátov, spracováva podklady metodických 
materiálov a pod.  
 
Celkový počet registrovaných čitateľov na jednotlivých pobočkách 
 

Pobočka Registrovaní čitatelia 

Vavilovova 26  852 

Vavilovova 24  1 392 

Dudova 2 478 

Furdekova 1 834 

Turnianska 10 711 

Vyšehradská 27 284 

Rovniankova 3 524 

Haanova 37 524 

Lietavská 16 350 

Prokofievova 5 1 539 

Spolu 7 488 

 



 

 
 

     Najväčšiu skupinu registrovaných čitateľov v našej knižnici tvoria deti a mládež do 
15 rokov. V roku 2016 sme v tejto vekovej kategórii zaregistrovali 2 807 čitateľov, čo 
je o 50 čitateľov viac ako v roku 2015, čo predstavuje 39,22 % zo všetkých 
zaregistrovaných čitateľov. 
    Druhá najpočetnejšia veková skupina je v rozmedzí 30-39 rokov. Zaregistrovalo sa 
1 103 čitateľov, čo je skoro o 100 viac ako v roku 2015. Tretia najpočetnejšia veková 
skupina je v rozmedzí 60-69 rokov. V tejto vekovej kategórii sa zaregistrovalo 1 013 
čitateľov, čo je o 12 viac ako v roku 2015. 
     Čitateľov nad 70 rokov bolo registrovaných 258. Zaujímavosťou je, že máme aj 52 
aktívnych čitateľov vo veku nad 80 rokov a 6 čitateľov nad 90 rokov.  
     V roku 2016 bolo zaregistrovaných 975 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 prejavujú deti o čítanie najväčší 
záujem o knihy a veľmi výrazne ich v tom podporujú aj ich rodičia, ktorí aktívne 
s deťmi prichádzajú do knižnice a snažia sa im spoločne s knihovníkmi, vybrať knihu, 
ktorá ich zaujme. V roku 2016 sme zaregistrovali o 116 prváčikov viac ako v roku 
2015 aj vďaka možnosti zúčastniť sa pasovania prváčikov za čitateľov knižnice na 
všetkých detských a rodinných pobočkách.  
     Osobitnú pozornosť v tomto roku sme venovali aj tínedžerom vo veku od 11 do 19 
rokov, pre ktorých sme v roku 2015 vytvorili ojedinelý projekt čítania pre mladých ľudí 
v tomto veku, ktorých máme zaregistrovaných až 1 052. Projekt V.V.V. vstúp, vyber, 
vypožičaj sme v roku 2016 doplnili o nové zaujímavé tituly pre túto vybranú špecifickú 
vekovú kategóriu čitateľov.    
     Seniori vo veku nad 70 rokov majú členský poplatok zdarma.  
     Čitatelia v našich pobočkách nie sú iba obyvatelia Petržalky, ale aj iných 
mestských častí Bratislavy, a tiež z iných častí Slovenska. Sú to hlavne študenti 
vysokých škôl, žijúci na internátoch či privátoch v našom meste.  
 
 
Zaregistrovaní čitatelia v roku 2016 do 15 rokov 
 

Pobočka Spolu 

Vavilovova 26  55 

Vavilovova 24  420 

Dudova 2 430 

Furdekova 1 754 

Turnianska 10 459 

Vyšehradská 27 77 

Rovniankova 3 5 

Haanova 37 14 

Lietavská 16 4 

Prokofievova 5 718 

Spolu 2 807 

 
     Miestnu knižnicu Petržalka v roku 2016 celkovo navštívilo 89 292 
čitateľova návštevníkov, a to v rámci poskytovania výpožičných služieb, ale aj na 
podujatiach v priestoroch aj mimo priestorov knižnice.  
     Používateľov internetu pre verejnosť v tomto roku sme zaznamenali 2 268. Ide 
najmä o ľudí, ktorí ešte nemajú možnosť využívať internetové zariadenie alebo 
pripojenie v svojej domácnosti, o žiakov a študentov, ktorí si prichádzajú 



 

 
 

prostredníctvom internetu a možnosti vypožičania si dostupnej literatúry riešiť svoje 
zadania domácich úloh alebo projektov. Významnú úlohu v tomto prípade zohráva 
možnosť rýchleho a spoľahlivého pripojenia na internet na našich pobočkách, aj 
využívanie moderných počítačových zostáv.  
     Na organizovaných podujatiach knižnice sa za celý rok 2016 zúčastnilo 17 517 
návštevníkov, čo je skoro o 3 000 návštevníkov viac ako v roku 2015. Výraznou 
mierou k tomuto číslu dopomohol trojdňový festival Dni detskej knihy 2016, ktorý sme 
organizovali v dňoch 3. -5. mája 2016. Z dlhodobejšieho sledovania štatistických 
ukazovateľov je zrejmé, že každým rokom prekračujeme čísla návštevnosti knižnice 
aj organizovaných podujatí, čo je výsledkom jasnej celoročnej koncepcie ponuky 
knižnično-informačných služieb a knižničnej činnosti. Podujatia 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 so zdravotne znevýhodnenými občanmi a pod., 
aby oslovila ľudí s rôznych  vekových aj záujmových skupín.    
 
 
Prehľad návštevníkov knižnice a využívania verejného internetu 
 

Pobočky 
Čitatelia 
knižnice 

Návštevníci 
kultúrnych podujatí 

Používatelia internetu 
pre verejnosť 

Vavilovova 26  8 338 797 648 

Vavilovova 24  16 291 1 674 125 

Dudova 2 6 405 1 889 104 

Furdekova 1 7 838 3 144 9 

Turnianska 10 11 220 5 255 489 

Vyšehradská 27 3 350 460 0 

Rovniankova 3 4 862 0 0 

Haanova 37 7 079 11 29 

Lietavská 16 4 100 0 3 

Prokofievova 5 16 795 4 287 861 

Spolu 86 281 17 517 2 268 

 
 
2.3 Knižnično-informačné služby a práca pobočiek. 
 
     V roku 2016 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. do 12. hodiny. 
 
Pobočky so službami pre deti a mládež: 
Dudova 2 a Furdekova 1 
Pobočky so službami pre deti, mládež a dospelých: 
Vyšehradská 27 a Vavilovova 24 
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 odbornej, populárno-náučnej a cudzojazyčnej literatúry: 
Vavilovova 26. 
      Pobočky Furdekova 1, Dudova 2 a Vyšehradská 27 boli otvorené pre verejnosť  
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.  
     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 2016 sme rozšírili možnosť objednávania a rezervovania kníh vo všetkých 
pobočkách (aj detských). Čitatelia si od nás v roku 2016 takto objednali 4 458 kníh 
a časopisov. Táto služba je poskytovaná bezplatne. Služba rezervácie knižných 
dokumentov je tiež využívaná, a to najmä pri nových knižných tituloch a žiadaných 
knihách. Služba je spoplatnená v súlade s Cenníkom služieb Miestnej knižnice 
Petržalka.  
     Knižnično-výpožičné služby boli v roku 2016 rozšírené o ponuku registrácie na 
dvoch pobočkách zároveň podľa vlastného výberu čitateľa za zvýhodnenú cenu (tzv. 
kombinovaný preukaz) alebo registrácie celej rodiny za zvýhodnenú cenu ktorej 
súčasťou je registrácia do pobočky odbornej, populárno – náučnej a cudzojazyčnej 
literatúry na Vavilovovej 26 zdarma (tzv. rodinný preukaz). O túto novú službu sme 
zaznamenali v roku 2016 opäť zvýšený záujem.  
 
 
2.4. Automatizácia a internetizácia knižnično-informačných služieb. 
 
     Knižnica počas roka 2016 poskytovala štandardné elektronické výpožičné služby 
s možnosťou vyhľadávania v on-line katalógu sprístupnenom na webovej stránke 
knižnice www.kniznicapetrzalka.sk cestou prístupu do čitateľského konta, vrátane 
možnosti využitia objednávania a rezervácie dokumentov. V on-line katalógu si 
čitateľ zároveň môže nájsť všetky novinky za príslušné obdobie a má možnosť 
vstúpiť a prehliadnuť si svoje čitateľské konto.   
     V roku 2016 boli poskytované v plnom rozsahu všetky druhy základných 
knižnično-informačných služieb pre všetky vekové kategórie našich používateľov. 
Čitatelia majú prístup do katalógu Clavius, kde nájdu všetky knihy a periodiká, ktoré 
sa nachádzajú v našej knižnici a do katalógu Carmen, ktorý je sprievodcom 
používateľa e-kníh v našej knižnici. V ponuke je služba vstupu do databáz EBSCO, 
(pobočka Vavilovova 26), ktoré obsahujú prístupy k odborným periodikám v cudzom 
jazyku a tiež do súborného katalógu kníh a periodík knižníc Bratislavského kraja 
INFOGATE, do tzv. Smart katalógu, mobilnej aplikácie pre vyhľadávanie kníh podľa 
rôznych kritérií. Čitateľ môže zisťovať novinky v knižnici alebo kontrolovať svoje 
čitateľské konto. Je určená pre čitateľov a verejnosť.   
     Wi-fi pripojenie pre verejnosť poskytujeme pre čitateľov knižnice na deviatich 
pracoviskách. Vo všetkých pobočkách je zabezpečený bezplatný vstup do on-line 
katalógu pre verejnosť. Na troch pobočkách (Prokofievova 5, Turnianska 10 
a Vavilovova 26) si môžu čitatelia vypožičať dva druhy čítačiek e-kníh.  

http://www.kniznicapetrzalka.sk/


 

 
 

     Počas roka 2016 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 facebooková stránka dosiahla veľkú obľúbenosť 
a sledovanosť a stala jednou z najúspešnejších a najsledovanejších facebokových 
stránok slovenských knižníc vôbec. V roku 2016 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. 

 
     Miestna knižnica Petržalka, ako univerzálna verejná knižnica kladie dôraz najmä 
na uspokojenie potrieb svojich čitateľov, používateľov a tiež návštevníkov 
poskytovaním kvalitných knižnično-informačných služieb. 
     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 sú koncipované s cieľom 
podpory záujmu detí a mládeže o kvalitnú literatúru, podpory rozvoja čitateľskej 
gramotnosti u detí, zábavnej a tvorivej práce s knihou a pod.  
     V oblasti knižničnej činnosti pre dospelého čitateľa a používateľa vychádza 
knižnica z kultúrnych a spoločensko-vzdelávacích požiadaviek občanov v regióne 
mestskej časti Petržalka, resp. hlavného mesta. V roku 2016 bolo pripravených 
a zrealizovaných v priestoroch vybraných pobočiek knižnice množstvo komunitných 
projektov a podujatí približujúcich život v regióne (výstavy), ponúkajúcich stretnutia 
s osobnosťami a zaujímavými ľuďmi z rôznych oblastí života (besedy, stretnutia), ako 
aj populárno-náučné prezentácie a predstavenia kníh z vlastného fondu s možnosťou 
bezplatnej registrácie do knižnice. 
     Cennými v práci s používateľom sa stali prezentácie pre zdravotne znevýhodnené 
skupiny obyvateľov Petržalky realizované v spolupráci s Domovami sociálnych 
služieb (Kampino, Most na Haanovej ul., Lepší svet, n.o.), so špeciálnymi základnými 
školami, ako Základná škola internátna na Vlasteneckom námestí, ktorá sa 
špecializuje na deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a Základná škola na 
Žehrianskej ulici , ktorá sa zameriava na žiakov s mentálnym postihnutím, autizmom 
a ďalšími vývinovými poruchami. Takáto práca vyžaduje vyššiu odbornosť a vysoký 
stupeň empatie od našich knihovníkov, na ktorých sú kladené vysoké nároky.  
 
 
3.1. Celoknižničné projekty. 
 
     V nadväznosti na knižničnú činnosť, pravidelne realizovanú počas celého roka 
2016 pripravila knižnica viacero celoknižničných projektov. Uvedené projekty patria 
medzi najdôležitejšie z pohľadu kvality, rozsahu (miestny, regionálny alebo 
celoslovenský charakter), vekového ohraničenia (deti, mládež, dospelí účastníci), 
obľúbenosti, či počtu oslovených a zúčastnených návštevníkov (používateľov). 



 

 
 

 
Medzi najvýznamnejšie projekty knižnice v roku 2016 patrili: 
 
1. Prvýkrát do školy, prvýkrát do knižnice a Prvýkrát na strednú, vyber si knihu 
potrebnú, projekty, ktoré tvoria nosnú časť našich stretnutí so žiakmi a študentmi 
najmä v prvých troch mesiacoch nového školského roka (september, október, 
november). V roku 2016 sa podarilo prekročiť počet zapísaných prváčikov do 
pobočiek knižnice a dosiahnuť číslo 975, čo je najvyšší počet v rámci hlavného 
mesta a širšieho okolia. 
 

2. Významným projektom našej knižnice je cyklus výstav Taká bola Petržalka, ktorý 
v roku 2016 vstúpil do svojho štvrtého ročníka. Na výstave pod názvom „Petržalka 
v rokoch 1973-1989“ sme mapovali históriu Petržalky v danom období. Množstvo 
zozbieraného materiálu nás viedlo k rozhodnutiu spracovať toto obdobie histórie 
Petržalky do dvoch samostatných častí s realizáciou v rokoch 2016 a 2017. 
Súčasťou výstavy bolo päť sprievodných podujatí, ktoré sa stretli s veľkým 
úspechom, ale aj 65 lektorovaných prednášok pre žiakov, študentov a dospelých, 
ktoré pripravili viedli naši knihovníci – piati lektori pod odborných metodickým 
vedením. Na podujatiach sa zúčastnilo spolu 1346 návštevníkov.  
 
3. Jarný maratón s knihou spoločný projekt veľkých knižníc hlavného mesta 
Bratislavy prebiehal v knižnici na detských a rodinných pobočkách. S deťmi sme 
spoločne hovorili o knihe Mimi a Líza. Predlohou ku knihe bol večerníčkový seriál, na 
ktorom spolupracovali aj hostia , ktorí prijali pozvanie na obe naše pobočky. 
Animátori Ivana Tirpáková a Jozef Elšík. O vzniku tejto krásnej knihy nám prišla 
povedať Zuzana Šeršeňová z vydavateľstva Slovart. 
 
4. 33. ročník festivalu Dni detskej knihy 2016, projekt podporený dotáciou MK SR 
a MČ Bratislava-Petržalka bol organizovaný v spolupráci s Bibianou, medzinárodným 
domom umenia pre deti, ako vyhlasovateľom festivalu a slovenskou sekciou IBBY. 
Do programu festivalu boli po prvýkrát koncepčne zaradení autori a ilustrátori, ktorí 
v poslednom období získali niektoré z najprestížnejších ocenení pre tvorcov detskej 
knihy na Slovensku (najkrajšia alebo najlepšia kniha sezóny alebo roka, ktoré 
vyhodnocuje Bibiana a slovenská sekcia IBBY). K spolupráci boli prizvané aj 
petržalské základné školy, ktoré  aktívne a otvorene pristupujú ku všetkým aktivitám 
knižnice venovaným deťom a mládeži. Festivalu sa zúčastnili:  Juraj Balogh, Marta 
Hlušíková, Tomáš Janovic, Branislav Jobus, Barbora Kardošová, Martin 
Kellenberger, Vladimír Král, Juraj Martiška, Martina Matlovičová – Králová, Mária 
Nerádová, Daniela Olejníková, Erik Ondrejička, Beata Panáková, Barbora 
Paulovičová, Miroslav Regitko, Toňa Revajová, Katarína Slaninková, Marta Šurinová, 
Peter Uchnár, Alena Wagnerová a mnohí odborníci na čítanie s deťmi, pedagógovia 
aj knihovníci. Súčasťou festivalu bol aj odborný seminár pod názvom „Na ceste 
s detským čitateľom/k detskému čitateľovi“. Seminár mapoval stav a analýzu v čítaní 
detí a mládeže, hľadal odpovede na otázky prečo „… niečo pri čítaní zaberá, a niečo 
vôbec nie…“, hľadal cesty, ako sa priblížiť k detskému čitateľovi. Festival doplnili aj 
stretnutia s animátormi z Bienále animácií Bratislava, výstavy a stretnutia.  
 
5. V roku 2016 otvorila knižnica detskú Samoobslužnú miniknižnicu v priestoroch 
Kliniky pre deti a dorast Andreja Getlíka na Antolskej ulici, ktorá ponúka 
hospitalizovanému detskému čitateľovi knihy počas jeho pobytu na klinike. Knihy sú 



 

 
 

pravidelne dopĺňané. Na prevádzke miniknižnice úzko spolupracujeme so základnou 
školou pri Univerzitnej nemocnici v Bratislave. Samoobslužná miniknižnica je 
výnimočným projektom knižnice, eviduje niekoľko desiatok vybraných kníh pre 
pacientom vo veku 4 – 25 rokov, je situovaná priamo na lôžkovom oddelení kliniky 
a riadi sa prísnymi hygienicko-prevádzkovými pravidlami kliniky a jej školského 
zariadenia.  
 
6. Súťaž školských časopisov Život našimi očami – novinári tretieho tisícročia. 
Porotu jubilejného 20. ročníka tvorili Peter Gála – grafik a knižný dizajnér, novinárka 
Silvia Vnenková a moderátorka a redaktorka Televízie Bratislava Eva Sládková. 
V jubilejnom ročníku mala víťazná redakčná rada možnosť zúčastniť sa tvorivého 
worshopu grafického dizajnu vo vybranom ateliéri.  
  
7. Novým projektom knižnice je celoročná ponuka podujatí s názvom Nebojte sa 
povinného čítania. Ide o ponuku štyroch základných celkov, ktoré predstavujú 
jednotlivé témy a knihy odporúčané v rámci čítania na základných a stredných 
školách v širších súvislostiach a tematických celkoch. 
 

8. 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 120 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 
podľa svojej vôle, VYPOŽIČAŤ si ju buď na prečítanie iba v knižnici alebo odniesť 
domov a povedať ako sa im páčila. Na vyjadrenie k prečítanej knihe môžu použiť buď 
samolepky priamo v knižnici alebo v elektronickej podobe na facebookovej stránke 
podľa toho, ako sa im páčila či nepáčila. V roku 2016 bol obsah projektu inovovaný 
o nové tituly, s ktorými sa od začiatku roka 2016 intenzívne na všetkých detských 
a rodinných pobočkách pracovalo.  
 

9. Minitipy z knižnice, ktoré 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, pretože osobný 
prístup je našou najdôležitejšou devízou vo vzťahu k čitateľovi.     
 
10. Osobnosti, po ktorých sú pomenované petržalské ulice - projekt je určený 
pre návštevníkov webovej a facebookovej stránky knižnice a predstavuje ľudí, podľa 
ktorých nesie meno ulica, na ktorej bývate, na ktorej stojí škola, do ktorej chodíte či 
knižnica. 
 
11. Petržalská burza kníh je tradičné sprievodné podujatie počas galaprogramu 
XVIII. ročníka Dní Petržalky na Dostihovej dráhe. Tradične ponúkame množstvo 
vyradených a darovaných kníh.   
 
12. Knižný kolotoč tradičná ponuka vyradených a prebytočných kníh čitateľom 
a širšej verejnosti pred budovou Technopolu. 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. V roku 2016 sme pre záujemcov pripravili dve kolá 
Knižného kolotoča.   
 
13. Leto s petržalskou knižnicou, od polovice júna do konca augusta 2016 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 Literárnym 
a informačným centrom Bratislava 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 autormi. Z dôvodu nepriaznivého počasia sme jedno zo stretnutí 
(beseda so Slávkou Koleničovou a Ivanou Havranovou) realizovali v náhradných 
priestoroch  na pobočke  Prokofievova 5.  Hosťami z radov spisovateľov boli Pavel 
Boroš a Richard Pupala, Slávka Koleničová a Ivana Havranová a Andrea Rimová 
a Erik Šimšík. 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. Letné prázdniny v knižnici pre deti prázdninujúce v 
Petržalke 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 
výstava Martiny Matlovičovej tvorená z originálov jej ilustrácií k oceneným detským 
knihám.  
 
14. Dni dobrovoľníctva 2016 Miestna knižnica Petržalka sa v spolupráci 
s dobrovoľníckou skupinou Vŕba v roku 2016 už po šiestykrát 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.  
 

15. Literárna súťaž začínajúcich autorov Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2016 
hostila po 27-krát začínajúcich autorov v štyroch vekových a troch žánrových 
kategóriách. Už piaty rok sa po skončení vyhlasovania výsledkov uskutočnil aj 
obľúbený workshop pre zúčastnených a ocenených autorov. Slávnostnému 
hodnoteniu predchádzal sprievodný program, ktorý bol v roku 2016 doplnený 
o pôvodný tvorivý workshop pre žiakov petržalských základných škôl, ktorí sa súťaže 
zúčastnili, alebo majú ambície napísať a publikovať svoj vlastný text s názvom 
Písanie nás baví.  
 
16. Mikuláš v knižnici- tradičné podujatie pre deti. Aj v roku 2016 Mikuláš so svojimi 
pomocníkmi anjelikom a čertom navštívil všetky naše rodinné a detské pobočky.  
 
17. „Vianočný knižný punč“ - spolu s populárnymi slovenskými autorkami románov, 
sa stal už po tretíkrát posledným literárno-spoločenským podujatím roka 2016. 
Podujatie sa stalo tradíciu v predvianočnom období s ponukou autorského stretnutia, 
čítania, rozhovorov na spríjemnenie a umocnenie vianočnej atmosféry čitateľom, 
používateľom a návštevníkom knižnice. 
 



 

 
 

18. „Moje obľúbené miesto – knižnica“ (druhý ročník novej tradície knižnice), 
adventné priateľské stretnutie riaditeľky knižnice a knihovníkov spojené 
s predstavením najaktívnejších a dlhoročných verných čitateľov knižnice, 
s rozprávaním o zážitkoch a príhodách počas roka v knižnici spojených s umeleckými 
vstupmi mladých návštevníkov ZUŠ. Každému pozvanému a prestavenému čitateľovi 
venovala knižnica bezplatný čitateľský zápis (preukaz) na nasledujúci kalendárny 
rok. Súčasťou tohto posledného spoločného podujatia knižnice a vybraných čitateľov 
je osobné poďakovanie riaditeľky všetkým čitateľom za celoročnú podporu knižnice 
a knihovníkom za prácu jednotlivých pobočiek. 
.  
19. 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 5, Turnianska 10, 
Vavilovova 24, Vavilovova 26 a Furdekova 1.   
 
 
3.2. Podujatia a komunitná činnosť. 
 

1. Čítačka klienta n.o. Lepší svet Martina Horana Príbeh môjho života. Podujatie 
je aktivitou spájajúcou svet ľudí s handicapom so svetom zdravých ľudí. Práve cez 
autentický príbeh človeka s handicapom vieme prežiť intenzívnejšie pocity a zážitky 
týchto ľudí a tým si nájsť aj empatickejší prístup k nim.   
 
2. „Nudu u nás nepoznáme!“ - jarný prázdninový program na rodinných a detských 
pobočkách knižnice (Prokofievova 5, Vavilovova 24, Furdekova 1 a Turnianska 10 ) 
predstavoval vlastnú ponuku pobočiek pre školopovinné deti počas jarných 
prázdninových dní. 
 
3. Sprievodné podujatia k výstave Petržalka 1973-1989. Sprievodnými podujatiami 
k výstave boli: komentovaná prednáška Ľuboša Kačírka k výstave, Petra Martinka 
Rýchlodráha v Petržalke, prednáška Martina Kleibla Umelecké diela Petržalky, 
prednáška Mariána Gulu z Ústavu pamäti národa o Petržalke za železnou oponou 
v rokoch 1973-1989 a prednáška Oskara Lehotského o typológii petržalských 
panelákoch.         
 
4. 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.  
 
5. 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 2016 
sme usporiadali besedu o Krakowe a Wieliczke s Brigitou Halászovou, Arménsko 
s Danielom Ovsepianom, Engerau- zabudnutý príbeh Petržalky Moniky Vrzgulovej 
a Maroša Borského a Do Murmanska na bicykli Braňa Chrenku. 
   
6. Celé Slovensko číta deťom, Čitateľský maratón Čítajme si...2016, knižnica sa 
aktívne zapojila do uvedenej celoslovenskej kampane na podporu čítania detí 



 

 
 

a mládeže, čítali sme na vybraných pobočkách s knihy Gabriely Futovej 
O Bezvláske.   
 
7. Výstava „Rio a letné olympijské hry“ - Veľvyslanectvo Brazílie v Slovenskej 
republike, BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, Slovenský olympijský výbor 
a Miestna knižnica Petržalka spoločne otvorili výstavu najkrajších detských 
výtvarných prác zo súťaže, ktorú vyhlásilo Brazílske veľvyslanectvo pre deti pri 
príležitosti zahájenia Letných olympijských hier v Rio de Janeiro. Do súťaže sa 
prihlásilo 46 škôl – základných aj špeciálnych z bratislavského kraja a porota 
vyhodnotila v troch kategóriách tie najlepšie a najkrajšie práce.  Súťažilo sa 
v kategórii 1. a 2. ročníky ZŠ, 3. a 4. ročníky ZŠ a kolektívne práce. Ocenenia deťom 
odovzdala osobne pani veľvyslankyňa Susan Kleebank.  

8. Dni dobrovoľníctva 2016 Miestna knižnica Petržalka sa v spolupráci 
s dobrovoľníckou skupinou Vŕba v roku 2016 už po šiestykrát 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.  
 
9. Knižné hody v Bratislave, petržalská knižnica sa stala partnerom open air 
festivalu Knižné hody pripraveného Bibianou, medzinárodným domom umenia pre 
deti. Ponúkli sme malým deťom dramatizáciu známych rozprávok o princeznách 
a rozprávok, v ktorých je v hlavnej úlohe vlk. S väčšími deťmi sme si precvičili 
nadobudnuté znalosti pri vedomostnej súťaži.  
 

10. Výstava Zlatá stuha 2015 a výstava Zlatá stuha 2016, ktorú sme pripravili 
v spolupráci s Českým centrom Bratislava. Prestížna cena Zlatá stuha je udeľovaná 
tvorcom najlepších detských kníh v českom jazyku. Udeľuje sa každoročne už viac 
ako dvadsať rokov a je jedinou cenou v Čechách, ktorá je zameraná výhradne na 
detskú literatúru. Cena Zlatá stuha pozostáva z literárnej, výtvarnej a prekladovej 
časti a každá z nich má svoje kategórie ako napríklad beletria pre deti, literatúra 
faktu, výtvarný počin, komiks a podobne.  
 

11. Výstava Literáti z naší čtvrti- v spolupráci s Českým centrom Bratislava je 
sprievodcom životných príbehov literátov, ktorí sa narodili, žili, zomreli alebo inak 
pôsobili v jednotlivých častiach Prahy. Pozostáva z 13 výstavných panelov, 
vybraných českých literátov, ktoré sú obohatené o obrazové vizualizácie jednotlivých 
osobností, o obálky ich najvýznamnejších kníh a fotografie z osobného života.  
 

12. Výstava Športovci v školských laviciach- spolupráca s Múzeom školstva 
a pedagogiky. Putovná výstava spomienok slovenských športovcov niekoľkých 
generácií na svoje detské a študentské roky strávené v školských laviciach. 
 
13. „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. 
 
 
3.3. Výchovno-vzdelávacia činnosť. 
 
     V rámci výchovno-vzdelávacej činnosti venovala knižnica v roku 2016 pozornosť 
skvalitneniu práce s deťmi a mládežou a spolupráce so základnými školami 
Petržalky. Výsledkom konceptu kvalitnej činnosti a práce s deťmi a mládežou sú dva 
nové autorské projekty pod názvom „Písanie nás baví“ a „Nebojte sa povinného 
čítania“. Oba projekty sú cielené na žiakov 2. stupňa základných škôl.  
     Cieľom projektu „Nebojte sa povinného čítania“ je ukázať nadčasovosť 
a aktuálnosť týchto kníh (povinné alebo odporučené) aj v dnešnom svete. Projekt je 
rozdelený do štyroch ucelených tematických celkov (Od balady po triller – Ján Botto: 
Margita a Besná, Žltá ľalia, K.J. Erben: Kytice, porovnanie s novšími dielami svetovej 
literatúry, Mor ho! -  báseň Sama Chalupku v kontexte tém dnešnej spoločnosti- 
extrémizmus, násilie, nenávisť, Rozprávky pre každého - malý princ a jeho autor- 
príbeh pilota Exupéryho a chlapčeka so šálom.   Prečo svet potrebuje rozprávky? 
Michael Ende: Nekonečný príbeh a Hodinový kvet, Rómeo a Júlia dnes - 
Shakespearov príbeh lásky a prežívanie vzťahu v rozdielnosti kultúra, vek, 
náboženstvo, predsudky, znevýhodnenie, zdravotné alebo sociálne).    
     Projekt „Písanie nás baví“ bol pôvodne vytvorený ako sprievodný program pre 
mladých začínajúcich autorov literárnej súťaže Petržalské súzvuky Ferka Urbánka.  
Jeho cieľom je ukázať zaujímavé spôsoby práce s vlastným autorským textom 
a možnosti využitia literárnych prostriedkov tak, aby sa z obyčajného textu stala 
originálna literárna práca.  
     Významným projektom je aj cyklus výstav „Taká bola Petržalka“, ktorý každoročne 
dopĺňame niekoľkými desiatkami prednášok pre všetky vekové skupiny detí našimi 
lektormi z radov knihovníkov našej knižnice. Jedná sa o prednášky, kde hovoríme 
o histórii Petržalky v širších súvislostiach a vždy s prihliadnutím na vek detí, na 
lokalitu, ktorú môže v Petržalke poznať viac, t.j. miesto kde bývajú či chodia do školy.  

     Každoročne pripravujeme v mesiaci apríl či máj aj výstavu s environmentálnou 
tematikou, v čom nám výrazne pomáha spolupráca s Bratislavských regionálnym 
ochranárskym združením BROZ, ktoré participuje aj na niekoľkých európskych 
enviroprojektoch a tieto aktivity vie preniesť aj do prostredia našej knižnice. V roku 
2016 sa takouto aktivitou stala interaktívna výstava „Kolmý riečny breh“.  

     Na detských a rodinných pobočkách sme v  roku 2016 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.  
     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 detskej pobočke (Dudova 2 ). 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.  
 
 
 

4. Organizácia práce, riadiaca, kontrolná a metodická činnosť. 
 
4.1 Organizácia práce a riadiaca činnosť. 
 
     Organizácia práce a riadiaca činnosť knižnice bola realizovaná v zmysle platných 
dokumentov, Zriaďovacej listiny Miestnej knižnice Petržalka, Štatútu, Organizačného 
poriadku Miestnej knižnice Petržalka, Organizačnej štruktúry Miestnej knižnice 
Petržalka a Odmeňovacieho poriadku. Pracovno-právne vzťahy boli riadené v súlade 
so Zákonníkom práce a naň nadväzujúcej vnútornej normy organizácie, Pracovným 
poriadkom.   
 
 
4.2 Kontrolná činnosť.   

     Kontrolná činnosť v podmienkach knižnice bola v roku 2016 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 dovolenie, lekára, prerušení 
pracovného času), pri ktorých nebolo zistené vážne porušenie, 

b) dodržiavanie 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), 
vykonanie základnej finančnej kontroly v zmysle zákona  o finančnej kontrole 
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.  
     Na pobočkách prišlo v roku 2016 aj k niekoľkým personálnym výmenám, ktoré 
v mnohých prípadoch posilnili a zaistili efektívnejšiu prácu a činnosť jednotlivých 
pobočiek. Knihovníci sa neustále stretávajú s novými výzvami a s novými projektmi, 
ktoré v sebe nesú vyššie požiadavky na kvalitu ich práce a odbornú zdatnosť.   
     Metodička zodpovedá za prípravu a realizáciu všetkých dohodnutých programov, 
akcií a podujatí. Zodpovedá za dodržiavanie programu a obsahu celoknižničných 
podujatí a metodicky riadi pobočky. Metodická práca bola aj v roku 2016 venovaná 
usmerňovaniu činnosti jednotlivých pobočiek poradenstvom, pokynmi, konzultáciami, 
účasťou knihovníkov na celoknižničných podujatiach, vzájomnou komunikáciou 
knihovníkov pobočiek s rovnakým zameraním a metodickými návštevami. Metodička 
pravidelne zvoláva metodické porady útvaru, spoločne s knihovníkmi navrhovala 
inovovanie existujúcich projektov.  Počas roka vykonala metodička v spolupráci so 
zástupkyňou riaditeľky a vedúcou útvaru fondov tri pravidelné metodické návštevy na 



 

 
 

každej pobočke.  Metodické návštevy boli zamerané na kvalitu poskytovaných 
výpožičných služieb, dodržiavanie všetkých vnútorných noriem a smerníc 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. Naši knihovníci z detských 
a rodinných pobočiek mali možnosť zúčastniť sa v novembri 2016 aj niekoľkých 
sprievodných podujatí súvisiacich s detskou literatúrou na Bibliotéke 2016.     
 
 
 

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 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. 
 
 
5.2. Materiálno-technické a počítačové vybavenie. 
 

V roku 2016 poskytovala knižnica službu verejného internetu na deviatich 
pobočkách, z toho na všetkých pobočkách je aj možnosť  pripojenia Wi-Fi. 

K 31.12.2016 evidujeme v knižnica 43 počítačových zostáv, 6 notebookov a dva 
servery. Z celkového počtu počítačov na pobočkách je 17 počítačov s pripojením na 
internet pre verejnosť a 24 počítačov je v prevádzke ako pracovné stanice pre 
zamestnancov knižnice.  

Technické a počítačové zázemie našej knižnice bol počas celého roka 2016 
funkčné, jeho kvalita je podmienená finančnými možnosťami, ktoré nám dáva 
rozpočet.  V priebehu roku sme doplnili technické vybavenie kúpou 4 ks nových 
pracovných PC s monitormi na pracovisko UKIS, UKIF, na pobočku Lietavská 16 
a Dudova 2. Vymenené počítače boli použité na pobočky pre účely verejného 
internetu. Taktiež sme nahradili zastaraný a technicky nepostačujúci server pre 



 

 
 

knižničný systém Clavius novým serverom. Všetky pobočky a pracoviská vrátane 
riaditeľstva sú plne vybavené funkčnými počítačmi pre služobné účely ako aj pre 
verejnosť. 
1 PC je v sklade ako rezerva 
1 PC je v oprave 
     Všetky pobočky a pracoviská vrátane riaditeľstva sú plne vybavené funkčnými 
počítačmi pre služobné účely ako aj pre verejnosť 

     
 
 
6. Zamestnanci, vzdelávanie, bezpečnosť a ochrana zdravia pri 
práci a ochrana pred požiarmi. 
 
 
      6.1. Zamestnanci, vzdelávanie. 
 
     Miestna knižnica Petržalka za rok 2016 zabezpečovala svoju knižničnú činnosť 
pre dospelých, mládež a detských čitateľov v desiatich pobočkách a ostatnú činnosť 
prostredníctvom zamestnancov, ktorých priemerný počet k 31.decembru 2016 
dosiahol 31 osôb. Knižnica pre vzdelávanie a stále posúvanie svojich knihovníkov na 
vyššiu odbornú úroveň nemohla v roku 2016 využiť  služby školiaceho strediska 
CVIT Bratislava na doplnenie vzdelania odborným knihovníckym minimom vzhľadom 
na to, že  v roku 2016 im skončila platnosť akreditácie na knihovnícke odborné 
minimum. Akonáhle školiace centrum dostane akreditáciu i naďalej budeme toto 
vzdelávacie stredisko využívať na dopĺňanie odborného vzdelania pre našich 
knihovníkov. V roku 2016 naša knižnica pracovala so mzdovým fondom 270 514,00 € 
a priemerná mzda vrátane odmien predstavovala výšku 727,13 €. 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 2016 sa knihovníci zúčastnili podujatí, z ktorých čerpali námety aj pre 

svoju prácu: 

 seminár  „E- zdroje ako nenahraditeľný pomocník pri štúdiu“ zameraný na 
základné charakteristiky e-zdrojov a hľadanie informácií, ktorého sa zúčastnila 
knihovníčka z pobočky Vavilovova 26 

 seminár a workshop  „Aby nám deti radi čítali“, 2. ročník v priestoroch Univerzitnej 
knižnice v Bratislave, ktorého sa zúčastnili knihovníci pobočiek Vavilovova 24, 
Turnianska 10, Prokofievova 5  

 účasť na programe Bibliotéky 2016 počas 10.-11.11.2016 napr. prezentácii knihy 
Filipko a Zornička so Zuzanou Štelbaskou, beseda s Lenou Riečanskou k trilógii 
Navždy kamošky, beseda s Tomášom Janovicom a Tomášom Klepochom o knihe 
Zažmúr očká a Jeleňvízor, seminár Timotey Vráblovej o vytváraní interaktívneho 
čitateľského priestoru a pod.  



 

 
 

 seminár a workshop s propagátorom detskej literatúry Tiborom Hujdičom, ktorý sa 
konal dva dni s názvom “ Ako na knižničné podujatia pre žiakov 2. stupňa?“  

 tréning pamäti (nielen) pre seniorov, ukážková hodina tréningov pamäti, základné 
techniky a stratégie pre lepšie zapamätávanie si vecí v každodennom živote, 
ktorú pripravil Spolok slovenských knihovníkov a knižníc Krajská pobočka 
Bratislavský kraj a Mestská knižnica v Bratislave a zúčastnili sa jej dve 
knihovníčky 

 Seminár „Ako hravo čítať?“, celoslovenský seminár organizovaný Mestskou 
knižnicou mesta Piešťany, na ktorom sme mali troch zástupcov. 
Ďalšími vzdelávaniami prechádzajú odborní zamestnanci ekonomického útvaru 

v nadväznosti na meniacu sa legislatívu a jej uplatňovania v podmienkach našej 
knižnice a to napr. školenie zamerané na tému verejné obstarávanie v samospráve, 
na ochranu osobných údajov a školenie v oblasti registrácie a archivovania 
dokumentov.  

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. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a Ochrana pred požiarmi  

(BOZP a OPP). 
 
     Tak ako po minulé roky boli aj v roku 2016 v oblasti BOZP a OPP zabezpečené 
pravidelné školenia a preškolenia zamestnancov v zmysle platných predpisov. 
Zamestnanci boli zaškolení pri vzniku pracovného vzťahu i pri uzatvorení dohôd 
mimo pracovného pomeru. V súlade s legislatívou od augusta 2014 zastrešuje našu 
knižnicu odborná technička BOZP a OPP  aj v oblasti zdravotnej pracovnej služby.  
     V súlade s opatreniami Zdravotno-hygienického auditu práce a pracovného 
prostredia podľa zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia v znení neskorších predpisov vykonaného v roku 2015, prijala knižnica v roku 
2016 súvisiace opatrenia: 
a) posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu aktuálnych zamestnancov lekárskymi 

posudkami, 
b) posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu pri nástupe nového zamestnanca do 

pracovného pomeru lekárskymi posudkami, 
c) vhodné označenie lekárničiek vo všetkých prevádzkach, 
d) súhlasné stanovisko RÚVZ o uvedenie pracovných priestorov do prevádzky pre 

pobočky: Vavilovova 24,26 , Prokofievova 5, Furdekova 1,Lietavská 16, 
e) umývateľným náterom priestor kabínky na  Furdekovej 1, 
f) doplnenie žalúzií/roliet na pobočke Vavilovova ul.24, 
g) sfunkčnenie núteného odvetrania - ventilácie v priestoroch zariadenia na osobnú 

hygienu na riaditeľstve, Kutlíkova ul.17. 
     V roku 2016 boli vykonané pravidelné revízie elektroinštalácií, elektrospotrebičov 
a hasiacich prístrojov na príslušných pobočkách v zmysle platných predpisov. Všetky 
pobočky sú z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti schopné prevádzky. 
 
 
 
 



 

 
 

7.Propagácia knižnice  
 
7.1.  Vonkajšie vzťahy.   

 
     Počas celého roka 2016 zabezpečovala knižnica aktuálne informácie na vlastnej 
webovej stránke www.kniznicapetrzalka.sk, facebooku, na stránke mestskej časti, 
v miestnych Petržalských novinách, v informačných bulletinoch hlavného mesta in.ba 
a v online mesačníku kam do mesta. Pravidelne boli zasielané informácie o činnosti 
knižnice taktiež na celoslovenské portály knihovníckych profesijných organizácií 
Slovenskej asociácie knižníc, Spolku slovenských knihovníkov a knižníc ako aj na 
spoločnú stránku knižníc Slovenska Infolib. 
     Aktuálne informácie sa týkali predovšetkým knižničných služieb, činnosti, 
knižničných podujatí a programov, ktoré sa konali v priestoroch aj mimo priestorov 
knižnice, o nových knihách, ktoré pribudli do fondu, o rozšírených alebo nových 
službách čitateľom a používateľom. Aktualizácia údajov bola vykonávaná v súlade so 
štandardami pre informačné systémy s verejnou správou.  
     V roku 2016 knižnica intenzívne využívala na propagáciu vlastných aktivít  
sociálnu sieť Facebook. Informácie sme pravidelne uverejňovali na oficiálnej webovej 
stránke mestskej časti Petržalka www.petrzalka.sk, facebookovej stránke MČ 
Bratislava – Petržalka „Viem byť Petržalčan“, na všetkých webových spravodajských 
portáloch, ktoré spracúvajú regionálne správy t.j. Bratislava.dnes.24, Bratislava deň, 
na informačných portáloch in.ba, kam do mesta, Kam s deťmi, S deťmi, školský 
servis http://skolskyservis.teraz.sk, metropola on-line  http://metropola.zenskyweb.sk/ 
a knihovnícky webový portál www.infolib.sk. Riaditeľka knižnice PhDr. Katarína 
Bergerová bola trikrát hosťom  v TV Bratislava www.tvba.sk - relácia „Petržalských 
13“ a informovala o činnosti a aktivitách knižnice. Televízia spracovala a odvysielala 
aj samostatné reportáže z našich podujatí. Reportáž o knižnom kolotoči priniesla 
televízia TA3 10.8.2016 v hlavnom spravodajstve. 
     Články o výstavách, podujatiach, súťažiach, festivale Dni detskej knihy a pod. 
pravidelne vychádzali aj v regionálnom dvojtýždenníku Petržalské noviny. Správy 
a články o nás vyšli aj na Pluske.sk, v bulletine SAK 4/2016 – článok o projekte 
V.V.V.. V bulletine Bibiana 2/2016 vyšiel článok spisovateľky Toni Revajovej 
o festivale Dni detskej knihy pod názvom „ To v Bratislave ešte nebolo“. O projekte 
Knižný klub Bratislava informovala v článku v májovej prílohe OSA denníka Pravda 
metodička Viera Némethová.  
      
 
7.2. Spolupráca a partnerstvá. 
 
     Knižnica spolupracuje so základnými a strednými školami v Petržalke a je 
v neustálom kontakte s pedagogickými pracovníkmi škôl, čo nám pomáha vytvárať 
a pripravovať aktivity podľa požiadaviek škôl a ich potrieb. Aktivity knižnice, súťaže 
a podujatia sa objavujú pravidelne aj na jednotlivých weboch materských, základných 
a stredných škôl.  
       
     Prehľad spolupráce s partnermi knižnice v roku 2016: 
Katedra etnológie a muzeológie FiF UK v Bratislave – spolupráca na projekte  
o histórii Petržalky, príprava a zorganizovanie už štvrtej výstavy projektu „Taká bola 
Petržalky“  roky 1973-1989 I. 

http://www.kniznicapetrzalka.sk/
http://www.petrzalka.sk/
http://skolskyservis.teraz.sk/
http://metropola.zenskyweb.sk/
http://www.infolib.sk/
http://www.tvba.sk/


 

 
 

České centrum – zapožičanie troch výstav najlepších českých ilustrácií Zlatá stuha 
2015 a 2016 a Literáti z naší čtvrti.  
BIBIANA – spolupráca na organizovaní festivalu „Dni detskej knihy“ 
Bratislavské regionálne ochranárske združenie BROZ – výstav Kolmý riečny breh  
a prednášky pre deti s environmentálnou tematikou.  
Dom tretieho veku na Poloreckého 2 – pravidelné mesačné prednášky pre klientov 
o rôznych krajinách, osobnostiach a zaujímavostiach (napr.: Kuba, India, Mexiko). 
Nezisková organizácia MOST na Haanovej ulici zastrešuje klientov so psychickými 
poruchami a naša knižnica pre nich vytvára jedinečný biblioterapeutický program – 
projekt s názvom Knižkovo. Stretávame sa v pravidelných mesačných intervaloch na 
pobočke Prokofievova 5.  
Spolupracujeme aj s dvoma ďalšími petržalskými organizáciami pre ľudí s mentálnym 
postihnutím a to: DSS Kampino, ktorých klientky vykonávajú u nás jednoduchú 
pracovnú terapiu a  n.o. Lepší svet, pre ktorých sme v roku 2016 urobili dve 
podujatia, a to čítačku autorských textov jedného z klientov a stretnutie klientov so 
slovenskými ilustrátormi a spisovateľmi pre deti a mládež priamo v kaviarničke 
Lepšosvetko počas Dní detskej knihy v máji 2016.    
Dobrovoľnícka skupina Vŕba – pravidelne  dopĺňame knihy do malej susedskej 
knižnice v Onkologickom ústave na Heydukovej 10 a už niekoľko rokov vždy v 
septembri za zapájame do Dní dobrovoľníctva, kedy naše pracovníčky osobne 
rozdávajú knihy pacientom a personálu. 
V spolupráci s organizátormi Magio pláže sme na Tyršovom  nábreží v júni až 
auguste 2016 spravovali „Open air knižnicu“ a pripravili podujatia s knihami pre deti 
a besedy so slovenskými autorkami pre dospelých záujemcov. 
 
 
 

III. Informácie k plneniu rozpočtu za rok 2016 

 
Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Petržalka bol dňa 1.12.2015 

uznesením č. 130 schválený rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2016 s výhľadom 
na roky 2017 a 2018, ktorým boli Miestnej knižnici Petržalka schválené záväzné 
ukazovatele, ktoré boli v priebehu roka zmenené nasledovne: 
 
1. Medzi položkový presun č. 1/2016 zo dňa 13.06.2016. 
2. Úprava rozpočtu uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Petržalka, 

uznesením č. 219 zo dňa 20.09.2016. 
3. Medzi položkový presun č. 2/2016 zo dňa 15.12.2016. 
 

Vyhodnotenie schválených transferov (dotácií na prevádzku a investície) je 
uvedené v nasledovnej tabuľke: 
     
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Poskytnuté transfery 
v celých EUR

prog. záväzný ukazovateľ schválený upraveený plnenie percento očakávaná

podpr. TRANSFERY rozpočet rozpočet k plnenia skutočnosť

prvok 2016 2016 31.12.2016 rozpočtu 2016

00601 Bežný transfer z rozpočtu zriaďovateľa 550 679 557 309 557 309 100,00 557 259

00601 Bežný transfer zo Štátneho rozpočtu 0 6 284 6 284 100,00 6 284

00601 Bežný transfer z iných zdrojov 0 150 150 100,00 150

00601 Kapitálový transfer z rozpočtu zriaďovateľa 5 200 5 184 5 184 100,00 5 184

00601 Kapitálový transfer zo Štátneho rozpočtu 0 0 0 x 0

00601 TRANSFERY SPOLU: 555 879 568 927 568 927 100,00 568 877  
 
 
1.1. Príjmy 

v celých EUR

prog. záväzný ukazovateľ schválený upraveený plnenie percento očakávaná

podpr. PRÍJMY rozpočet rozpočet k plnenia skutočnosť

prvok 2016 2016 31.12.2016 rozpočtu 2016

00601 Bežné príjmy inkasované v prospech zriaď. 21 015 24 038 28 679 119,31 28 679

00601 Bežné príjmy zo Štátneho rozpočtu 0 0 6 284 x 6 284

00601 Bežné príjmy z iných zdrojov 0 0 150 x 150

00601 Bežné príjmy spolu: 21 015 24 038 35 113 146,07 35 113

00601 Kapitálové príjmy  inkasované v prospech zr. 0 0 0 x 0

00601 Kapitálové príjmy zo Štátneho rozpočtu 0 0 0 x 0

00601 Kapitálové príjmy spolu: 0 0 0 x 0

00601 PRÍJMY SPOLU: 21 015 24 038 35 113 146,07 35 113  
 
 
1.2. Výdavky 

v celých EUR

prog. záväzný ukazovateľ schválený upraveený plnenie percento očakávaná

podpr. VÝDAVKY rozpočet rozpočet k plnenia skutočnosť

prvok 2016 2016 31.12.2016 rozpočtu 2016

00601 Bežné výdavky z rozpočtu zriaďovateľa 550 679 557 309 557 259 99,99 557 259

00601  ►z toho mzdové výdavky 270 514 270 514 270 494 99,99 270 494

00601 Bežné výdavky zo Štátneho rozpočtu 0 0 6 284 x 6 284

00601 Bežné výdavky z iných zdrojov 0 0 150 x 150

00601 Bežné výdavky spolu: 550 679 557 309 563 693 101,15 563 693

00601 Kapitálové výdavky z rozpočtu zriaďovateľa 5 200 5 184 5 184 x 5 184

00601 Kapitálové výdavky zo Štátneho rozpočtu 0 0 0 x 0

00601 Kapitálové výdavky spolu: 5 200 5 184 5 184 x 5 184

00601 VÝDAVKY SPOLU: 555 879 562 493 568 877 101,14 568 877  
 

     V druhom polroku boli našej organizácii poskytnuté tri granty - bežné transfery zo 
Štátneho rozpočtu prostredníctvom grantového systému Ministerstva kultúry SR 
a z Fondu na podporu umenia. Organizácia prijala aj jeden grant poskytnutý 
Slovenskou asociáciou knižníc. 
 
1. Grant vo výške 4.000,- EUR  poskytnutý Fondom na podporu umenia na 

realizáciu projektu „Aktualizácia knižného fondu pre deti a mládež - miera 
mladých o čítanie“. Z uvedenej dotácie bol doplnený knižničný fond na detských 
pobočkách a pobočkách rodinného typu. 



 

 
 

2. Grant vo výške 2.200,- EUR  poskytnutý Fondom na podporu umenia na 
realizáciu projektu „Dni detskej knihy 2016“. Z uvedenej dotácie boli čiastočne 
hradené výdavky súvisiace s realizáciou uvedeného projektu. 

3. Grant vo výške 84,- EUR poskytnutý Ministerstvom kultúry SR v rámci projektu 
„Kultúrne poukazy 2016“. Výška poskytnutej dotácie bola závislá od počtu 
prijatých kultúrnych poukazov od užívateľov našej knižnice. Z uvedenej dotácie 
boli zakúpené knižné jednotky do knižničného fondu organizácie. 

4. Grant vo výške 150,- EUR poskytnutý Slovenskou asociáciou knižníc určený na 
realizáciu projektu na podporu a popularizáciu čítania a kvalitnej literatúry pre deti 
a tínedžerov „V. V. V. vstúp, vyber, vypožičaj“. 

 
 
1.3. Inventarizácia majetku. 
 
Hmotný a nehmotný majetok. 

účet druh majetku stav k 01.01.2016 prírastky úbytky stav k 31.12.2016

013 Softvér 10 401,48 5 184,00 0,00 15 585,48

022 Samostatné hnuteľné veci 14 018,92 0,00 0,00 14 018,92

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

771 Majetok v podsúvahovej evid. 183 550,08 7 528,73 3 998,36 187 080,45

MAJETK SPOLU: 217 309,48 12 712,73 3 998,36 226 023,85

v EUR na dve desatinné miesta

 
 
     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 2016 realizovala knižnica z kapitálových transferov zriaďovateľa nákup 
softvéru – knižničného systému Carmen za účelom rozšírenia služieb čitateľom 
a používateľom o výpožičky elektronických kníh. 
 
 
 
 

IV. Záver  
 
     V závere je možné konštatovať, že Miestna knižnica Petržalka naplnila stanovené 
ciele vo všetkých oblastiach jej činnosti v súlade s plánom a zámermi rozvoja, 
zmyslom ktorých bolo uspokojenie potrieb predovšetkým obyvateľov mestskej časti 
Petržalka v oblasti kultúrneho vyžitia, voľno časového samo vzdelávania, získavania 
informácii zo zdrojov vlastných knižnično-informačných fondov a využívania 
knižničných služieb. 



 

 
 

    V roku 2016 obslúžila knižnica cestou svojich desiatich pobočiek celkove 
86 281 čitateľov, zrealizovala 318 102 výpožičiek kníh, vrátane elektronických 
kníh a 17 998 výpožičiek periodík (novín a časopisov). Najžiadanejšou bola 
beletria pre dospelých, kde bolo vypožičaných 153 866 kníh, na druhom mieste 
požadovanej oblasti bola populárno-náučná literatúra pre dospelých, kde bolo 
vypožičaných 42 850 kníh, za ňou nasledovala beletria pre deti a mládež s počtom 
21 898 vypožičaných kníh. Štatisticky pripadlo na jedného návštevníka knižnice 3,65 
výpožičky kníh a časopisov na jednu návštevu, čo považujeme v porovnaní 
s podobnými verejnými knižnicami za veľmi dobrý výsledok. 
     V uplynulom roku  vybavila knižnica 796 rezervácií a 4 458 objednávok kníh.  
     Ponuku využitia verejného internetu a využitia wifi zón na všetkých 
desiatich pobočkách knižnice využilo v minulom roku 2 268 čitateľov 
a používateľov. 
     Službu biblioboxu (vrátenie kníh mimo výpožičných hodín knižnice) využilo 
v hodnotenom roku 1 169 čitateľov. 
     Ako novinku knižnica zaviedla a vydala 246 kombinovaných čitateľských 
preukazov, vďaka ktorým bolo umožnené čitateľom za zvýhodnenú cenu registrácie 
navštevovať naraz dve pobočky podľa vlastného výberu.  
      Celkove bolo v uplynulom roku zaregistrovaných 7 488 čitateľov. 
Najpočetnejšiu skupinu  zaregistrovaných čitateľov (2 807) tvorili deti a mládež od 7 
do 15 rokov, na druhom mieste v počte registrácií  (1 103) boli čitatelia vo veku od 30 
do 40 rokov, tretiu najpočetnejšiu skupinu (1 013) čitateľov tvorili dospelí vo veku od 
60 do 70  rokov. Vo veku nad 70 rokov bolo zaregistrovaných 258 čitateľov a vo veku 
nad 80 rokov bolo zaregistrovaných 61 čitateľov.  
     Knižnica doplnila (kúpa z vlastných zdrojov, kúpa z grantu, dary) v roku 
2016 svoj knižničný fond o 6 607 kníh v hodnote 52 032 €. Knižničný fond je 
dostupný čitateľom na všetkých desiatich pobočkách vo voľnom výbere. 
     Veľkosť knižničného fondu predstavuje počet 230 587 kníh v celkovej 
hodnote  1 050 558 €. Najväčší fond v počte 33 936 kníh je evidovaný na pobočke 
pre deti a dospelých Vavilovova 24, na druhom mieste s počtom 28 506 kníh je 
pobočka populárno-náučnej a cudzojazyčnej literatúry Vavilovova 26 a treťou 
najväčšou pobočkou s veľkosťou fondu 27 472 kníh je pobočka rodinného typu 
Prokofievova 5. 
      Počas celého roka 2016 knižnica riadne hospodárila s pridelenými financiami od 
zriaďovateľa v súlade s rozpočtovými pravidlami, dvakrát uspela v grantovom 
systéme Fondu na podporu umenia (knižničná činnosť a akvizícia knižníc), prijímala 
Kultúrne poukazy detských čitateľov, z vlastných zdrojov zrevitalizovala detskú 
pobočku na Furdekovej ulici č.1 a doplnila na vybraných pobočkách interiérové 
(mobiliár) a počítačové vybavenie. 
     Zrealizovaný bol ojedinelý projekt zriadenia a otvorenia samoobslužnej 
Miniknižnice na Klinike pre deti a dorasť Andreja Getlíka na Antolskej 11, 
slúžiacej hospitalizovaným deťom a mládeži do 26 rokov priamo na oddelení. 
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