
Malokarpatská knižnica v Pezinku – Vyhodnotenie činnosti za rok 2018 
 
Počet zamestnancov knižnice v roku 2018  
K 31. 12. 2018 – 20 fyzických osôb, 17,9 úväzku 
Z toho 14 odborných zamestnancov, 5 prevádzkových 
 
Nákup knižničného fondu v roku 2018 
 

Počet prírastkov v r. 2018:  4 415 knižničných jednotiek 

Merateľný ukazovateľ:  3 900 knižničných jednotiek  

 

Do fondu knižnice  pribudlo v roku 2018 celkovo 4 415 knižničných jednotiek (KJ) v celkovej 
hodnote 39 739,20 EUR. Na nákup kníh v r. 2018 bolo z rozpočtu knižnice pridelených spolu 
30 962,46 EUR,  z finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia sa zakúpili knihy za  
8 776,74 EUR, do fondu sme prijali dary v hodnote 5 975,43 EUR.  Z grantových prostriedkov 
sme zakúpili 974 KJ. Darom sme získali 578 KJ.  

Okrem kníh v tlačenej forme knižnica získala 2 zv. audiovizuálnych dokumentov, ale tiež 
kalendáre, plagáty a propagačné materiály o regióne. Používatelia mali v MKP k dispozícii 117 
titulov periodík, z toho 46 titulov regionálnych periodík (vydávaných v okresoch Pezinok, 
Malacky a Senec) a 17 zahraničných titulov časopisov. 

Pri doplňovaní KF sme v roku 2018 vychádzali z aktuálnej ponuky noviniek na knižnom trhu, 
ale brali sme do úvahy aj potreby a požiadavky používateľov knižnice. Nakúpili sme knihy 
rôznych slovenských vydavateľov, z českého knižného trhu sme zakúpili kvalitnú odbornú 
literatúru a vybrané tituly krásnej literatúry.  

Priebežne sme z fondu knižnice vyraďovali knihy, ktoré boli stratené, prípadne poškodené. 
V roku 2018 sme vyradili z pobočky Cajla 4 475 zv. kníh. K vyraďovaniu bolo potrebné 
pristúpiť preto, že sa po zriadení novej pobočky do nej všetky knihy nezmestili.  Oddelenie 
pre dospelých čitateľov a oddelenie pre deti pripravilo na vyradenie knihy, ktoré boli 
zastarané, duplicitné, čitatelia o ne nemali záujem, prípadne boli poškodené. Očista fondu 
prebehla aj v sklade. Tieto knihy sme z fondu aj vyradili. Celkovo sme v r. 2018 vyradili 7 752 
KJ. v nadobúdacej hodnote 26 680.34 EUR. 

V roku 2018 oddelenie akvizície uskutočnilo v spolupráci s metodickým oddelením 2 
metodické návštevy a 8 metodických konzultácii pre knižnice, ktoré patria pod našu 
pôsobnosť. Metodické návštevy a konzultácie sme vykonali pre Mestskú knižnicu v Modre, 
ktorá začala retrokatalogizáciu fondu v programe Koha a naše oddelenie poskytovalo rady 
pri spracovaní. Konzultácie sme vykonali aj pre MsK v Stupave, ktorá prijala novú 
pracovníčku,  a pre školskú knižnicu pri Gymnáziu v Pezinku. 



Knižnično-informačné služby v roku 2018 
 
Počet výpožičiek v r. 2018:  147 023 
Merateľný ukazovateľ 2018:  145 000 
 
Sprievodné podujatia 2018:  389 
Merateľný ukazovateľ 2018:  250 
 
 

Porovnávacia tabuľka 2018 2017 rozdiel 

Počet registrovaných 
používateľov 

3 685 3 278 
+407 

Deti do 15 rokov 1 734 1 376 +358 

Počet návštevníkov 42 930 43 810 -880 

Počet výpožičiek 147 023 145 213 +1705 

Výpožičky e-kníh 143 49 +94 

MVS od iných 287 335 -39 

         iným 234 332 -98 

Podujatia 389 453 -65 

Návštevníci podujatí 8 725 9 481 -556 

Ø denná návštevnosť 179 177 +2 

Ø denná výpožička 613 587 +26 

 
V roku 2018 knižnica splnila merateľný ukazovateľ „počet výpožičiek“. Medziročne vzrástol 
počet výpožičiek, predovšetkým výpožičiek detskej literatúry. V nových priestoroch sa otvorila 
po 2 rokoch pobočka v miestnej časti Cajla, ktorá za polročné fungovanie získala 131 nových 
čitateľov a 2142 výpožičiek. Pobočku navštevujú aj čitatelia registrovaní v centrálnej knižnici.   
Okrem tlačených dokumentov ponúka Malokarpatská knižnica v Pezinku výpožičky 
elektronických kníh prostredníctvom služby eReading.cz. V ponuke bolo v priebehu r. 2018 
približne 6000 titulov predovšetkým beletrie v češtine a slovenčine. Počet výpožičiek e-kníh je 
v porovnaní s celkovým počtom výpožičiek minimálny – 0,1%, aj keď v porovnaní s rokom 
2018 (0,03%) stúpol. Príčinou je, že v ponuke je veľmi málo slovenských kníh alebo kníh 
v slovenčine, pretože neexistuje slovenský poskytovateľ výpožičiek e-kníh.  E-knihy je možné 
čítať iba na mobiloch a tabletoch s OP Android alebo IOS alebo na čítačkách eReading, čo 
obmedzuje ich výpožičky.  
 
 
 



Kultúrne a literárne podujatia 
 
Knižnica sa v r. 2018 sústredila predovšetkým na organizáciu podujatí podporujúcich čítanie 
a propagujúcich literatúru rôznych žánrov. Zorganizovali sme stretnutia, besedy a čítania so 
známymi detskými spisovateľmi ako aj so spisovateľmi pre dospelých, kde sme sa sústredili 
najmä na autorov pôsobiacich v našom regióne. Druhýkrát  sme zorganizovali medzinárodné 
literárne podujatie – medzinárodný festival poézie FELIBER POETRY (festival konajúci sa 
v Pezinku a v Modre), ktorý mal medzi návštevníkmi veľmi dobrú odozvu.  Pripravili sme 
výstavy regionálnych umelcov. 
Knižnica sa zapojila do viacerých národných aj medzinárodných kampaní a podujatí: 

 Týždeň slovenských knižníc 
 Noc s Andersenom – medzinárodné podujatie na podporu detského čítania 
 Deň ľudovej rozprávky 
 Týždeň mozgu 

 
Prehľad cyklov podujatí: 
Literatúra v Radnici  - 10 podujatí, 11 hostí 
 Odkryté dejiny, hosť historička Tünde Lengyelová, moderovala Daniela Tóthová – 29. 1.2018 
Moderné choroby prichádzajú s dobou „, hosť doc. MUDr. Pavol Černák PhD, moderovala  
Veronika Šikulová 19.2. 2018 
„ Som stvorený slovom, ale tvorený som slovami Hosť : spisovateľ, kazateľ a výtvarník Daniel 
Pastirčák, moderovala  Veronika Šikulová 5. 3. 2018 
 „ Krajina hrubých čiar „  , hosť novinárka, spisovateľka Ľuba Lesná moderovala  Veronika 
Šikulová 9. 4. 2018 
„ Prekliaty Absynt“, hostia vydavatelia : Filip Ostrowski a Juraj Koudela, moderovala  
Veronika Šikulová 7. 5. 2018 
Návod na lepšie mesto, hosť Matúš Vallo, moderovala  Veronika Šikulová  11. 6. 2018 
Literatúra v Radnici Anasoft Litera. Hosť Daniel Majling, moderovala  Veronika Šikulová  24. 
9. 2018 
Stopy dávnej minulosti. Hosť Pavel Dvořák, moderovala  Veronika Šikulová 15. 10. 2018 
Majster slovenskej fantasy. Hosť Juraj Červenák, moderovala  Veronika Šikulová 5. 11.  
Vianočné zvyky a tradície. Hosť etnologička PhDr. Katarína Nádaská, PhD, moderovala  
Veronika Šikulová 10. 12. 2018 
Spolu 457 návštevníkov 
  
Literárne utorky 
13.3.  2018  Beseda s kulturologičkou Monikou Kaprálikovou, „ Ján Smrek a jeho E/elán                                                          
12.6.2018 Naša Maša Haľamová, hosť Sylvia Hrdlovičová 
18.9. Ženy v národno-emancipačnom hnutí, S- Hrdlovičová. Prednáška s vernisážou výstavy. 
5.10. Ženy v národno-emancipačnom hnutí 19. storočia a štúrovci – prednáška pre študentov  
16.10. Prednáška Mgr. Kataríny Hýllovej o Ferdinandovi Píseckom, pobočníkovi generála 
Milana Rastislava Štefánika 
25.10. Ženy v národno-emancipačnom hnutí 19. storočia a štúrovci – prednáška Sylvie 
Hrdlovičovej pre spolok Živena Bratislava  
13. 3. 2018  Spánok a jeho význam pre zdravie človeka „ prednáška MUDr. Elena Žigová,    
19. 3. 2018  Zdravo žiť je ľahké „  MUDr. Igor Bukovský, PhD.  
Spolu: 312 návštevníkov 



 
Pozrime sa do prírody - Cyklus Skvelá veda pre dospelých návštevníkov: 
Fyzika, látka, pole, fyzikálne javy – hosť: Marek Mihalkovič prednáška, diskusia, čítanie, 
dramaturgia a moderátor Márius Kopcsay – téma fyzika, atómy, kvázikryštály 
Ide jar, prilietajú vtáky – hosť: Ján Gúgh, prednáška, diskusia, čítanie, dramaturgia 
a moderátor Márius Kopcsay – ornitológia, enviromentalistika, 10. 4. 2018 
Neviditeľné žiarenie – hosť: Terézia Melicherová  – prednáška, diskusia, čítanie, dramaturgia 
a moderátor Márius Kopcsay – rádioaktivita 5. 6. 2018 
Čas – hosť Dušan Kalmančok – prednáška, diskusia, čítanie, dramaturgia a moderátor Márius 
Kopcsay – astronómia 13. 11. 2018 
Spolu  163 návštevníkov 
 
Literárny kolotoč   - súčasť podujatia Kultúrne leto v Pezinku 
15. 7. 2018  „ malé nežné blues „, hostia -  poetka Judita Kaššovicová, 
hudobní hostia – Juraj Turtev, Erich Boboš Procházka,  Krušičova kúria,  
Spolu  54 návštevníkov 
 
Čo vieš o...?  - polročné cykly besied, diskusií, súťaží a tvorivých dielní spojených jednou témou 
V r. 2018 sa organizovali podujatia na tému  
Čo v nás žije? Fíha! Kniha! o histórii, výrobe a význame kníh, o autoroch, ilustrátoroch, 
vydavateľoch – 43 podujatí 
EKO OKO o recyklácii, ekológii a environmentálnych  témach v našom každodennom živote, 
ale aj v príbehoch v knižkách – 16 podujatí 
 
 
Čítanie je IN  
Jeho súčasťou je rozprávanie o knihách, organizované predovšetkým pre základné školy, 
pričom titul si vyberajú samotné učiteľky. Ide nielen rozpravách o knihách a autoroch, ktoré 
bývali povinnou literatúrou alebo sa označujú za krásnu literatúru ale aj o najnovších 
kvalitných a oceňovaných knihách (napr. Mach a Šebestová od Macourka, Psíček a mačička 
od J. Čapka, Malý princ od A. de Saint-Exupéryho, Hastrošovci od R. Dahla a pod.) ale aj 
o najnovších kvalitných a oceňovaných knihách (napr. Svetozár od A. Gregušovej, Pravdivý 
príbeh o troch prasiatkach od Jona Scieszku atd.). Súčasťou sú aj tematické besedy (napr. 
Deň ľudovej rozprávky, Deň Zeme a ochrany prírody). 
12 podujatí, z toho 8 s hosťami – spisovateľmi: Peter Opet (13. 4. 2018) , spisovateľka Ivona 
Ďuričová (14. 5. 2018) , spisovateľ Ján Čápka (8. 6. 2018) , vydavateľka detskej literatúry 
(Egreš) Zuzana Mitošinková, spisovateľka Andrea Gregušová (23.11.2018) , spisovateľka 
Veronika Šikulová (26. 11. 2018), spisovateľ Juraj Šebesta (28. 11. 2018) a spisovateľka Anna 
Šefčíková Vrkoslavová (29. 11. 2018). 
Spolu: 259 návštevníkov 
 
Pozrime sa do prírody - Cyklus Skvelá veda pre detských návštevníkov: 
So spisovateľom, publicistom a propagátorom prírodných vied Máriusom Kopcsayom sme 
uzavreli spoluprácu v rámci cyklu Skvelá veda pre žiakov II. stupňa ZŠ a okrem autorských 
besied boli hosťami pána Kopcsaya: ornitológ Ján Gúgh, fyzik Marek Mihalkovič, astronóm 
Dušan Kalmančok. Na podujatiach sa prepájali informácie z prírodných vied s prezentáciou 
dostupnej literatúry o danej tematike. 



Ako sa pečú zliatiny: hosť Marek Mihalkovič – téma fyzika, moderátor a dramaturg podujatia 
Márius Kopcsay, spolupráca – Denisa Kovácsová, odd. pre deti a mládež MKP – prednáška,   
diskusia, čítanie – 15. 2. 2018 
Kto nám to spieva? – hosť Ján Gúgh- téma ornitológia , moderátor a dramaturg podujatia 
Márius Kopcsay, spolupráca – Denisa Kovácsová, odd. pre deti a mládež MKP - prednáška,   
diskusia, čítanie 17. 4. 2018 
Fyzika je svet okolo nás – téma fyzika hrou a súťažením, príprava a realizácia Márius Kopcsay. 
15. 11. 2018  
Budú biele Vianoce – meteorológia, klimatológia, príprava a realizácia Márius Kopcsay – 
prednáška, diskusia, čítanie. – 4. 12. 2018 
 
Literárny ateliér – cyklus pre rodičov s deťmi – čítanie spojené s tvorivými aktivitami 
prebiehajúce v podvečerných hodinách 
31.1.2018 – Téma Fíha kniha!, 23.2. 2018 - Karneval architektúry, 20. 4. 2018   Krajina 
škriatkov, 16. 5. 2018 Čerešňová halúzka, 22. 6. 2018 Herbárium, 07.09. Babie leto, 05.10. 
Riekankovo,  12. 11.2018 Padajú listy,  18.12. 2018 džentlmenstvo 
134 návštevníkov 
 
Noc s Andersenom 
téme 180. výročia rozprávky H. Ch. Andersena Statočný cínový vojačik a aktivity - „Pátrači“ 
k 80. výročiu Rýchlych šípov. Deti sa najprv zoznámili s Andersenovým životom a rozprávkami, 
ďalej sa interaktívne zapojili do rozprávky Dievčatko so zápalkami v podaní platformy 
EDUdrama pod názvom Lietajúce múzeum H.Ch. Andersena, v Malokarpatskom múzeu 
v Pezinku sa dozvedeli o živote včiel. Po návšteve múzea sa pustili do pátrania po nočnej 
knižnici. Uhádnutím hádaniek získali indície podľa ktorých našli ďalšie časti „skladačky tejto 
hry. Po správnom zostavení kľúčových slov získali citát H. Ch. Andersena – „kľúč na 
odomknutie“ Andersenovej knihy, z ktorej sme im až do zaspania čítali rozprávky.  
23 návštevníkov, nocľažníkov      
 
Programy na podporu čítania detí – spolupracovali sme s profesionálmi, ktorí propagujú 
literatúru 
EDUdrama - predstavenie  Zbojníkova dcéra Ronja  (Zbojníkova dcéra Ronja - A. 
Lindgrenovej)  - 18. 1. 2018 
EDUdrama - Za siedmimi horami (Dobšinského rozprávky)  – 23. 2. 2018 
Zuzana Polonská a súbor Snežienky O kohútikovi Červenom Strmienkovi (ľudové rozprávky) 
(17. 7. 2018)  
Diskusia o literatúre s Tiborom Hujdičom  -  ZŠ Kupeckého – 16 11. 2018 – pre ôsme ročníky 
bola pripravená prezentácia zaujímavých titulov a diskusia o čítaní a prežívaní čítaného textu 
Spolu: 132 návštevníkov 
 
Podujatia pre stredné školy 
  27.11. Žánrová verzus umelecká literatúra – diskusia o literatúre a literárnych žánroch 
a presahov do iných umení. Hostia Ondrej Štefánik a Marek Debnár, moderátor Peter 
Brezňan, 31 návštevníkov   
27.6.2018 Hodina informačnej hodiny – Obchodná akadémia, 36 študentov 
17.9.  Hodina informačnej výchovy pre študentov  OA PK, 1. roč.      23 študentov 
 28.9.  Hodina informačnej výchovy pre študentov OA PK, 1. roč. 21 študentov 



 
Výstavy: 
Výstava Wajcko grafický dizajn 9.  február – 30. marec 2018 
Soňa Kozáková ŠPERKY 17. 4. -  31. 5. 2018     
Z hliny – vernisáž výstavy Cechu slovenských keramikov 7.6.2018 – 6. 7. 2018 
Ženy v národno-emancipačnom hnutí 19. storočia a štúrovci 18. 9. – 31. 10. 2018 
450 návštevníkov 
 
Pre seniorov pokračoval cyklus tréningov pamäti a koncentrácie.  V prvom polroku bolo 
zrealizovaných 14 tréningov pamäti pre seniorov v 2 cykloch. Trénerka pamäti pripravila 
pokračovací cyklus tréningov pre absolventov základnej časti, priniesla nové techniky 
precvičovania pamäti a koncentrácie.  V druhom polroku sa pre dlhodobú PN kolegyne – 
trénerky pamäti tréningy pre seniorov neorganizovali. 

Týždeň slovenských knižníc prebiehal počas jarných prázdnin, čomu sme prispôsobili 
program. Pre verejnosť sme pripravili marcovú Literatúru v Radnici a prednášku o Jánovi 
Smrekovi. Pre deti aj verejnosť bol určený projekt knižníc  Bratislavského samosprávneho 
kraja, Stratené knihy, ktorý Malokarpatská knižnica v Pezinku koordinovala. Knižnice vo 
svojom meste alebo mestskej štvrti poschovávali knihy s  nálepkami SOS stratila som sa! – 
a s návodom, ako ich priniesť do knižnice. Nálezcovia získali členský preukaz zdarma a drobnú 
odmenu. Indície o miestach úkrytu sme publikovali na FB stránke knižnice. Projekt okrem 
pozitívnej odozvy priniesol 12 nových registrovaných čitateľov.  

Pre prázdninujúce deti bol určený týždenný kvíz Pátrači – v priestoroch oddelenia pre deti bolo 
pripravené pátranie po správnych odpovediach na kvízové otázky. Kvízy boli rozdielne pre 
mladšiu a staršiu vekovú skupinu detí.  

V prvom polroku sa Malokarpatská knižnica v Pezinku sústredila na organizáciu a realizáciu 
druhého ročníka medzinárodného festivalu poézie FELIBER POETRY. Festival sa konal 
v mestách Pezinok a Modra. Spoluorganizátormi boli Literárne informačné centrum, odborný 
garant projektu, a Kultúrne centrum Modra a o.z. Homo Liber. Festival predstavil tvorbu 
špičkových slovenských poetov a poetiek aj diela osobností poézie autorov krajín V4. Hosťami 
boli Michal Habaj, Ján Buzássy, Valerij Kupka, Eva Tomkuliaková, Agda Bavi Pain, Erik Groch, 
Peter Šulej, Rudolf Dobiáš, Juliana Sokol, Peter Cibo, Mária Ferenčuhová. Zahraniční hostia: 
Petr Borkovec, Marek Šindelka, Petr Maděra (ČR), Erdős Virág (Maďarsko), Marcin Sendecki, 
Zbigniew Machej (Poľsko). Špeciálnym hosťom bol Jáchym Topol s výstavou fotografií Filipa 
Topola. Sprievodnými podujatiami bola recitačná súťaž pre deti Maľovaná abeceda, recitácia 
s pozvánkou na festival na verejných priestoroch, podujatie pre stredné školy Básnici 
a vzbúrenci – autorské čítania a diskusie so študentmi pezinského a modranského gymnázia, 
výstavy fotografií Lucie Gardin a Filipa Topola, výstava venovaná básnikom Jozefovi 
Mihalkovičovi a Lýdii Vadkerti Gavorníkovej a výtvarný workshop pre študentov. Hudobní 
hostia boli Peter Tarkay, Budoár staré dámy, Stroon a skupina Sto múch.  Podujatia prepojili 
slovesné umenie s umením výtvarným a hudobným. Obyvateľom aj návštevníkom Pezinka 



a Modry sme predstavili hviezdy slovenskej aj zahraničnej poézie, našim hosťom zase literárne 
a kultúrne prostredie oboch miest. 

 
 
Odborná a metodická činnosť 
 
Do metodickej pôsobnosti Malokarpatskej knižnice v Pezinku v roku 2018 patrilo 56  verejných 
knižníc okresov Pezinok, Malacky a Senec:   

 1 regionálna knižnica (Pezinok),  
 5 mestských knižníc (Modra, Svätý Jur, Senec, Malacky, Stupava),  
 2 profesionálne obecné knižnice s profesionálnym knihovníkom (Častá, 

Vištuk),  
 32 neprofesionálnych obecných knižníc s dobrovoľným pracovníkom,  
 9 stagnujúcich knižníc zatvorených z dôvodu rekonštrukcie budovy, ktorá je 

sídlom knižníc, alebo pre nevhodné priestory (Veľký Biel, Tureň, Budmerice, 
Tomášov, Doľany, Láb, Jablonec, Dunajská Lužná, Pernek).  

 7 knižníc nepracujúcich viac ako 5 rokov (Slovenský Grob, Kalinkovo, Kostolná 
pri Dunaji, Vlky, Borinka, Hamuliakovo, Suchohrad), na odporúčanie Slovenskej 
národnej knižnice v Martine do počtu knižníc v našej gescii už nezarátavame, 
napriek tomu, že knižnice oficiálne svoje knižnice na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva a ani na MK SR nezrušili. 

 

Metodická činnosť bola vykonávaná formou metodicko-inštruktážnych návštev (MIN), 
konzultácií (telefonicky, e-mailom, osobne), školení, pracovných porád a edičnej činnosti, 
informácie o nových formách práce knihovníci dostávali aj prostredníctvom regionálneho 
časopisu OČK(o). Uskutočnili sme 15 MIN, poskytli  76 konzultácií.  

Metodická činnosť sa roku 2018 sústredila najmä na: 

 pomoc pri revíziách knižničných fondov 
 poradenstvo pri výbere knižničných systémov a zaškolení nových knihovníčok         
 konzultácie pri zmenách v štatistickom vykazovaní pre MK SR 
 legislatívne poradenstvo 
 poradenstvo pri podávaní žiadostí o dotácie do Fondu na podporu umenia 
 poradenstvo pri podávaní žiadostí o dotácie na BSK 
 poradenstvo pri nákupe knižničných jednotiek do fondu knižníc 
 poradenstvo pri príprave aktivít s čitateľmi, komunitná knižnica 
 poradenstvo pri výbere knižničného systému 

Knižnica spoluorganizovala celoslovenské vzdelávacie podujatie pre detských knihovníkov Aby 
deti rady čítali 4, ktoré sa konalo v Univerzitnej knižnici v Bratislave 24. 4. 2018. Odznelo 6 
prednášok a účastníci pracovali v 3 workshopoch.  

 



Oddelenie metodiky zabezpečilo v spolupráci s ostatnými pracovníkmi knižnice otvorenie 
pobočky knižnice a zaškolenie novej pracovníčky pobočky.  Vzhľadom na dlhodobú PN krajskej 
metodičky v oblasti metodiky zastupovala riaditeľka knižnice. 

 

Regionálne dokumenty a informácie, regionálna bibliografia 

V r. 2018 oddelenie regionálnej bibliografie a informácií zaevidovalo 46 titulov regionálnych 
periodík (okresov Pezinok, Malacky a Senec). V knižničnom systéme Clavius 
bolo  spracovaných 1313 článkov s regionálnou tematikou. Z celoštátnej tlače prichádzajúcej 
do Malokarpatskej knižnice (denníky a časopisy) sme vyexcerpovali 824  článkov týkajúcich sa 
regiónu, články sme skenovali, v elektronickej forme ich uchovávame a sprístupňujeme 
v rámci autorského zákona používateľom. Všetky regionálne periodiká knižnica archivuje 
a sprístupňuje v rámci prezenčných výpožičiek.  

Do fondu regionálnej literatúry v r. 2018 pribudlo 156  knižničných jednotiek. Realizovalo sa 3 
506 prezenčných výpožičiek z fondu regionálnych dokumentov /FRD/ . 

Oddelenie priebežne analyticky spracováva odbornú literatúru a zborníky. Informácie týkajúce 
sa nášho regiónu (fakty a osobnosti) boli spracované v regionálnych databázach 
a sprístupnené používateľom a širokej verejnosti. 

Do databázy regionálnych osobností pribudlo 299 záznamov.  V rámci informačných služieb 
bolo poskytnutých používateľom knižnice 6 091  bibliografických a faktografických informácií. 
Používateľmi bibliografických, informačných a rešeršných služieb sú predovšetkým 
vysokoškolskí a stredoškolskí študenti (denného aj externého štúdia), pedagógovia, žiaci 
základných škôl a seniori študujúci na Akadémii tretieho veku v Pezinku, ktorí tiež patria medzi 
našich aktívnych používateľov. 

 
Edičná a propagačná činnosť 
 

 4 bibliografie regionálnych článkov 
o Okres Pezinok v tlači v roku 4/2017 a 1/2018, 2/2018, 3/2018 (štvrťročne);  
o Okres Malacky v tlači 2/2017; 1/2018 
o Okres Senec v tlači 2/2017, 1/2018  

 OČK(o) 1/2018 – Okresný časopis knihovníkov o práci knižníc okresov Pezinok, Senec 
a Malacky. 

 Kalendárium 2019 
 bibliografické letáky  

(vydané k výročiam regionálnych osobností a k podujatiam pre verejnosť) 

Július Balco – 70. výročie narodenia 
Jozef Baláž – 95. výročie narodenia 
Juraj Bindzár – 75. výročie narodenia 



František Bokes –50. výročie úmrtia 
Ján Milan Dubovský  –85. výročie narodenia 
Ivan Kadlečík – 80. výročie narodenia 
Eugen Suchoň  - 110. výročie narodenia a 25. výročie úmrtia 
Dušan Samuel Jurkovič - 150. výročie narodenia 
Milan Vavro - 85. výročie narodenia 
Františka Čechová - 70. výročie narodenia 
Ján Smrek - 120. výročie narodenia 

 
Knižnica v roku 2018 propagovala svoje podujatia a činnosť prostredníctvom  propagačných 
letákov a plagátov v priestoroch knižnice a na frekventovaných miestach v meste, pravidelne 
uverejňovala informácie o novinkách a podujatiach na webovej stránke knižnice a na sociálnej 
sieti Facebook, na odborných webových stránkach pre knižnice (Infolib, Do knižnice) a na 
weboch mesta Pezinok a Pezinskej televízie. Osvedčilo sa vytvorenie osobitnej FB stránky pre 
cyklus podujatí Literatúra v Radnici, tento informačný kanál počas polroka zvýšil návštevnosť 
podujatí. Oddelenie pre deti a mládež systematicky pracovala s propagáciou na FB stránke, čo 
sa odrazilo na jej sledovanosti aj návštevnosti oddelenia. Príspevky o pripravovaných 
a realizovaných podujatiach, o činnosti, plánoch a víziách knižnice boli publikované 
v regionálnych periodikách a médiách  a v odbornej tlači. Pre webovú stránke pezinskej 
televízie mesačne pripravujeme krátke informácie o aktuálne jubilujúcich regionálnych 
osobnostiach a knižných novinkách. 

 
Granty a projekty 
 
Fond na podporu umenia (knižnice nemali možnosť žiadať kapitálové prostriedky: 

FOND NA PODPORU UMENIA 
Program 5.1.1: Projekt: Zariadenie novej pobočky  
Žiadaná podpora: 8 700,00 EUR  (v roku 2017) 
Pridelená dotácia: 5 000,00 EUR  (projekt trval do 30.3.2018) 
Vyúčtovaná dotácia: 5 000,00 EUR   
 

FOND NA PODPORU UMENIA 
Program 5.1.3  Projekt Čítanie je IN nákup knižničného fondu 
Žiadaná podpora: 13 500,00 EUR   
Pridelená dotácia: 13 500,00  EUR 
Vyúčtovaná dotácia: projekt trvá do 31. 6. 2019 
 

FOND NA PODPORU UMENIA 
Program 5.1.2 Projekt Čítajme - Podujatia a vzdelávacie aktivity) 
Žiadaná podpora: 2 300,00 EUR 
Pridelená dotácia: 2 300,00 EUR 
Vyúčtovaná dotácia: 1 960,00 EUR 



 
 
MESTO PEZINOK  
Dotácie Mesta Pezinok na kultúru – žiadosť na činnosť: Vzdelávacie a literárne podujatia pre 
deti a dospelých čitateľov a  návštevníkov  
Žiadaná podpora: 1800,00 EUR  
Pridelená dotácia: 700,00 EUR 
Vyúčtovaná dotácia: 700,00 EUR 
 

Slovenská asociácia knižníc – Partnerstvo:   
Projekt Stratené knihy – tlač sprievodných materiálov pre regionálny projekt –  
Žiadaná suma 150,00 €,  
Pridelená suma: 150,00 €,  
Vyúčtovaná suma: 150,00 EUR  
 
 
Ďalšie investície napr. do rekonštrukcie a pod. ( aké, zdroj, vyčíslenie v Eurách)   
 
Oprava sociálnych zariadení a výmena vonkajšej kanalizácie - 37 761,46  € z rozpočtu BSK 
 
 
INFORMÁCIE O HOSPODÁRENÍ  
 
1. DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK k 31.12.2018:  555 196,25€ 
 
2. KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY : 104,14 €– preplatok zo zúčtovania  vodného a stočného + 
vyúčtovanie el. energie 
 
3. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY , ZÁVAZKY VOČI DODAVATEĽOM , či ZAMESTNANCOM : iba 
záväzky voči dodávateľom 611,05€  
 
4. BANKOVÉ ÚVERY k 31.12.2018 : žiadne 
 
5. FINANČNÉ PROSTRIEDKY pozostávajúce zo zostatku na BU : 1 277,05 € 
zostatky na grantovom účte: 4 794,21€ – projekty sa realizujú ešte aj v r. 2019  
účet sociálneho fondu: 459,19€ 
 
 
6. CELKOVÉ NÁKLADY ROKU 2018 boli v sume 390 310,15€ a pozostávali z nasledovných  
položiek:  
 
- SPOTREBA MATERIÁLU A ENERGIE: 79 035,94€ 
- SLUŽBY : 38 762,15€ 
- OSOBNÉ NÁKLADY: 258 059,12€ 
- DANE A POPLATKY: 1 692,84€ 
- OSTATNÉ NÁKLADY NA PREVÁDZKOVÚ ČINNOSŤ: žiadne 



- ODPISY: 11 149,39€ 
- FINANČNÉ NÁKLADY: 1 610,71€ 
- SPLATNÁ DAŇ Z PRÍJMOV: nie je 
 
7. CELKOVÉ VÝNOSY V ROKU 2017 boli v sume 385 231,12€ a pozostávali z nasledovných 
položiek:  
 
- TRŽBY: 9 160,44€ 
- PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ: 941,07€  
- TRANSFERY: 374 643,61€ 
 
8. ZARIADENIE DOSIAHLO V ROKU 2018 VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA: -5 079,03€. 
 

 

 
 
         
 
 

 
 


