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Počet zamestnancov knižnice v roku 2017  
 

Počet zamestnancov knižnice 

  Fyzické osoby Úväzky 

Odborní pracovníci 13 12,8  

Prevádzkoví pracovníci 5  4,68 

 
 

Nákup knižničného fondu v roku 2017 
 
 
Prírastok knižničného fondu v r. 2017:  3977 
Merateľný ukazovateľ 2017:   3900 
 
 
 
Knižničný fond (KF) k  31.12.2017 obsahoval 98 946 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 114 titulov periodík, z toho 45 titulov regionálnych periodík 
(vydávaných v okresoch Pezinok, Malacky a Senec) a 18 zahraničných titulov časopisov. 
Knižničný fond bol doplnený o 3 977 knižničných jednotiek (KJ) v celkovej hodnote 34 579,31 
€, čo je v porovnaní s  rokom 2016 menej o 1 260,33 €.  Kúpou sme získali 2 879 KJ, o 271 KJ 
menej ako v r. 2016,  v hodnote 24 846,12 €,  čo je o 2 605,93 € menej ako v r. 2016. Menší 
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nákup bol realizovaný preto, že sme dostali menej verejných prostriedkov z Fondu na podporu 
umenia (FPU).  V roku 2016 sme získali dotáciu z FPU vo výške 10 000 €, v roku 2017 sme získali 
6 000 €. Do knižničného fondu pribudli KJ aj formou darov a náhrad, bolo to 1 098 KJ, o 82 KJ 
viac ako v r. 2016.     

Prírastok KF v roku 2017 počet KJ hodnota v € 

knihy 3 967     34 486,54 

audiovizuálne dokumenty 10             92,77 

elektronické dokumenty 0              0,00 

celkom 3 977     34 579,31 

 

Prírastok KF  2017 podľa 
spôsobu nadobudnutia 

počet KJ hodnota v € 

kúpa 2 879   24 846,12 

           z toho z FPU 667     6 000,00 

dary + náhrady 1 098     9 733,19 

 
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 kníh z oblasti literatúry faktu, zakúpili sme knihy 
o zdravej výžive, o zdravom spôsobe života, biostrave, biozáhrade a permakultúre, študenti 
vyhľadávali študijnú literatúru. Posilnilo sa  aj zastúpenie literatúry pre deti a mládež. 
Z náučnej literatúry sme dopĺňali KF o tieto oblasti: oblasť verejnej správy, samosprávy 
a verejného sektora, verejnej politiky, globalizácie, geografie a vlastivedy Slovenska, biografie 
známych osobností, v oblasti pedagogiky a výchovy sme vyhľadávali literatúru o predškolskej 
výchove a školského vzdelávania, vzdelávania dospelých, špeciálnu pedagogiku, hľadali sme 
novinky o sociálnej práci, gerontológii a geriatrii, knihy o starostlivosti o starých občanov, a 
manželské poradenstvo.  Doplnili sme základné diela vo všetkých vedných odboroch, nové 
tituly a reedície žiadaných 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.  
V roku 2017 knižnica doplnila svoj fond o 1 295 KJ náučnej literatúry pre dospelých, 1 409 KJ 
beletrie , 938 KJ beletrie pre deti, 335  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 192 
regionálnych monografií. 
     

Porovnávacia tabuľka: KF 2016 
Suma v € 

2016 
2017 

Suma v € 
2017 

Knižničný fond MK celkom  101 380 504 319,25 98 946 521 252,19 

Prírastok KF kúpou  3 150 27 452,05 2 879 24 846,12 

Prírastok KF darom 1 016      8 387,59 1 098 9 733,19 

Grant MK SR/ FPU 1 072     10 000,00 667 6 000,00 

Prírastok KF spolu 4 166   35 839,64   3 977  34 579,31   

Úbytok KF 194   797,72 6 411 17 646,37 

 



V roku 2017 sme z knižničného fondu vyradili  6 411KJ v hodnote 17 646,37 €.  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 len 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. Takto pripravené knižničné jednotky sa vyradili v priebehu r.  
2017.  Snahou bolo očistiť fond knižnice od zastaraných kníh, a najmä aktualizovať fond 
knižnice tak, aby bol aktuálny, priebežne doplňovaný, s možnosťou pohotového sprístupnenia 
žiadaných poznatkov a informácií. 
 
 
 

Knižnično-informačné služby v roku 2017 
 
 
Počet výpožičiek v r. 2017:  145 213 
Merateľný ukazovateľ 2017:  145 000 
 
Sprievodné podujatia 2017:  453 
Merateľný ukazovateľ 2017:  250 
 

Porovnávacia tabuľka 2017 2016 rozdiel 

Počet registrovaných 
používateľov 

3 278 3 531 -253 

Deti do 15 rokov 1 376 1 529 -153 

Počet návštevníkov 43 810 44 995 -1885 

Počet výpožičiek 145 213 146 238 -1025 

MVS od iných 335 442 -116 

         iným 332 317 15 

Podujatia 453 441 12 

Návštevníci podujatí 9 481 9 878 -397 

Ø denná návštevnosť 177,36 179,98 -2,62 

Ø denná výpožička 587,01 584,95 2,06 

 
V roku 2017 knižnica splnila merateľný ukazovateľ „počet výpožičiek“. Medziročný pokles 
výpožičiek bol zapríčinený tým, že nefungovala pobočka knižnice, ktorá bola v polovici r. 2016 
z dôvodu ukončenia nájmu mestských priestorov zrušená. Mesto Pezinok nestihlo pripraviť 
priestory pre novú pobočku, čo zapríčinilo pokles čitateľov, výpožičiek a návštevníkov knižnice, 
keďže výpožičné služby boli poskytované iba v hlavnej budove knižnice.   Stúpa počet titulov 
vypožičaných prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) iným knižniciam, čo 
potvrdzuje, že doplňovanie a zloženie knižničného fondu je kvalitné.  Okrem tlačených 
dokumentov ponúka Malokarpatská knižnica v Pezinku výpožičky elektronických kníh 
prostredníctvom služby eReading.cz. V ponuke bolo v priebehu r. 2017 približne 5000 titulov 
predovšetkým beletrie v češtine a slovenčine. Počet výpožičiek e-kníh je v porovnaní 
s celkovým počtom výpožičiek minimálny – 0,03%. Príčinou je, že v ponuke je veľmi málo 



slovenských kníh alebo kníh v slovenčine, pretože neexistuje slovenský poskytovateľ 
výpožičiek e-kníh.  E-knihy je možné čítať iba na mobiloch a tabletoch s OP Android alebo IOS 
alebo na čítačkách eReading, čo obmedzuje ich výpožičky.  
 
 
 
 
 
 
 

Odborná a metodická činnosť 
 
  Regionálna metodika 

Malokarpatská knižnica v Pezinku vykonávala regionálne funkcie v zmysle Zriaďovacej listiny 
a zákona o knižniciach č. 126/2015 Z. z. najmä prostredníctvom útvaru metodiky a oddelenia  
regionálnej bibliografie a informácií. 
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 2017 bolo uskutočnených 47 metodických návštev a  poskytnutých  143  
konzultácií (telefonicky, e-mailom, osobne). Metodické návštevy v r. 2017 boli naplánované 
tak, aby boli navštívené všetky profesionálne knižnice, knižnice, ktoré neboli navštívené v r. 
2016 a knižnice, v ktorých knihovníci avizovali problémy.  
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. Knižnice 
ktoré robili revíziu KF metodičku kontaktovali tiež. Konzultácie boli poskytované osobne, 
telefonicky aj elektronickou formou. 
Pre knihovníkov verejných knižníc regiónu útvar metodiky vydal   2 čísla  časopisu OČK(o) 
v elektronickej verzii. Časopis informuje o aktuálnych otázkach knihovníctva, pripomína 
legislatívne a organizačné povinnosti knižníc, inšpiruje publikovaním príspevkov o činnosti 
knižníc v regióne. 
 
 
 



Verejné knižnice v regióne BSK 
V r. 2017 do metodickej pôsobnosti Malokarpatskej knižnice patrilo 63 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 8 stagnujúcich knižníc v obciach 
Hamuliakovo, Rovinka, Tomášov, Suchohrad, Tureň, Veľký Biel, Budmerice, Láb a 5 knižníc 
stagnujúcich viac ako 5 rokov, ktoré ani nevykazujú Ročný výkaz o knižnici /Slovenský Grob, 
Kalinkovo, Kostolná pri Dunaji, Vlky a Borinka/. Knižnica v Kostolišti bola zrušená k 1. 1. 2017 
 

Prehľad knižníc v regióne BSK v roku 
2017 

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 18 5 

Nepracujúce obecné knižnice  1 5 2 2 

 
V roku 2017 nastali zmeny v týchto knižniciach:  
Knižnica v obci Píla je opäť otvorená, ale len každý druhý týždeň dopoludnia, pre nízku 
návštevnosť. V Modre nastali opäť personálne zmeny, znížil sa počet pracovníkov aj pracovné 
úväzky. Knižnica vo Svätom Jure prešla pod zriaďovateľa Mesto Svätý Jur, nastúpila nová 
knihovníčka. V Rohožníku získali dotáciu na nákup regálov a na Výpožičný systém Clavius,  
chystajú dostavbu budovy, zväčšenie priestorov. Knižnica v Budmericiach stagnuje, pripravuje 
sa presťahovanie Obecného úradu do priestorov knižnice a naopak, kvôli bezbariérovému 
prístupu pre občanov. Knižnicu v Doľanoch pred letnými prázdninami zatvorili kvôli prerábaniu 
MŠ a ZŠ, deti sú už naspäť v revitalizovanej škôlke a škole, ale knižnicu p. starosta neotvoril. 
V Jablonci knihovníčka skončila pracovať ku koncu roka. Knižnica v Dunajskej Lužnej je od 
novembra 2017 zatvorená, kvôli prerábaniu ZŠ, deti sa vyučujú aj v priestoroch knižnice. 
V Igrame prerábajú priestory školy, kde je knižnica umiestnená, celá stena s ktorou bol 
problém by mali opraviť. V Moste pri Bratislave je nová pani knihovníčka. V Novej Dedinke 
pani Žáčiková odišla, na jej miesto nastúpila nová knihovníčka, p. Žáčikovej sme oficiálne 
poďakovali a ocenili ju pre jej dlhoročné, 51 ročné pôsobenie v knižnici. Stretli sme sa na 
Obecnom úrade v Novej Dedinke. Knižnicu v Kostolišti zrušili k 1. 1. 2017, oficiálne stanovisko 
mi doteraz nebolo predložené, hoci som p. starostu viackrát vyzývala, aby mi ho poslali. 
Knižnicu v Perneku v septembri 2017 zatvorili, v priestoroch knižnice bude prevádzka 
Slovenskej pošty, pretože pôvodná budova pošty je v havarijnom stave.    
 
Študovňa a multimediálna študovňa 
Do fondu študovne v r. 2017 pribudlo 30 knižničných jednotiek. Študovňu navštívilo v minulom roku 
640 používateľov. Zaznamenali sme  1 223 prezenčných výpožičiek z fondu študovne. Vypracovali sme 
26 rešerší z našich aj externých databáz podľa požiadaviek našich používateľov. 
Používatelia aj široká verejnosť majú možnosť internetového pripojenia v multimediálnej študovni, v r. 
2017 využilo 472 návštevníkov internet, ďalších 625 používateľov pracovalo vo Worde, prípadne si 
tlačili dokumenty, skenovali, využili reprografické služby a služby MVS. Časť návštevníkov využíva wifi 



pripojenie a pracuje v knižnici s vlastnými zariadeniami. Knižnica je miestom verejného prístupu 
k internetu pre všetkých občanov, ktorí majú záujem o túto službu.  
V oddelení sa venujeme aj sprostredkovaniu medziknižničnej výpožičnej služby. V roku 2017 využilo 56 
našich používateľov túto službu a naopak, z nášho fondu sme poslali dokumenty 68 inštitúciám. 

 
Regionálne dokumenty a informácie, regionálna bibliografia 
V r. 2017 oddelenie regionálnej bibliografie a informácií zaevidovalo 45 titulov regionálnych periodík 
(okresov Pezinok, Malacky a Senec). V knižničnom systéme Clavius bolo  spracovaných 1607 článkov 
s regionálnou tematikou. Z celoštátnej tlače prichádzajúcej do Malokarpatskej knižnice (denníky 
a časopisy) sme vyexcerpovali  923  článkov týkajúcich sa regiónu, články sme skenovali, v elektronickej 
forme ich uchovávame a sprístupňujeme v rámci autorského zákona používateľom. Všetky regionálne 
periodiká knižnica archivuje a sprístupňuje v rámci prezenčných výpožičiek.  
Do fondu regionálnej literatúry v r. 2017 pribudlo 192  knižničných jednotiek. Realizovalo sa 4977 
prezenčných výpožičiek z fondu regionálnych dokumentov /FRD/ . 
Oddelenie priebežne analyticky spracováva odbornú literatúru a zborníky. Informácie týkajúce sa 
nášho regiónu (fakty a osobnosti) boli spracované v regionálnych databázach a sprístupnené 
používateľom a širokej verejnosti. 
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 ich údaje sú prístupné prostredníctvom knižničného systému 
Clavius.  
 
Do databázy regionálnych osobností pribudlo 314 záznamov.  V rámci informačných služieb bolo 
poskytnutých používateľom knižnice 6067  bibliografických a faktografických informácií. Používateľmi 
bibliografických, informačných a rešeršných služieb sú predovšetkým vysokoškolskí a stredoškolskí 
študenti (denného aj externého štúdia), pedagógovia, žiaci základných škôl a seniori študujúci na 
Akadémii tretieho veku v Pezinku, ktorí tiež patria medzi našich aktívnych používateľov. 
 

Reprografické služby 
Kópie z dokumentov knižnice v súlade s autorským zákonom boli poskytované používateľom  výlučne 
za účelom štúdia, v roku 2017 sme urobili 3432 kópií.  Za kópie sme v zmysle autorského zákona 
odviedli LITA 3% z celkovej získanej sumy za xerokópie. 
 

Druh služby 
Merná 

jednotka 
2017 2016 Rozdiel 

Skener počet skenov 210 93 +117 

Tlač počet strán 647 2 001 -1354 

Reprografické 
služby  počet kópií 

3432 4487 -1055 

Internet 
počet 
používateľov 

472 579 -107 

Medziknižničná 
výp. služba 

počet 
žiadaniek 

124 115 +9 

 

Sprievodné podujatia: 
Sústredili sme sa predovšetkým na podujatia podporujúce čítanie a propagujúce literatúru. 
Zorganizovali sme stretnutia, besedy a čítania so známymi detskými spisovateľmi ako aj so 
spisovateľmi pre dospelých, kde sme sa sústredili najmä na autorov pôsobiacich v našom regióne. 



Prvýkrát sme zorganizovali medzinárodné literárne podujatie – medzinárodný festival poézie FELIBER 
POETRY (festival konajúci sa v Pezinku a v Modre), ktorý mal medzi návštevníkmi veľmi dobrú odozvu.  
Knižnica sa zapojila do viacerých národných aj medzinárodných kampaní a podujatí: 

• Týždeň slovenských knižníc 

• Noc s Andersenom – medzinárodné podujatie na podporu detského čítania 

• Celé Slovensko číta deťom – celoslovenský  projekt propagujúci hlasné čítanie ako prostriedok 
prehlbovania vzťahu detí a dospelých. 

 
Pre dospelých čitateľov a návštevníkov pripravila Malokarpatská knižnica v Pezinku v priestoroch 
knižnice  stretnutia so spisovateľmi alebo regionálnymi osobnosťami: Denisa Fulmeková, Jaro Rihák, 
Vanda Rozenbergeová, Ľubica Mazúchová- Hamzová, Marcela Laiferová. K  160. výročiu narodenia 
spisovateľky, etnografky, novinárky, zakladajúcej členky spolku Živena Terézii Vansovej knižnica pre 
členky spolku Živena zorganizovala prednášku PhDr. Agáty Petrakovičovej Šikulovej o živote a tvorbe 
spisovateľky, predovšetkým členom Živeny sme venovali aj podujatie k výročiu narodenia Boženy 
Slančíkovej Timravy s hosťom Danou Podrackou. Pripravili sme tiež prednášky z oblasti ochrany 
prírody: s náčelníkom Lesoochranárskeho zoskupenia Vlk Jurajom Lukáčom a z oblasti zdravia 
prednáška o mozgu a pamäti Mozog veľký zázrak, lektorka  MUDr. Elena Žigová, a prednášku spojenú 
s premietaním filmu Liečebné hladovanie - lektor RNDr. Jozef Valúch CSc. 
Pokračoval úspešný mesačný cyklus Literatúra v Radnici v priestoroch historickej radnice v Pezinku. 
Hosťami v prvom polroku 2017 boli: publicista a spisovateľ Michal Havran ml., vydavatelia Juraj 
Heger, Juraj Koudela , Albert Marenčin ml., autori knižných noviniek Daniel Hevier, Oliver Solga, Pavel 
Traubner, Katarína Hradská, prekladatelia Stanislav Vallo, Miroslava Vallová, víťaz Anasoft Litera 
Ondrej Štefánik, finalistka Ivana Gibová a porotca Michal Habaj, spisovateľ Anton Baláž a literárny 
vedec Radoslav Passia, ochranár Juraj Lukáč a vydavateľ Koloman Bagala so spisovateľom Kacom 
Keratom a víťazom Poviedka rok 2017 Jurajom Zaťovičom. 
Pre  študentov stredných škôl  sme zorganizovali besedu s finalistami Anasoft Litera Vandou 
Rozenbergovou a Michalom Havranom.  
Zrealizovali sme  výstavy pre verejnosť – putovná výstava Aktovka Vincenta Šikulu sa predstavila 
v Bratislave – Dúbravke, Ivanke pri Dunaji a v Malackách, kde bola spojená s besedou o živote a diele 
V. Šikulu pre žiakov 6. ročníkov ZŠ. V priestoroch knižnice sme prezentovali dielo textilnej výtvarníčky 
z Ivanky pri Dunaji Marianny Fajnorovej. V rámci Keramických trhov v Pezinku sme otvorili výstavu 
keramiky Jakuba a Mariána Lišku. Počas Týždňa slovenských knižníc sme otvorili výstavu víťazných prác 
Literárno-výtvarnej súťaže za rok 2016. V septembri sme otvorili výstavu regionálnej historičky 
a umelkyne Silvie Hrdlovičovej „ Na hodvábe maľované„, v októbri výstavu fotografií Ľuby Lacinovej 
Vodné znamenia spojenej s literárnym večerom poetky a publicistiky Ivice Ruttkayovej.  
Novinkou boli podujatia venované propagácii prírodných vied, ktoré v spolupráci s knižnicou pripravil 
publicista a spisovateľ Márius Kopcsay – pre deti staršieho školského veku aj pre dospelých – témy  
klimatológia (hostia Pavol a Jana Matejovičovci), astronómia (hosť Dušan Kalmančok), geografia (hosť 
Kliment Ondreja). Cyklus bude pokračovať aj v r. 2018.  
V prvom polroku sa Malokarpatská knižnica v Pezinku sústredila na organizáciu a realizáciu 
medzinárodného festivalu poézie FELIBER POETRY, ktorej hlavným partnerom bol Fond na podporu 
umenia. Festival sa konal v mestách Pezinok a Modra. Spoluorganizátormi boli Literárne informačné 
centrum, odborný garant projektu, a Kultúrne centrum Modra. Partnermi boli Bratislavský 
samosprávny kraj, Mesto Pezinok, Mesto Modra, Malokarpatské múzeum v Pezinku, Múzeum Ľ. Štúra 
v Modre, Slovenská národná galéria, Evanjelická cirkev augsburského vyznania v Modre, 
literárnyklub.sk, Artforum Pezinok a o.z. Homo Liber. Festival predstavil tvorbu špičkových slovenských 
poetov a poetiek aj diela osobností poézie autorov krajín V4. 2 výstavy, koncerty a workshop prepojili 
slovesné umenie s umením výtvarným a hudobným. Obyvateľom aj návštevníkom Pezinka a Modry 
sme predstavili hviezdy slovenskej aj zahraničnej poézie, našim hosťom zase literárne a kultúrne 
prostredie oboch miest. 
V rámci Pezinského kultúrneho leta sme tradične pripravili druhú júlovú nedeľu Literárny kolotoč 
s literárno-hudobným programov, hlavnou témou bol publikácia vydaná LIC literatúra.sk. 



Pre seniorov pokračoval cyklus tréningov pamäti a koncentrácie.  V roku bolo zrealizovaných 29 
tréningov pamäti pre seniorov pre 284 účastníkov.  Trénerka pamäti pripravila okrem cyklu pre 
začiatočníkov pokračovací cyklus tréningov pre absolventov základnej časti a priniesla nové techniky 
precvičovania pamäti a koncentrácie.  
Podujatia pre detských čitateľov sú pripravované v spolupráci s pedagógmi materských a základných 
škôl.  Knižnicu pravidelne navštevujú triedy v rámci podujatí cyklov:  

• Kým školský zvonček zazvoní, na ktorých sa predškoláci zoznamujú s knižnicou, knižkami, 
ilustráciami, a neskôr sa stávajú našimi pravidelnými čitateľmi  

• Popoludnia s rozprávkou - orientované na deti školských klubov a ich stretnutia s literatúrou  

• Hodiny informačnej výchovy – hodiny zoznamovania sa s knižnicou, prácou s knihou, 
metódami vyhľadávania informácií z literatúry  

• Čítanie je IN - neformálne besedy o knižkách, ktoré si žiaci na hodine slovenčiny alebo 
v školskom klube prečítajú  

Pokračovali aj nové cykly podujatí, ktoré začali v r. 2015 a 2016: 

• Hrdina vo mne - podujatia zamerané na rozvoj prosociálnosti u detí prostredníctvom 
rozprávkových príbehov 

• V kolotoči kníh – podujatia orientované na rozvoj čitateľskej gramotnosti, schopnosti 
porozumieť textu, pracovať s ním a  na rozvoj fantázie  

 
Oddelenie pre deti a mládež pokračovalo v tematických cykloch podujatí, tento polrok ukončilo  cyklus 
Fauna a flóra Malých Karpát 2 podujatiami a začalo nový polročný cyklus Čo v nás žije? Tradície!, ktorý 
bol venovaný tradičným zvykom počas celého roka a odrazom tradícií v slovesnom, výtvarnom aj 
hudobnom umení (23 podujatí).  V druhom polroku to bol cyklus Čo sa skrýva v lese? venovaný 
viditeľnej aj neviditeľnej faune a flóre, ktorá reguluje život v lese (12 podujatí). 
 
Najzaujímavejšie pre deti aj ich pedagógov alebo rodičov sú besedy so spisovateľmi a ilustrátormi 
detských kníh,  tento rok knižnicu navštívili Marek Vadas, Lena Riečanská, Július Belan, Juraj a Vanda 
Raýmanovci, Juraj Martiška, Ivan Lesay, Mária Štefánková a Petra Štefanková, Taťjana Lehenová, Pero 
Le Kvet a lesoochranárka Katarína Grichová.  
Noc s Andersenom bola venovaná rozprávke Cisárove nové šaty, ktorá v r. 2017 slávi 180. výročie 
vzniku, a románu  Harry Potter od J. K. Rowlingovej pripomínajúcom si  20 rokov od vydania prvého 
dielu. Čítania, hry, kvízy doplnila návšteva Malokarpatského múzea v Pezinku, ktoré pripravilo 
kreatívny program postavený na prebiehajúcej výstave Salvádora Dalího. Nocujúce deti navštívil aj 
spisovateľ a hudobník Braňo Jobus.  
V jeseni sme začali s novým druhom podujatí zameraným na deti druhého stupňa ZŠ, ktoré propaguje 
prírodné vedy, hosťami bol astronóm D. Kalmančok, klimatoóg P. Matejovič a geograf K. Ondrejka, 
všetci autori odborných publikácie pre deti a dospelých.  
 
Týždeň slovenských knižníc (13. - 19. marca 2017) priniesol pre deti i dospelých  16 podujatí, ktoré 
navštívilo 493 návštevníkov. 
Podujatia pre deti:  

• Predstavenie novej knihy Pezinčana Júliusa Belana Prihraj Carlos, beseda spojená s futbalovým 
miniturnajom. 

• Juraj a Vanda Raýmanovci predstavili pripravovanú knihu Drobci a rovnomenný nový slovenský 
večerníček. Priniesli ukážky postupu animácie rozprávkových postavičiek a deti si nový 
večerníček mohli aj pozrieť. 

• Slávnostné vyhlásenie absolútnych  víťazov Literárno-výtvarnej súťaže za rok 2016 spojené 
s vernisážou víťazných prác. Porota: literárne diela:  prekladateľka Eva Kenderessy, výtvarné 
diela: akademická maliarka Júlia Piačková.   

• Tvorivá hudobno-literárna dielňa na motívy knihy Bola raz jedna trieda od Kristy Bendovej a 
Tomáša Janovica – lektorka Eliška Sadíleková z neziskovej organizácie OSMIJANKO. 



• Stratený kľúčik – na motívy knihy od Marcely Bielikovej si deti pod vedením knihovníčky 
vyskúšali, či vedia sami v sebe objaviť kladnú vlastnosť, pochváliť svojich spolužiakov či pani 
učiteľku a nakoniec spoznávať ostatných na základe dotyku.  

• Pravidelné cykly podujatí prebiehali aj počas TSK. 
 
Pre verejnosť: 
Verejnosť mohla počas TSK besedovať s Danielom Hevierom v rámci cyklu Literatúra v Radnici 
a s filmárom Jarom Rihákom. Tento rok bok TSK zároveň aj Týždňom mozgu. Pre absolventov našich 
tréningov pamäti, ale aj pre verejnosť sme pripravili prednášku MUDr. Eleny Žigovej, psychiatričky z 
Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela. Pripravila prezentáciu o tom, ako mozog funguje, ako sa 
máme oň starať, objasnila nám laikom najčastejšie poruchy a choroby mozgu a zodpovedala na veľké 
množstvo otázok, ktoré jej návštevníci kládli.  
Letné prázdniny deti trávia aj v knižnici, okrem pravidelných prázdninových utorkov s programom pre 
verejnosť sme pripravili aj špeciálny prázdninový program pre letné tábory alebo školské kluby, od 
tvorivých dielní, dramatizácie literárnych diel, zážitkového čítania po kvízy v knižnici, spolu 14 letných 
podujatí. Prístupná bola aj výstava drevených hračiek od ľudového remeselníka p. Pokojného.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edičná a propagačná činnosť 
 
Publikácie vydané Malokarpatskou knižnicou v Pezinku v roku 2017 

1. Kalendárium regionálnych osobností okresov Pezinok, Malacky a Senec 2018 / [zost.: 
Daniela Sedláčková ; zodp. red. Daniela Tóthová]. - Pezinok : Malokarpatská knižnica v 
Pezinku, 2017. (V elektronickej forme) 

2. Okres Pezinok v tlači : štvrťročník / [zost.: Daniela Sedláčková ; zodp. red. Daniela 
Tóthová]. - Pezinok : Malokarpatská knižnica v Pezinku, 2017. (V elektronickej forme) 
 

3. Okres Senec v tlači : polročník / [zost.: Daniela Sedláčková ; zodp. red. Daniela 
Tóthová]. - Pezinok : Malokarpatská knižnica v Pezinku, 2017. (V elektronickej forme) 

4. Okres Malacky v tlači : polročník / [zost.: Daniela Sedláčková ; zodp. red. Daniela 
Tóthová]. - Pezinok : Malokarpatská knižnica v Pezinku, 2017. (V elektronickej forme)  

5. OČK(o) 1/2017, 2/2017. Časopis knihovníkov okresov Pezinok, Malacky a Senec. Zost. 
K. Benciová. – Pezinok, Malokarpatská knižnica v Pezinku 2017. (V elektronickej 
forme).  

 



Bibliografické letáky regionálnych osobností, ako sprievodný materiál k aktivitám 
a podujatiam knižnice: 

6. Meissl, František Karol (1837 - 1934) - (180. výročie narodenia) - bibliografický leták. 
[Zost.: Michaela Kosová, Daniela Sedláčková]. - Pezinok : Malokarpatská knižnica v 
Pezinku, 2017. - Určené pre širokú verejnosť.   

7. Šikula, Viliam F. (1942 - 1995) - (75. výročie narodenia) - bibliografický leták. [Zost.: 
Michaela Kosová, Daniela Sedláčková]. - Pezinok : Malokarpatská knižnica v Pezinku, 
2017. - Určené pre širokú verejnosť.   

8. Ilečko, Alexander - (80. výročie narodenia) - bibliografický leták. [Zost.: Michaela 
Kosová, Daniela Sedláčková]. - Pezinok : Malokarpatská knižnica v Pezinku, 2017. - 
Určené pre širokú verejnosť.   

9. Šikulová, Veronika - (50. výročie narodenia) - bibliografický leták. [Zost.: Michaela 
Kosová, Daniela Sedláčková]. - Pezinok : Malokarpatská knižnica v Pezinku, 2017. - 
Určené pre širokú verejnosť.   

10. Vadkerti-Gavorníková, Lýdia (1932 - 1999) - (85. výročie narodenia) - bibliografický 
leták. [Zost.: Michaela Kosová, Daniela Sedláčková]. - Pezinok : Malokarpatská knižnica 
v Pezinku, 2017. - Určené pre širokú verejnosť.   

11. Šteberl, Ondrej (1897 - 1977) - (120. výročie narodenia a 40. výročie úmrtia) - 
bibliografický leták. [Zost.: Michaela Kosová, Daniela Sedláčková]. - Pezinok : 
Malokarpatská knižnica v Pezinku, 2017. - Určené pre širokú verejnosť.   

12. Kubal, Viktor (1923 - 1997) - (20. výročie úmrtia) - bibliografický leták. [Zost.: Michaela 
Kosová, Daniela Sedláčková]. - Pezinok : Malokarpatská knižnica v Pezinku, 2017. - 
Určené pre širokú verejnosť.   

13. Žarnovický, Július (1853 - 1917) - (100. výročie úmrtia) - bibliografický leták. [Zost.: 
Michaela Kosová, Daniela Sedláčková]. - Pezinok : Malokarpatská knižnica v Pezinku, 
2017. - Určené pre širokú verejnosť.   

14. Dvořák, Pavel - (80. výročie narodenia) - bibliografický leták. [Zost.: Michaela Kosová, 
Daniela Sedláčková]. - Pezinok : Malokarpatská knižnica v Pezinku, 2017. - Určené pre 
širokú verejnosť.   

15. Štohl, Ján (1932 - 1993) - (85. výročie narodenia) - bibliografický leták. [Zost.: Michaela 
Kosová, Daniela Sedláčková]. - Pezinok : Malokarpatská knižnica v Pezinku, 2017. - 
Určené pre širokú verejnosť.   

16. Jurík, Ľuboš - (70. výročie narodenia) - bibliografický leták. [Zost.: Michaela Kosová, 
Daniela Sedláčková]. - Pezinok : Malokarpatská knižnica v Pezinku, 2017. - Určené pre 
širokú verejnosť.   

 
 
Granty a projekty 
 
MESTO PEZINOK  
Dotácie Mesta Pezinok na kultúru – žiadosť na činnosť: Vzdelávacie a literárne podujatia pre 
deti a dospelých čitateľov a  návštevníkov  
Žiadaná podpora: 1800,00 EUR  
Pridelená dotácia: 700,00 EUR 
 
FOND NA PODPORU UMENIA 
Program 1.5.4 : Projekt FELIBER POETRY – festival poézie 



Žiadaná podpora: 9 500,00 EUR  
Pridelená dotácia: 7 000,00 EUR 
 
FOND NA PODPORU UMENIA 
Program 5.1.1: Projekt: Zariadenie novej pobočky  
Žiadaná podpora: 8 700,00 EUR  
Pridelená dotácia: 5 000,00 EUR 
 
FOND NA PODPORU UMENIA 
Program: 5.1.2: Projekt: Čítajme!  (realizácia kultúrnych podujatí knižnice) 
Žiadaná podpora: 2 750,00 EUR  
Pridelená dotácia: 2 500,00 EUR 
 
FOND NA PODPORU UMENIA 
Program: 5.1.3: Projekt Čítanie je „in“ 
Žiadaná podpora: 13 500,00 EUR  
Pridelená dotácia: 6 000,00 EUR 
 
Knižnica propagovala svoje podujatia a činnosť prostredníctvom  propagačných letákov a plagátov 
v priestoroch knižnice a na frekventovaných miestach v meste, pravidelne uverejňovala informácie 
o novinkách a podujatiach na webovej stránke knižnice a na sociálnej sieti Facebook, na odborných 
webových stránkach pre knižnice (Infolib, Do knižnice),  na webových stránkach  mesta Pezinok 
a Pezinskej televízie. Hlavné podujatia propagovala aj prostredníctvom FB udalostí.  Príspevky 
o pripravovaných a realizovaných podujatiach, o činnosti, plánoch a víziách knižnice boli publikované 
v regionálnych periodikách a médiách (TV Pezinok, Rádio Regina, Rádio Devín, Jednotka RTVS, 
Pezinčan, Pravda, SME) a v odbornej tlači. Pre webovú stránku Pezinskej televízie mesačne 
pripravujeme krátke informácie o aktuálne jubilujúcich regionálnych osobnostiach a knižných 
novinkách. 
 
INFORMÁCIE O HOSPODÁRENÍ  
 
1. DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK k 31.12.2017: 525 911,80 
 
2. KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY: 3 233,42 – preplatok zo zúčtovania plynu 
 
3. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY, ZÁVAZKY VOČI DODAVATEĽOM , či ZAMESTNANCOM: iba 
záväzky voči dodávateľom vo výške 489,70  
 
4. BANKOVÉ ÚVERY k 31.12.2017: žiadne 
 
5. FINANČNÉ PROSTRIEDKY pozostávajúce zo zostatku na BU: 40,30  
zostatky na grantovom účte: 5 410 – projekty sa realizujú ešte aj v r. 2018  
účet sociálneho fondu: 177,47 
 
6. CELKOVÉ NÁKLADY ROKU 2017 boli v sume 346 180,65 a pozostávali z nasledovných  
položiek:  
 
- SPOTREBA MATERIÁLU A ENERGIE: 67 818,99 
- SLUŽBY: 27 418,08 
- OSOBNÉ NÁKLADY: 237 379,52 
- DANE A POPLATKY: 1 626,20 



- OSTATNÉ NÁKLADY NA PREVÁDZKOVÚ ČINNOSŤ: žiadne 
- ODPISY A REZERVY: 10 991,31 
- FINANČNÉ NÁKLADY: 946,55 
- SPLATNÁ DAŇ Z PRÍJMOV: nie je 
 
7. CELKOVÉ VÝNOSY V ROKU 2017 boli v sume 348 073,05 a pozostávali z nasledovných 
položiek:  
 
- TRŽBY: 9 213,56 
- PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ: 3 376,09  
- TRANSFERY: 335 483,40 
 
8. ZARIADENIE DOSIAHLO V ROKU 2017 VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA za rok 2017: 
1 892,40. 
  



 
 

Príloha: 
LITERÁRNE, KUTLÚRNE A VZDELÁVACIE PODUJATIA MALOKARPATSKEJ KNIŽNICE V PEZINKU 

V ROKU 2017 
JANUÁR: 
PODUJATIA PRE DETI: 

• Beseda so spisovateľom Marekom Vadasom 

• Čítanie je IN, cyklus literárnej výchovy pre školy 
o Maťko a Kubko 
o Pes a mačka (na motívy knihy J. Čapka) 
o Povesti 

• Hodiny informačnej výchovy  - 4 podujatia 

• Kým školský zvonček zazvoní – 6 podujatí   

• Popoludnia s rozprávkou – 6 podujatí   

• Hrdina vo mne – 1 podujatie 

• V kolotoči kníh - 3 podujatia 

• LEKCIA MALÉ KARPATY: Osobnosti malokarpatského regiónu – 2 podujatia 

• ČO V NÁS ŽIJE? TRADÍCIE! – 2 podujatia 

• Literárno-výtvarná súťaž. Téma: Život nevidiaceho 
PODUJATIA PRE DOSPELÝCH: 

• Literatúra v Radnici: Večer s Michalom Havranom 

• Tréning pamäti a koncentrácie – 3 podujatia 

• Aktovka Vincenta Šikulu – vernisáž a beseda v Informačnom centre, Ivanka pri  Dunaji 
 

FEBRUÁR: 
PODUJATIA PRE DETI: 

• Beseda so spisovateľkou Lenou Riečanskou  

• ČÍTANIE JE IN:  
o Beseda o knižke M. Ďuríčkovej, Danka a Janka 
o  Komiks 
o Dvojjazyčné stretnutie (vydavateľstvo Albatros-Edika) 
o  Beseda o knihe A. de Saint-Exupéryho, Malý princ 

• Kým školský zvonček zazvoní – 4 podujatia  

• Popoludnia s rozprávkou – 5 podujatí  

• Hrdina vo mne - 2 podujatia 

• V kolotoči kníh - 3 podujatia 

• ČO V NÁS ŽIJE? TRADÍCIE! - 3 podujatia 

• Jarné prázdniny - Tvorivé dielne pre CVČ – denný tábor 

• Literárno-výtvarná súťaž. Téma: Láska je, keď... 
PODUJATIA PRE DOSPELÝCH: 

• Literatúra v Radnici: Literatúra a jej vydavatelia, hostia Juraj Heger, Juraj Koudela, Albert 
Marenčin  

• Konvália – beseda s Denisou Fulmekovou o knižnej novinke 

• Tréning pamäti a koncentrácie – 4 podujatia 
 

 
MAREC: 
PODUJATIA PRE DETI: 

• Noc s Andersenom   



• Beseda so spisovateľom Júliusom Belanom 

• Beseda s Vandou a Jurajom Raýmanovcami  

• Osmijankova tvorivá dielňa na motívy knihy Bola raz jedna trieda od Kristy Bendovej a Tomáša 
Janovica 

• Deň s knihou – povolania  - literárne pásmo spojené s tvorivými dielňami 

• ČO V NÁS ŽIJE? TRADÍCIE! – 9 podujatí 

• Slávnostné vyhodnotenie Literárno-výtvarnej súťaže za rok 2016 

• Hodiny informačnej výchovy  - 1 podujatie   

• Kým školský zvonček zazvoní – 8 podujatí  

• ČÍTANIE JE IN:  
o Vznik písma, kníh 
o Báje a povesti 
o Beseda ku knihe Stratený kľúčik od Marcely Bielikovej  
o Beseda ku knihe Filipove dobrodružstvá od  Jacquesa Breuila 

• Popoludnia s rozprávkou – 6 podujatí   

• Hrdina vo mne -  6 podujatí 

• V kolotoči kníh - 3 podujatia 

• Tvorivé dielne – prechádzka čarovnou záhradou SPŠ PK, praktická škola  

• Beseda s Veronikou Šikulovou v Modre  

• Literárno-výtvarná súťaž. Téma: Rozprávky Pavla Dobšinského  
PODUJATIA PRE DOSPELÝCH: 

• Literatúra v Radnici : „Homo liber“ -  hosť Daniel Hevier  

• Beseda s Jarom Rihákom o knihe  Pentcho  

• Mozog veľký zázrak, prednáška o mozgu a pamäti -  hosť MUDr. Elena Žigová (Týžden pamäti) 

• Liečebné hladovanie -  prednáška RNDr. Jozefa Valúcha CSc . 

• Tréning pamäti pre seniorov – 5 podujatí 

• Hodina literárnej výchovy v knižnici pre Obchodnú akadémiu Pezinok  

• Aktovka Vincenta Šikulu – vernisáž výstavy a beseda v Mestskom centre kultúry, Malacky 
 
APRÍL:  
PODUJATIA PRE DETI: 

• Beseda s ilustrátorom Jurajom Martiškom a vydavateľstvom Regent 

• VEĽKÉ VÍTANIE PRVÁČIKOV V KNIŽNICI – 1 podujatie 

• ČO V NÁS ŽIJE? TRADÍCIE! – 2 podujatia 

• Čítanie je IN, cyklus literárnej výchovy pre školy 
o Beseda o knižke E. J. Grocha – Tuláčik a Klára  
o Báje a povesti – 2 podujatia 

• Hodiny informačnej výchovy – 3 podujatia 

• Kým školský zvonček zazvoní - 4 podujatia 

• Popoludnia s rozprávkou - 6 podujatí 

• Hrdina vo mne -  4 podujatia 

• V kolotoči kníh - 3 podujatia 

• Literárno-výtvarná súťaž. Téma: Matka Zem a jej deti  

• Cesta drakov – slávnostné vyhodnotenie výtvarnej a literárnej súťaže a odovzdávanie cien, v 
spolupráci s Centrom voľného času Pezinok  

PODUJATIA PRE DOSPELÝCH: 

• Literatúra v Radnici:  Náš Ján Kupecký, hosť Oliver Solga 

• Terézia Vansová – prednáška PhDr. Agáty Petrakovičovej Šikulovej k 160. výročiu narodenia 
spisovateľky, etnografky, novinárky , zakladajúcej členky spolku Živena  

http://192.168.1.200/Carmen/sk/search-by-field?st=BY_FIELD&d=481&field=UF_AUTHORS&value=Breuil%2C+Jacques


• Vlk v knižnici, beseda s náčelníkom Lesoochranárskeho zoskupenia Vlk Jurajom                                
Lukáčom 

• Tréning pamäti pre seniorov – 3 podujatia 

• Aktovka Vincenta Šikulu – vernisáž výstavy a beseda v Dome kultúry v Dúbravke, Bratislava 

• Sedemdesiat sukieň mala, výstava autorskej tvorby textilnej výroby Marianny Fajnorovej 
z Ivanky pri Dunaji 

 
MÁJ: 
PODUJATIA PRE DETI: 

• Beseda so spisovateľom Ivanom Lesayom o knihe A-KO-ŽE (Lesankin fantastický svet) 

• Pán Policajt  - beseda s príslušníkom Mestskej polície Pezinok 

• Maľovaná abeceda – recitačná súťaž v prednese prózy a poézie (sprievodné podujatie FELIBER 
POETRY) 

• O pravde a lži čítanie s Mrkvičkom (T. Hujdič) pre Gymnázium Pezinok, sekunda 

• ČÍTANIE JE IN 
o Povesti – 1 podujatie 
o Beseda ku knihe Mimi a Líza – 1 podujatie 
o Vznik knihy – 1 podujatie 

• Hodiny informačnej výchovy -  4 podujatí 

• Kým školský zvonček zazvoní – 7 podujatí 

• Popoludnia s rozprávkou - 9 podujatí 

• ČO V NÁS ŽIJE? TRADÍCIE!  -  4 podujatia 

• Hrdina vo mne -  1 podujatie 

• V kolotoči kníh -  3 podujatia 

• Tvorivé dielne Tvorivé dielne – šperkáreň Spojenej školy , Praktická škola 

• Literárno-výtvarná súťaž. Téma: Keď budem dospelý...(o povolaní) 
PODUJATIA PRE DOSPELÝCH: 

• Literatúra v Radnici: „ Tak čo vás trápi ?“ s prof. Pavlom Traubnerom a Katarínou Hradskou                                                                 

• Beseda študentov Gymnázia v Pezinku: hosť  Vanda Rozenbergová  

• Beseda s autorkou V. Rozenbergovou – 30.5., verejnosť, čitáreň MKP, 21 návšt.  

• Tréning pamäti  - 4 podujatia 
 

 
JÚN: 
PODUJATIA PRE DETI: 

• Beseda so spisovateľkou Máriou Štefánkovou a ilustrátorkou Petrou Štefankovou  o knihe My 
už vieme všeličo  

• Čítanie je IN, cyklus literárnej výchovy pre školy 
o Besede ku knihe Filipove dobrodružstvá – putovanie po ľudskom tele a objavovanie 

jeho záhad, 2 podujatia  

• ČO V NÁS ŽIJE? TRADÍCIE! – 3 podujatia 

• Hrdina vo mne – 3 podujatia 

• V kolotoči kníh - 1 podujatie 

• Deň detí – 3 podujatia 

• Celé Slovensko číta deťom – 1 podujatie 

• Hodiny informačnej výchovy  - 8 podujatí 

• Kým školský zvonček zazvoní -  5 podujatí 

• Popoludnia s rozprávkou – 7 podujatí 

• VEĽKÉ VÍTANIE PRVÁČIKOV V KNIŽNICI – 1 podujatie 

• Literárno-výtvarná súťaž. Téma: Za pokladmi permoníkov 



PODUJATIA PRE DOSPELÝCH: 

• Literatúra v Radnici: „Je slovenská literatúra svetová?“, hostia Stanislav Vallo, Miroslava 
Vallová 

• Prezentácia e- knihy Ľ. Mazúchová  - Hamzová „ Skutočný príbeh“  

• Prezentácia knihy M. Laiferovej „ Ako si spríjemniť a okoreniť život“ 

• Vernisáž výstavy keramiky Jakuba a Mariána Lišku – „modranska: prestreté (Keramické trhy 
Pezinok) 

• Feliber poetry 2017. Medzinárodný festival poézie Pezinok - Modra 
PODUJATIE PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ 

• Seminár pre detských knihovníkov s Tiborom Hujdičom, podujatia pre čitateľov staršieho 
školského veku (11-15 rokov) – pre knihovníkov verejných knižníc BSK 

 
 
JÚL: 
PODUJATIA PRE DETI: 

• PRÁZDNINOVÝ CYKLUS V KNIŽNICI SA NENUDÍME – PRÁZDNINOVÉ UTORKY 
o Klobúková oslava (pre verejnosť) 
o Knižní priatelia Johannesa Jensena – 2 podujatia ( pre verejnosť + letné tábory) 
o Výcvik agentov ( pre verejnosť + letné tábory) 
o Knihožrútska záložka (pre verejnosť) 
o Po stopách umenia: ilustrátori (pre výtvarný tábor z MaMaTaTaJa) 
o Knihomoľský kvíz (pre verejnosť) 

• Výstavka kníh na tému Čo v nás žije? Tradície! 

• Výstava kníh k projektu Prečítané leto 
PODUJATIA PRE DOSPELÝCH: 

• Literárny kolotoč (Pezinské kultúrne leto) „Literatúra bodka sk „ – hostia:  Monika 
Kompaníková, Marta Bábiková, Agda Bavi Pain, Dvaja z Prešporka 

 
AUGUST: 
PODUJATIA PRE DETI: 

• PRÁZDNINOVÝ CYKLUS V KNIŽNICI SA NENUDÍME – PRÁZDNINOVÉ UTORKY 
o Drevené hračky  (pre verejnosť + letný tábor Karate) 
o Prázdniny na ostrove Kurekuredut na motívy knihy Pipi Dlhá Pančucha -  EDUdrama  

(pre verejnosť) 
o Príbehy a ich život + tvorba záložky ( pre letné tábory) 
o  Slovíčkarenie (pre verejnosť) 
o Po stopách umenia: ilustrátori (podujatie pre výtvarný tábor z MaMaTaTaJa) 
o  Knihobranie (pre verejnosť) 

• Výstavka kníh na tému Čo v nás žije? Tradície! 

• Výstava kníh k projektu Prečítané leto 
 
 
SEPTEMBER: 
PODUJATIA PRE DETI: 

• Beseda s Taťjanou Lehenovou o knižke Je Miška myškou? 

• Beseda s Veronikou Šikulovou o knižke To mlieko má horúčku 

• Popoludnia s rozprávkou – 3 podujatia 

• Hodiny informačnej výchovy  - 3 podujatia 

• Výstavka ilustrácií približujúcich deťom slovenský rok v minulosti 

• Literárno-výtvarná súťaž. Téma: Medzi vinohradmi 
PODUJATIA PRE DOSPELÝCH: 



• Literatúra v Radnici: „ Anasoft Litera ? Anasoft Litera!, hostia – M. Habaj, O. Štefánik , I. Gibová, 

• Vernisáž výstavy Sylvie Hrdlovičovej „ Na hodvábe maľované„ 
 
OKTÓBER:  
PODUJATIA PRE DETI: 

• Beseda s Máriusom Kopcsayom a Pavlom Matejovičom o klimatických zmenách 

• Všetko alebo NIČ: beseda s Katarínou Grichovou z Lesoochranárskeho  zoskupenia VLK 

• Hravo čítame s Osmijankom o školských záhadách – dramatizované čítanie v podaní n.o. 
Osmijanko 

• Čítanie je IN, cyklus literárnej výchovy pre školy 
o Beseda o knižke J. E. Grocha, Tuláčik a Klára  

• ČO SA SKRÝVA V LESE? – 5 podujatí 

• Hodiny informačnej výchovy  - 1 podujatie 

• Kým školský zvonček zazvoní -  3 podujatia 

• Popoludnia s rozprávkou – 5 podujatí 

• Výstavky kníh k polročnému cyklu Čo sa skrýva v lese 

• Literárno-výtvarná súťaž. Téma: Stromy – pľúca Zeme 
PODUJATIA PRE DOSPELÝCH: 

• Literatúra v Radnici: Všetko alebo nič. Hosť Juraj Lukáč náčelník Lesoochranárskeho  
združenia VLK, 

• Timrava vo výbere poetky Dany Podrackej – pre spolok Živena 

• Živý bič – beseda s Michalom Havranom o knihe Analfabet – pre Gymnázium Pezinok 

• Vodné znamenia, vernisáž výstavy fotografky Ľuby Lacinovej spojená s literárnym večerom 
poetky Ivice Ruttkayovej 

• Tréning pamäti pre seniorov 

• Mesiac úcty k starším- zápis seniorov zdarma 
 
 
NOVEMBER:  
PODUJATIA PRE DETI: 

• Beseda s Máriusom Kopcsayom a Klimentom Ondrejkom (geografia, rekordy) 

• Beseda s Perom Le Kvetom o knižke Chlapec s očami ako hviezdy 

• Čítanie je IN, cyklus literárnej výchovy pre školy 
o Beseda o knižke Ako Jožko Pletko... 
o Beseda o knižke Danka a Janka 

• ČO SA SKRÝVA V LESE? – 4 podujatia 

• Hodiny informačnej výchovy  - 1 podujatie 

• Kým školský zvonček zazvoní -  7 podujatí 

• Popoludnia s rozprávkou – 10 podujatí 

• Literárno-výtvarná súťaž. Téma: Stromy – pľúca Zeme 

• Výstavky kníh k polročnému cyklu Čo sa skrýva v lese 

• Literárno-výtvarná súťaž. Téma: Čo mám na škole najradšej 
PODUJATIA PRE DOSPELÝCH: 

• Literatúra v Radnici: .  „ Povedz slovo čisté“, hostia spisovateľ Anton Baláž a Radoslav Passia 

• Beseda s astronómami Jurajom Tóthom a Dušanom Kalmančokom 

• Výstava Ľ. Lacinovej  Vodné znamenia     
 
 
DECEMBER: 
PODUJATIA PRE DETI: 



• ČO SA SKRÝVA V LESE? – 3 podujatia 

• Knihomoľský kvíz pre žiakov 3. ročníka ZŠ 

• Čarovný les  2 podujatia 

• EDUdrama: Zbojníčka Ronja 

• Beseda s Ľubomírom Navrátilom: Pletieme košíky 

• Beseda s Máriusom Kopcsayom a Dušanom Kalmančokom (astronómia) 

• Hodiny informačnej výchovy  - 8 podujatí 

• Kým školský zvonček zazvoní -  2 podujatia 

• Popoludnia s rozprávkou – 8 podujatí 

• Literárno-výtvarná súťaž. Téma: Môj najobľúbenejší zimný šport 
PODUJATIA PRE DOSPELÝCH: 

• Literatúra v Radnici: Literárny cirkus KK Bagalu „ Hostia : KK Bagala, Laco Kerata, Juraj Zaťovič 

• Bude na Vianoce padať sneh ? beseda s Pavlom a Janou Matejovičovcami   

 
         
 
 

 
 


