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Identifikácia organizácie:  
 
Názov: Malokarpatská knižnica v Pezinku 
Adresa organizácie: Holubyho 5, 902 01 Pezinok 
Zriaďovateľ: Bratislavský samosprávny kraj 
Kontakt: tel/fax: 033/6413123, tel.: 033/6412315   
      e-mail: kniznicapezinok@kniznicapezinok.sk 
Forma hospodárenia: príspevková organizácia BSK 
Riaditeľ: Mgr. Daniela Tóthová 
         e-mail: daniela.tothova@kniznicapezinok.sk 
Adresa web stránky: www.kniznicapezinok.sk 
 
Vedenie organizácie:  
 
Zástupca riaditeľa: PhDr. Katarína Benciová 
Útvar knižnično-informačných fondov: Marta Follrichová 
Útvar knižnično-informačných služieb: Oľga Rybecká 
Útvar metodiky a koordinácie: PhDr. Katarína Benciová 
Útvar ekonomicko-technickej činnosti: Ing. Viera Kyčinová 
 

1. ÚVOD 

 
Malokarpatská knižnica v Pezinku je príspevkovou organizáciou v zriaďovacej pôsobnosti 
Bratislavského samosprávneho kraja. V súlade so Zriaďovacou listinou poskytuje knižnično-
informačné služby používateľom a čitateľom knižnice a zabezpečuje odbornú metodickú 
pomoc mestským a obecným verejným knižniciam v Bratislavskom samosprávnom kraji, 
buduje elektronické regionálne databázy, vykonáva štatistické spracovanie údajov o činnosti 
knižníc v Bratislavskom kraji pre Ministerstvo kultúry SR a SNK v Martine.  

 
Knižnica má plne automatizované odborné činnosti aj ekonomickú a personálnu agendu. 
Súčasťou jej služieb pre čitateľov a verejnosť je verejný internet a sprístupňovanie vlastných 
aj  externých databáz používateľom knižnice. 
 
V roku 2016 sa knižnica zamerala na plnenie strategických úloh z ročného plánu činnosti. 
Aktualizovala a sprístupňovala univerzálny knižničný fond pre všetky vekové a sociálne 
skupiny používateľov, vrátane elektronických dokumentov. Organizovala kultúrne, 
vzdelávacie a komunitné podujatia pre deti, dospelých aj seniorov. Modernizovala vybavenie 
knižnice a služby používateľom. Pre imobilných používateľov inštalovala schodiskovú plošinu. 
Vykonávala svoje regionálne funkcie budovaním a sprístupňovaním fondu regionálnych 
dokumentov, spracovaním a sprístupňovaním regionálnych databáz článkov, dokumentov 
a osobností. Do metodickej pôsobnosti Malokarpatskej knižnice v r. 2016 patrilo 64 
verejných knižníc okresov Pezinok, Malacky a Senec.  
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2. KNIŽNIČNÁ ČINNOSŤ 

 

2.2.2.2.    1111        KKKKNIŽNIČNONIŽNIČNONIŽNIČNONIŽNIČNO----INFORMAČNÉ FONDYINFORMAČNÉ FONDYINFORMAČNÉ FONDYINFORMAČNÉ FONDY    

2.1.1   Nákup knižničného fondu 

 
Knižničný fond (KF) k  31.12.2016 obsahoval 101 380 knižničných jednotiek (KJ). Okrem 
klasických tlačených kníh ho tvorili aj špeciálne typy dokumentov – audiovizuálne  
a elektronické dokumenty. Čitatelia mali k dispozícii 117 titulov periodík, z toho 44 titulov 
regionálnych periodík (vydávaných v okresoch Pezinok, Malacky a Senec) a 16 zahraničných 
titulov časopisov. 
 
Knižničný fond bol doplnený o 4 166 knižničných jednotiek (KJ) v celkovej hodnote 35 839,64 
€, čo je v porovnaní s  rokom 2015 o 2 187,81 € viac.  Kúpou sme získali 3 150 KJ, o 150 KJ 
viac ako v r. 2015,  v hodnote 27 452,05 €,  o 1 804,83 € viac ako v r. 2015. Zvýšený nákup sa 
realizoval vďaka verejným prostriedkom z Fondu na podporu umenia (FPU) vo výške 10 000 
€. Do knižničného fondu pribudlo formou darov a náhrad 1 016 KJ, o 26 KJ viac ako v r. 2015.     
 

Prírastok KF v roku 2016 počet KJ hodnota v € 

knihy 4 153     35 766,18 

audiovizuálne dokumenty 11             71,46 

elektronické dokumenty 2               2,00 

celkom 4 166     35 839,64 

 
 

Prírastok KF  2016 podľa 
spôsobu nadobudnutia 

počet KJ hodnota v € 

kúpa 3 150   27 452,05 

           z toho z FPU 1 072   10 000,00 

dary + náhrady 1 016     8 387,59 

 
   
Pri doplňovaní vychádzali pracovníci Malokarpatskej knižnice v Pezinku z potrieb 
a požiadaviek používateľov knižnice. Žiadané boli najmä novinky z oblasti beletrie, 
používatelia dali podnet na zakúpenie literatúry o holokauste a literatúry faktu, zakúpili sme 
knihy o islame, islamskej kultúre a o islamskom fundamentalizme, zaoberali  sme sa tiež 
témou migrácia a utečenecká kríza , študenti vyhľadávali študijnú literatúru. Posilnilo sa  aj 
zastúpenie literatúry pre deti a mládež. Z náučnej literatúry sme sa zamerali na tieto oblasti: 
oblasť verejnej správy, samosprávy a verejného sektora, verejnej politiky, oblasť trestného 
práva, kriminalistiky a kriminológie, predškolskej výchovy a školského vzdelávania, 
globalizácia, geografia a vlastiveda Slovenska, biografie známych osobností, pedagogika 
a výchova, vzdelávanie dospelých, masmediálna výchova, špeciálna pedagogika, sociálna 
práca, gerontológia a geriatria, starostlivosť o starých občanov, manželské poradenstvo.  
Doplnili sme základné diela vo všetkých vedných odboroch, nové tituly a reedície žiadaných 
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titulov, učebnice a príručky pre všetky typy škôl. Z beletrie sme sa snažili zakúpiť 
predovšetkým knihy slovenských spisovateľov a slovenských vydavateľstiev, ďalej to boli 
novinky zo svetovej literatúry  pre dospelých a pre deti. Pre veľký záujem sme nakúpili viac 
titulov audio-kníh, nakoľko si tieto získali medzi našimi čitateľmi veľký úspech.  
V roku 2016 knižnica doplnila 1 654 KJ náučnej literatúry pre dospelých, 1 268 KJ beletrie,  
1 027 KJ beletrie pre deti, 217  KJ náučnej literatúry pre deti a mládež.  
Keďže Malokarpatská knižnica v Pezinku plní funkciu regionálnej knižnice s krajskou 
pôsobnosťou, sleduje  a doplňuje fond regionálnej literatúry. Do fondu knižnice pribudlo 201 
regionálnych monografií. 
 
     

Porovnávacia tabuľka: KF 2015 
Suma v € 

2015 
2016 

Suma v € 
2016 

Knižničný fond MK celkom  97 408 469 277,33 101 380 504 319,25 

Prírastok KF kúpou  2 110   18 647,22 3 150 27 452,05 

Prírastok KF darom 990      8 004,61 1 016 8 387,59 

Grant MK SR/ FPU 881     7 000,00 1 072 10 000,00 

Prírastok KF spolu 3 981   33 651,83   4 166 35 839,64   

Úbytok KF 3 988   12 807,43 194 797,72 

 
 

2.1.2   Vyraďovanie KF 

 
Úbytok  knižničného fondu v roku 2016 bol   194 KJ. v hodnote 797,72 €.  Vyraďovanie sa 
vykonávalo v súlade so zákonom č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a internou smernicou o 
spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyradovaní a revízii knižničného fondu. 
Počas roka 2016 sa priebežne vyraďovali poškodené a stratené knihy. Po preradení časti 
fondu z oddelenia dospelých do skladu sa na vyradenie pripravili zastarané a duplicitné 
knihy, tiež knihy, ktoré si  čitatelia dlhodobo nepožičiavali. Pripravené knižničné jednotky 
sa vyradia v r. 2017.  
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2.22.22.22.2    KKKKNIŽNIČNONIŽNIČNONIŽNIČNONIŽNIČNO----INFORMAČNÉ SLUŽBYINFORMAČNÉ SLUŽBYINFORMAČNÉ SLUŽBYINFORMAČNÉ SLUŽBY    
 

2.2.1  Používatelia a návštevníci 

 
Porovnávacia 
tabuľka 

2013 2014 2015 2016 Rozdiel+/- 

Počet registrovaných 
používateľov 

3 398 3 579 3 629 3 531 -98 

Deti do 15 rokov 1 245 1 341 1 544 1 529 -15 

Počet návštevníkov 39 732 42 247 42 900 44 995 +2 095 

Počet výpožičiek 151 949 155 664 150 976 146 238 -4 738 

MVS od iných 394 463 335 442 +107 

         iným 218 170 314 317 +3 

Podujatia 261 311 378 441 +63 

Návštevníci podujatí 6 472 7 883 8 476 9 878 +1 402 

Ø denná návštevnosť 158,92 170,35 171,60 179,98 +8,38 

Ø denná výpožička 607,79 636,73 603,90 584,95 -18,95 

 

2.2.2 Výpožičky a služby 

   
Základné knižničné služby: prezenčné a absenčné výpožičky.  
Špeciálne služby: medziknižničná výpožičná služba (MVS), rezervácia kníh, prolongácia kníh, 
reprografické služby, t.j. vyhotovenia fotokópií z dokumentov knižnice pri dodržaní 
autorského zákona, rešeršné a bibliograficko-informačné služby, poskytovanie internetových 
služieb pre čitateľov aj pre verejnosť. 
 
Výpožičný proces sa realizoval v knižničnom systéme Clavius. Vďaka systematickému 
posielaniu upozornení a konci výpožičnej lehoty a upomienok sa znížil počet dlhodobo 
nedostupných kníh a čitatelia ich vrátili do knižničného fondu. Pracovníci útvaru knižnično-
informačných služieb čitateľov inštruovali pri samostatnom vyhľadávaní vo webovom 
katalógu Carmen. 
 

V roku 2016 poklesol celkový počet výpožičiek o 3%, spôsobil to trvalý pokles výpožičiek 
dospelých čitateľov a používateľov, ktorý klesá napriek zvýšenej návštevnosti knižnice. 
Výpožičky v oddelení pre deti a mládež boli vyššie o 5 344 v porovnaní s rokom 2015. Počet 
registrovaných používateľov klesol o 98, spôsobilo to predovšetkým nútené uzatvorenie 
pobočky knižnice. 
Pracovníci služieb pre dospelých sa snažia ponúkať nielen novinky na knižnom trhu, ale aj 
staršiu literatúru. Beletria pre dospelých je  farebne označovaná podľa témy, aby si čitatelia, 
ktorí nenájdu novinky, mohli vybrať knihy z obľúbenej témy bez zdĺhavého hľadania 
v regáloch. Knihy si môžu vypožičať aj návštevníci podujatí knižnice, pre seniorov v DSS 
Pezinok realizujeme donášku kníh.   
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Okrem tlačených dokumentov ponúka Malokarpatská knižnica v Pezinku výpožičky 
elektronických kníh prostredníctvom služby eReading.cz. V ponuke je 2300 titulov 
predovšetkým beletrie v češtine a slovenčine. Počet výpožičiek e-kníh je v porovnaní 
s celkovým počtom výpožičiek minimálny – 0,05%. Príčinou je, že v ponuke je veľmi málo 
slovenských kníh alebo kníh v slovenčine, pretože neexistuje slovenský poskytovateľ 
výpožičiek e-kníh.  V rámci národnej licencie Slovenskej národnej knižnice v Martine knižnica 
do septembra 2016 sprístupňovala  databázy EBSCO ponúkajúce viac ako 20 000 
plnotextových odborných a vedeckých časopisov zo všetkých vedných odborov.  
 

2.2.3  Podujatia pre verejnosť 

 
Počet podujatí knižnice vzrástol v roku 2016 o 63. Privítali sme  56 hostí – spisovateľov, 
prekladateľov, ilustrátorov, publicistov, hudobníkov a regionálnych osobností.  
Veľký úspech mal opäť cyklus Literatúra v Radnici,  ktorý sa konal mesačne v priestoroch 
historickej Radnice v centre mesta. Verejnosť sa mohla stretnúť s hosťami: hudobníci z 
Moyzesovho kvarteta (Ján Slávik, Alexander Lakatoš, František Török a nový člen Jozef 
Horváth), Patrik Lančarič, Peter Pavlac, Monika Kompaníková, Vladimír Michal, Richard 
Molnár, Dušan Dušek, Mirka Ábelová, David Koller,  Daniela Dvořáková, Pavel Dvořák, Uršula 
Kovalyk, Fedor Malík, Marián Pauer, Vladimír Krčméry.  
 

 
Fot. 1 Literatúra v Radnici: David Koller a Mirka Á belová 
 
Pre verejnosť knižnica mesačne organizovala stretnutia so spisovateľmi a regionálnymi 
osobnosťami - Pišta Vandal, Ľubo Olach, Ľubomír Jurík, Ján Litvák, Martina Monošová, Dana 
Hlavatá, Jana Pronská. Študenti pezinského gymnázia a obchodnej akadémie mali možnosť 
besedovať s finalistom ceny Anasoft Litera Jarom Rihákom. Knižnica sa zapojila do projektu 
hokejového klubu Slovan Škola ide na Slovan, určeného pre študentov stredných škôl. Ideou 
bolo zozbierať od študentov už prečítané knihy a posunúť ich ďalej. 
V máji sme v priestoroch knižnice privítali chorvátskych študentov slovenčiny na besede 
o slovenskej literatúre v súčasnosti, ktorú moderovala Veronika Šikulová.  
Recyklovanej móde bola venovaná módna prehliadka na nádvorí knižnice v júni 2016 
organizovaná v spolupráci s Greenpeace Slovensko a seconhandom Textile house. 
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Knižnica sa zúčastnila aj Pezinského kultúrneho 
leta, pripravila  10. Literárny kolotoč v Zámockom 
parku so slovom a hudbou so spisovateľmi, ktorí 
sú zároveň hudobníci -  Pišta Vandal, Márius 
Kopcsay, Erik Markovič.  
 
 
 
 
       
        Fot. 2 Literárny kolotoč 

 
 
Pre návštevníkov sme pripravili 4 záujmové 
prednášky – o práci a živote v poľnej Nemocnici 
Marial Lou v Južnom Sudáne s  MUDr. M. Bibzom, 
o starostlivosti o ovocné stromy s prof. I. 
Hričovským a s doc. Jásir Jalilim o Afganistane 
a svojpomocnom budovaní školy v tejto krajine 
a s doc.  Ondrejom Prostredníkom o ekuméne.   
 
 

Fot. 3 Prednáška prof. I. Hričovského 
 
 
Knižnica mala česť uviesť novú knihu Veroniky Šikulovej Petrichor v októbri 2016.  Podujatie 
bolo súčasťou vernisáže výstavy obrazov Tomáša Polonského, výtvarníka, ktorý zachytáva 
vinohrady a prírodu okolia Modry, a ktorý vytvoril obálku novej knihy V. Šikulovej.  
 

             
Fot. 4 Vernisáž výstavy Tomáša Polonského    Fot. 5 Obálka knihy V. Šikulovej 
 

 
K 80. výročiu narodenia a 15. výročiu úmrtia spisovateľa Vincenta Šikulu pripravila knižnica 
v spolupráci s Mestom Modra a Obcou Dubová putovnú výstavu fotografií Aktovka Vincenta 
Šikulu. Po vernisáži v Modre v priestoroch historickej radnice v septembri sa výstava konala 
v Pezinku v priestoroch knižnice a v decembri v Obci Dubová. V r. 2017 sa presúva do Ivanky 
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pri Dunaji a Malaciek. Výstava bola jedným zo série podujatí, ktoré sa Mesto Modra, 
Múzeum Ľ. Štúra v Modre, Obec Dubová, Anna Šikulová a Malokarpatská knižnica v Pezinku 
pripravili.  
 

   
Fot. 6 Vernisáž putovnej výstavy Aktovka   Fot. 7 Vernisáž výstava Aktovka V. Šikulu, 
V. Šikulu, Modra     Dubová 

 
V priestoroch knižnice sa zorganizovali aj výstavy pre verejnosť, Fauna a flóra Malých Karpát 
fotografie rastlín a zvierat malokarpatského regiónu autorov Alina Kadlečíka, Jána Fialu a 
Pavla Stanka, fotografie z Južného Sudánu autora MUDr. Martina Bibzu, výstava záujmových 
záhradkárskych fotografií Ing. Pavla Stanka,  počas Keramických dní bola otvorená výstava 
keramických tanierov a džbánov Emila Majnholda. V októbri prebiehala výstava obrazov 
Tomáša Polonského. 
    

Fot. 8  Vernisáž výstavy Martina Bibzu                         Fot. 9  Výstava Emila Majnholda  

 

   

 

 

 

 

                                                   Fot. 10 Vernisáž výstavy  Pavla Stanka 
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2.2.4 Podujatia pre deti 

 

Najviac podujatí bolo venovaných detským čitateľom – žiakom materských, základných, 
špeciálnych škôl a školských klubov Pezinka a okolia, ako aj členom záujmových  krúžkov 
z Centra voľného času a verejnosti.    

Knižnica pokračovala v pravidelných cykloch na podporu čítania: 

• Hodiny knižničnej gramotnosti – pre deti predškolského veku a žiakov ZŠ, zamerané 
na základnú orientáciu v knižnici, vyhľadávanie informácií a zoznámenie s literatúrou, 
spisovateľmi a ilustrátormi;  

• Čítanie je IN - cyklus  určený všetkým vekovým kategóriám detských čitateľov na 
podporu čítania detí v spolupráci so školami; 

• V knižnici sa nenudíme -  súťaže, tvorivé dielne, stretnutia pre prázdninujúce deti 
počas letných prázdnin; 

• Popoludnia s rozprávkou –pre školské kluby, špeciálne ZŠ v Modre a v Pezinku; 

• Kým školský zvonček zazvoní  - informačná výchova pre deti predškolského veku; 

• Literárno-výtvarné súťaže-  s mesačne vyhlasovanými témami a víťazmi. 

Oddelenie pre deti pokračovalo v úspešnom tematickom cykle literárno-vzdelávacích  
podujatí. Školský polrok bol vždy venovaný jednej téme, na ktorú knihovníčky pripravili sériu 
besied, rozhovorov, premietaní tak, aby vysvetlili tému, a našli jej odraz v literatúre pre deti. 
Po cykloch Keramika sa nás týka,  Čo sa tají v čaji,  Oberačky nie sú hračky, Papierový svet, 
Voda, čo ma drží nad vodou, Rozprávka má krídla a Slávne činy slovenčiny sa v r. 2016 
realizovali cykly Fauna a flóra Malých Karpát o zvieratách a rastlinách územia Malých Karpát 
spolu s výstavou fotografií rastlín a zvierat malokarpatského regiónu (25 podujatí) a Lekcia 
Malé Karpaty, v rámci nej Lekcia Šikula, cyklus predstavil jubilujúce osobnosti 
malokarpatského regiónu v r. 2016 (Ján Kupecký, Jozef Ľudovít Holuby, Jozef Ilečko, Štefan 
Cpin, Ľubomír Kellenberger, Ľudovít Rajter a Vincent Šikula) – 16 podujatí, 413 návštevníkov.  
 
Detskí čitatelia mali možnosť besedovať so spisovateľmi: Jurajom Raýmanom, Martou 
Hlušíkovou, Júliusom Balcom, Zuzkou Šulajovou, Veronikou Šikulovou, s Júliusom Belanom 
sme krstili jeho novú knižku Kamaráti zo Snehuliakova.  

 
Noc s Andersenom bola venovaná 
Andersenovej rozprávke Slávik, deti 
okrem počúvania rozprávok besedovali 
s fotografom a pozorovateľom vtákom 
Petrom Fockom, ktorý priniesol unikátne 
fotografie vtákov a nahrávky ich 
štebotu. Po súťažiach si zhotovili vlastné 
masky a večer vyvrcholil vtáčím bálom.   
 
 
 

Fot 11 Noc s Andersenom s P. Fockom 
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Krásnym a pestrým podujatím pre žiakov bol určite Deň detí, tentokrát rozdelený na Deň 
detí v knižnici, ktorý sa niesol v znamení tvorivých dielní a Deň detí v škole, kde sme žiakov 
navštívili preoblečené za „šašuľky“ Knižku a Záložku, ktorým deti cez hravé aktivity pomáhali 
premôcť černokňažníka a vrátiť ich späť do kráľovstva Knižkovo.  Trénerka pamäti K. 
Benciová prvýkrát zorganizovala aj tréningy pamäti pre deti základných škôl.  2 tréningy 
navštívilo 35 detí. 
 

  Počas letných prázdnin bol pre deti 
každý utorok pripravený prázdninový 
program – súťaže, tvorivé dielne,  
spoločenské hry. Utorky sme venovali 
napr. tvorivým dielňam – hre s drevom 
(tvorivé dielne a výstava hračiek Milana 
Pokojného), maľovaniu a servítkovaniu, 
tvoreniu na tému knihy Mimi a Lízy, ale 
aj prázdninovému čítaniu pre deti, 
hľadaniu pokladu v priestoroch knižnice, 
hrám, literárnemu vedomostnému kvízu 
a ďalším stretnutiam...  
 

Fot. 12 Prázdninové tvorivé dielne 
 

S pedagogicky zameranými hravými hodinami sme 7-krát navštívili základné školy v Pezinku 
a Slovenskom Grobe. S podujatím V kolotoči kníh, orientovaným na podporu čitateľskej 
gramotnosti,  podujatie Hrdina vo mne sa zase venovalo rozvoju prosociálnosti u detí 
prostredníctvom rozprávkových príbehov. Všetky tieto akcie, besedy, stretnutia, tvorivé 
dielne, súťaže ako aj účasť na nich nás presvedčili, že má stále zmysel sa venovať deťom 
a rozvíjať v nich vzťah k literatúre, hľadať a objavovať v nej priateľa a priestor pre 
dobrodružstvo, potešenie a poznanie. 
 
S labkou na knihe bol názov stretnutí žiakov a canisterapeutov z Výcvikovej školy Doggie, 
spojených s ukážkami tréningu psov a čítaním v prítomnosti psíkov.  
 
 

 
Fot 13 Čítanie so psíkmi 
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S deťmi pezinských ZŠ sme sa zapojili do najpočetnejšieho detského maratónu Čítajme si ... 
2016, ktorého organizátorom je Linka detskej istoty UNICEF a do celoslovenského podujatia 
Celé Slovensko číta deťom (aj na Mikuláša) – svoje obľúbené príbehy pre deti čítali Veronika 
Šikulová, Márius Kopcsay a Ľubo Dobrovoda. 
 

 
Fot 14 Celé Slovensko číta – M. Kopcsay 

2.2.5 Podujatia pre seniorov 

 
Pre seniorov pokračoval cyklus tréningov pamäti a koncentrácie. V roku 2016 bolo 
zrealizovaných 50 tréningov pamäti pre 131 účastníkov. V priestoroch Malokarpatskej 
knižnice v Pezinku sa zrealizovalo 26 tréningov pre seniorov, 8 tréningov sa uskutočnilo 
v Obecnej knižnici v Malinove a 10 stretnutí v Domove sociálnych služieb v Pezinku pre 
klientov DSS. Okrem pravidelných tréningov pripravila trénerka pamäti PhDr. K. Benciová 2 
ukážkové hodiny pre verejnosť počas Týždňa mozgu (14. – 17. 3. 2016). V novembri  
v spolupráci so Spolkom slovenských knihovníkov a knižníc tiež  2 ukážkové hodiny tréningov 
pamäti v Mestskej knižnici v Bratislave pre profesionálnych knihovníkov. Novinkou boli  2 
tréningy pamäti pre deti. Výnimočným bol Deň otvorených dverí v Slovenskom rozhlase, kde 
sa trénerka pamäti prezentovala v živom vstupe význam trénovania pamäti a pripravila 
ukážky tréningových techník.  
Pracovníci knižnice navštevovali klientov Domova sociálnych služieb v Pezinku, priniesli im 
knihy rôznej tematiky a darované periodiká.  V marci a v októbri knižnica pripravila pre 
klientov DSS Pezinok kultúrne podujatie. 
 

 
Fot 15 Čítanie v DSS Pezinok 
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2.2.6 Týždeň slovenských knižníc 

 
Týždeň slovenských knižníc (1. – 5. marec 2016) priniesol každý deň minimálne jedno 
podujatie 
 
S deťmi prišla o knihe Klára a Tity  besedovať spisovateľka Petra Džerengová Nagyová. Ako sa 
rodí písmenko bol  názov zábavnej a tvorivej besedy s grafickými dizajnérmi a typografmi 
manželmi Szegényovcami. Na základe hodnotenia víťazných mesačných prác sme vyhlásili 
celoročných víťazov Literárno-výtvarnej súťaže. Porota na čele so spisovateľom Júliusom 
Belanom a výtvarníkom Matúšom Novekom  vyhlásila najlepšie práce a odmenila ich 

autorov.  Jarný maratón s knihou, 
spoločné podujatie s bratislavskými 
verejnými knižnicami, bol tento rok 
venovaný populárnej knižke Mimi a Líza 
2 a jej autorkám. S hlasovou 
pedagogičkou detských predstaviteliek 
Mimi a Lízy vo večerníčkoch a herečkou 
Zuzanou Polonskou sme sa zhovárali 
o animácii, príprave večerníčkov, ich 
dabovaní.  

Fot 16 TSK – Typografi Oľga a Róbert Szegényovci 
 
 
Počas TSK sme zašli aj do Domova sociálnych služieb v Pezinku s náručou plnou kníh 
a porozprávali sme sa s klientami o ich obľúbených knihách, spomienkach. Pre seniorov 
pokračovali aj Tréningy pamäti a koncentrácie. 
Pre verejnosť sme predstavili knihu Ivety Papcunovej Skvelé recepty pre telo a dušu. 
V spolupráci s Literárnym informačným centrom  pripravila knižnica besedu s Pezinčanom 
Pavlom Matejovičom a Ľubomírom Feldekom o knihe Zakázané prózy Vladimíra Mináča. 
Pavel Matejovič knihu zostavil, pripravil do tlače a opatril úvodom, básnik Ľubomír Feldek 
spomínal  na obdobie 50. a 60. rokov v literatúre a kultúre.  
Celkom špeciálnou udalosťou bola 
vernisáž výstavy fotografií MUDr. 
Martina Bibzu – Marial Lou, Južný 
Sudán. Doktor  Bibza pôsobil ako 
lekár v poľnej nemocnici v Južnom 
Sudáne a popri práci vytvoril  
nádherné zábery obyvateľov 
najmladšej africkej republiky.  
Vyvrcholením Týždňa slovenských 
knižníc bola beseda s básnikom, 
textárom a ako sme sa dozvedeli, aj 
fotografom Kamilom Peterajom.        Fot 18 Beseda s Kamilom Peterajom 
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Počas TSK sa v meste aj v prímestských dopravných prostriedkoch pohybovali knižničné 
hliadky, ktoré ak pristihli niekoho pri čítaní, odmenili ho záložkou s možnosťou zľavy pri 
nákupe v známom kníhkupectve. Po predložení záložky bolo možné sa v našej   knižnice 
zdarma zaregistrovať.    
Knižnica pripravila aj cyklus vzdelávaco-motivačných programov na podporu čítania  pre 
žiakov základných škôl v Slovenskom Grobe a ZŠ Kupeckého v Pezinku s názvom V kolotoči 
kníh – program bol súčasťou diplomovej práce našej kolegyne.  
 

 
Knižné búdky. 
Literatúru pomáhala knižnica šíriť aj inou 
formou. V spolupráci s OZ Homo liber, 
Reštauráciou Radnica a kníhkupectvom 
Artforum  Pezinok knižnica v r. 2016 osadila 
a naplnila ďalšie 2 knižné búdky -  v centre 
mesta a miestnej časti Grinava. Všetkých 6 
knižných búdok knižnica spolu 
s dobrovoľníkmi pravidelne dopĺňala 
knihami, prípadne odoberala nadbytočné 
knihy.  

Fot 19 Otvorenie knižnej búdky na Štefánikovej ul. 
 
 
Nedajme zahynúť dedičstvu predkov – projekt, ktorého cieľom je zbierať a sprístupňovať 
fotografie a informácie o drobných architektonických objektov ľudovej aj sakrálnej 
architektúry na území BSK pokračoval v roku 2016 doplňovaním katalógu objektov 
a výstavami fotografií v Zohore (apríl 2016) a  Lozorne (jún 2016). 
 

 
 

2.2.7 Študovňa a multimediálna študovňa 

 
Do fondu študovne  v r. 2016 pribudlo 41 dokumentov. Študovňu navštívilo v minulom roku  
634  používateľov. Zaznamenali sme  1 248 prezenčných výpožičiek z fondu študovne. 
Vypracovaných bolo 65 rešerší z našich aj externých databáz. 
Naďalej sa využívajú aj internetové stanice pre verejnosť v multimediálnej študovni, v r. 2016 
využilo 579 návštevníkov internet, 510 pracovalo vo Worde, prípadne tlačili dokumenty, 
skenovali, využili reprografické služby a služby MVS.. Časť návštevníkov využíva wifi 
pripojenie a pracuje v knižnici s vlastnými zariadeniami. I napriek tomu, knižnica má byť 
miestom verejného prístupu k internetu všetkým občanom, ktorí majú záujem o túto službu 
a tým, ktorí ju potrebujú. V oddelení sa venujeme aj sprostredkovaniu medziknižničnej 
výpožičnej služby. V roku 2016 využilo 91 našich používateľov túto službu a naopak, z nášho 
fondu sme poslali dokumenty 24 inštitúciám. 
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3. ODBORNÁ METODICKÁ ČINNOSŤ 

 
Metodická činnosť bola vykonávaná formou: 

• metodicko-inštruktážnych návštev /MIN/ - 46 MIN (návštevy v r. 2016 boli 
naplánované tak, aby boli navštívené všetky profesionálne knižnice, knižnice, ktoré 
neboli navštívené v r. 2015 a knižnice, v ktorých knihovníci avizovali problémy) 

• konzultácií /telefonicky, e-mailom, osobne/ - 137  
• edičná činnosť: časopis OČK(o) 2 čísla a publikácia určená absolventom tréningov 

pamäti pod názvom Pamäťový doping 
 
Ostatná činnosť útvaru metodiky: 

• konzultácie a riešenie chýb v štatistických výkazoch s jednotlivými knižnicami, opravy 
na požiadanie 

• Komentár o činnosti Malokarpatskej knižnice v Pezinku za rok 2015 
• spracovanie mesačných štatistík a vyhodnotení Malokarpatskej knižnice v Pezinku  
• organizácia  a realizácia 50 lekcií Tréningov pamäti, tentokrát nielen pre seniorov, 

účastníkov bolo 135 
• ukážkové hodiny tréningov pamäti, práca s deťmi i s profesionálnymi knihovníkmi 

 
 

4. REGIONÁLNE FUNKCIE 

 
Malokarpatská knižnica v Pezinku vykonávala regionálne funkcie v zmysle Zriaďovacej listiny 
a zákona o knižniciach najmä prostredníctvom útvaru úseku metodiky a oddelenia  
regionálnej bibliografie a informácií. 
 
 

4.14.14.14.1        RRRREGIONÁLNE DOKUMENTY EGIONÁLNE DOKUMENTY EGIONÁLNE DOKUMENTY EGIONÁLNE DOKUMENTY AAAA    INFORMÁCIEINFORMÁCIEINFORMÁCIEINFORMÁCIE,,,,    REGIONÁLNA BIBLIOGRAREGIONÁLNA BIBLIOGRAREGIONÁLNA BIBLIOGRAREGIONÁLNA BIBLIOGRAFIAFIAFIAFIA    
 
V r. 2016 oddelenie regionálnej bibliografie a informácií zaevidovalo 44 titulov regionálnych 
periodík (okresov Pezinok, Malacky a Senec). V knižničnom programe Clavius bolo  
spracovaných 1576 článkov s regionálnou tematikou.  Z celoštátnej tlače prichádzajúcej do 
knižnice (denníky a časopisy) sa vyexcerpovalo 852  článkov týkajúcich sa regiónu, články sa 
skenovali, v elektronickej forme uchovávali a sprístupňovali v rámci autorského zákona 
používateľom. Všetky regionálne periodiká knižnica archivovala.  
Do fondu regionálnej literatúry v r. 2016 pribudlo 201  knižničných jednotiek. Realizovalo sa  
3 838 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 sprístupňované používateľom a širokej verejnosti. 
 
Regionálne databázy /DB/:  

• databáza regionálnych osobností, osôb v regióne a rodov 
• databáza regionálnych pamiatok, korporácií a akcií 
• databáza geografických mien 
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Všetky databázy sú v elektronickej forme. 
 
Do databázy regionálnych osobností pribudlo 15 záznamov.  Okrem toho oddelenie eviduje 
osoby žijúce v regióne, v roku 2016  sa registrovalo  340  nových mien.  
 
Monitoring tlače  je zameraný na okresy Malacky, Pezinok a Senec. Určený je pre každého 
používateľa i  širokú verejnosť.  
Vyhľadávajú sa a skenujú články pre nášho zriaďovateľa – Bratislavský samosprávny kraj 
(články týkajúce sa BSK a organizácií, ktoré patria pod BSK). 
 
V rámci informačných služieb bolo poskytnutých používateľom knižnice 6544  
bibliografických a faktografických informácií. 
Používateľmi bibliografických, informačných a rešeršných služieb sú predovšetkým 
vysokoškolskí a stredoškolskí študenti (denného aj externého štúdia), pedagógovia, 
zástupcovia samosprávy v BSK (vrátane BSK), žiaci základných škôl a seniori študujúci na 
Akadémii tretieho veku v Pezinku, ktorí tiež patria medzi našich aktívnych používateľov. 
 
Na celoslovenskom  podujatí 13. Slovenská bibliografická konferencia 2016 v SNK Martin 
(november 2016) prezentovala pracovníčka oddelenia príspevok o činnosti Oddelenia 
regionálnej bibliografie a informácií Malokarpatskej knižnice v Pezinku za obdobie rokov 
2012-2016.  
 

4.24.24.24.2    RRRREGIONÁLNA METODIKAEGIONÁLNA METODIKAEGIONÁLNA METODIKAEGIONÁLNA METODIKA    

 
Knižnica je metodickým centrom knižníc pre okresy Pezinok, Malacky a Senec, z čoho jej 
vyplýva povinnosť metodicky usmerňovať verejné knižnice tohto regiónu a poskytovať 
odbornú metodickú pomoc pri riešení aktuálnych problémov, ktorá  bola realizovaná formou 
metodicko-inštruktážnych návštev (MIN) a konzultácií. Počas roka mapujeme situáciu 
v jednotlivých knižniciach. Metodik rieši aktuálne problémy, ktoré sa týkajú najmä odbornej 
činnosti (vedenie odborných knižničných evidencií, štatistiky, nákup a spracovanie 
knižničných fondov, práca s čitateľom). Dlhodobé problémy, napr. nevhodné umiestnenie 
knižnice, dlhodobo nedostatočné financovanie, odmeňovanie knihovníka a pod., riešime so 
zriaďovateľom (obecným resp. mestským úradom a mestským resp. miestnym kultúrnym 
strediskom). V roku 2016 bolo uskutočnených 46 metodických návštev a  poskytnutých  137 
konzultácií.  

Na metodických návštevách sme venovali pozornosť najmä doplňovaniu knižničných fondov 
a ich správnemu spracovaniu, stavaniu knižničných fondov, revíziám knižničných fondov 
v zmysle zákona č. 183/2000 o knižniciach a nového zákona č. 126/2015 o knižniciach 
s účinnosťou od 1. 7. 2015 a platnej Vyhlášky MK SR č. 421/2003 o  odbornej evidencii, 
vyraďovaní a revízii knižničného fondu v knižniciach. Bola poskytnutá inštruktáž k príprave 
kolektívnych podujatí.  

Konzultácie boli zamerané na ujasnenie si nepresností a pokynov k správnemu vypĺňaniu 
Ročného výkazu o knižnici, ktorý je zo zákona povinná vyplniť a odovzdať každá knižnica. 
Druhou najčastejšou témou bola automatizácia knižníc a výber knižničného systému. 
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Knižnice ktoré robili revíziu KF metodičku kontaktovali tiež. Konzultácie boli poskytované 
osobne, telefonicky aj elektronickou formou. 

 

4.4.4.4.3333        VVVVEREJNÉ KNIŽNICE VEREJNÉ KNIŽNICE VEREJNÉ KNIŽNICE VEREJNÉ KNIŽNICE V    REGIÓNE REGIÓNE REGIÓNE REGIÓNE BSKBSKBSKBSK    

 
V r. 2016 do metodickej pôsobnosti Malokarpatskej knižnice patrilo 64 verejných knižníc 
okresov Pezinok, Malacky a Senec, a to: 1 regionálna s krajskou pôsobnosťou /Pezinok/, 5 
mestských knižníc /Malacky, Senec, Modra, Stupava, Svätý Jur/, 4 profesionálne obecné 
knižnice s profesionálnym knihovníkom Častá, Vištuk, Veľké Leváre, Zohor a 45 
neprofesionálnych s dobrovoľným pracovníkom, z toho 5 stagnujúcich knižníc v obciach 
Hamuliakovo, Rovinka, Suchohrad, Tureň a Veľký Biel a 5 knižníc stagnujúcich viac ako 5 
rokov, ktoré ani nevykazujú Ročný výkaz o knižnici /Slovenský Grob, Kalinkovo, Kostolná pri 
Dunaji, Vlky a Borinka/. 
 

Prehľad knižníc v regióne BSK v roku 

2015 

Pezinok Senec Malacky Bratislava 

Počet knižníc v jednotlivých okresoch: 15 25 24 18 

Regionálna s kraj. pôsobnosťou 1 0 0 0 

Regionálne  0 0 0 1 

Mestské  2 1 2 4 

Obecné profesionálne  2 0 2 8 

Obecné neprofesionálne  9 17 18 5 

Nepracujúce obecné knižnice  1 7 2 2 

 
 
V roku 2016 nastali zmeny v týchto knižniciach:  
Knižnica v obci Píla je stále čiastočne zatvorená, pre nízku návštevnosť knižnice je otváraná 
len na požiadanie čitateľmi. V Modre nastali veľké zmeny, aj personálne a vznikol aj kútik pre 
najmenších čitateľov a letná čitáreň. Sú tu organizované podujatia v spolupráci s MSKS. 
Knižnica vo Svätom Jure prechádza pod zriaďovateľa Mesto Svätý Jur. V Ivanke pri Dunaji 
pracujú vo vynovených priestoroch. Knižnica v obci Kaplna prešla revitalizáciou, priestory sú 
vymaľované a zakúpili nové regály. V Alžbetinom Dvore prišla knihovníčka o všetky záznamy 
spracovaných kníh zlyhaním PC, ale ešte v tom istom roku spracovala fond nanovo. 
V Tomášove ku koncu roka 2016 knižnicu do odvolania zatvorili. V Gajaroch robili veľmi 
rozsiahlu revíziu knižničných fondov po 12. rokoch. V knižnici v Malackách využívajú pomoc 
študentov absolventov a aktivačných pracovníkov.  V Marianke je nová knihovníčka, 
organizuje aj podujatia. V Rohožníku získali dotáciu na nákup regálov a úpravu interiéru 
knižnice, tak prestavovali celý knižničný fond a v knižnici robili interiérové zmeny. V Sološnici 
je opäť nová knihovníčka, ktorá sa venuje hlavne deťom, usporadúva rôzne aktivity. Knižnica 
Ruda Morica v Stupave sa v roku 2016 kompletne presťahovala do nových moderných 
priestorov a koncom roka bola slávnostne otvorená. Majú naozaj krásne priestory a počet 
čitateľov stúpa.  
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5. REPROGRAFICKÉ SLUŽBY 

Kópie z dokumentov knižnice v súlade s autorským zákonom boli poskytované používateľom  
výlučne za účelom štúdia, urobili sme v roku 2016 4 487 kópií.  Za kópie sme v zmysle 
autorského zákona odviedli LITA 3% z celkovej získanej sumy za xerokópie. 

 

Druh služby 
Merná 

jednotka 
2015 2016 Rozdiel 

Skener počet skenov 43 93 +50 

Tlač počet strán 933 2 001 +1008 

Reprografické 
služby  počet kópií 

2801 4487 +1686 

Internet 
počet 
používateľov 

581 579 -2 

6. PARTNERSTVO A SPOLUPRÁCA S INÝMI INŠTITÚCIAMI 

 
Knižnica spolupracovala s viacerými kultúrnymi a ďalšími partnerskými  
organizáciami a inštitúciami. Najaktívnejšia bola spolupráca: 

• so školami – ZŠ, gymnáziá, SOŠ v meste Pezinok a najbližšom okolí – Modra, Limbach, 
Viničné, Vinosady, Častá a s materskými školami  

• kultúrnymi zariadeniami mesta Pezinok – CVČ, Pezinské kultúrne centrum, Mestské 
múzeum, Mesto Pezinok,  

• s kultúrnymi zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK – Malokarpatské múzeum 
v Pezinku, Malokarpatské osvetové stredisko v Modre  

• s bratislavskými verejnými knižnicami – na spoločných projektoch. 
 

V roku 2016 spolupracovala Malokarpatská knižnica v Pezinku intenzívne s Mestom Stupava 
a Mestským kultúrnym a informačným centrom Stupava na budovaní vysunutého 
regionálneho pracoviska pre región Dolné Záhorie v Stupave. 
Malokarpatská knižnica v Pezinku je kolektívnym členom Slovenskej asociácie knižníc  (SAK) 
a Spolku slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK).  Riaditeľka knižnice je predsedníčkou 
Krajskej pobočky SSKK  a členkou Správnej rady SAK a redakčnej rady Bulletinu SAK.  
 
 
Medzinárodná spolupráca 

 
Spolupráca na základe zmluvy s partnerskou Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně 
prebiehala formou výmeny odborných publikácií medzi knižnicami.  
Knižnica je od r. 2012 zapojená do medzinárodného projektu Benchmarking knižníc, ktorý 
umožňuje  analýzu výkonov knižnice v porovnaní s inými knižnicami v SR a ČR.  
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7. GRANTY A PROJEKTY  

 
V r. 2016 knižnica získala Malokarpatská knižnica v Pezinku mimorozpočtové  finančné 
prostriedky na realizáciu projektov z týchto zdrojov: 
 
FOND NA PODPORU UMENIA: 

• Vitajte v novej pobočke (Podprogram 6.1.1 Knižničná činnosť)  -  7000,00 € 
• Čítanie je IN (Podprogram 6.1.3 Akvizícia knižníc) -  10 000,00 € 

    NADÁCIA REVIA  

• Tréningy pamäti pre seniorov  - 300,00 € 
MESTO PEZINOK:   

• Podujatia pre deti –1 000,00 € 
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA KNIŽNÍC: 

• Lekcia Malé Karpaty -  100,00 € 
SPOLOK SLOVENSKÝCH KNIHOVNÍKOV A KNIŽNÍC 

• Noc s Andersenom – 19,14 € 
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PRÍLOHA Č. 1: HOSPODÁRENIE KNIŽNICE 

 

Hospodárenie organizácie  – príjmy a výdavky rozpočtu 

 
Malokarpatská knižnica v Pezinku je príspevková organizácia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.  
 

Organizácia k 31. 12. 2016 zamestnávala 18 zamestnancov, z toho 14 na plný úväzok, 1 na 
0,75, 1 na 0,8 a 2 na 0,68 úväzku v členení: 
 
Riaditeľ 1 
Knihovník 11 
Ekonomický pracovník 2 
Upratovačka 1 
Vodič-domovník 1 
Projektový manažér 1 
Pracovisko Stupava 1 

 
  
 

Schválený rozpočet 303 136,00 € 

Upravený rozpočet 323 638,86 € 

 
 
 
Schválený rozpočet Malokarpatskej knižnice v Pezinku pozostával z: 
 

- dotácie od zriaďovateľa Bratislavského samosprávneho kraja v sume 292 736,00 € 
- vlastných príjmov a prostriedkov v sume 10 400,00 € 
 
 

Rozpočet Malokarpatskej knižnice v Pezinku bol počas roka upravený o finančné prostriedky: 
 

- na úhradu šikmej schodiskovej plošiny -  dotácia od zriaďovateľa Bratislavského 
samosprávneho kraja v sume 12 199,00 €, 

- na nákup knižničného fondu v sume 10 000,00 € - finančné prostriedky z Fondu na 
podporu umenia,  

- na realizáciu projektu (do apríla roku 2017) Vitajte v novej pobočke (realizácia 
skvalitnenia interiérového vybavenia) v sume 7 000,00 € - finančné prostriedky z 
Fondu na podporu umenia,  

- na akcie organizované oddelením pre deti - dotácia v sume 1 000 € od Mesta Pezinok, 
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- na zabezpečenie tlače sprievodných informačných materiálov k cyklu podujatí pre 
deti Lekcia: Malé Karpaty – finančný príspevok v sume 100 € od Slovenskej asociácie 
knižníc (projekt Partnerstvo alebo spojme naše sily), 

- na realizáciu projektu „Tréningy pamäti a koncentrácie pre seniorov“ -  dotácia od 
REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia v sume 300 €, 

- na akciu Noc s Andersenom vo výške 19,14 €  od Spolku slovenských knihovníkov a 
Knižníc, 

- úprava rozpočtu dotácií zo štátneho rozpočtu pre Kultúrne zariadenia Bratislavského 
samosprávneho kraja - zníženie o sumu 10 000,00 €, 

- zníženie vlastných príjmov organizácie vo výške 268,73 € . 
 
 
 
 

Príjmy rozpočtu  

300 Transfery a granty 313354,14 

        - z toho: dotácia od zriaďovateľa 294935,00 

                      dotácia od Mesta Pezinok 1000,00 

                      dotácie z MK SR 17000,00 

Príspevok od REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia 300,00 

Príspevok zo SAK 100,00 

Príspevok zo SSKK 19,14 

200 Nedaňové príjmy 10131,27 

      - z toho:   
                      príjmy za knižničné služby 10131,27 
                     - z toho: zápisné od čitateľov 5994,00 

                                     pokuty 2411,10 

                                     internet pre čitateľov 222,50 

                                     burza kníh 973,55 

                                     ostatné knižničné služby 530,12 

450 Prostriedky z predchádzajúcich rokov 153,45 

SPOLU PRÍJMY ROZPOČTU     
 

323638,86 
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Výdavky rozpočtu 
610 Mzdy a platy 156677,25 

620 Poistné na sociálne a zdravotné poistenie 52981,23 

630 Tovary a služby 93942,46 

  z toho: cestovné náhrady 697,02 
                spotreba energií a vody 15157,29 
                poštovné, telekomunikácie a komunik. infraštruktúra 3217,42 
                materiál:      46196,58 
                    - z toho: knihy a periodiká 30054,84 

                                    stroje a výpočtová a telekom. technika 2630,22 

                                    všeobecný materiál 11113,66 

                                    interiérové vybavenie 1244,45 

                                    softvér 831,64 

                                    reprezentačné 321,77 

                doprav.náklady(výd.na auto-PHL,opravy, poistenie, prepravné)   1188,73 
                opravy a údržba 5075,18 
                nájomné pobočka Cajlanská ulica 419,49 
                služby: 21990,75 
                     - z toho: revízie, vývoz odpadu, ostatné nakúpené služby 4406,57 

                                     odmeny z dohôd mimo prac. pomeru 4353,50 

                                     školenia, semináre  168,00 

                                     propagácia, reklama     468,00 

                                     dane, poplatky, odvody, poistné 2967,11 

                                     príspevok zamestnávateľa na stravu a tvorba SF 9627,57 

640 Transfery na odstupné, odchodné a náhradu príjmu pri PN 800,97 

710 Šikmá schodisková plošina SP OMEGA F 12 199,00 

SPOLU VÝDAVKY ROZPOČTU 
 

316600,91 
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PRÍLOHA Č. 2:  PODUJATIA MALOKARPATSKEJ KNIŽNICE V PEZINKU V ROKU 2016 

 

Dátum Podujatie 
Cieľová 
skupina 

Besedy so spisovateľmi, prezentácie literárnych diel 

január- 
december 

Čítanie je IN, cyklus literárnej výchovy pre školy – 17 podujatí 
(Psíček a mačička od J. Čapka, Malý princ od A. de Saint-Exupéryho, Pipi 
Dlhá Pančucha od A. Lindgrenovej, Calvin nevie lietať od J. Berneovej, 
Mimi a Líza od K. Kerekesovej a spol. či Lentilka pre dedka Edka od I. 
Březinovej) 

žiaci ZŠ 

2. február Anton Srholec bezdomovec z povolania, beseda s Pištom Vandalom verejnosť 

16. február Ľubo Olách, Ľubo Jurík predstavujú nové knihy verejnosť 

1.marec Beseda s Ivetou Papcunovou verejnosť 

1.marec Beseda s Petrou Nagyovou-Džerengovou žiaci ZŠ 

3. marec 
Zakázané prózy Vladimíra Mináča: beseda s P. Matejovičom a Ľ. 
Feldekom 

verejnosť 

3. marec Jarný maratón s knihou: Mimi a Líza, beseda so Zuzanou Polonskou žiaci ZŠ 

4. marec Beseda s Kamilom Peterajom verejnosť 

4. marec Ako sa rodí písmenko: beseda s grafikmi Oľgou a Robom Szegényovcami žiaci ZŠ 

9. marec Beseda s Veronikou Šikulovou žiaci MŠ 

26. apríl Živý bič - beseda s Jánom Litvákom, OA Pezinok študenti SŠ 

27. apríl Živý bič - beseda s Veronikou Šikulovou, Gymnázium Pezinok študenti SŠ 

5. máj Beseda V. Šikulovej s chorvátskymi študentmi študenti VŠ 

17. máj Beseda s Martinou Monošovou verejnosť 

20. máj Ako sa rodí písmenko? žiaci ZŠ 

23. máj 
Beseda s Veronikou Šikulovou o knihe Vincenta Šikulu: Prázdniny so 
strýcom Rafaelom 

žiaci ZŠ 

23. máj Beseda s astronómom Dušanom Kalmančokom žiaci ZŠ 

1.jún Vincent Šikula v podaní Veroniky Šikulovej, Záhorská knižnica Senica žiaci SŠ 

3. jún Beseda s Veronikou Šikulovou o knihe To mlieko má horúčku žiaci ZŠ 

14. jún Beseda so spisovateľkou Danou Hlavatou, letná čitáreň verejnosť 

22. jún Beseda s Martou Hlušíkovou žiaci ZŠ 

10. júl 
Literárny kolotoč v Zámockom parku - slovami aj notami, hostia Pišta 
Vandal, Márius Kopcsay, Erik Markovič 

verejnosť 

19. október Beseda s Michalom Čiernym žiaci ZŠ 

22. november Kráľovná historických romancí – Jana Pronská beseda verejnosť 

29. a 30. 
november 

Projekt Živý bič – diskusia s Jarom Rihákom o knihe Pentcho - 2 podujatia študenti SŠ 

16. december Vianočná besiedka pre deti a knihovníkov žiaci ZŠ 

18. január Literatúra v Radnici - Literatúra a hudba. Moyzesovo kvarteto XL verejnosť 

22. február 
Literatúra v Radnici - Literatúra a divadlo, hostia Patrik Lančarič a Peter 
Pavlac 

verejnosť 

14. marec 
Literatúra v Radnici  - Literatúra a jej kníhkupci, hostia Monika 
Kompaníková, Richard Molnár, Vladimír Michal 

verejnosť 
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25. apríl Literatúra v Radnici  - Ponožky pred odletom s D. Dušekom verejnosť 

9. máj Literatúra v Radnici – ČeskosLOVEnsko s M. Ábelovou a D. Kollerom verejnosť 

27. jún 
Literatúra v Radnici –História a literatúra, hostia Daniela Dvořáková, 
Pavel Dvořák 

verejnosť 

29. september Literatúra v Radnici  - Krasojazdkyňa bez domova, Uršula Kovalyk  verejnosť 

10. október Literatúra v Radnici  – Víno a literatúra, hosť Fedor Malík verejnosť 

21. november  Literatúra v Radnici  – Chvála svetla, hosť Marián Pauer verejnosť 

12. december Literatúra v Radnici  -  Solidarita je liek, hosť  MUDr. Vladimír Krčméry verejnosť 

Súťaže, výstavy 

január-
december 

Literárno-výtvarná súťaž, 10 výstav s vyhodnotením súťaže žiaci ZŠ 

január - jún Literárno-matematické tajničky pre deti – 5 podujatí žiaci ZŠ 

január  Výstava Agáty Petrakovičovej Maľovaný advent verejnosť 

január – apríl Výstava Fauna a flóra Malých Karpát verejnosť 

Február-
marec 

Výstava prác na tému Atlantída 
 

verejnosť 

17. február Deti Hviezdoslavovi – XI. ročník recitačnej súťaže žiaci ZŠ 

marec 
Nemocnica Marial Lou, Južný Sudán – výstava fotografií MUDr. Martina 
Bibzu 

verejnosť 

2. marec Slávnostné vyhodnotenie Literárno-výtvarnej súťaže za rok 2015 žiaci ZŠ 

apríl - máj Výstava Pavla Stanka Život v záhradke verejnosť 

apríl - máj Výstava Nedajme zahynúť dedičstvu predkov, Zohor verejnosť 

jún Výstava Emil Majnhold – Keramika verejnosť 

jún-júl Výstava Nedajme zahynúť dedičstvu predkov, Lozorno verejnosť 

jún-júl 
Šanca na druhý život... pre šaty, pre ľudí, pre svet – výstava fotografií 
a modelov recyklovanej módy 

verejnosť 

14. september 
– 21. október 

Výstava fotografií „ Aktovka V. Šikulu“ Modra. Verejnosť 

14. október Uvedenie knihy V. Šikulovej a vernisáž výstavy T. Polonského verejnosť 

11. november 
– 12. 
december 

Výstava fotografií „ Aktovka V. Šikulu“  Pezinok. Verejnosť 

december Výstava fotografií „ Aktovka V. Šikulu“  Dubová verejnosť 

Záujmové prednášky a stretnutia 

12. apríl 
Beseda s MUDr. M. Bibzom o práci a živote v poľnej Nemocnici Marial 
Lou v Južnom Sudáne 

verejnosť 

19. apríl  Rady do záhrady – beseda s prof. Ing. I. Hričovským verejnosť 

21. jún 
Postav školu, priblíž mier – stavba školy v Afganistanie – prednáška doc. 
Jaliliho 

verejnosť 

29. november 
O medzináboženskom dialógu... s doc. Mgr. Ondrejom Prostredníkom, 
PhD. 

verejnosť 

Ostatné kultúrno-literárne a komunitné podujatia 

január-
december 

Popoludnie s rozprávkou – 47 podujatí 
školské kluby 
a Spojená škola 
v Pezinku 

4. február Divadielko Mach a Šebestová žiaci ZŠ 
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1.marec Za náruč kníh-čitateľské stretnutie pre seniorov-klientov DSS Pezinok seniori 

18. marec Tvorivé dielne: veľkonočné maľovanie vajíčok žiaci ZŠ 

1.apríl Noc s Andersenom 2016 – v spolupráci s Malokarpatským múzeom žiaci ZŠ 

8. apríl Knižnica na kolesách – v spolupráci s Centrom voľného času Pezinok žiaci ZŠ 

14. apríl Výprava do bájnej Atlantídy – slávnostné vyhodnotenie súťaže žiaci ZŠ 

13. a 24.  máj Tvorivé dielne žiaci ZŠ 

18. máj  Maľovanie na sklo – spestrenie interiéru MKP žiakmi výtvarného krúžku žiaci ZŠ 

1.jún Tvorivé dielne ku Dňu detí v knižnici žiaci ZŠ 

1. jún Deň detí v škole žiaci ZŠ 

2. jún Čítajme si... 2016 – detský čitateľský maratón žiaci ZŠ 

17. jún Šanca na druhý život..., recyklovaná móda - prehliadka verejnosť 

12. júl 
Prázdninový utorok: Svet hračiek: tvorivé dielne a výstava hračiek Milana 
Pokojného 

verejnosť 

19. júl Prázdninový utorok: Hľadaj poklad v knižnici verejnosť 

26. júl Prázdninový utorok: Šperkáreň verejnosť 

21. júl Prázdniny v knižnici – program pre DOZ Kamarát žiaci MŠ 

2. august Prázdninový utorok: Servítkovanie na kamene verejnosť 

9. august Prázdninový utorok Mimi a Líza – hrajme sa s knihou   verejnosť 

11. august Prázdniny v knižnici – program pre DOZ Kamarát žiaci MŠ 

15. august Detektívny denný tábor CVČ Pezinok - Výcvik detektívov: hry a aktivity  žiaci ZŠ 

16. august Prázdninový utorok: Knihomoľský kvíz verejnosť 

18. august 
Detektívny denný tábor ZŠ Na bielenisku  - Výcvik detektívov: hry 
a aktivity 

žiaci ZŠ 

23. august Prázdninový utorok: Očko k očku: čítanie a tvorivé dielne verejnosť 

30. august Prázdninový utorok: Svet hračiek: tvorivé dielne Milana Pokojného verejnosť 

8. október Jablkové hodovanie v Malokarpatskom múzeu v Pezinku verejnosť 

19. október Mesiac úcty k starším – program pre klientov DSS Pezinok seniori 

23. a 29. 
november 

S labkou na knihe – stretnutie s canisterapeutmi z Výcvikovej školy 
Doggie 

žiaci ZŠ 

6. december 
Celé Slovensko číta deťom (aj na Mikuláša) hostia: V. Šikulová, Ľ. 
Dobrovoda, M. Kopcsay 

žiaci ZŠ 

15. december 
Vianočné tvorivé dielne 
 

verejnosť 

16. december 
Vianočné tvorivé dielne - Spojená škola v Pezinku 
 

žiaci ZŠ 

Vzdelávacie podujatia, informačná gramotnosť, informačná bezpečnosť 

január-
december 

Hodiny informačnej výchovy – 43 podujatí žiaci ZŠ 

január-
december 

Kým školský zvonček zazvoní – 46 žiaci ZŠ 

január –  
december 

Veľké vítanie prváčikov v knižnici – 6 podujatí žiaci ZŠ 

január  –  
december 

V kolotoči kníh – výchovný program – 6 podujatí žiaci ZŠ 

január- Tréning pamäti a koncentrácie pre seniorov – 44 lekcií  seniori 
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december 

január - jún Fauna a flóra Malých Karpát – 25 podujatí žiaci MŠ + ZŠ 

11. január Workshop k výstave Agáty Petrakovičovej, Maľovaný advent žiaci ZŠ 

12. január Slávne činy slovenčiny – 1 podujatie žiaci ZŠ 

16. marec 
Tréning pamäti a koncentrácie – ukážková hodina pre verejnosť – 2 
podujatia 

verejnosť 

apríl Deň Zeme: Zero Waste – besedy o životnom prostredí – 6 podujatí žiaci ZŠ 

apríl Detský knihovnícky kurz – 3 podujatia žiaci ZŠ 

31. máj 
Výchovný program na tému knihy H. Hovlanda a T. Kove, Johannes 
Jensen má pocit, že je iný 

žiaci ZŠ 

20. a 24. jún Tréning pamäti pre deti – 2 podujatia žiaci ZŠ 

5. september 
Tréning pamäti a koncentrácie – ukážky počas Dňa otvorených dverí 
Rádia Regina 

verejnosť 

september –  
december 

Lekcia Malé Karpaty: Osobnosti malokarpatského regiónu – 14 podujatí žiaci ZŠ 

12. september 
Slovenské zvyky a tradície – literárno-vzdelávací program 
 

žiaci ZŠ 

október-
december 

Hrdina vo mne - 7 podujatí žiaci ZŠ 

23. november 
Tréning pamäti a koncentrácie – ukážková hodina pre knihovníkov kraja 
– 2 podujatia 

odborná 
verejnosť 

máj,  október Hodina informačnej výchovy pre stredné školy -  3 podujatia študenti SŠ 
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PRÍLOHA Č. 3:  EDIČNÁ A BIBLIOGRAFICKÁ ČINNOSŤ  – PUBLIKÁCIE VYDANÉ MALOKARPATSKOU 

KNIŽNICOU V PEZINKU V ROKU 2016 

 
 

1. Kalendárium výročí 2017. Zost. D. Sedláčková. Pezinok, Malokarpatská knižnica 
v Pezinku 2015. (V elektronickej forme). 

 
2. Okres Pezinok v tlači  1/ 2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016. Zost. D. Sedláčková. Pezinok, 

Malokarpatská knižnica v Pezinku 2016. (V elektronickej forme). 
 

3. Okres Senec v tlači 1/2016, 2/2016. Zost. D. Sedláčková. Pezinok, Malokarpatská 
knižnica v Pezinku 2016. (V elektronickej forme). 

 
4. Okres Malacky v tlači 1/2016, 2/2016. Zost. D. Sedláčková. Pezinok, Malokarpatská 

knižnica v Pezinku 2016. (V elektronickej forme). 
 

5. OČK(o) 1/2016, 2/2016. Časopis knihovníkov okresov Pezinok, Malacky a Senec. Zost. 
K. Benciová. – Pezinok, Malokarpatská knižnica v Pezinku 2016. (V elektronickej 
forme).  
 

6. Kupecký, Ján (1666-1740) - (350. výročie narodenia) - bibliografický leták. [Zost.: 
Daniela Sedláčková, Michaela Kosová]. - Pezinok : Malokarpatská knižnica v Pezinku, 
2016. - Určené pre širokú verejnosť.   

 
7. Moravčík, Fridrich (1916-1993) - (100. výročie narodenia) - bibliografický leták. [Zost.: 

Daniela Sedláčková, Michaela Kosová]. - Pezinok : Malokarpatská knižnica v Pezinku, 
2016. - Určené pre širokú verejnosť.   
 

8. Holuby, Jozef Ľudovít (1836-1923) - (180. výročie narodenia) - bibliografický leták. 
[Zost.: Daniela Sedláčková, Michaela Kosová]. - Pezinok : Malokarpatská knižnica v 
Pezinku, 2016. - Určené pre širokú verejnosť.   

 
9. Zigmundík, Ján  (1846-1938) - (170. výročie narodenia) - bibliografický leták. [Zost.: 

Daniela Sedláčková, Michaela Kosová]. - Pezinok : Malokarpatská knižnica v Pezinku, 
2016. - Určené pre širokú verejnosť.   
 

10. Rajter, Ľudovít (1906-2000) – (110. výročie narodenia) - bibliografický leták. [Zost.: 
Daniela Sedláčková, Michaela Kosová]. - Pezinok : Malokarpatská knižnica v Pezinku, 
2016. - Určené pre širokú verejnosť.   
 

11. Šikula, Vincent (1936-2001) – (80. výročie narodenia a 15. výročie úmrtia) - 
bibliografický leták. [Zost.: Daniela Sedláčková, Michaela Kosová]. - Pezinok : 
Malokarpatská knižnica v Pezinku, 2016. - Určené pre širokú verejnosť.   
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12. Nosáľ, Vladimír (1941-1997) – (75. výročie narodenia) - bibliografický leták. [Zost.: 
Daniela Sedláčková, Michaela Kosová]. - Pezinok : Malokarpatská knižnica v Pezinku, 
2016. - Určené pre širokú verejnosť.   
 

13. Benciová, Katarína. Pamäťový doping : príručka pre absolventov tréningov pamäti 
v Malokarpatskej knižnici v Pezinku. - Pezinok : Malokarpatská knižnica v Pezinku, 
2016. 61 s. ISBN 978-80-968063-9-3. 

 
 
Pravidelne mesačne aktualizujeme informácie o jubilujúcich osobnostiach okresov Pezinok, 
Malacky a Senec na webovej stránke knižnice.      
Všetky materiály sú umiestnené na webovej stránke knižnice www.kniznicapezinok.sk. 
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PRÍLOHA Č. 4:  PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV KNIŽNICE ZA ROK 2016 

 
BENCIOVÁ, Katarína 
Z histórie obcí a knižníc : Limbach / Katarína Benciová. - Fotogr. - In: Očk(o) [elektronický zdroj]. - ISSN 
1338-9394. - Roč. 21, č. 2 (2015), s. 8-9. 
 
(mkp) 
 
Tréningy pamäti aj vďaka podpore REVIE / (mkp). - Fotogr. - In: Pezinčan. - ISSN 1338-1857. - Roč. 49, 
č. 7 (2016), s. 8. 
 
NOUZOVÁ, Veronika 
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PRÍLOHA Č. 5:  MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA V PEZINKU V TLAČI 
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