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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE  

 

Názov: Malokarpatská knižnica v Pezinku 
Adresa organizácie: Holubyho 5, 902 01 Pezinok 
Zriaďovateľ: Bratislavský samosprávny kraj 
Forma hospodárenia: príspevková organizácia BSK 
Riaditeľ: Mgr. Daniela Tóthová 
Kontakt:  tel/fax: 033/6413123, tel.: 033/6412315,   
       e-mail: kniznicapezinok@kniznicapezinok.sk 
  URL: www.kniznicapezinok.sk 
 

2. 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 

 

3. ÚVOD 

 
Malokarpatská knižnica v Pezinku (ďalej MKP) je príspevkovou organizáciou 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.  

V súlade so Zriaďovacou listinou poskytuje knižnično-informačné služby používateľom a 
čitateľom knižnice,  zabezpečuje odbornú metodickú pomoc mestským a obecným 
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. Do metodickej pôsobnosti Malokarpatskej knižnice 
v r. 2013 patrilo 64 verejných knižníc okresov Pezinok, Malacky a Senec.  

Knižnica v mieste svojho pôsobenia v intenciách zákona č. 183/2000 Z.z. o knižniciach plní 
funkciu mestskej knižnice. 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. 

 

3.1 Poslanie a strednodobý výhľad organizácie 

Zámerom MKP je v strednodobom  horizonte pracovať ako moderná krajská a regionálna 
knižnica. Na dosiahnutie tohto cieľa bude nutné pokračovať v kvalitnom výbere, získavaní, 
spracovaní a sprístupňovaní dokumentov a informačných zdrojov, rozvíjať aktivity na 
podporu uchovávania regionálnych dokumentov a informácií v tlačenej a elektronickej 
forme. 
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Pre plnenie komunitnej funkcie bude knižnica pokračovať v príprave a realizácii kolektívnych 
kultúrnych a vzdelávacích podujatí pre všetky vekové skupiny orientovaných na podporu 
čítania, celoživotného vzdelávania a prehĺbenie vzťahu k tradíciám a súčasnosti 
malokarpatského regiónu. 

Ako krajská a regionálna knižnica budeme pokračovať v poradenstve a metodicko-
inštruktážnych návštevách verejných knižníc Bratislavského samosprávneho kraja, 
komunikovať so zriaďovateľmi obecných knižníc v prospech ich rozvoja a kvalitnej činnosti 
a pre obecných knihovníkov vydávať časopis Očk(o). 

 

4. PLNENIE HLAVNÝCH ÚLOH  

 

MKP  sa v roku 2013 riadila  Plánom činnosti  na rok 2013. Svoje úlohy a činnosť vykonávala 
podľa schválených základných dokumentov knižnice (Zriaďovacia listina, Organizačný 
poriadok, Knižničný a výpožičný poriadok, Pracovný poriadok) a relevantných dokumentov 
a právnych noriem.  

 

4.1 Riadenie knižnice 

MKP vykonávala svoju činnosť v súlade so VZN Bratislavského samosprávneho kraja. 
Riadenie knižnice bolo zamerané na vytváranie optimálnych podmienok  pre činnosť a na 
kvalitné plnenie funkcie krajskej a regionálnej knižnice.  

Riadenie knižnice sa uskutočňovalo prostredníctvom pravidelných gremiálnych a 
operatívnych porád vedenia s vedúcimi útvarov a oddelení. V riadení bola venovaná 
pozornosť priebežnému plneniu plánovaných úloh, pripravovaným podujatiam, aktuálnym 
trendom v oblasti knižničnej práce a informačných technológií.  

MKP  pri riešení pracovných otázok spolupracovala so zamestnaneckým dôverníkov. MKP 
naďalej zabezpečovala úlohy v oblasti BOZP, požiarnu ochranu, CO.  

Pri riadiacej činnosti vedenie knižnice spolupracovalo s odbornými a pracovnými komisiami 
knižnice. 

 

5. STRATEGICKÉ ÚLOHY 

Ťažiskovou úlohou na rok 2013 bolo plnenie plánu činností, podľa ktorého knižnica: 

• získavala, spracovala a sprístupňovala univerzálny knižničný fond vrátane 
dokumentov regionálneho významu a poskytovala základné a špeciálne knižnično-
informačné služby; 

• koordinovala, metodicky usmerňovala, dokumentovala a vyhodnocovala činnosť 
verejných knižníc Bratislavského samosprávneho kraja v spolupráci s Mestskou 
knižnicou v Bratislave; 

• dokumentovala regionálne osobnosti a udalosti mesta a okresov Pezinok, Senec a 
Malacky, budovala vlastné regionálne databázy; 
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• zorganizovala 261 kultúrno-vzdelávacích podujatí pre  6472 návštevníkov; 

• propagovala činnosť a služby knižnice v celoslovenských a regionálnych médiách, na 
webových stránkach MKP a BSK a na sociálnej sieti Facebook; 

• získavala finančné prostriedky na knižnično-informačné a komunitné činnosti 
z mimorozpočtových prostriedkov: 

 
V r. 2013 knižnica vypracovala a podala do dotačného systému MK SR 5 projektov a 1 projekt 
na dotácie mesta Pezinok.   
 
Z vypracovaných a podaných  projektov sme získali finančné prostriedky pre tieto projekty: 
 
Dotačný systém Ministerstva kultúry SR: 

• História a súčasnosť verejných knižníc Bratislavského samosprávneho kraja : okresy 
Pezinok, Senec a Malacky (Podprogram 2.1 Knižnice a knižničná činnosť) – vydanie 
publikácie podporené sumou 2850,00 € 

• Elektronické služby pre čitateľov a používateľov Malokarpatskej knižnice v Pezinku – 
(Podprogram 2.1 Knižnice a knižničná činnosť) - projekt podporený sumou 3610,00 € 

• Čítanie je IN (Podprogram 2.5 Akvizícia knižníc) -  5600,00 € 
   

Mesto Pezinok:   

• Podujatia pre deti – podporené sumou 1 200,00 € 
 
Ďalšie získané prostriedky z projektov: 
Nadácia Orange: 

• Nedajme zahynúť dedičstvu predkov – projekt podporený sumou 1 800,00 € 
 
Slovenská asociácia knižníc: 

• Polygrafické náklady súvisiace s realizáciou aktivít Nedajme zahynúť dedičstvu 
predkov  - 120,00 €. 

 

5.1 Ďalšie úlohy 

• MKP sa zapojila do celoslovenského podujatia na propagáciu knižníc „Týždeň 
slovenských knižníc“, zorganizovala 10 podujatí pre 387 návštevníkov; 

• MKP sa zapojila do projektu Benchmarking verejných knižníc; 

• MKP sa zapojila do spoločného podujatia verejných knižníc Bratislavy „Jarný maratón 
s knihou“; 

• spolupracovala pri organizovaní kultúrnych a vzdelávacích podujatí s kultúrnymi, 
vzdelávacími a záujmovými organizáciami pôsobiacimi v meste Pezinok; 

• MKP vydala 2 čísla časopisu pre knihovníkov verejných knižníc regiónu Očk(o), 
publikovala v odborných knihovníckych časopisoch; 

• MKP bola kolektívnym členom odborných záujmových združení – Spolku slovenských 
knihovníkov a Slovenskej asociácie knižníc; 

• bola zastúpená v Koordinačnej rade pre bibliografickú činnosť na Slovensku pri SNK 
v Martine. 
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5.2 Kontrolná činnosť 

Vnútorná kontrola sa uskutočňovala podľa Plánu kontrolných úloh vnútornej kontroly 
Malokarpatskej knižnice v Pezinku a v zmysle príkazov riaditeľky. Uskutočnili sa 4 kontroly 
centrálnej pokladne. Z vykonaných kontrol bola spísaná zápisnica. Závažné nedostatky 
zistené neboli. V sledovanom období nebola prijatá žiadna sťažnosť ani petícia.  

 

5.3 Ľudské zdroje 

V Malokarpatskej knižnici v Pezinku bol v roku 2013 priemerný evidenčný počet 
zamestnancov (prepočítaný) 16,2 zamestnancov, vo fyzických osobách 17.  MKP 
v sledovanom období zamestnávala 1 zamestnanca so zmenenou pracovnou schopnosťou. 3 
zamestnanci pracovali na kratší úväzok. 

  

Tab. 1:  Zamestnanci  

Ukazovateľ 2013 

Zamestnanci knižnice k 31. 12.2013 (FO) 17 

Zamestnanci knižnice (priemerný prepočítaný stav) rok 2013 15,8 

- z toho vykonávajúci knihovnícke činnosti (priemerný prepočítaný 
stav) rok 2013   

11,25 

Odborní zamestnanci s knihovníckym vzdelaním (FO) k 31. 12. 2013 7 

- z toho s VŠ knihovníckeho zamerania (FO) k 31. 12.2013 2 

Priemerná mesačná mzda na 1 zamestnanca prepočítaná na plne 
zamestnaných (EUR) 

698,66 

 

Tab. 2:  Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31. 12.2013 

Stupeň vzdelania Počet zamestnancov 

základné 0 

stredné 0 

ÚSO (knihovnícke) 5 

ÚS + ÚSO (neknihovnícke) 2 

VŠ (knihovnícke) 2 

VŠ (neknihovnícke) 8 

 

Tab. 3:  Veková štruktúra zamestnancov k 31. 12.2013 

18-30 rokov 31-40 rokov 41-50 rokov  51-59 rokov nad 60 rokov 

2 1 4 8 2 
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5.4 Účasť zamestnancov na vzdelávacích podujatiach za rok 2013 

1. Prezentácia súborného online katalógu Infogate – Staromestská knižnica v Bratislave, 

31.1.2013 

2. Porada bibliografických pracovníkov Trnavského a Bratislavského samosprávneho 

kraja, Galantská knižnica v Galante, 5. 3. 2013 

3. Odborný seminár „Knihovnícke ostrie. Aktuálne problémy slovenských knižníc a ich 

riešenie, Slovenská národná knižnica Martin, 12. 3. 2013 

4. Valné zhromaždenie Slovenskej asociácie knižníc, Slovenská národná knižnica Martin, 

12. 3. 2013 

5. Celoslovenský seminár k benchmarkingu verejných knižníc Benchmarking 

knihoven SR – rok druhý, Slovenská národná knižnica Martin, 26. 3. 2013 

6. Celoslovenská porada metodikov k štatistickému zisťovaniu a formuláru KULT (MK 

SR) 10-01 o knižniciach za rok 2013, Slovenská národná knižnica Martin, 26. 3. 2013 

7. INFOS 2013, Stará Lesná, 8. -11.4.2013 

8. Prednášky Dr. Maje Wojciechowskej a Dr. Jolanty Laskowskej z Gdaňskej univerzity 

v rámci LLP Erasmus,  Katedra knižničnej a  informačnej vedy Filozofickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave, 23. 4. 2013 

9. Seminár „250. výročie nar. Juraja Palkoviča“, Doľany, 24.04.2013 

10. Porada metodikov BSK a TTSK v Malokarpatská knižnica  v Pezinku, 24. 4. 2013 

11. Seminár k výberu súborného katalógu Staromestská knižnica Bratislava, 7. 5. 2013 

12. Seminár Tréningy pamäti, Krajská knižnica Žilina, 17. 5. 2013 

13. Bratislavský bibliografický deň 2013, Univerzitná knižnica v Bratislave, 18.06.2013 

14. Vzdelaní knihovníci = spokojní návštevníci, kurz trénerov pamäti v knižniciach, 

Centrum MEMORY Bratislava, 19. 8.-23. 8. 2013 

15. Ochrana osobných údajov, seminár, Úrad BSK, 16. 9.2013 

16. Sakrálne pamiatky Bratislavskej župy, konferencia BSK, Modra hotel Sebastian, 17. 9. 

2013 

17. Vzdelaní knihovníci = spokojní návštevníci, kurz trénerov pamäti v knižniciach, 

Centrum MEMORY Bratislava, 30.9.-4.10.2013 

18. Kolokvium českých, moravských a slovenských bg., Zlín ČR, 6.-8. 10. 2013 

19. Celoslov. seminár k benchmarkingu a porada metodikov SR, Slovenská národná 

knižnica Martin, 16. 10. 2013 

20. Metodické školenie ku programu KIS MaSK, 22. 10. 2013 

21. Komunitná knižnica – celoslovenský seminár, Staromestská knižnica v Bratislave, 2.-

3.10.2013 

22. Celoslovenský seminár Profesia knihovník, Slovenská národná knižnica Martin, 19. 

11. 2013 

23. 21. medzinárodný knižný veľtrh BIBLIOTÉKA, Incheba Bratislava, 15. 11. 2013 

24. Krajská konferencia  Spolku slovenských knihovníkov, krajskej pobočky Bratislava, 

Univerzitná knižnica v Bratislave, 25.11.2013 

25. Valné zhromaždenie Spolku slovenských knihovníkov, Aula Dionýza Ilkoviča STU 

Bratislava,  9. 12. 2013    
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V roku 2013 sa na 25 odborných a  vzdelávacích podujatich zúčastnilo 40 pracovníkov 
Malokarpatskej knižnice v Pezinku. 

 

6. HLAVNÉ UKAZOVATELE ČINNOSTI 

 

6.1 Knižnično-informačné fondy 

V oblasti doplňovania, spracovania a ochrany knižničných fondov bola činnosť zameraná na 
plnenie základných úloh vyplývajúcich z plánu činnosti na rok 2013. 

Knižničný fond (KF) k  31.12.2013 obsahoval 97 720 knižničných jednotiek (KJ). Okrem 
klasických tlačených kníh ho tvorili aj špeciálne typy dokumentov – audiovizuálne  
a elektronické dokumenty (encyklopédie, jazykové slovníky a databázy na CD ROM-och). 
Čitatelia mali k dispozícii 104 titulov periodík, z toho 38 titulov regionálnych periodík 
(vydávaných v okresoch Pezinok, Malacky a Senec) a 16 zahraničných titulov časopisov. 
 

Doplňovanie knižničných fondov 

Malokarpatská knižnica v Pezinku vzhľadom na svoje zameranie a štruktúru čitateľov buduje 
univerzálny knižničný fond. Pri akvizícii knižničného fondu sa zameriava na: odbornú 
literatúru pre dospelých čitateľov a deti, a to na základné diela zo všetkých vedných 
odborov, encyklopédie, slovníky, študijnú literatúru k maturitám, rekvalifikáciám, k príprave 
študentov na prijímacie a záverečné skúšky, k štúdiu na vysokých školách, krásnu literatúru 
pre dospelých a detských čitateľov, a to najmä diela súčasnej slovenskej literatúry, slovenskú 
aj svetovú klasiku a hodnotné diela prekladovej literatúry.  

 

Tab. 4:  Knižničný fond  

Knižničný fond 2012 2013 rozdiel 

Knižničný fond celkom 93 856 97 720 + 3864 

Počet zväzkov na čitateľa 27,4 28,76 +1,36 

Počet zv. na obyvateľa 4,37 4,48 +0,11 

 

Na nákup knižničného fondu sme v roku 2013 minuli 34 445,60 EUR, čo je oproti minulému 
roku viac o 804,30 EUR.  Z toho sme získali 5600,00 EUR na nákup fondu z dotačného 
systému MK SR. V roku 2013 sme spolu získali, spracovali a sprístupnili 4 288 dokumentov. 



 8

 

Tab. 5: Prírastok KF podľa druhu dokumentov 

Prírastok KF v roku 2013 počet KJ hodnota v € 

knihy 4281 34 445,60 

elektronické dokumenty       2         82,81 

audiovizuálne dokumenty       5         31,98 

celkom 4288  34 560,39 
 

Tab. 6: Knižničný fond, porovnávacia tabuľka 

Porovnávacia tabuľka:  2012 Suma v EUR 
2012 

2013 Suma v EUR 
2013 

Knižničný fond MK 
celkom   

  93 856 388 603,96  97 720 418 256,72 

Prírastok KF kúpou  2 795 23 196,94  2 816 24 324,65 

- z toho Dotácia MK SR 670 5 000,00  652     5 600,00 

Prírastok KF darom 1 678 10 444,36  1 468 10 219,49 

Prírastok KF spolu 4 473 33 641,30  4 288   34 560,39 

Úbytok KF 4 128 8 392,98  424     4 907,63 

 

Tab. 7: Prírastok KF, tematické triedenie 

 N K MN M Spolu 

2013 1805 1774 112 597 4 288 

2012 1 890 1 792 165 626 4 473 

N – náučná pre dosp., K – krásna pre dosp., M – krásna pre deti, MN – náučná detská 

V oddelení pre dospelých čitateľov sme zakúpili sme knihy slovenských spisovateľov 
(výrazná je tvorba slovenských autoriek), pribudli slovenské vydavateľstvá, ktoré sa začali 
zameriavať na slovenskú tvorbu. Ďalej sme zakúpili novinky zo svetovej literatúry. Naďalej 
čitatelia požadujú fantasy literatúru (knihy o upíroch, anjeloch, vlkolakoch, mágii), 
detektívky, thrillery, ľúbostné romány. Do fondu knižnice pribudli knihy vydavateľstva 
Kalligram, ktoré sme získali so zľavou 75 %. Obohatili sme fond knižnice o knihy 
v španielskom jazyku. 
 
Najžiadanejšími knižnými novinkami boli severské kriminálne romány (Nesbo, Kepler), 
erotická trilógia Päťdesiat odtieňov sivej, Päťdesiat odtieňov temnoty a Päťdesiat odtieňov 
slobody od E L Jamesovej. Prvé miesto medzi slovenskými spisovateľmi si stále drží Dominik 
Dán,  žiadanými sa stala edícia kníh vydavateľstva Ikar Príbehy z kabelky. Podľa požiadaviek 
čitateľov sme posilnili zastúpenie súčasných českých a ruských spisovateľov.  
Z nebeletristickej literatúry čitatelia najviac žiadali  knihy od Roberta Bezáka, knihu Ivana 
Bukovského Návod na prežitie pre ženu, knihy o pápežovi Františkovi, či motivačné knihy 
autorky Brandon Baysovej.   
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Z detskej literatúry sme sa snažili zakúpiť všetky novinky, ktoré vyšli v roku 2013, tiež tie 
najlepšie knihy z oblasti náučnej literatúry. Aj tu sme vychádzali z potrieb a požiadaviek 
detských čitateľov. Medzi detskými autormi sú stále populárne knihy rakúskeho autora 
Thomasa C. Brezinu,  
 
Do fondu knižnice patria tiež regionálne dokumenty – a to nielen monografie o regióne 
všeobecne, ale aj monografie o mestách a obciach, monografie o regionálnych inštitúciách, 
knihy o regionálnych autoroch, či knihy od regionálnych autorov. Získali sme tiež kalendáre, 
audiodokumenty, propagačné materiály, pohľadnice, plagáty, či iné dokumenty. Zakúpili 
sme nielen novinky, ale aj tituly, ktoré sa ešte na trhu nachádzali, niektoré tituly sa nám 
podarilo získať aj cez antikvariáty. Knihy sme získavali nielen kúpou, darom, ale oslovovali 
sme tiež zástupcov jednotlivých obcí, regionálnych autorov, či autorov, ktorí písali o regióne.  
 
Do študovne sme zakúpili najmä encyklopedickú literatúru, snažili sme sa podchytiť oblasť 
slovenských osobností, slovníky z rôznych vedných oblastí, dejiny štátov, umeleckú 
literatúru.  
 
Nezabudli sme ani na Pobočku Cajla, do ktorej sme zakúpili najžiadanejšie novinky 
slovenskej a svetovej literatúry. Obnovujeme fond detektívok, ktoré už boli značne 
opotrebované a zastarané. Oblasť náučnej literatúry je na pobočke zastúpená 
v obmedzenom množstve, čitatelia pobočky si náučnú literatúru nájdu v hlavnej budove. 
 

Spracovanie knižničného fondu 

Nové knižničné jednotky boli spracované v knižnično-informačnom systéme /KIS/ Clavius. Pri 
katalogizovaní postupujeme podľa anglo–amerických pravidiel spolu s medzinárodným 
štandardom – bibliografickým popisom (ISBD) vo formáte MARC21. Spracovaný KF je 
ošetrený čiarovým kódom potrebným k modulu Výpožičky. Katalógy sú prístupné čitateľom 
v module Carmen.  

Z tlačených výstupov spracovaných dokumentov z modulu Katalogizácia, ktorý sme 
priebežne tvorili počas celého roka, sme vytlačili  Prírastkový zoznam, ktorý dáme po 
uzatvorení zviazať podľa platnej legislatívy. 

   

Retrokatalogizácia 

V roku 2012 sme katalogizovali knihy z pobočky Cajla a knihy z fondu knižnice, ktoré ešte 
nachádzame ako nespracované. Zostáva skatalogizovať knihy, ktoré sa nachádzajú ak 
príručný fond v kanceláriách zamestnancov. 

  

Vyraďovanie 

V roku 2013 sme z knižničného fondu vyradili spolu   424 zv. v hodnote 4 907,63 €. 
Začali sme rozsiahle vyraďovanie literatúry vo všetkých oddeleniach knižnice. Na vyradenie 
sme pripravili knihy, ktoré boli duplicitné, neaktuálne a poškodené. Tieto knihy vyradíme 
v roku 2014.  V roku 2013 sme z fondu knižnice vyradili knihy, ktoré stratili naši čitatelia 
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a nahradili ich inými knihami, nedobytné knihy a vyradili sme AV dokumenty (videokazety), 
ktoré sú v súčasnosti už neaktuálne a zastarané.  
Pri vyraďovaní sme postupovali podľa platnej vyhlášky MK SR č. 421/2003 o knižniciach 
a podľa internej smernice Malokarpatskej knižnice v Pezinku k vyhláške MK SR č. 421/2003, 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovania 
a revízii knižného fondu v knižniciach. 

 

Ochrana knižničného fondu 

Ochrana knižničného fondu bola zabezpečená v spolupráci so všetkými pracovníkmi knižnice, 
a to dodržiavaním platných predpisov a dôslednou evidenciou výpožičiek, kontrolou 
vrátených kníh, pravidelným upomínaním a vymáhaním kníh od čitateľov, odkladaným tašiek 
do skriniek v odd. pre dospelých čitateľov. 

Na ochranu fondu slúži tiež v oddelení pre dospelých čitateľov elektronická brána. 

Životnosť kníh sa predlžuje balením do fólie. V oddelení pre dospelých čitateľov aj v oddelení 
pre deti je  fond chránený kamerovým systémom, ktorý sme získali z prostriedkov 
grantového systému MK SR. 

 

6.2 Knižnično-informačné služby 

 

MKP v roku 2012 poskytovala základné aj špeciálne knižnično-informačné služby podľa 
zákona č. 183/2000 Z.z. o knižniciach.  

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. 

Čitatelia a používatelia 

Služby knižnice  v roku 2013 využilo 3 398 zaregistrovaných čitateľov,  z toho 1 245 detí do 
15 rokov, čo je o 37 viac ako v roku 2012 Knižnica propagovala svoje služby aj na mestských 
a regionálnych podujatiach, kde ponúkala členstvo obyvateľom, ktorí bežne do knižnice 
nechodia. Snažíme sa podchytiť detských čitateľov už od útleho veku, a to vytváraním 
príjemných podmienok pre návštevu knižnice pre matky s deťmi už na rodičovskej dovolenke 
a prácou s materskými školami. 

V priebehu roka 2013 navštívilo knižnicu 39 732 návštevníkov bez návštevníkov podujatí 
a internetu. Počet návštevníkov v posledných rokoch stále stúpa, od roku 2010 stúpol o viac 
ako viac ako 5 000. Na zvyšujúcej sa návštevnosti knižnice ako aj výpožičkách má významný 
podiel kvalitný knižný fond, a to najmä v oblasti náučnej a študijnej literatúry. 
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Leto v knižnici 

Výpožičné služby 

Pri výpožičných aj rešeršných službách sme využívali knižnično-informačných systém Clavius, 
v ktorom sme počas roka robili mnohé úpravy týkajúce sa evidencie čitateľov, výpožičiek, 
prolongácií kníh, návštev čitateľov a štatistických ukazovateľov. Po odstránení duplicít pri 
vykazovaní výpožičiek už požičaných kníh pri viacerých návštevách čitateľa, počas základnej 
výpožičnej lehoty a pri prolongáciách je výsledkom reálny počet výpožičiek a prolongácií.   
Prezenčné výpožičky sa realizujú prevažne v študovni. Študovňu navštívilo v  roku 2013 864  
používateľov. Zaznamenali sme  1 786 prezenčných výpožičiek z fondu študovne. 

 

Tab. 8: Porovnávacia tabuľka knižnično-informačné služby   

Porovnávacia tabuľka 2010  2011 2012 2013 Rozdiel+/- 

Počet čitateľov 3 123 3 429 3 483 3 398 -85 

Deti do 15 rokov 867 1 060 1 208 1 245 +37 

Počet návštevníkov 34 649 38 709 39 705 39 732 +27 

Počet výpožičiek 188 572 189 034 161 927 151 949 -9 978 

MVS od iných 214 231 314 394 +82 

         iným 139 175 136 218 +80 

Podujatia 158 202 252 261 +9 

Návštevníci podujatí 4 968 5 855 8 748 6 472 -2 276 

Ø denná návštevnosť 138,04 154,83 160,10 158,92 -1,18 

Ø denná výpožička 751,28 756,13 652,93 607,79 -45,14 
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Kultúrno-vzdelávacie podujatia knižnice. 

V roku 2013 pripravila knižnica celkom 261 kolektívnych podujatí pre deti aj dospelých 
čitateľov, o 9 ako v predchádzajúcom roku, ktoré navštívilo 6 472 návštevníkov. Na rozdiel 
od minulého roku išlo o prevažne o podujatia komornejšieho charakteru, organizované 
v priestoroch knižnice, preto počet návštevníkov zodpovedá počtu podujatí. Okrem 
tradičných podujatí knižnice propagujúcich autorov a literárne diela (besedy so spisovateľmi, 
predstavovanie nových kníh, besedy o literárnych dielach) sme organizovali alebo 
spoluorganizovali aj podujatia venované regionálnym tradíciám, dejinám a súčasnosti 
knižnice. Veľký úspech mali tematické vzdelávacie cykly podujatí pre deti MŠ a ZŠ venované 
čaju a vinohradníctvu. 
 

 

 

Najviac podujatí bolo venovaných detskými čitateľom – žiakom materských, základných, 
špeciálnych škôl  a školských klubov  Pezinka a okolia ako aj pre krúžky z Centra voľného 
času.    

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 
a zariadenie sociálnej starostlivosti Hestia; 

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

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

 

Oddelenie pre deti  po minuloročnom tematickom cykle literárno-vzdelávacích podujatí  
s názvom Keramika sa nás týka pripravilo v roku 2013 cyklus o čaji v dejinách aj v detskej 
literatúre Čo sa tají v čaji (21 podujatí) a o vinohradníctva v malokarpatskom regióne Oberačky nie 
sú hračky (17 podujatí). 

     
 

     
Pozvánky na podujatia cyklov Čo sa tají v čaji a Oberačky nie sú hračky 

 

Pre žiakov stredných škôl boli určené vzdelávacie podujatia aj podujatie organizované 
v spolupráci s o.z.  ars_litera v rámci projektu Živý bič, keď so žiakmi OA v Pezinku 
besedovala spisovateľka Jana Beňová.  

 
Druhou najpočetnejšou skupinou návštevníkov podujatí boli seniori, spolupracovali 

sme aj s Domovom sociálnych služieb v Pezinku, kde sme pripravili podujatia v priestoroch 
zariadenia.  Seniori boli pravidelnými návštevníkmi besied so spisovateľmi.  
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Otvorenie výstavy 90. výročie hasičskej tlače na Slovensku 

 

Pre dospelých aj detských čitateľov sme pripravili stretnutia s regionálnymi autormi alebo 
regionálnymi dielami (N. Sabová, M. Monošová, V. Šikulová, M. Meszárošová, J. Trtol, A. 
Petrakovičová, J. Belan). Pred vianocami sme pripravili netradičné podujatie Čítame Vám..., 
na ktorom knihovníci čítali návštevníkov úryvky z diel regionálnych autorov.  

Pozitívne hodnotené boli aj tematické podujatia – Fašiangy, Turíce... z regionálnej kuchyne 

Pezinka a okolia (hostia: Agáta Petrakovičová a Mária Sklárová), O solúnskych bratoch: 
o pamiatkach v Ríme, kt. sú spojené s históriu Cyrila a Metóda (hostia: Stanislav Vallo a Marián 
Polonský), Cyril a Metod na Kamennej bráne (prednáška historika P. Wittgrúbera pre 
středoškolských študentov). Posledné dve podujatia boli venované výročiu príchodu sv. Cyrila a 
Metoda na naše územie.  

 
O solúnskych bratoch 

 

Pretože knižnica nemá miestnosť s dostatočnou kapacitou na organizovanie besied, 
prednášok a ostatných podujatí, konajú sa akcie pre dospelých čitateľov v priestoroch 
čitárne a detské vo výpožičných priestoroch oddelenia pre deti.   

Koncom roku sme kanceláriu v budove knižnice na prízemní,  uvoľnenú po nájomníkovi, 
pripravili pre niektoré pojatí. V októbri – mesiaci úcty k starším – sme v nej začali cyklus 
Tréningov pamäti a koncentrácie pre seniorov. 10 stretnutí viedla kolegyňa K. Benciová, 
ktorá bola v rámci projektu podporeného Dotačným systémom MK SR vyškolená na trénerku 
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pamäti. V týchto priestoroch tiež prebiehali stretnutia detí s postihnutím, zamerané na 
rozvoj voľnočasových aktivít – tieto stretnutia prebiehli v spolupráci s o.z. Zelený štvorlístok.  

V novembri sme v miestnosti otvorili výstavu Nedajme zahynúť dedičstvu predkov: 
fotografie na tému pamiatky drobnej ľudovej architektury regiónu. Výstava bola jedným 
z výstupov projektu, ktorý podpořila Nadácia Orange s cieľom propagovať kultúrne dedičstvo 
Bratislavského samosprávneho kraja. V rámci projektu sme pripravili aj webovú stránku, 
ktorá okrem fotografií drobných architektonických objektov prináša aj informácie o těchto 
objektech.  
 

 
Otvorenie výstavy Nedajme zahynúť dedičstvu predkov 

 

MKP sa v r. 2013 zúčastnila ako spoluorganizátor aj podujatí pre širokú verejnosť mimo 
priestorov knižnice, aby upozornila na svoju činnosť aj občanov, ktorí nie sú čitateľmi alebo 
návštevníkmi knižnice. Zorganizovali sme zábavné hry a súťaže pre deti na podujatí Pálenie 
jánskych ohňov, propagovali sme knižnicu na podujatí Jablkové hodovanie.  

 
Knižnica na podujatí Pálenie jánskych ohňov 

 

Súhrnný prehľad akcií a podujatí MKP pre verejnosť je v prílohe č. 2. 
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Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť 

Gestorom bibliograficko-informačnej činnosti v knižnici je oddelenie regionálnej bibliografie 
a informácií, ktoré ju aj vykonáva. Podľa potreby a požiadaviek čitateľov poskytujú 
informácie všetky oddelenia. Dokumentačná činnosť bola zameraná na analytické 
spracovanie regionálnych dokumentov a regionálnych článkov z dochádzajúcej celoštátnej 
tlače a regionálnych periodík okresov Pezinok, Malacky a Senec. Vypracovaných bolo 56 
rešerší z našich aj externých databáz. Oddelenie spracúva bibliografické publikácie podľa 
pláná činnosti a podľa potreby vydáva bibliografické letáky k realizovaným podujatiam 
knižnice. Súpis edičnej činnosti za rok 2013 je v prílohe č. 3. 

 

Reprografické služby 

Kópie z dokumentov knižnice v súlade s autorským zákonom boli poskytované používateľom  
výlučne za účelom štúdia, poskytli sme 1606 kópií.  

 

Tab. 9:  Počet používateľov internetu a pridružených služieb 

Druh služby 
Merná 

jednotka 
2012 2013 Rozdiel 

Skener počet skenov 5 5 = 

Tlač počet strán 193 211 +18 

Reprografické 
služby  počet kópií 

1014 1606 +592 

 

6.3 Metodická činnosť 

 

Metodickú činnosť sme vykonávali v 3 základných oblastiach: 

a) vnútroknižničná metodika 
b) regionálna metodika 
c) vzdelávanie knihovníkov 

 

a) Vnútroknižničná metodika bola v roku 2013 zameraná na vypracovanie podkladov  pre 
štatistické vyhodnotenia a analýzy činnosti Malokarpatskej knižnice v Pezinku. Boli 
vypracované nasledovné materiály a vykonávané činnosti: 

• spracovanie štatistických výkazov o činnosti za rok 2012 okresov Pezinok, Senec, 
Malacky pre Štatistický úrad SR a SNK v Martine; 

• spracovanie elektronických formulárov do systému, riešenie chýb v štatistických 
výkazoch s jednotlivými knižnicami, urgovanie výkazov, opravy; 

• spracovanie Komentára o činnosti knižníc okresov Pezinok, Senec a Malacky za rok 
2012; 
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• doplnenie kroniky Malokarpatskej knižnice v Pezinku za rok 2012;  
• spracovanie mesačných štatistík a vyhodnotení Malokarpatskej knižnice v Pezinku; 
• práca s praktikantmi - rozpis služieb školskej praxe, plány, vyhodnotenia – prax;  
• spracovanie archívnych materiálov MO a archivácia dokumentov za rok 2012. 

 

b) Regionálna metodika – činnosti vyplývajúce z funkcie knižnice ako krajskej a 
regionálnej knižnice. Regionálna metodika bola vykonávaná formou: 

• metodicko-inštruktážnych návštev (MIN) - 12 
• konzultácií (telefonicky, e-mailom, osobne) - 393,  o 152 viac ako v r. 2012, nárast 

zapříčinila skutočnosť, že pracovníčka metodiky bola vyťažená inými činnosťami 
a namiesto výjazdov na metodicko-inštruktážne návštevy poskytovala metodickú 
pomoc predovšetkým formou konzultácií, 

• edičnej činnosti; súpis edičnej činnosti za rok 2013 je v prílohe č. 3. 
• organizácia  a realizácia 10 lekcií Tréningov pamäti pre seniorov, čitateľov 

Malokarpatskej knižnice v Pezinku 
 

 

c) Vzdelávanie knihovníkov 

Vzdelávanie knihovníkov obecných knižníc sa realizuje prostredníctvom príspevkov 
v časopise Očk(o), ktoré sú venované aktuálnym zmenám v legislatívne a v odborných 
činnostiach a pretrvávajúcim problémom v jednotlivých činnostiach. Ďalšou formou sú 
individuálne inštruktáže obecných knihovníkov počas metodicko-inštruktážnych návštev.  

 

 

 
Tréningy pamäti a koncentrácie pre seniorov 
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7. REGIONÁLNE FUNKCIE 

 

Malokarpatská knižnica v Pezinku vykonávala v r. 2013 regionálne funkcie v zmysle 
Zriaďovacej listiny a zákona č. 183/2000 Z.z. o knižniciach najmä prostredníctvom útvaru 
úseku metodiky a oddelenia  regionálnej bibliografie a informácií. 

 

7.1 Regionálne dokumenty a informácie, regionálna bibliografia 

Fond regionálnej literatúry (FRL) buduje a sprístupňuje oddelenie regionálnej bibliografie 
a informácií. Fond je sprístupňovaný k prezenčnému štúdiu, len vo výnimočných prípadoch 
sa požičiava aj absenčne. Do fondu regionálnej literatúry v r. 2013 pribudlo 213 knižničných 
jednotiek. Zaznamenali sme 2 620  prezenčných výpožičiek z fondu regionálnych 
dokumentov (FRD) . 

V r. 2013 sme zaevidovali 38 titulov regionálnych periodík (okresov Pezinok, Malacky 
a Senec) a v knižničnom programe Clavius sme spracovali 1309 článkov s regionálnou 
tematikou.  Z celoštátnej tlače (denníky a časopisy) sme vyexcerpovali 568 článkov za všetky 
3 okresy. Z celoštátnych periodík sme regionálne články skenovali, v elektronickej forme ich 
uchovávame a poskytujeme používateľom. Regionálne periodiká archivujeme kompletne. 

Priebežne analyticky spracovávame 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 

Všetky databázy sú v elektronickej forme.. 

Do databázy regionálnych osobností pribudlo 71 záznamov.  Okrem toho evidujeme osoby 
žijúce v regióne, v roku 2013 sme zaznamenali 446  nových mien.  

Monitoring tlače  je zameraný na okresy Malacky, Pezinok a Senec. Určený je pre každého 
používateľa i  širokú verejnosť.  

Vyhľadávame a skenujeme články pre nášho zriaďovateľa – Bratislavský samosprávny kraj 
(články, ktoré sa týkajú BSK a organizácií, ktoré patria pod BSK). 

V rámci informačných služieb sme poskytli návštevníkom 10 148 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 ZŠ a seniori na 
Akadémii tretieho veku V Pezinku, ktorí tiež patria medzi našich aktívnych používateľov. 
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7.2 Regionálna 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 2013 bolo uskutočnených 12 metodických návštev a  poskytnutých  393 
konzultácií. Pokles počtu metodických návštev bol zapríčinený vyťažením metodičky pri 
príprave publikácie o dejinách verejných knižníc okresov Pezinok, Senec a Malacky, ktorú 
sme v roku 2013 vydali.  

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 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. 
Konzultácie boli poskytované osobne, telefonicky aj elektronickou formou. 

 

 
Publikácia o histórii knižníc regiónu 
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7.3 Verejné knižnice v regióne BSK 

 

V r. 2013 do metodickej pôsobnosti Malokarpatskej knižnice patrilo fungujúcich 64 
verejných knižníc okresov Pezinok, Malacky a Senec, a to: 1 regionálna s krajskou 
pôsobnosťou, 5 mestských knižníc, 4 profesionálne obecné knižnice a 45 neprofesionálnych 
knižníc, 4 stagnujúce knižnice a  5 nepracujúcich viac ako 5 rokov. 
 

Tab. 10: Počty obecných verejných knižníc BSK 

 

Prehľad knižníc v regióne BSK v roku 
2013 

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 19 17 5 

Nepracujúce obecné knižnice  1 5 3  

 

Podrobné údaje o činnosti verejných knižníc Bratislavského samosprávneho kraja obsahuje 
materiál „Komentár k činnosti knižníc v okresoch Pezinok, Senec a Malacky“ v prílohe č. 6. 

 

7.4 Prieskumová a rozborová činnosť 

 

V roku 2013 boli spracované výkazy činnosti knižníc okresov Pezinok, Senec a Malacky za rok 
2012. Jednotlivo boli spracované ročné štatistické výkazy o činnosti knižníc okresov  Pezinok, 
Malacky a Senec s komentárom za rok 2012:  

• za mestské knižnice,  
• za obecné profesionálne knižnice, 
• za neprofesionálne knižnice,  
• za knižnice okresov Pezinok, Malacky a Senec spolu. 

Spracovaný  bol Ročný výkaz o činnosti knižníc Bratislavského kraja za rok 2012  
s komentárom.  V priebehu roka pokračovala aktualizácia zoznamu spravodajských jednotiek 
za okres PE, SE a MA pre SNK a zoznamu spravodajských jednotiek za BSK. 
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8. AUTOMATIZÁCIA A INTERNET 

 

Knižnica má plne automatizovanú prevádzku knižničných činností a služieb. Od r. 2011 
využíva knižnično-informačný systém Clavius od firmy LANius. 

Počítačová sieť Malokarpatskej knižnice v Pezinku je rozdelená do dvoch na sebe nezávislých 
podsietí. Jedna podsieť je určená na používanie knihovníkom a zamestnancom knižnice na 
odborné činnosti (katalóg, databáza výpožičiek, databáza čitateľov, regionálna bibliografia, 
databáza osobností...). Druhá podsieť je pre návštevníkov multimediálnej študovne 
a Internet klubu. Do siete je zapojený jeden server s knižničným systémom. 

Verejnosti a čitateľom knižnice  bolo určených 3 PC, slúžili na prístup do  on-line katalógu na 
vyhľadávanie informácií o knihách (v odd. pre deti a v odd. pre dospelých čitateľov), ďalšie 2  
PC na internetové služby v multimediálnej študovni. Návštevníci knižnice využívali aj 
prídavné zariadenie – skener a tlačiarne a na tvorbu vlastných dokumentov programy WORD 
a EXCEL. 

Pripojenie k internetu je prostredníctvom dvoch ADSL liniek T-COM, každá linka zvlášť pre 
každú podsieť. Prenosová rýchlosť ADSL je 256/32 KBps pre každú linku. 

Čitateľom a návštevníkom knižnice sprístupňujeme pripojenie na internet systémom wifi. 
Väčšina 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. Naďalej sa využívajú aj internetové 
stanice pre verejnosť v multimediálnej študovni, v r. 2013 ich využilo 810 návštevníkov.  

9. 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;  

• so záujmovými organizáciami a neziskovými inštitúciami: OZ Zelený štvorlístok, hasiči, 
Klub sprievodcov mesta Pezinok 

• Školou knižničných a informačných štúdií v Bratislave a Pedagogickou a kultúrnou 
akadémiou v Modre;  

• 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 Literárnym informačným centrom – pri organizácií podujatí prezentujúcich súčasnú 
slovenskú literatúru a jej autorov; 



 22

• s bratislavskými verejnými knižnicami – na spoločných projektoch. 

 

Spolupráca s OZ Zelený štvorlístok 

10. PROPAGÁCIA A PUBLIC RELATIONS  

 

Všetky podujatia a akcie knižnice boli propagované na verejnosti prostredníctvom 
propagačných a informačných letákov, plagátov a pozvánok. Na akciách sa pravidelne 
zúčastňovala mestská televízia TV Pezinok, ktorá ako mediálny partner knižnice, pravidelne 
vysielala zábery z podujatí a rozhovory s hosťami knižnice a v predstihu informovala pezinskú 
verejnosť a okolie o pripravovaných podujatiach v knižnici. 

Knižnica spolupracovala aj s  regionálnymi médiami – Pezinčan a Pezinsko, MY Senec – 
Pezinok, Slovenský rozhlas – Rádio Regina. Články o podujatiach a aktivitách knižnice 
zamestnanci uverejňovali aj na stránkach odborných časopisov Knižnica a Občasník 
knihovníkov Bratislavského kraja. 

Plán podujatí na každý mesiac zverejňujeme na webovej stránke knižnice. Zároveň sú 
umiestnené aj na webovej stránke BSK . 

O pripravovaných aj uskutočnených podujatiach robíme pre médiá tlačové správy. 
Informujeme aj vo vlastnej edičnej činnosti – časopis O(čko). Z celoročnej literárnej 
a výtvarnej súťaže oddelenie pre deti vydalo zborníček najlepších prác. 

 
Čitateľská prísaha prváčikov – so spisovateľkou Máriou Štefánkovou 
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11.  ZÁVER 

  

V roku 2013 si Malokarpatská knižnica v Pezinku pripomenula 60. výročie svojho založenia 
početnými podujatiami, vydaním príležitostnej brožúry a tiež vydaním  publikácie Z histórie 
obcí a knižníc Bratislavského samosprávneho kraja.  Veľký ohlas verejnosti vzbudil výstup 
projektu podporeného nadáciou Orange Nedajme zahynúť dedičstvu predkov – výstava 
fotografií drobných architektonických objektov obcí a miest BSK. O výstavu prejavili záujem 
aj iné mestá a obce. 
V rámci prevádzky knižnice sme sa sústredili na úsporu energií, inštalovali sme senzory na 
zapínanie svetla, vykonali nevyhnutné opravy týkajúce sa utesnenia dverí. Vyčistili sme 
odkvapové rúry a opravili poškodenú strešnú krytinu. Kvôli vlhnutiu muriva miestnosti 
určenej na prenájom sme vykonali protiplesňový náter a následnú stierku. Opravy boli 
vykonané z vlastných finančných prostriedkov knižnice.   
Miestnosť, ktorú sa nám napriek zníženiu ceny nepodarilo prenajať, sme sprístupnili na 
podujatia pre verejnosť – uskutočnili sa v nej tréningy pamäti a koncentrácie pre seniorov, 
výstava Nedajme zahynúť dedičstvu predkov, veľká septembrová burza kníh, a od novembra 
v nej dvakrát týždenne prebiehajú v spolupráci s OZ Zelený štvorlístok podujatia na podporu 
záujmovej činnosti ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím a ich rodinných príslušníkov. 
 

 

Slávnostný program k  60. výročiu založenia knižnice 
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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. 2013 zamestnávala 17 zamestnancov, z toho 14 na plný úväzok, 1 na 
0,75, 1 na 0,5 a 1 na 0,68 úväzku v členení: 
 
Riaditeľ 1 
Knihovník 11 
Ekonomický pracovník 2 
Upratovačka 1 
Vodič-domovník 1 
Projektový manažér 1 

 
  

Schválený rozpočet 261 846,15 € 

Upravený rozpočet 276 506,13 € 

 
Schválený rozpočet Malokarpatskej knižnice v Pezinku pozostával z: 

- dotácie od zriaďovateľa Bratislavského samosprávneho kraja v sume 238 643,- € 
- vlastných príjmov a prostriedkov v sume 23 203,15 € 
 

Rozpočet Malokarpatskej knižnice v Pezinku bol počas roka upravený o finančné prostriedky: 
- na nákup knižničného fondu v sume 5 600 € - dotácia zo štátneho rozpočtu na 

ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva  
- na vydanie propagačnej publikácie v sume 2 850 € - dotácia zo štátneho rozpočtu na 

ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva  
- na zakúpenie 5 ks PC a multifunkčnej tlačiarne v sume 3 610 €  - dotácia zo štátneho 

rozpočtu na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva  
- na akcie organizované oddelením pre deti - dotácia v sume 1 200 € od Mesta Pezinok 
- na akciu Noc s Andersenom - finančný príspevok v sume 20,36 € od Spolku 

slovenských knižníc 
- na realizáciu projektu „Nedajme zahynúť dedičstvu predkov“ - finančný príspevok 

v sume 1 800 € od Nadácie Orange 
- na realizáciu projektu „Nedajme zahynúť dedičstvu predkov“  - finančný príspevok 

v sume 120 € od Slovenskej asociácie knižníc 
- na úhradu výdavkov spojených s organizáciou sprievodných podujatí pri príležitosti 

60. výročia založenia Malokarpatskej knižnice v Pezinku – dotácia od zriaďovateľa 
Bratislavského samosprávneho kraja v sume 3 000 € 

- zníženie vlastných príjmov organizácie v sume 3 540,38 € (neplánované ukončenie 
prenájmov miestností organizácie). 
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12. PRÍJMY ROZPOČTU  

310 Transfery a granty 256 843,36 € 

        - z toho: dotácia od zriaďovateľa 241 643,00 € 

                      dotácia od Mesta Pezinok     1 200,00 € 

                      dotácie z MK SR   12 060,00 € 

Príspevok z Nadácie Orange, SAK a SSK     1 940,36 € 

200 Nedaňové príjmy   18 049,23 € 

      - z toho: príjmy z prenájmu     6 843,03 € 
                      príjmy za knižničné služby   11 206,20 € 
                     - z toho: zápisné od čitateľov     6 304,00 € 

                                     pokuty     3 078,70 € 

                                     internet pre čitateľov        429,65 € 

                                     ostatné knižničné služby     1 393,85 € 

                       úroky z bankových účtov             0,39 € 

                       prostriedky z min. rokov     1 613,15 € 

SPOLU PRÍJMY ROZPOČTU     
 
276 506,13 € 

 
 

 

Výdavky rozpočtu 
610 Mzdy a platy 132 465,67 € 

620 Poistné na sociálne a zdravotné poistenie   48 568,10 € 

630 Tovary a služby   94 573,00 € 

  z toho: cestovné náhrady        408,79 €     
                spotreba energií a vody   16 376,57 € 
                poštovné a telekomunikácie     3 753,05 € 
                materiál:        40 790,03 € 
                    - z toho: knihy a periodiká   26 347,39 € 

                                    stroje a PC technika     7 012,87 € 

                                    všeobecný materiál     3 115,36 € 

                                    interiérové vybavenie     1 158,08 € 

                                    softvér     1 747,20 € 

                                    reprezentačné     1 409,13 € 

                výdavky na auto (PHL, opravy, poistenie)       1 469,54 €    
                opravy a údržba         252,01 € 
                nájomné pobočka Cajlanská ulica         629,24 € 
                služby:   30 893,77 € 
                     - z toho: revízie, vývoz odpadu, ostatné nakúpené služby     8 879,14 € 

                                     odmeny z dohôd mimo prac. pomeru     7 596,00 € 

                                     daň z nehnuteľnosti     1 149,04 € 

                                     preddavky na daň a daň z príjmov z prenájmu        4 733,90 € 

                                     RTVS, poplatok za komunálny odpad        352,97 € 

                                     príspevok zamestnávateľa na stravu a tvorba SF     8 182,72 € 

640 Transfery na odstupné, odchodné a náhradu príjmu pri PN        436,12 € 

SPOLU VÝDAVKY ROZPOČTU 
 
276 042,89 € 
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Príloha č. 2: Prehľad podujatí Malokarpatskej knižnice v Pezinku v roku 
2013 

Dátum Podujatie Cieľová skupina 

Besedy so spisovateľmi, prezentácie literárnych diel 

január - 
december  

Čítanie je IN, cyklus literárnej výchovy pre školy - 9 podujatí 
- najčastejšie knihy: Danka a Janka od Márie Ďuríčkovej, Pipi Dlhá 
Pančucha od Astrid Lindgrenovej, knihy o bájkach žiaci ZŠ 

22. január 
Stretnutie s Natou Sabovou: autorka mysterióznych ľúbostných 
románov verejnosť 

8. február Pavol Rankov pre študentov študenti SŠ 

7. marec Gustáv Murín pre čitateľov verejnosť 

15. marec  Beseda so spisovateľkou Petrou Nagyovou-Džerengovou žiaci ZŠ 

19. marec Ako zaťať do živého: stretnutie s Jozefom Banášom verejnosť 

18. marec  Beseda so spisovateľkou Toňou Revajovou žiaci ZŠ 

19. marec Beseda so spisovateľkou Elenou Hidvéghy-Yung žiaci ZŠ 

22. marec Beseda so spisovateľom a hudobníkom Braňom Jobusom – 2 podujatia žiaci ZŠ 

3. apríl Beseda so spisovateľkou Veronikou Šikulovou žiaci ZŠ 

4. apríl Beseda so spisovateľkou Veronikou Šikulovou Spolok Živena 

17. apríl 
Fragmenty z Fragmentu: stretnutie s vydavateľom Olegom Pastierom 
a jeho autormi: J. Púčekom, K. Chmelom a J. Litvákom verejnosť 

16. máj Beseda so spisovateľom Júliusom Balcom žiaci ZŠ 

14. jún  Beseda so spisovateľkou Martou Hlušíkovou žiaci ZŠ 

18. jún Beseda so spisovateľkou Veronikou Šikulovou žiaci ZŠ 

20. jún Otvorenie letnej čitárne s Martinou Monošovou verejnosť 

14. júl 
Literárny kolotoč 7 v Zámockom parku: literárny klub K.K.Bagalu (T. Ulej, 
M. Vadas, K.K.Bagala a I. Štrpka) verejnosť 

26. september 
Príbehy z kabelky: beseda s E. Horňákovou, S. Koleničovou a  
E. Martinovičovou verejnosť 

17. október Beseda so spisovateľkou a prekladateľkou Máriou Štefánkovou žiaci ZŠ 

21. október Viťo Staviarsky: víťaz Anasoft litera 2013 verejnosť 

6. november Autorské čítanie Jany Beňovej: finalistka Anastoft litera 2013 študenti SŠ 

2. december Poetissimo: stretnutie regionálnych básnikov: M. Mesárošová a J. Trtol verejnosť 

3. december  
Aj v starých knihách je veľa zaujímavého - podujatie pri príležitosti 60. 
výročia MKP, beseda s Agátou Petrakovičovou z Múzea Ľ. Štúra v Modre žiaci ZŠ 

11. december Krst knihy Júliusa Belana, Kamaráti zo Snehuliakova 
žiaci ZŠ, 
verejnosť 

Súťaže, výstavy 

január- 
december  

Literárno-výtvarná súťaž, výstavy mesačných tém 
žiaci ZŠ 

január – apríl  Výstava kníh a predmetov spojených s podujatím Čo sa tají v čaji verejnosť 

apríl  Ivan Kadlečík - 75. výročie narodenia  (výstava jeho kníh v čitárni MKP) verejnosť 

15. apríl Pozvania: výstava pozvánok na kultúrne podujatia  
september– 
no vember  

Výstava kníh a predmetov spojených s podujatím Oberačky nie sú 
hračky verejnosť 

27. február Deti Hviezdoslavovi, IX. ročník recitačnej sútaže  žiaci ZŠ 

13. marec Vyhodnotenie Veľkej pezinskej fotosúťaže žiaci SŠ, 
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verejnosť 

máj  Výtvarná súťaž Komiks – v spolupráci s Centrom voľného času žiaci ZŠ 

jún - august  Vyhodnotenie a výstava práca súťaže Herbár za školou žiaci ZŠ 

9. júla  Súťaž Haló, haló, pani Mačka – 3 podujatia 
verejnosť, žiaci 
MŠ 

11. júl 90. výročie hasičskej tlače na Slovensku (výstava) verejnosť 

16. júl  Súťaž Príďte si zahrať scrabble verejnosť 

júl – august Literárny vedomostný kvíz verejnosť 

10. september 
Vedomostný kvíz o živote a úlohe vierozvestcov a dejinách Veľkej 
Moravy žiaci ZŠ 

november-
december  

Pezinskí autori vo fonde MKP (výstava v čitárni  pri príležitosti 60. výr. 
vzniku MKP) verejnosť 

22. november 
Nedajme zahynúť dedičstvu predkov: fotografie na tému pamiatky 
drobnej ľudovej architektúry verejnosť 

19. december 
Vyhodnotenie súťaže Vianočná pošta – v spolupráci s Centrom voľného 
času žiaci ZŠ 

Záujmové prednášky a stretnutia 

12. február Fašiangy, Turíce... z regionálnej kuchyne Pezinka a okolia verejnosť 

20. marec Cyril a Metod na Kamennej bráne: prednáška s P. Wittgrúberom študenti SŠ 

16. apríl Čísla v našom živote: stretnutie s numerologičkou M. Juríčkovou verejnosť 

9. máj 
Deti choré na lásku: predstavenie knihy D. Müllerovej –Sladkej, téma 
života detí z detských domovov v dospelosti – ku Dňu matiek   verejnosť 

4. jún 
O solúnskych bratoch: o pamiatkach v Ríme, kt. sú spojené s históriu 
Cyrila a Metóda so Stanislavom Vallom a Mariánom Polonským verejnosť 

26. november Igor Bukovský o zdravom životnom štýle verejnosť 

10. december Čítame Vám... knihovníci čítajú  čitateľom z tvorby regionálnych autorov verejnosť 

Ostatné kultúrno-literárne a komunitné podujatia 

20. marec Slávnostné vyhodnotenie Literárno-výtvarnej súťaže za rok 2012 žiaci ZŠ 

27. marec Maľujeme kraslice – tvorivé dielne žiaci ZŠ 

 Apríl  Výzdoba Veľká noc, pobočka Cajlanská  Žiaci ZŠ 

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

12. apríl Knižnica na kolenách – burza kníh, v spolupráci s Centrom voľného času verejnosť 

19. apríl Prednáška Petra Roneca pri príležitosti výstavy pozvánok žiaci ZŠ 

30. apríl 
O jari, živote a literatúre... s Veronikou Šikulovou -  v spolupráci 
s Domovom sociálnych služieb v Pezinku seniori DSS 

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

4. jún Čítajme si 2013 – najpočetnejší detský čitateľský maratón žiaci ZŠ 

23. jún Pálenie Jánskych ohňov – v spolupráci s Malokarpatským múzeom verejnosť 

2. júl Premietanie filmu Otec ma zderie tak či tak verejnosť 

6. august  Servítkujeme, maľujeme na kamene – tvorivé dielne 
deti z CVČ, 
verejnosť 

13. august Ochoreli knižky, kto ich vylieči?  
deti z CVČ, 
verejnosť 

20. august  Korálkovanie – tvorivé dielne verejnosť 

27. august Maľujeme na drevo – tvorivé dielne verejnosť 
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11. september 
Spomienka na Vincenta Šikulu s Veronikou - v spolupráci s Domovom 
sociálnych služieb v Pezinku seniori DSS 

24. október  Vyškerené dzine – tvorivé dielne v spolupráci s Centrom voľného času žiaci ZŠ 

27. november  
Trinásta komnata v knižnici – podujatie pri príležitosti 60. výročia MKP, 
exkurzia v priestoroch knižnice žiaci ZŠ 

29. november 
Deti deťom - podujatie pri príležitosti 60. výročia MKP, hra na 
nihovníkov žiaci ZŠ 

Vzdelávacie podujatia, informačná gramotnosť, informačná bezpečnosť 

január- 
december Hodiny informačnej výchovy - 43 podujatí žiaci ZŠ 
január- 
december Kým školský zvonček zazvoní   - 34 podujatí žiaci MŠ 
január- 
december Literárno-matematické tajničky, pobočka Cajlanská – 12 podujatí  Žiaci ZŠ 

január – apríl  Čo sa tají v čaji – 21 podujatí žiaci ZŠ, MŠ 

apríl – máj  
Deň Zeme – podujatie spojené s prednáškou pri príležitosti Dňa Zeme – 
3 podujatia žiaci MŠ 

30. júl  Japonský komiks verejnosť 

júl  
Historicko-matematické tajničky ku 1150. výročiu príchodu Cyrila 
a Metoda, pobočka Cajlanská – 1 podujatie  Žiaci ZŠ 

12. august  Zahrajme sa na ilustrátorov žiaci MŠ 
september- 
október Oberačky nie sú hračky – 17 podujatí žiaci ZŠ 

september- – 
december Veľké vítanie prváčikov v knižnici – 7 podujatí žiaci ZŠ 

29. október Hodina informačnej výchovy študenti SŠ 

okt. – dec.  V kolotoči kníh – výchovný program žiaci ZŠ 
október-
december  Tréningy pamäti pre seniorov, 12 podujatí 

Seniori, 
čitatelia 
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Príloha č. 3: Edičná činnosť – publikácie vydané Malokarpatskou 
knižnicou v Pezinku 

 

1. Vyhodnotenie činnosti knižníc v okrese Pezinok, Senec a Malacky za rok 2013. Zost. K. 
Benciová. Pezinok, Malokarpatská knižnica v Pezinku 20132. (v elektronickej forme). 

 
2. Komentár k Ročnému výkazu o činnosti Malokarpatskej knižnice v Pezinku za rok 

20121. Zost. K. Benciová. Pezinok, Malokarpatská knižnica v Pezinku 2013. (v 
elektronickej forme). 

 
3. Kalendárium výročí 2013. Zost. D. Sedláčková. Pezinok, Malokarpatská knižnica 

v Pezinku 2013. (v elektronickej forme). 
 

4. Okres Pezinok v tlači  1/ 2013, 2/2013, 3/2013, 4/2013. Zost. D. Sedláčková. Pezinok, 
Malokarpatská knižnica v Pezinku 2013. (v elektronickej forme). 

 
5. Okres Senec v tlači 1/2013, 2/2013. Zost. D. Sedláčková. Pezinok, Malokarpatská 

knižnica v Pezinku 2013. (v elektronickej forme). 
 

6. Okres Malacky v tlači 1/2013, 2/2013. Zost. D. Sedláčková. Pezinok, Malokarpatská 
knižnica v Pezinku 2013. (v elektronickej forme). 

 
7. OČK(o) 2013. Časopis knihovníkov okresov Pezinok, Malacky a Senec. Zost. K. Benciová. 

– Pezinok, Malokarpatská knižnica v Pezinku 2013. (v elektronickej forme). 
 

8. Ivan Kadlečík  (75. výročie narodenia) - bibliografický leták. Zost. Daniela Sedláčková. 
Pezinok, Malokarpatská knižnica v Pezinku 2013. (v elektronickej aj tlačenej forme). 

 
9. Ako zaťať do živého... (pri príležitosti besedy s Jozefom Banášom) - bibliografický leták. 

Zost. Daniela Sedláčková, Mgr. Michaela Féderová. Pezinok, Malokarpatská knižnica 
v Pezinku 2013. 

 
10. ... z podsvetia s Gustávom Murínom (beseda s autorom) - bibliografický leták.       

Zost.: Daniela Sedláčková, Mgr. Michaela Féderová. Pezinok, Malokarpatská knižnica 
v Pezinku 2013. 

 
11. Rok sv. Cyrila a Metoda 2013 (1150. výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda) - 

bibliografický leták. Zost.: Daniela Sedláčková. Pezinok, Malokarpatská knižnica 
v Pezinku 2013. 

 
12. Z dejín obcí a miest Bratislavského samosprávneho kraja. Zost. K. Benciová. – Pezinok, 

Malokarpatská knižnica v Pezinku 2012.  128 s. ISBN 978-80-968063-7-9. 
      

Všetky materiály sú umiestnené na webovej stránke knižnice www.kniznicapezinok.sk. 
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Príloha č. 4:  Publikačná činnosť pracovníkov knižnice 

 

1 
NAVRÁTIL, Ľubomír 
Koniec roka v pezinskej knižnici. 
In: Pezinčan. - ISSN 1338-1857. - Roč. 46, č. 1 (2013), s. 8. 
 
2 
FÉDEROVÁ, Michaela 
Mesiac knihy v Malokarpatskej knižnici. 
In: Pezinčan. - ISSN 1338-1857. - Roč. 46, č. 2 (2013), s. 5. 
http://pezincan.pezinok.sk/index.php?yggi d=article&cat=2013-02&article=11208  
 
3  
NAVRÁTIL, Ľubomír, 1960-  
Absolútna víťazka Nina Skalíková. 
In: Pezinčan. - ISSN 1338-1857. - Roč. 46, č. 3 (2013), s. 6. 
http://pezincan.pezinok.sk/index.php?y ggid=article&cat=2013-03&ar ticle=11297  
 
4 
ŠIKULOVÁ, Veronika 
Atramentové srdce : týždeň názorov.  
In: Pravda. - ISSN 1335-4050. - Roč. 23, č. 65 (18.03.2013), s. 28 [Názory].  
 
5  
ŠIKULOVÁ, Veronika 
V knižnici je dobre aj v noci : týždeň názorov.  
In: Pravda. - ISSN 1335-4050. - Roč. 23, č. 83 (10.04.2013), s. 34 [Názory].  
 
6 
TÓTHOVÁ, Daniela 
Pápež lichenológov. 
In: Historika. - ISSN 1338-998X. - Roč. [2], č. 1 (2013), s. 40-41. 
 
7  
TÓTHOVÁ, Daniela, 1971-                                   
EBLIDA - kampaň za e-knihy v európskych knižniciach. 
In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. - ISSN 1335-7905. - Roč. 21, č. 3 (2013), s. 37-42.  
 
8 
RYBECKÁ, Oľga   
Literárny kolotoč v Zámockom parku.  

  In: Pezinčan. - ISSN 1338-1857. - Roč. 46, č. 7 (2013), s. 7. 
http://pezincan.pezinok.sk/index.php?yggid=article&cat=2013 -07&article=11641  
 
9 
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TÓTHOVÁ, Daniela 
Oberačky nie sú hračky. 
In: Pezinčan. - ISSN 1338-1857. - Roč. 46, č. 10 (2013), s. 5. 
http://pezincan.pezinok.sk/index.php?yggid=article&c at=2013-10&article=11835  
 
10 
ŠIKULOVÁ, Veronika, 1967-                                
Oslavy v knižnici. 
In: Pravda. - ISSN 1335-4050. - Roč. 23, č. 230 (03.10.2013), s. 30 [Týždeň názorov]. 
 
11 
ŠIKULOVÁ, Veronika, 1967-                              
Ja blko, ty blko, on blko. 
In: Pravda. - ISSN 1335-4050. - Roč. 23, č. 235 (09.10.2013), s. 46. 
 
12 
TÓTHOVÁ, Daniela  
Ako sú s nami spokojní naši čitatelia a návštevníci? 
In: Očk(o) [elektronický zdroj]. - ISSN 1338-9394. - Roč. 19, č. 1 (2013), s. 3-8. 
http://kniznicapezinok.sk/stuff/ocko_1_2013.pdf  
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Príloha č. 5:  Malokarpatská knižnica v Pezinku v tlači 

 
1  
ŠTEFANOVIČ, Juraj  
Medzi prvými v Bratislavskom kraji. 
In: Zohorský Hlas. - ISSN 1338-0273. - Roč. 7, č. [2] marec-apríl (2013), s. 11. 
 
2  
Ocenenia pre knihovníkov.  
In: Knižná revue. - Roč. 23, č. 1 (2013), s. 19.  
 
3  
SKLÁROVÁ, Mária 
Beseda o jedlách, ktoré sú úzko späté s fašiangami.  
In: Šenkvičan. - Roč. 19, č. 1 (2013), s. 29. 
 
4  
Bratislavská župa ocenila knihovníkov.  
In: Informačník. - Roč. 6, č. 1 (2013), s. 2. 
 
5 
TASR  
Pezinská knižnica žije v januári viacerými akciami. 
In: MY Senec - Pezinok. - ISSN 1335-4442. - Roč. 3, č. 2 (15.01.2013), s. 6 [Spektrum]. 
 
6  
Spisovateľ Gustáv Murín besedoval v Malokarpatskej knižnici. 
In: Pezinčan. - ISSN 1338-1857. - Roč. 46, č. 3 (2013), s. 10. 
http://pezincan.pezinok.sk/index.php?y ggid=article&cat=2013-03&ar ticle=11315  
 
7  
Ocenenia knihovníkov putovali aj do Stupavy.  
In: Podpajštúnske zvesti. - ISSN 1338-872X. - Roč. 15, č. 4 (08.04.2013), s. 11. 
 
8  
RONEC, Peter, 1944-  
"Pozvania" v Malokarpatskej knižnici. 
- In: Pezinčan. - ISSN 1338-1857. - Roč. 46, č. 5 (2013), s. 7. 
 
9  
Pozvánka na jún.  
In: Pezinčan. - ISSN 1338-1857. - Roč. 46, č. 5 (2013), s. 7. 
 
10  
Detský čitateľský maratón. 
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In: Pezinčan. - ISSN 1338-1857. - Roč. 46, č. 6 (2013), s. 9. 
 
11  
Diskusia o sv. Cyrilovi a Metodovi. 
In: Pezinčan. - ISSN 1338-1857. - Roč. 46, č. 6 (2013), s. 9. 
 
12  
V knižnici ukončili fašiangy receptami. 
In: MY Senec - Pezinok. - ISSN 1335-4442. - Roč. 3, č. 8 (26.02.2013), s. 3. 
 
13  
Knižnica venovala solúnskym bratom besedu. 
In: MY Senec - Pezinok. - ISSN 1335-4442. - Roč. 3, č. 23 (2013), s. 4. 
 
14  
Noc s Andersenom 2013 v našich knižniciach.  
In: Očk(o) [elektronický zdroj]. - ISSN 1338-9394. - Roč. 19, č. 1 (2013), s. 12-27. 
http://kniznicapezinok.sk/stuff/ocko_1_2013.pdf  
 
15 
Čitateľský maratón.  
In: Očk(o) [elektronický zdroj]. - ISSN 1338-9394. -  Roč. 19, č. 1 (2013), s. 28. 
http://kniznicapezinok.sk/stuff/ocko_1_2013.pdf  
 
16 
Výstava k 90. výročiu hasičskej tlače. 
In: Pezinčan. - ISSN 1338-1857. - Roč. 46, č. 7 (2013), s. 7. 
http://pezincan.pezinok.sk/index.php?yggid=article&cat=2013 -07&article=11642  
 
17  
Pezinčania pálili jánske ohne.  
In: Pezinčan. - ISSN 1338-1857. - Roč. 46, č. 7 (2013), s. 5. 
http://pezincan.pezinok.sk/index.php?yggid=article&cat=2013-07 &article=11628  
 
18  
Beseda s trojicou spisovateliek. 
In: Pezinčan. - ISSN 1338-1857. - Roč. 46, č. 10 (2013), s. 10. 
http://pezincan.pezinok.sk/index.php?yggid=article&cat=2013- 10&article=11855  

    
 19 
 V decembri oslávi knižnica 60 rokov svojej činnosti. 
 In: Pezinčan. - ISSN 1338-1857. - Roč. 46, č. 11 (2013), s. 10. 
http://pezincan.pezinok.sk/index.php?yggid=article&cat=2013 -11&article=11924  
 
20  
Malokarpatská knižnica v Pezinku oslávila 60. výročie. 
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In: Pezinčan. - ISSN 1338-1857. - Roč. 46, č. 12 (2013), s. 10. 
http://pezincan.pezinok.sk/index.php?yggid=article&cat=201 3-12&article=11992  
 
21  
RONEC, Peter, 1944-                                           
Spravodajstvo z okresov : Pezinok. 
In: Požiarnik. - ISSN 0231-617X. - Roč. 90, č. 9 (2013), s. 13. 
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Príloha č. 6:  Komentár k činnosti knižníc v okresoch Pezinok, Senec a 
Malacky 

 
 
Úvod 
 
 Malokarpatská knižnica v Pezinku, ako regionálna knižnica s krajskou pôsobnosťou metodicky 
pôsobí v knižniciach okresov Pezinok, Senec a Malacky. Knižnice, až na výnimky stagnujúcich knižníc, 
urobili veľké množstvo práce, ktorá sa prejavila najmä v oblasti automatizácie svojich činností, revízii 
knižničných fondov, vo vzájomnej spolupráci a v príprave úspešných podujatí pre deti a mládež, ale aj 
pre dospelých čitateľov a verejnosť.  

Tento Komentár podáva podrobný pohľad na činnosť všetkých verejných knižníc v našej 
metodickej pôsobnosti. Každoročne sú v ročných výkazoch o knižnici KULT (MK SR) 10 - 01 sledované 
všetky základné oblasti. V jednotlivých častiach sa venuje sieti verejných knižníc v okresoch Pezinok, 
Senec a Malacky, ich najdôležitejším zmenám v danom roku, knižničnému fondu, výpožičným 
službám, čitateľom, používateľom, organizovaniu podujatí, informačným 
technológiám, zamestnancom a hospodáreniu.  
 Základné ukazovatele knižníc, ako je stav knižničného fondu, počet čitateľov a výpožičiek 
pozvoľna klesajú. Potešiteľné však je, že na druhej strane vzrastá počet návštevníkov knižnice, ale aj 
počty prístupov na internet, počty vypracovaných rešerší, poskytnutých registrovaných 
bibliografických a faktografických informácií. 
 Spoločnosť sa stále vyvíja a jej odrazom je aj postupná pozvoľná premena knižníc. Záujem 
zriaďovateľov o činnosť knižníc pomohla mnohým knižniciam k ich premene, k oprave budovy sídla 
knižnice, alebo jej presťahovaniu. V regióne máme knižnice, ktoré sú presťahované do celkom 
nových priestorov. Vývoj knižníc nastal aj v poskytovaní informácií, pretože dnešný čitateľ a 
spoločnosť potrebuje informácie aktuálne, presné, rýchle, ale aj knihy, učebnice, skriptá a moderné 
nosiče informácií, ktoré sú čím ďalej tým viac žiadané. Na toto všetko je potrebné personálne 
zázemie a hlavne podpora zriaďovateľov. 
 Dbáme na to, aby sme vychovávali čitateľa už od útleho veku, mnohé knižnice spolupracujú 
už s materskými školami, čo je nakoniec veľkým prínosom pre knižnicu, čitateľ v našich knižniciach 
odrastá od predškolského veku cez študentské obdobie až do dospelosti.  V našej, modernej dobe 
majú knihy stále svoj význam a miesto, preto bytostne patria do knižníc. 
 
 
 

1. SIEŤ VEREJNÝCH KNIŽNÍC 
 

 V obciach okresov Pezinok, Senec a Malacky je celkom 64 knižníc. Z tohto počtu knižníc je: 
 
 
1 regionálna s krajskou pôsobnosťou + 1 pobočka 
5 mestských knižníc 
4 profesionálne knižnice 
45 neprofesionálnych knižníc 
 4 stagnujúce knižnice 
 5 nepracujúcich viac ako 5 rokov 
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Okres Pezinok – 15 knižníc 
 

• 1 regionálna knižnica 
Malokarpatská knižnica v Pezinku s krajskou pôsobnosťou. Má jednu pobočku na Cajlanskej 
ulici č. 63 v Pezinku 

• 2 mestské knižnice 
Mestské kultúrne stredisko Modra – Mestská knižnica v Modre a Svätojurská knižnica vo 
Svätom Jure 

• 2 obecné fungujúce knižnice s profesionálnymi zamestnancami 
OcK Častá, OcK Vištuk 

• 9 obecných fungujúcich knižníc s neprofesionálnymi zamestnancami 
MĽK v Báhoni, OcK Budmerice, MĽK Juraja Fándlyho Doľany, Knižnica Vincenta Šikulu – OcK 
Dubová, OcK Jablonec, OcK Limbach, OcK Píla, OcK G. Kolinoviča Šenkvice, OcK Vinosady 

• 0 obecných knižníc nepracujúcich 

• 1 obecná knižnica nepracujúca viac ako 5 rokov 
OcK Slovenský Grob 

 
Okres Senec – 25 knižníc 
 

• 1 mestská knižnica 
Mestské kultúrne stredisko v Senci – Mestská knižnica 

• 0 obecných  fungujúcich knižníc s profesionálnymi zamestnancami 

• 19 obecných fungujúcich knižníc s neprofesionálnymi zamestnancami 
OcK Alžbetin Dvor,  OcK Bernolákovo, OcK Boldog, MĽK Čataj, OcK Dunajská Lužná,  OcK 
Hrubá Borša, MĽK Hrubý Šúr, OcK Hurbanova Ves, OcK Igram, OcK Ivanka pri Dunaji, MĽK 
Kaplna, OcK Kráľová pri Senci, OcK Malinovo, MĽK Most pri Bratislave, OcK Nová Dedinka, 
OcK Reca, OcK Rovinka, OcK Tomášov, OcK Tureň 

• 2 obecné knižnice nepracujúce 
MĽK Hamuliakovo, Ock Veľký Biel 

• 3 obecné knižnice nepracujúce viac ako 5 rokov 
OcK Kalinkovo, OcK Kostolná pri Dunaji, OcK Vlky 

 
Okres Malacky - 24 
 

• 2 mestské knižnice 
Mestské centrum kultúry Malacky – Mestská knižnica a Mestská knižnica Ruda Morica 
Stupava 

• 2 obecné fungujúce knižnice s profesionálnymi zamestnancami 
OcK Veľké Leváre, MĽK Zohor 

• 17 obecných fungujúcich knižníc s neprofesionálnymi zamestnancami 
OcK Gajary, OcK Jakubov, OcK Kostolište, OcK Kuchyňa, MĽK Láb, OcK Lozorno, MĽK Malé 
Leváre, OcK Pernek, OcK Plavecké Podhradie, MĽK Plavecký Mikuláš, OcK Plavecký Štvrtok, 
OcK Rohožník, OcK Sološnica, OcK Studienka, MĽK Vysoká pri Morave, OcK Záhorská Ves, 
MĽK Závod 

• 2 obecné knižnice nepracujúce 
MĽK Marianka, OcK Suchohrad 

• 1 knižnica nepracujúca viac ako 5 rokov 
OcK Borinka 

• 1 knižnica zrušená (v roku 2013) 
Ock Jablonové 
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2. KNIŽNIČNÝ FOND  

 
Knižničné jednotky 
 
 Knižničný fond knižníc okresov Pezinok, Senec a Malacky v roku 2013 tvorilo 537 041 
dokumentov, z toho bolo 535 358 (99,6%) kníh a zviazaných periodík, 444 audiovizuálnych (0,08%) a 
209 elektronických a digitálnych dokumentov (0,003 %).  
 
Tematické zloženie knižničného fondu  
 

Krásna literatúra v počte 393 986 kn. j. tvorila 73,30% knižničného fondu a odborná 
literatúra v počte  143 057 kn. j. 26,63%. 

 
Knižničný fond 2013 2012 Rozdiel 

Knižničný fond celkom 537 041 546 738 -9 697 
Počet zväzkov na obyvateľa 3,26 3,27 -0,01 
Počet zväzkov na čitateľa 24,65 23,54 +1,11 
 

Knižničný fond 2013 2012 Rozdiel 

Okres Pezinok 188 169 182 002 +6 167 
Okres Senec 179 948 179 370 +578 
Okres Malacky 168 924 185 366 -16 442 
 
Dochádzajúce periodiká 
 
 V roku 2013 do knižníc dochádzalo 176 titulov periodík (z toho 21 zahraničných) v 181 
exemplároch. Počet titulov sa s ohliadnutím na rok 2012 znížil o 18 titulov. 
 
Základné ukazovatele knižničného fondu 
 2013 2012 Rozdiel 

Knižničný fond celkom 537 041 546 738 -9 697 
Prírastok KF 14 131 14 327 -196 
Úbytok KF 18 243 10 089 +8 154 
Čistý prírastok KF -4 112 4 238 žiadny 
 
Forma získavania KF 
 2013 2012 Rozdiel 

Prírastok KF 14 131 14 327 -196 
Kúpou 7 410 7 135 +275 
Povinným výtlačkom 14 39 -25 
Darom 6 429 7 021 -592 
Výmenou 131 28 +103 
 
Prírastok knižničného fondu 
 2013 2012 Rozdiel 

Okres Pezinok  6 876 7 166 -290 
Okres Senec  4 633 3 895 +738 
Okres Malacky  2 622 3 266 -644 
Spolu prírastok 14 131 14 327 -196 
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Ročný prírastok knižničných jednotiek 
 
 V roku 2013 predstavoval celkový ročný prírastok verejných knižníc okresov Pezinok, Senec 
a Malacky 14 131 kn. j., z toho 7 410 bolo získaných kúpou, 6 429 darom a 131 výmenou. 
V porovnaní s rokom 2012 je celkový ročný prírastok kn. j. nižší o 196 kn. j. 
 
 
Úbytky knižničných jednotiek 
 
 Úbytok knižničného fondu verejných knižníc okresov Pezinok, Senec a Malacky predstavoval 
18 243 kn. j., čo je o 8 154 kn. j. viac ako v predchádzajúcom roku. 
 Do úbytku knižničného fondu bolo zahrnuté bežné vyraďovanie opotrebovanej a zastaranej 
literatúry. Najviac dokumentov v roku 2013 v okrese Pezinok vyradila Malokarpatská knižnica v 
Pezinku 424 kn. j., MsK Modra 246 kn. j., OcK Báhoň 24 kn. j., OcK Budmerice 8 kn. j., OcK Jablonec 7 
kn. j. V okrese Senec MsK Senec 1 833 kn. j., OcK Most pri Bratislave 310 kn. j., OcK Hrubá Borša 138 
kn. j., OcK Malinovo 78 kn. j. V okrese Malacky vyraďovali knižnice MsK Malacky 13 321 kn. j., MsK 
Stupava 816 kn. j., OcK Lozorno 680 kn. j., OcK Plavecký Mikuláš 162 kn. j., OcK Plavecký Štvrtok 100 
kn. j., OcK Plavecké Podhradie 50 kn. j., a OcK Zohor 46 kn. j. Väčšie vyraďovanie v knižniciach 
prichádza spravidla po revízii knižničných fondov. 
 
Revízie knižničných fondov  
 
 V zmysle Zákona o knižniciach č. 183/2000 Z. z. knižnica uskutočňuje revíziu knižničného 
fondu pravidelne: 

1. do 50 000 knižničných dokumentov v úplnosti každé 3 roky 
2. do 100 000 knižničných dokumentov v úplnosti každých 5 rokov. Na základe tohto zákona 

uskutočnili v roku 2012 revíziu knižničných fondov nasledovné knižnice: 
 

V okrese Senec vykonala revíziu OcK Hrubá Borša. V okrese Malacky, v Miestnej ľudovej 
knižnici revízia knižničných fondov stále nie je ukončená. 
 
Knižničné jednotky vo voľnom výbere 
 
 Verejné knižnice okresov Pezinok, Senec a Malacky majú v porovnaní s inými typmi knižníc 
výhodu tzv. voľného prístupu k fondu. Knižničný fond je prístupný na regáloch a čitatelia majú 
možnosť byť s ním v priamom kontakte. Vo voľnom výbere sa v roku 2013 nachádzalo 505 856 kn. j., 
čo je 94,19 % celkového knižničného fondu. Zvyšok tvorí tzv. skladová literatúra, ktorá sa podľa 
potreby dopĺňa do regálov výpožičných oddelení. 
 
 
Knižničné jednotky spracované automatizovane 
 
 Z celkového knižničného fondu majú knižnice automatizovane spracovaných 235 663  kn. j. 
(43,88 %), čo je v porovnaní s minulým rokom o 11 301 kn. j.  viac. Knižnice, ktoré zakúpili knižničný 
program spracúvajú svoje knižničné fondy priebežne.  
 
Prepočty:  
 Na 1 čitateľa verejných knižníc všetkých troch okresov pripadalo z celého knižničného fondu 
24,65 kn. j., čo je o 17,82 kn. j. menej, ako v predchádzajúcom roku. 
 
Náklady na nákup knižničného fondu v roku 2013 tvorila suma 66 161 €, čo je oproti roku 2012 viac 
o 4 098  €.  



 40

 
Knižnice, ktoré nedostali od svojho zriaďovateľa príspevok na nákup knižničného fondu v roku 2013. 
V prehľade o činnosti však nie sú uvádzané údaje o nepracujúcich knižniciach na základe pokynov 
z MK SR. 
Okres Pezinok v obciach: Doľany.   
Okres Senec v obciach: Čataj, Kaplna, Malinovo, Miloslavov Alžbetin Dvor, Reca, Tureň.  
Okres Malacky v obciach: Kostolište, Láb, Plavecké Podhradie, Vysoká pri Morave, Závod.  Finančné 
prostriedky určené na nákup knižničného fondu v roku 2013 v jednotlivých verejných knižniciach sú 
uvedené v priloženej tabuľke na konci Prehľadu činnosti v okresoch Pezinok, Senec a Malacky. 

 
 

3. VÝPOŽIČKY A SLUŽBY 
 
Počet výpožičiek verejných knižníc v okresoch Pezinok, Senec a Malacky v rokoch 2010-2013 
 

Rok Výpožičky spolu 

2010 396 631 
2011 385 724 
2012 358 673 
2013 345 681 

 
Výpožičky 2013 2012 Rozdiel 

Počet výpožičiek celkom 345 681 358 673 -12 992 
Počet výpožičiek na obyvateľa 5,07 2,06 +3,01 
Počet výpožičiek na  používateľa 38,3 27,86 +10,44 
 

Výpožičky 2013 2012 Rozdiel 

Počet výpožičiek celkom 345 681 358 673 -12 992 
Výpožičky pre deti 92 834 93 140 -306 
% výpožičky pre deti z výpožičiek celkom 26,85 25,96 +0,89 
 
 

Výpožičky 2013 2012 Rozdiel 

Okres Pezinok 176 086 189 955 -13 869 
Okres Senec 98 903 94 151 +4 752 
Okres Malacky 70 692 74 567 -3 875 

 
V roku 2013 pracovníci verejných knižníc okresov Pezinok, Senec a Malacky zrealizovali 

345 681 výpožičiek, čo je o 12 992  výpožičiek menej,  ako v roku 2012. 
 

Z celkového počtu výpožičiek za všetky tri okresy bolo: 
 

- 59 762 výpožičiek odbornej literatúry (17,28 %) a 161 949 výpožičiek krásnej literatúry (46,84 
%) pre dospelých 

- 23 104 výpožičiek odbornej literatúry (6,68 %) a 69 730 výpožičiek krásnej literatúry (20,17 
%) pre deti 

- 31 069 výpožičiek periodík (8,98 %)   
 

Z celkového počtu bolo 304 784 absenčných výpožičiek (88,16 %) a 40 897 prezenčných 
výpožičiek (11,83 %). 
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Medziknižničné výpožičné služby (MVS) 
 

V roku 2013 Malokarpatská knižnica v Pezinku poskytla 218 MVS iným knižniciam a 394 MVS 
z iných knižníc, Mestská knižnica v Modre pre svojich čitateľov zapožičala 56 dokumentov z iných 
knižníc, Mestské kultúrne stredisko – Mestská knižnica Senec zapožičala iným knižniciam 4 
dokumenty, od iných 139 dokumentov, OcK Hrubá Borša z iných knižníc zapožičala v rámci MVS 36 
dokumentov a v okrese Malacky OcK v Zohore 15 dokumentov z iných knižníc. 

 
Počet študovní a čitární 
 
 Verejné knižnice okresov Pezinok, Senec a Malacky majú spolu 34 študovní a čitární, resp. 
čitárenských kútikov. V roku 2007 sa začal sledovať nový ukazovateľ – počet akýchkoľvek miest 
v knižniciach, ktoré sú určené na štúdium alebo na čítanie. Vo verejných knižniciach okresov Pezinok, 
Senec a Malacky v roku 2013 bolo 385 takýchto miest na sedenie, čo je o 17 miest menej ako 
v predchádzajúcom roku. Veľa knižníc uvádza, že ešte stále nemá pre svojich čitateľov žiadne miesto 
na sedenie.  
 
Plocha knižníc, priestory pre používateľov 
  

Celková plocha knižníc predstavuje 4 727 m2 (o 57 m2 menej, ako v roku 2012), z toho 3 943 
m2 je určených pre čitateľov (o 262 m2 menej), čo predstavuje 87,90 % celkovej plochy knižníc. Tieto 
veľké rozdiely možno vysvetliť tým, že sa od roku 2013 do celkovej štatistiky prestali počítať knižnice, 
ktoré stagnujú viac ako 5 rokov, ktorých máme v našej gescii 5. 

 
4. ČITATELIA 

 
Počet čitateľov verejných knižníc v okresoch Pezinok, Senec a Malacky 
 

V roku 2013 knižnice okresov Pezinok, Malacky a Senec zaregistrovali 13 243  čitateľov, čo je 
oproti roku 2012 viac o 369. Počet detských čitateľov oproti roku 2013 vzrástol o 82 detí. 
 
Čitatelia 2013 2012 Rozdiel 

Čitatelia celkom 13 243 12 874 +369 
Z toho deti do 15 rokov 5 286 5 204 +82 
% čitateľov z počtu obyvateľov  7,54 7,42 +0,12 
 

Čitatelia 2013 2012 Rozdiel 

Okres Pezinok 5 078 4 983 +95 
Okres Senec 3 356 3 400 -44 
Okres Malacky 4 809 4 491 +318 
 

Čitatelia - deti do 15 r. 2013 2012 Rozdiel 

Okres Pezinok 2 045 1 909 +136 
Okres Senec 1 325 1 501 -175 
Okres Malacky 1 916 1 794 +122 
 
 

% čitateľov z počtu obyvateľov 2013 2012 Rozdiel 

Okres Pezinok 9,33 9,27 +0,06 
Okres Senec 5,81 6,15 -0,34 
Okres Malacky 7,58 6,98 +0,6 
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Návštevníci knižnice 
 

Počet návštevníkov  2013 2012 Rozdiel 

Počet návštevník. celkom 101 171 103 113 - 1 942 
 
V roku 2013 počet návštevníkov (vrátane návštevníkov podujatí) oproti roku 2012 klesol o  
1 942 návštevníkov. 
 
 

5. KULTÚRNO-SPOLOČENSKÁ ČINNOSŤ, PODUJATIA 
 
 

V roku 2013 verejné knižnice okresov Pezinok, Senec a Malacky pripravili 921 vzdelávacích 
a kultúrno-spoločenských podujatí. V okrese Pezinok bolo zorganizovaných 438 podujatí, v okrese 
Senec 166 a v okrese Malacky 317 podujatí. Počet podujatí informačnej výchovy bolo 
zorganizovaných 336. Ostatné podujatia boli zamerané najmä na besedy o knihách, kvízy, 
rozprávkové popoludnia, súťaže, výtvarné i literárne, ale i besedy so spisovateľmi či ilustrátormi 
a prekladateľmi, výtvarníkmi, hercami. 

 
Podujatia 2013 2012 Rozdiel 

Podujatia celkom 921 963 -42 
 
 

Metodické návštevy a konzultácie 
  

Metodickú činnosť na úrovni okresov Bratislavského samosprávneho kraja vykonáva 
Malokarpatská knižnica v Pezinku. V r. 2013 uskutočnila 12 metodických návštev a 393 metodických 
konzultácií.  
 
 

6. INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE 
 
 V roku 2013 vlastnili knižnice okresov Pezinok, Senec a Malacky 99 osobných počítačov, 
(pribudlo 7 počítačov). Pre verejnosť bolo prístupných 39 osobných počítačov, www stránku má 7 
knižníc, wifi pripojenie má 11 knižníc. 
 
Automatizácia knižničných činností 
  
 V okresoch Pezinok, Senec a Malacky 18 knižníc pracuje na báze knižnično-informačného 
systému: 
 

• Clavius je knižničný program, ktorý zakúpila Malokarpatská knižnica v Pezinku a vymenila ho 
za aRL 

• Advanced Rapid Library (aRL) majú knižnice: Mestské kultúrne stredisko v Senci – mestská 
knižnica Senec a Mestské centrum kultúry Malacky – Mestská knižnica  

• KIS MaSK /knižnično-informačný systém pre malé a stredné knižnice/ zakúpili Mestské 
kultúrne stredisko – Mestská knižnica v Modre, Svätojurská knižnica vo Svätom Jure, Knižnica 
Vincenta Šikulu – OcK Dubová, OcK Častá, OcK G. Kolinoviča Šenkvice, OcK Dunajská Lužná, 
OCK Miloslavov Alžbetin Dvor, OcK Gajary, OcK Veľké Leváre, OcK Lozorno, OcK Plavecký 
Štvrtok, OcK v Zohore 



 43

• PROFLIB MARC 21 vlastní OcK v Bernolákove, kde je už spracovaný celý knižničný fond (100 
%).   

• TOPSET STUPAVA majú knižnice v okrese Malacky, OcK Sološnica uvádza spracovaný celý 
fond (100 %), OcK Rohožník (100 %).  Tento program sa však ďalej nevyvíja, knižnice budú 
musieť zakúpiť nový knižničný program. Knihy sú v databáze len nahodené, ďalej sa 
s programom pracovať nedá. 

 
Okres Knižnica KF Z toho spracované 

automatizovane 
% sprac. 

KF 
Okres Pezinok MK Pezinok 97 720 96 773 99,03 % 
 OcK Častá 10 100 1 978 19,58% 
 OcK Dubová 3 667 1 279 34,87% 
 MSK Modra 22 695 8 940 39,39% 
 MsK Svätý Jur 10 025 6 830 68,12% 
 OcK G. K. Šenkvice 7 220 7 220 100% 
Okres Senec MsK Senec 40 725 34 191 83,95 
 OcK Bernolákovo 25 650 25 650 100% 
 OcK Dunajská Lužná 5 452 5 452 100% 
Okres Malacky MsK Malacky 24 704 24 133 97,68% 
 OcK Gajary 12 959 nepracuje v programe 0 
 OcK Lozorno 1 350 1 000 74,07% 
 OcK Plavecký Štvrtok 6 728 neuvádza 0 
 OcK Veľké Leváre 7 190 7 061 98,20% 
 OcK Zohor 16 054 5 747 35,79% 
 OcK Sološnica 6 354 6 354 100% 
 DK OcK Rohožník 8 507 8 507 100% 
3 Okresy spolu Všetky knižnice spolu 307 100 241 115 78,51% 
 
Internetové služby 
 
 V roku 2013 poskytovali internetové služby verejnosti knižnice okresov Pezinok, Senec 
a Malacky, na 39 počítačoch.  
  
Webové stránky 
 
Vlastnú webovú stránku má v súčasnosti jedna knižnica, je to regionálna knižnica s krajskou 
pôsobnosťou: 

• Malokarpatská knižnica v Pezinku www.knizicapezinok.sk 
 
Webové stránky v rámci webovej prezentácie svojho zriaďovateľa majú tri knižnice: 
 

• Mestské kultúrne stredisko v Senci – Mestská knižnica Senec  
http://www.msks-senec.sk/kni-nica 
 

• Mestské centrum kultúry Malacky  
http://www.malacky.sk/index.php?page=obcan&menuid=776 

 
• Obecná knižnica Plavecký Štvrtok 

http://kniznicaps.webnode.sk/ 
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On-line katalóg dokumentov v katalógu vystavený na internete má Malokarpatská knižnica 
v Pezinku, Mestské kultúrne stredisko Senec – Mestská knižnica a Mestské centrum kultúry Malacky 
– Mestská knižnica. V roku 2013 do elektronických katalógov knižníc vstúpilo 67 172 používateľov, čo 
je o 30 377 používateľov viac, ako v roku 2012. 
 
 

7. ZAMESTNANCI A HOSPODÁRENIE 
 

Zamestnanci 
 
 V roku 2013 vo verejných knižniciach okresov Pezinok, Senec a Malacky pracovalo 36,9 
zamestnancov (prepočítaný stav), z nich bolo 34,86 žien, (94,47 % všetkých zamestnancov). 
V porovnaní s rokom 2012 sa počet zamestnancov zvýšil o 0,34. Okres Pezinok mal 20,89, okres 
Senec 7,65 a okres Malacky 8,36 zamestnancov (v prepočítanom stave). Rozdiel nastal v zmene 
v Ročnom výkaze o knižnici KULT 10-01, kde sa od r. 2011 medzi zamestnancov knižníc nezarátavajú 
pracovníci, vykonávajúci knihovnícke činnosti na dohodu. 
 
Zo zamestnancov vykonávajúcich knihovnícke činnosti bolo: 
 

• 2 zamestnanci s vysokoškolským knihovníckym vzdelaním (7,48 % zamestnancov 
vykonávajúcich knihovnícku činnosť), z toho sú obe ženy, pracujúce v Malokarpatskej knižnici 
v Pezinku. V porovnaní s rokom 2012 sa stav zamestnancov s vysokoškolským knihovníckym 
vzdelaním nezmenil. 

• 11,51 zamestnancov so stredoškolským knihovníckym vzdelaním (4 % zamestnancov 
vykonávajúcich knihovnícku činnosť).  

• 8,23 zamestnancov s iným vysokoškolským vzdelaním (2,86 % zamestnancov 
vykonávajúcich knihovnícku činnosť). 

 
 
Hospodárenie 
 
 V roku 2013 predstavovali výnosy /príjmy knižníc BSK v metodickej pôsobnosti 
Malokarpatskej knižnice v Pezinku/ čiastku 948 952 € čo je o 441 150 € viac, ako v roku 2012.  
 Knižnice získali od zriaďovateľov (z rozpočtu obce) 636 134 €, čo je o 416 264 € viac ako 
v roku 2012. 
Vlastné tržby knižníc predstavovali 34 471,2 € (o 5 533,9 € menej ako v roku 2012), z nich 22 254,2 € 
tvorili poplatky za knižničné činnosti (zápisné, pokuty, xeroxové služby, rešeršné služby a pod.) 
 
 Prostredníctvom grantov a darov získali knižnice 30 436 € (o 19 440 € viac ako v roku 2012), 
z toho prostriedkov štátneho rozpočtu pochádzalo 17 247 €, (čo je o 10 247 € viac ako 
v predchádzajúcom roku). 
 
 Výdavky na hlavnú činnosť predstavovali 1 187 787 €, (čo je o 673 092 € viac ako v roku 
2012). Tento výrazný nárast vznikol v  Mestskej knižnici v Senci.  
 
Mzdové náklady v roku 2013 
 
 Náklady na mzdy zamestnancov tvorili 292 545 € (o 12 791 € menej ako v roku 2012).  
 
 Priemerná mesačná mzda zamestnanca verejných knižníc okresov Pezinok Senec a Malacky 
sa v roku 2013 pohybovala vo výške 748,96 €. V porovnaní s rokom 2012 sa priemerná mzda 
zamestnanca v knižnici zvýšila o 52,99 €. Stále veľmi výrazne zaostáva za priemernou mesačnou 
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mzdou v hospodárstve SR. Priemerná mzda zamestnanca verejných knižníc v roku 2013 nedosiahla 
ani úroveň priemernej mzdy národného hospodárstva SR za rok 2013, keď sa táto mzda pohybovala 
vo výške 824 €. 
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