
Malokarpatská knižnica v Pezinku – Vyhodnotenie činnosti za rok 2019 
 
Počet zamestnancov knižnice v roku 2019  ku dňu 31.12.2019 
Počet zamestnancov: fyzické osoby 20, prepočítaný stav 18,48 
Odborní pracovníci: 16, Prevádzka a administratíva: 4 
 
Nákup knižničného fondu v roku 2019 
 
Spôsob získania KF počet KJ cena v EUR 
nákup z rozpočtu 
knižnice 2311 20 968,75  
Fond na podporu 
umenia 489 5 176,62  
dary 1474 13 387,43  
Spolu 4274 39 532,80  

 
Do fondu knižnice  pribudlo v roku 2019 4 274 knižničných jednotiek (KJ) v  hodnote 39 532,80 
EUR. Na nákup kníh v r. 2019 bolo z rozpočtu knižnice pridelených spolu 20 968,75 EUR, za 
ktoré sme zakúpili 2311 KJ,  z finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia sa zakúpili  
489 KJ za  5 176,62 EUR, do knižničného fondu sme prijali 1474 KJ ako dary v hodnote 
13 387,43 EUR. Nízke čerpanie grantových  prostriedkov bolo zapríčinené tým, že sme 
finančné prostriedky získali na účet až v decembri 2019.  Okrem kníh v tlačenej forme knižnica 
získala 11 zv. audiovizuálnych dokumentov,  kalendáre, plagáty a propagačné materiály 
o regióne. Používatelia mali v r. 2019 k dispozícii 124 titulov periodík, z toho 45 titulov 
regionálnych periodík (vydávaných v okresoch Pezinok, Malacky a Senec) a 18 zahraničných 
titulov časopisov. 
Pri doplňovaní KF sme v roku 2019 vychádzali z aktuálnej ponuky noviniek na knižnom trhu, 
ale brali sme do úvahy aj potreby a požiadavky používateľov knižnice.  Nakúpili sme knihy 
slovenských vydavateľov, z českého knižného trhu sme zakúpili kvalitnú odbornú literatúru 
a vybrané tituly krásnej literatúry. Knižnica odoberá ekonomicko–právne príručky a fond 
knižnice je obohatený e- knihami. 
V roku 2019 sme vyradili 5 244 zv. v hodnote 20 539,26 €. Priebežne sme z fondu knižnice 
vyraďovali knihy, ktoré boli stratené, zastaralé, duplicitné alebo poškodené. Pri vyraďovaní 
sme postupovali v zmysle Zákona č.126/2015 Z.z. o knižniciach a Vyhlášky MK SR č. 201/2016, 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii 
knižničného fondu v knižniciach. 
V roku 2019 oddelenie akvizície uskutočnilo v spolupráci s metodickým oddelením 2 
metodické návštevy a 2 metodické konzultácie pre knižnice, ktoré patria pod našu pôsobnosť, 
telefonické konzultácie pre Mestskú knižnicu Ruda Mórica v Stupave poskytovala priebežne 
počas celého roka. Metodické návštevy a konzultácie sa vykonali pre Obecnú knižnicu vo 
Vinosadoch, ktorá obnovuje svoju činnosť, pre Mestskú knižnicu v Modre, postup pri 
vyraďovaní s nami konzultovala Miestna knižnica v Dúbravke a stavanie fondu podľa signatúry 
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave. 
  



 
Knižnično-informačné služby v roku 2019 
 
Počet výpožičiek v r. 2019:  145 467 
Merateľný ukazovateľ 2019:  145 000 
 
Sprievodné podujatia 2019:  370 
Merateľný ukazovateľ 2019:  250 
 
 

Porovnávacia tabuľka 2018 2019 rozdiel 

Počet registrovaných 
používateľov 3 685 4232 +547 

Deti do 15 rokov 1 734 2295 +561 
Počet návštevníkov 42 930 42 968 +38 
Počet výpožičiek 147 023 145 467 -1556 
Výpožičky e-kníh 143 152 +9 
MVS od iných 287 63 -224 
         iným 234 140 -94 
Podujatia 389 370 -19 
Návštevníci podujatí 8 725 9310 +585 
Ø denná návštevnosť 179 175 -4 
Ø denná výpožička 613 591 -22 

 
 
V roku 2019 knižnica splnila merateľný ukazovateľ „počet výpožičiek“ o 467 výpožičiek. 
V porovnaní s rokom 2018 počet výpožičiek klesol, čitatelia preferovali nové knihy, pretože 
sme ale peniaze z FPU získali až v decembri 2019, nemohli sme v roku 2019 sprístupniť veľké 
množstvo noviniek a ponúkali sme aj publikácie získané darom.  Okrem tlačených dokumentov 
ponúka Malokarpatská knižnica v Pezinku výpožičky elektronických kníh prostredníctvom 
služby Palmknihy (bývalý eReading.cz. V ponuke bolo v priebehu r. 2019 viac ako 8000 titulov 
predovšetkým beletrie v češtine a slovenčine. 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 Palmknihy, čo obmedzuje ich výpožičky.  
Najpožičiavanejším spisovateľom je Dominik Dán, ktorý je v desiatich najpožičiavanejších 
knihách zastúpený siedmimi titulmi. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Odborná a metodická činnosť 
 
Budovanie regionálneho fondu a regionálna bibliografia 
V r. 2019 oddelenie regionálnej bibliografie a informácií zaevidovalo 45 titulov regionálnych 
periodík (okresov Pezinok, Malacky a Senec). V knižničnom systéme Clavius 
bolo  spracovaných 944 článkov s regionálnou tematikou. Z celoštátnej tlače prichádzajúcej do 
Malokarpatskej knižnice (denníky a časopisy) sme vyexcerpovali 685  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. 2019 pribudlo 212  knižničných jednotiek. Realizovalo sa   
3 178 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 194 záznamov.  V rámci informačných služieb 
bolo poskytnutých používateľom knižnice 5 844  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. 
 
 
Regionálna metodika 
Do metodickej pôsobnosti Malokarpatskej knižnice v Pezinku v roku 2019 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 18 MIN, poskytli 33 konzultácií.  Menší počet metodických 
návštev bol spôsobený dlhodobou PN metodičky (od 1.1. do 8.9. 201). 
 



Metodická činnosť sa roku 2019 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 zorganizovala a hosťovala stretnutie bibliografických pracovníkov BSK a TTSK, 
zúčastnili sa aj predstavitelia zo SNK v Martine. Knižnica prezentovala výsledky odbornej  
činnosti na medzinárodnej konferencii 20.9.-21.9.2019, ktorú v Bratislave organizovalo 
Ministerstvo zdravotníctva a Centrum Memory a o tréningoch pamäti metodička knižnice  
nahrala počas októbra v Slovenskom rozhlase  10-dielny cyklus  vstupov. 
 
Kultúrno-spoločenské podujatia 
 
Knižnica sa v r. 2019 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 pozývali aj 
autorov pôsobiacich v našom regióne. Zorganizovali sme 3. ročník medzinárodného festivalu 
poézie FELIBER POETRY a pripravili 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 
 Prečítané leto 

 
Z celkového počtu 370 podujatí bola väčšina – 275 - venovaná detským podujatiam. Spolu 
podujatia navštívilo 9310 návštevníkov.  
 
Podujatie pre deti sa realizovali prostredníctvom pravidelných cyklov. V roku 2019 sme 
podujatia ponúkali v dvoch hlavných cykloch Pamodaj šťastia lavička  a Never každej 
volovine. Prvý cyklus bol sústredený na tematiku ľudových  rozprávok, druhý cyklus sa venoval 
kritickému mysleniu a overovaniu si informácií. Cykly boli podľa veku detí rozdelené do ďalších 
programov. 
Programy pre ZŠ I. a II. stupeň: 
Horory našich pradedov - Strigy a strigôni, draci a čerti, vodníci a raráškovia. Náš folklór je 
plný príšer. Ktoré to sú, odkiaľ prišli, a prečo nás majú desiť? Literárno-náučné rozprávania 
spojené s tvorivými aktivitami 
 Kto nám dal rozprávky do konzervy? Besedy o zbieraní ľudových rozprávok. Ako sa rozprávky, 
rozprávali, ako sa zapisovali. Kto boli najznámejší zberatelia a aké boli ich motívy? To si 
porozprávame u nás na besede. 



Popoludnia s rozprávkou – programy pre školské družiny – čítanie rozprávok, prezentácia 
zaujímavých knižných noviniek, odporúčania na dobré čítanie pre deti. 
Program pre II. stupeň ZŠ: 
Folklore is not dead! - Ako vyzerá živý, autentický folklór? Existuje vôbec? A má vôbec šancu 
prežiť v konkurencii nových médií? Literárno-náučné rozprávania spojené s tvorivými 
aktivitami. 
Program pre materské školy: 
KÝM ŠKOLSKÝ ZVONČEK ZAZVONÍ – rozprávania o knižnici a knihách, prezentácia literatúry, 
tvorivé aktivity. 
 
Deti sa mohli stretnúť na besedách so spisovateľmi (16  besied, 16 hostí) Hostia:,  Silvester 
Lavrík, Mária Štefánková, Ľubomír Feldek , Veronika Šikulová 2x, Erik Groch 4x, Barbora 
Škovierová,  Braňo Jobus 2x, Július Belan,  Miroslava Grajciarová, EDUDRAMA 2x.   
Cyklus o vede pre deti pripravil a moderoval Márius Kopcsay, zrealizoval 2 podujatia s hosťami 
Dušanom Kalmančokom a Pavlom Matejovičom. 
 
Cez letné prázdniny knižnica pripravila každý utorok program pre deti, zapojili sme sa do 
celoslovenského podujatia Prečítané leto a každý utorok mal svoju tému, k nej pripravené 
aktivity a knihy. Prebehlo 9 podujatí – témy: Voda, to je sila!, Fúzy od čokolády, O bábätkách 
s Edudramou, Cesta z mesta, V mravenisku ,vo včelíne, Pozor! Hurikán!, Výťahy, rebríky, 
plošiny, schody, O spánku, Čo by farby hovorili. Pripravili sme 3 podujatia pre pezinské letné 
tábory. 
 
V roku 2019 sme začali realizovať 2 nové druhy podujatí pre verejnosť. Rozprávka má krídla -  
hlasné čítanie rozprávok a  program Haló ste doma? – tzv. herničky venované rodičom 
s najmenšími deťmi. Herničky slúžia aj ako nástroj, ako prilákať do priestorov knižnice  rodičov 
s deťmi, ktorí sú na rodičovskej dovolenke, a získať tak nových čitateľov. 
  
Knižnica sa aj v r. 2019 zapojila do medzinárodného podujatia Noc s Andersenom  (29.- 
30.3.2019) – pripravili sme program pre 22 štvrtákov zo ZŠ Fándlyho v Pezinku. Úvodnú 
rozprávku prečítal primátor Pezinka I. Hianik, o Andersenovi porozprával  predseda BSK J. 
Droba. Špeciálny program pre našu knižnicu a deti pripravila EDUDRAMA. Čítali sme aj na 
povale renesančnej pezinskej radnice, deti si prezreli výstavu v Mestskom múzeu a neskoro 
večer  mali v tmavých  priestoroch knižnice pripravený  pátrací program s množstvom úloh 
a aktivít. Na záver sa pozerali a čítali rozprávky. 
 
Počas festivalu FELIBER POETRY prebehla recitačná súťaž pre deti z Pezinka a Modry 
Maľovaná abeceda. Zúčastnilo sa 21 žiakov z I. a II. stupňa, členmi poroty boli Mária 
Štefánková, Erik Ondrejička a etnografky a knihovníčka z Malokarpatskej knižnice Katarína 
Cigánová. 
 
Podujatia pre mládež a dospelých:  
 
Literatúra v Radnici  Besedy a diskusia s tvorcami literatúry, ktoré v priestoroch historickej 
Radnice moderuje Veronika Šikulová. 
Hostia: Félix Ján Tkáč,  Štefan Chrappa 2x, Silvester Laurík, Andrea Coddington,  Michal 
Kubovčík (Baštrng), Iris Kopcsayová, Márius Kopcsay, Ľubo Dobrovoda,  Denisa Fulmeková, 



Petr Borkovec, Erik Jakub Groch, Pavel Traubner, Dávid Mináč, Ján Budaj, Monika Kapráliková, 
Monika Kompaníková, Veronika Šikulová. 
 
Literárne utorky – besedy so spisovateľmi, prednášky o regionálnych osobnostiach 
Hostia: Agáta Petrakovičová, Sylvia Hrdlovičová 2x, Radoslav Passia, Iris Kopcsayová, Vladimír 
Barborík, Irena Brežná,  Andrej Hric, Antonie Krzemieňová, Veronika Šikulová,  Elena Žigová.  
 
Cyklus Skvelá veda – prednášky a diskusia pre laickú verejnosť z oblasti prírodných vied 
Moderátor Márius Kopcsay, hostia: Pavol Široký, Pavol Faško, Martin Krasňanský. 
 
Literárny kolotoč – podujatie je súčasťou Pezinského kultúrneho leta. V roku 2019 boli 
hosťami členovia literárneho združenia  Pars Artem  Zuzana Kuglerová, Ondrej Kalamár, 
Benjamín Škreko, hudobný hosť: Peter Tarkay. Moderovala Z. Kuglerová.   
 
Hodiny informačnej výchovy pre stredné školy  - úvodná prednáška o knižnici, orientácii sa 
v katalógoch a databázach, príprave a používaní odborných zdrojov pri písaní školských prác 
a projektoch  - spolu 4 hodiny (2 pre gymnázium, 2 pre Obchodnú akadémiu) 
 
Básnici a vzbúrenci – sprievodné podujatie FELIBER POETRY pre študentov gymnázií v Pezinku 
a v Modre. Hosťami autorského čítania a diskusie boli Michal Habaj, Veronika Dianišková, 
Ladislav Lipcsei, Michal Tallo, moderovala Veronika Šikulová.  
 
Výstavy: 
Jane Beata – AKVARELA – výstava akvarelov regionálnej autorky Jany Lepejovej – február 2019 
Pohyb k nehybnosti -  výstava fotografií Antona Šmotláka slovenskej literárne1 scény 60. a 70. 
rokov 20. storočia z rovnomennej knihy, vernisáž spojená s besedou s autorom knihy 
Vladimírom Barboríkom, moderoval literárny vedec a publicista Radoslav Passia  - marec - apríl 
2019 
Čaro keramiky – výstava tvorby regionálnej keramikárky Márie Hanúskovej – sprievodné 
podujatie Keramických trhov 2019 – jún 2019 
Igor Grossmann Slovenskí spisovatelia – výstava autorských portrétov slovenských 
spisovateľov 20. storočia - strednej a staršej generácie – zo zbierok SNM – Múzea Ľ. Štúra 
v Modre – júl – august 2019 
Ignác Bizmayer – Spomienky na detstvo a mladosť  - výstava fotografií, dokumentov a kníh 
o živote a diele I. Bizmaera pri príležitosti jeho úmrtia – september 2019 
Pezinský Kreatív - výstavu obrazov a objektov združenia seniorov – neprofesionálnych 
výtvarných umelcov z Pezinka – október 2019 
Naša vlna – slovenská vlnená renesancia – výstava zameraná na lokálnu vlnu zo slovenských 
oviec. Občianskej združenie založené v Pezinku predstavilo skupinu ľudových tvorcov 
pracujúcich s vlnou v rôznych kútoch Slovenska a ich tradičné aj dizajnové výrobky, výstava 
bola spojená s 2 workshopmi (pradenie a plstenie vlny) – november – december 2019 
Pre seniorov sme pripravili podujatie k Týždňu mozgu, prednášku MUDr. Žigovej, prednostky 
gerontopsychiatr. kliniky Pinnelovej nemocnice  o pamäti (12.3.2019).  Seniorom – 
amatérskym výtvarníkom sme umožnili vystavovať svoje práce v priestoroch knižnice. Seniori 
mali počas mesiaca úcty k starším zdarma zápisné do knižnice. Nášmu najstaršiemu čitateľovi 
sme pri príležitosti životného jubilea 85 rokov pripravili a venovali vecné dary. Počas roka 



spolupracujeme so sociálnou sestrou DSS v Pezinku, pripravujeme pre DSS výpožičné kolekcie 
kníh. 
Týždeň slovenských knižníc prebiehal 2. – 8. marca 2019. Počas TSK sme ponúkli verejnosti 
besedy so spisovateľkou Andreou Coddington v priestoroch Radnice, besedu so spisovateľkou 
Iris Kopcsayvou a vernisáž výstavy Pohyb k nehybnosti spojenú s diskusiou. S detskými 
čitateľmi sa stretli Ľubomír Feldek a Mária Štefanková.  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 16 nových registrovaných 
čitateľov.  
Tretí ročník medzinárodného festivalu poézie FELIBER POETRY sa konal v dňoch 24.5 – 
26.5.2019 v mestách Pezinok a Modra. Venovaný bol básnickej skupine Osamelí bežci. 
Hlavný program 24. 5. a 25.5. 2019 prebiehal v priestoroch Schaubmarovho mlyna v Pezinku 
a v Komunitnej záhrade v Modre. Hosťami boli zahraniční básnici: Gábor Lanczkor (Maďarsko), 
Wanda Heinrichová (CZ), Olga Stehlíková (CZ), Peter Repka (Nemecko) a slovenskí básnici 
Veronika Dianišková, Ladislav Lipcsei, Michal Tallo, Ivan Štrpka, Ján Štrasser, Ján Gavura, James 
Sutherland Smith,  Erik Ondrejička, Michal Habaj. Festival v Pezinku otvoril konceptuálny 
umelec Rudo Sikora, ktorý prepojil svoje výtvarné diela s poéziou a problematikou prírody. 
Hlavným hudobným hosťom bola skupina Talent Transport a Jakub Ursiny. Sprievodnými 
podujatiami boli recitačná súťaž pre deti Maľovaná abeceda, diskusia pre gymnazistov Pezinka 
a Modry Básnici a vzbúrenci, 2 literárno-výtvarné workshopy, vernisáž  výstavy „Hore Modrou 
maľovaná dlážka“  - vystavené boli keramické objekty, na ktorých boli maľované verše z 
produkcie Slovenskej ľudovej majoliky a filmové predstavenie Dežo Ursiny 70 v kine Mier v 
Modre 

 
Edičná a propagačná činnosť 
 

 4 bibliografie regionálnych článkov 
o Okres Pezinok v tlači v roku 4/2018 a 1/2019, 2/2019, 3/2019 (štvrťročne);  
o Okres Malacky v tlači 2/2018; 1/2019 
o Okres Senec v tlači 2/2018, 1/2019  

 Kalendárium 2020 
 bibliografické letáky  

(vydané k výročiam regionálnych osobností a k podujatiam pre verejnosť):   
Karol Gábriš - 100. výročie narodenia  
Rizner, Ľudovít Vladimír Rizner - 170. výročie narodenia -  
Milan Rastislav Štefánik - 100. výročie úmrtia  
Réti, Richard Réti - 130. výročie narodenia a 90. výročie úmrtia  
Pavúková, Oľga Pavúková - nedožité 75. výročie narodenia  
Heřman Landsfeld - 120. výročie narodenia a 35. výročie úmrtia 
Štefan Cpin - 100. výročie narodenia  
Ján Maliarik - 150. výročie narodenia  
Ferdinand Písecký - 140. výročie narodenia a 85. výročie úmrtia  
 
 



Granty a projekty 
 
Fond na podporu umenia (knižnice nemali možnosť žiadať kapitálové prostriedky: 
FOND NA PODPORU UMENIA 
Program 1.5.7: FELIBER POETRY  
Žiadaná podpora: 10 200,00 EUR   
Pridelená dotácia: 7 800,00 EUR   
Vyúčtovaná dotácia: 5 000,00 EUR   
 
FOND NA PODPORU UMENIA 
Program 5.1.3  Projekt Čítanie je IN nákup knižničného fondu 
Žiadaná podpora: 20 000,00 EUR   
Pridelená dotácia: 18 000,00  EUR 
Vyúčtovaná dotácia: projekt trvá do 31. 6. 2020 
 
FOND NA PODPORU UMENIA 
Program 5.1.2 Projekt Čítajme - Podujatia a vzdelávacie aktivity) 
Žiadaná podpora: 2 800,00 EUR 
Pridelená dotácia: 2 800,00 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: 300,00 EUR 
Vyúčtovaná dotácia: 300,00 EUR 
 
Slovenská asociácia knižníc – Partnerstvo:   
Projekt Stratené knihy – tlač sprievodných materiálov pre regionálny projekt –  
Žiadaná suma 150,00 €,  
Pridelená suma: 100,00 €,  
Vyúčtovaná suma: 86,40,00 EUR  
 
 
  
Záver 
V roku 2019 sa potvrdilo, že pre verejnú knižnicu je dôležité mať dostatok nových kníh – 
množstvo noviniek korešponduje množstvu výpožičiek. Naďalej pokračuje trend požičiavania 
si menšieho množstva kníh počas jednej návštevy knižnice. Pri výbere literatúry pracovníci 
knižnice pomáhajú, a odporúčajú aj knihy staršieho vydania.  Osvedčili sa aj tematické ponuky 
kníh (nielen noviniek), napr. počas cyklu Prečítané leto.  
Pri realizácii kultúrnych podujatí v knižnici chýba dostatočne veľký priestor, podujatia sa 
realizujú vo výpožičných priestoroch, počas podujatia je problém umožniť požičiavanie kníh 
z týchto priestorov.  Veľmi dobrý ohlas sme získali na nový cyklus podujatí pre najmenšie deti 



a do knižnice prichádzajú rodičia na odporúčania ich známych, získavame tak nových, 
predovšetkým detských čitateľov.  
Knižnica zároveň slúži aj ako bezpečná zóna pre deti, ktoré mieria na krúžky, čakajú na rodičov 
alebo na prímestské dopravu.  U nás prečkajú nevyhnutný čas, napíšu si úlohy, zahrajú si 
spoločenské hry, prečítajú si kúsok z kníh, keďže je to jediný priestor tohto charakteru v okolí. 
Problémom ostáva finančné ohodnotenie pracovníkov a možnosť motivovať najaktívnejších 
vyšším osobným príplatkom. Z dôvodu nedostatočného finančného ohodnotenia v roku 2019 
skončili pracovný pomer 2 pracovníci. 
 
 
INFORMÁCIE O HOSPODÁRENÍ  
 
1. DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK k 31.12.2019    € 503 828,28 
 
2. KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY     € 0,00 
 
3. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY , ZÁVAZKY VOČI DODAVATEĽOM , či ZAMESTNANCOM  
       € 3 082,11  
 
4. BANKOVÉ ÚVERY k 31.12.2019     € 0,00 
 
5. FINANČNÉ PROSTRIEDKY pozostávajúce zo zostatku na BU  € 14 373,08 
 
6. CELKOVÉ NÁKLADY ROKU 2019 boli v sume 413 482,29 a pozostávali z nasledovných  
položiek:  
 
- SPOTREBA MATERIÁLU A ENERGIE     € 63 584,36 
- SLUŽBY         € 31 773,62 
- OSOBNÉ NÁKLADY       € 303 550,46 
- DANE A POPLATKY       € 1 624,13 
- OSTATNÉ NÁKLADY NA PREVÁDZKOVÚ ČINNOSŤ   € 0,00 
- ODPISY         € 10 863,56 
- FINANČNÉ NÁKLADY       € 2 086,16 
- SPLATNÁ DAŇ Z PRÍJMOV      € 0,00 
 
7. CELKOVÉ VÝNOSY V ROKU 2019 boli v sume 410 230,85 a pozostávali z nasledovných 
položiek:  
 
- TRŽBY      € 9 848,83 
- PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ   € 1 567,17 
- TRANSFERY     € 394 774,85 
 
8. ZARIADENIE DOSIAHLO V ROKU 2019 VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA za rok 2019  
 
VH je strata : € 3 251,44 
 


