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Vráťme knihy do knižníc...? 
 
 Neviem ako vám, ale mne sa zdá, že sa nám knihy z knižníc pomaly 
vytrácajú. Samozrejme, nie doslova, ale v istom zmysle slova. Prostriedky 
vynaložené na nákup „klasických“ kníh sa vo verejných knižniciach skôr ne-
zvyšujú ako zvyšujú - ak to u vás v knižnici neplatí, som úprimne rád a teší 
ma to. Zaujímavé je, že v rámci rôznych kampaní a projektov „vraciame kni-
hy do škôl“ (veď to je v poriadku, nič proti tomu), v knižniciach môžeme tiež 
dostať „jednu knihu ročne“ z radov verejnosti, fyzické a iné osoby ponúkajú 
a darujú občas knižniciam knihy nadbytočné, nepotrebné a „zavadzajúce“ z 
rôznych dôvodov, knihy vracajú do knižníc aj poctiví čitatelia, pravda, to sú 
knihy, ktoré už cirkulujú v knižničnom „obehu“ a teda nejde o prírastok... 
 Tiež sa možno občas stretnúť s rôznymi kampaňami, projektmi a ak-
ciami - ináč mediálne výdatne podporovanými - ktoré organizujú všakovaké 
právnické a iné osoby, a kde ide o knihy a knižnú kultúru, len tie knižnice a 
knižničná kultúra z toho nejako vypadávajú, prípadne ich spoluúčasť je viac 
než mizivá, čo je zarážajúce a dehonestujúce. A čo je závažnejšie, v snahe 
byť čo najviac „in“ a nezmeškať vlak rútiaci sa obrovskou rýchlosťou neved-
no kam - snažíme sa v knižniciach držať krok s nastoleným tempom, ktoré 
niekto (nepochybujem, že s čo najlepším úmyslom) stanovil.  
 Treba však vytvoriť rovnaké alebo optimálne podmienky pre všetkých 
zúčastnených. Základným pravidlom každej hry sú správne rozdané karty. A 
tie musia dostať všetci hráči, nielen tí, čo sedia nablízku a priamo za stolom. 
Pekným príkladom je príspevok od kolegýň z Univerzitnej knižnice. Verejné 
a vedecké knižnice Bratislavského kraja sa na „fejsbuku“ celkom pekne 
(vďaka nadšeniu a obetavosti istých svojich pracovníkov) realizujú i napriek 
tomu, že k tomu nemajú nijaké mimoriadne extra podmienky a predpoklady 
(verejné určite nie) v zmysle zabezpečenia potrebných (tak materiálnych ako 
i personálnych) náležitostí ku komunikácii na webových sociálnych sieťach a 
internete vôbec. A to napriek tomu, že práve knižnice sú tými inštitúciami, 
ktoré by mali a mohli v oveľa väčšej miere rozvíjať sociálno-informačno-
komunitný rozmer v tejto oblasti. Pretože práve sociálny priestor je jedným z 
možných východísk pre integračné chápanie rôznych typov knižníc a "obru-
suje" alebo "poľudšťuje" ich špecifiká a zameranie. 
 A keďže tento úvodník je o vracaní a požičiavaní, patrí sem i otázka 
finančnej neduživosti knižničných inštitúcií, tých verejných určite. Ešte stále 
totiž existujú názory, že (knižničná) kultúra zisk netvorí, tak je neefektívne 

    

Tak trochu o vracaní a požičiavaní ...Tak trochu o vracaní a požičiavaní ...Tak trochu o vracaní a požičiavaní ...Tak trochu o vracaní a požičiavaní ...     
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Príhovor predsedníčky Príhovor predsedníčky Príhovor predsedníčky Príhovor predsedníčky     
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vkladať do nej finančné prostriedky. Je to presne tak, ako to opisuje predsed-
níčka našej krajskej pobočky vo svojom príhovore. To, čo knižnice „uvaria“ 
v podstate z ničoho a „na kolene“, pripravia samozrejme aj iní (i keď ani to 
nie vždy), ale s podstatne väčším tímom a finančnými prostriedkami na to 
určenými. Aj bilancia činnosti bratislavských verejných knižníc (E. Šulajová) 
a mimobratislavských verejných knižníc (K. Benciová) za rok 2012 mnohé 
signalizuje. Z napísaného dýcha množstvo nápadov, sála obetavosť a nadše-
nie, nezištnosť v prospech spoločnej veci. No popritom badať už náznaky 
istého pnutia, veď výkony a energia, ktorá ich vytvára, nie sú nevyčerpateľ-
né. A preto si myslím, že keď vrátime knihy do knižníc - rozumej, keď neo-
pustíme zdravý rozum a nezradíme svoju celkom normálnu „knihovnícku“ 
človečinu zbavenú dobou vynucovaných a vykonštruovaných častokrát pseu-
doriešení - budú sa do knižníc vracať aj knihovníci a stredná „knihovnícka“ 
škola bude opäť knihovnícka a v literárnych a iných na kultúru zameraných 
reláciách a programoch sa zjavia aj pracovníci knižníc.  
 Zdá sa vám, že som sa odklonil od témy a nie je jasné, čo som vlastne 
chcel povedať? Vôbec nie. Len si myslím, že by sme mali byť hrdí a pyšní na 
prácu, ktorú vykonávame a na výsledky, ktoré sme dosiahli. Lebo príde doba, 
keď po odchode istých generácií v slovenskom knihovníctve zrazu niekto 
zistí, že už to nefunguje tak ako by malo. Lebo požičiavať už nebude z čoho a 
vracať nebude čo. A tí, čo nezištne požičiavali z presvedčenia a v záujme 
dobrej veci bez nároku na odmenu tu už nebudú a tak tí, čo by aj chceli - už 
aj keď len zo slušnosti - vrátiť požičané, nebudú mať komu. 
          
         Výkonný 
 
  
 
 
 
                                                                                                                         
 
Milí kolegovia! 
 
 Pri pohľade z okna sa ani nezdá, že máme za sebou už pomaly prvý 
polrok tohto roku, pred nami prázdniny a letné dovolenky. Tí z nás, ktorí ma-
jú menej šťastia a pracujú na pracoviskách bez vlastnej kotolne, povyťahovali 
svetre a hrubé ponožky, aby ako-tak zvládli výpožičné služby. Nie, v žiad-
nom prípade sa nechystám fušovať do remesla meteorológom a hodnotiť ne-
zvyčajné klimatické podmienky.  K tejto úvahe ma viedol náhodne vypočutý 
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rozhovor dvoch dám na úrade, ktoré si medzi sebou – kráčajúc po chodbe 
zabalené v dekách a kožušinových papučiach rozprávali – „Čo si o nás budú 
stránky myslieť, keď sme tu také vyobliekané“.  Nuž, čo by si asi tak mysleli 
- všetci vieme, že je zima, nekúri sa a omnoho viac ako teplé ponožky, strán-
ky zaujíma ochota a ústretovosť, s akou sa im bude úradník venovať. Čiže 
v duchu hesla „imidž je nanič“, by som sa mohla dostať k podstate toho, kam 
sa chcem dopísať. To, že mnohé naše knižnice zápasia s nedostatkom finan-
cií, že poskytujú služby v nevyhovujúcich a zastaraných priestoroch je fakt, 
o ktorom sa už veľa hovorilo aj písalo. Fakt je aj to, že každý človek sa lepšie 
cíti v prostredí, ktoré je útulné, upravené, estetické. Ale ani tá najkrajšie za-
riadená budova, v ktorej zákazníkov obsluhuje nepríjemný a arogantný perso-
nál, nevyváži ľudskosť a prívetivosť, hoci aj v ošarpanej budove. 
 Nedávno, pri obhajobe každoročných rozborov činnosti a hospodárenia  
predseda našej „skúšobnej“ komisie položil otázku: „Povedzte mi, koľko ľudí 
a za aký plat robí všetky tie aktivity? Platíte im nadčasy? „ Moje odpovede 
o tom, že všetkých tých 5 ľudí v podstate vo voľnom čase, len na základe 
svojho presvedčenia a nadšenia, popri výpožičnej službe, bez príplatkov za 
nadčasy, bolo ochotných celoročne pripravovať aktivity pre deti a dospe-
lých, vyvolali pre mňa neočakávanú, no po dlhom čase o to príjemnejšiu re-
akciu. Slová uznania a chvály za to, že často suplujeme úlohu rodiny aj školy 
pri výchove detí, nahrádzame sociálne kontakty s najbližšími pre našich se-
niorov, poskytujeme priestor pre znevýhodnených. 
 Skutočne po období, kedy som začínala pochybovať o význame našej 
práce, boriac sa so skracovaním rozpočtu, odstránením pojmu knihovníctva 
z názvu strednej školy, ktorá by nám mala pripravovať nové knihovnícke po-
sily, škrtaní grantových programov a akejsi ľahostajnosti až nezáujmu, som 
začala mať pocit, že sa niečo pohlo. A to niečo neboli len masy valiacej sa 
vody v Dunaji. 
 Odchádzala som s dobrým pocitom. Napriek počasiu, zatekajúcim stre-
chám, netesniacim oknám a hrubým ponožkám vo výpožičnej službe. S dob-
rým pocitom a možno trocha iným pohľadom aj na to, či má zmysel knihov-
nícke spolčovanie sa  a práca nadčas bez nároku na odmeny. 
 Tak mi nedá neskončiť túto krátku úvahu znova jedným odpočutým 
citátom zmoknutej čitateľky: „Konce sveta môžu mať rôznu podobu“. Iste, 
nielen podobu klimatických zmien. Koniec niečoho totiž väčšinou znamená 
začiatok iného. Možno začiatok zmien v myslení a nazeraní na veci iným 
spôsobom, v zmene postoja a prístupu. A možno raz, niekedy, v budúcnos-
ti ...sa dočkáme aj toho materiálneho uznania. 
         
        Jana Vozníková 
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Eva Šulajová 
 

Verejné knižnice v Bratislave v roku 2012 
 
 Príspevok je spracovaný na základe podkladov zo štatistických výka-
zov a komentárov verejných knižníc v Bratislave. Použité fotografie sú z ar-
chívu Mestskej knižnice v Bratislave. 
 Na území Bratislavy v roku 2012 tvorilo sieť verejných knižníc 
v Bratislave 18 knižníc (1 regionálna knižnica, 4 mestské knižnice, 8 obec-
ných knižníc s profesionálnym a 5 obecných knižníc s neprofesionálnym za-
mestnancom) a ich 22 pobočiek: 
- regionálna knižnica: Mestská knižnica v Bratislave, 
- mestské knižnice: Staromestská knižnica so štyrmi pobočkami, Knižni-
 ca Ružinov so štyrmi pobočkami, Knižnica Bratislava - Nové Mesto 
 s tromi pobočkami a Miestna knižnica Petržalka s desiatimi pobočka-
 mi, 
- obecné knižnice s profesionálnym zamestnancom: pokrývajú svojou 
 činnosťou mestské časti Vrakuňa, Podunajské Biskupice s jednou po
 bočkou, Rača, Vajnory, Dúbravka, Karlova Ves, Lamač a Devínska 
 Nová Ves, 
- obecné knižnice s neprofesionálnym zamestnancom pokrývajú svojou 
 činnosťou mestské časti Devín, Záhorská Bystrica, Jarovce, Rusovce 
 a Čunovo. 
 
 Úvodom 
 
 Základným poslaním každej knižnice je prostredníctvom knižnično-
informačných služieb zabezpečovať slobodný prístup k informáciám šíreným 
na všetkých druhoch nosičov vrátane miestnych a regionálnych informácií a 
tieto v rámci knižničného systému mesta koordinovať; budovať, ochraňovať 
a sprístupňovať univerzálny knižničný fond a organizovať kultúrno-vzdelá-
vacie podujatia. Okrem toho sa knižnice musia zameriavať na vývoj 
v spoločnosti a reagovať na vývoj technológií tak, aby obyvateľstvu zabezpe-

Nasledujúci príspevok  informuje Nasledujúci príspevok  informuje Nasledujúci príspevok  informuje Nasledujúci príspevok  informuje     
o stave verejného knihovníctva o stave verejného knihovníctva o stave verejného knihovníctva o stave verejného knihovníctva     

vvvv    meste Bratislava ... meste Bratislava ... meste Bratislava ... meste Bratislava ...     
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čili plnohodnotné služby informačnej inštitúcie s možnosťou využitia elektro-
nických služieb. 
 Verejné knižnice v Bratislave (ďalej je použitá aj skratka VKB) plnili 
v roku 2012 všetky úlohy vyplývajúce zo základného poslania a analýza vý-
sledkov ich činnosti za rok 2012 poukázala na to, že patria medzi inštitúcie, 
ktoré sú neustále využívané verejnosťou. Zároveň tvoria pevnú súčasť posky-
tovaných služieb v mieste svojho pôsobenia. Ich knižničný fond obsahuje 
1 211 921 dokumentov, ktoré sú určené pre všetky vekové kategórie čitate-
ľov. 36 346 občanov sa zaregistrovalo za čitateľa VKB, z nich bolo 10 419 
detí do 15 rokov. Celoročne knižnicu navštevovali - za účelom využitia kniž-
ničných služieb knižnice zaevidovali 444 692 návštevníkov, ďalších 82 270 
návštevníkov navštívilo knižničné podujatia. Priaznivo vyznelo aj využívanie 
online služieb knižníc (návštevy webových stránok, vstupy do elektronického 
katalógu, návštevy internetu a využívanie externých informačných zdrojov 
ako aj elektronických referenčných služieb). V roku 2012 po nich siahlo 
350 131 návštevníkov, čo je o 14 794 viac ako v roku 2011. Zásluhu na tom 
má aj rozšírenie technického vybavenia knižníc – v roku 2012 do knižníc 
pribudlo 14 počítačov. Celkovo ich vlastnia 239, z nich 100 je s pripojením 
na internet. Elektronický katalóg má 8 knižníc, dve poskytujú aj vzdialený 
prístup k licencovaným elektronickým informačným zdrojom EBSCO a 
SpringerLink. Rok 2012 však pre viaceré knižnice predstavoval rok šetrenia 
finančných výdavkov. Prejavilo sa to prepúšťaním zamestnancov, krátením 
prevádzkového času aj dvíhaním poplatkov za knižničné služby. Napriek to-
mu všetky nielenže nakúpili nové dokumenty do knižničného fondu (čo sa 
každý rok nepodarí), ale niektoré vybudovali aj nové oddelenia alebo aspoň 
zrekonštruovali časť svojich priestorov. Medzi tieto úspechy v roku 2012 
jednoznačne zaraďujeme skutočnosť, že Staromestská knižnica napriek fi-
nančným obmedzeniam v októbri 2012 slávnostne sprístupnila nové Centrum 
pre deti a mládež v centrálnej knižnici na Blumentálskej 10/a. V štádiu budo-
vania má aj oddelenie pre zdravotne znevýhodnených používateľov (najmä 
zrakovo a sluchovo). V troch knižniciach sme zaznamenali vznik nových či-
tární či čitárenských kútikov, z toho Miestna knižnica Petržalka, ktorá do ro-
ku 2011 nemala čitáreň, vykázala za rok 2012 hneď dve. Zároveň vo verej-
ných knižniciach v Bratislave pribudli miesta na sedenie, ich počet sa zvýšil 
o 91.  
 
 Základné ukazovatele činnosti 
 
 Verejné knižnice v Bratislave budujú, ochraňujú a sprístupňujú univer-
zálny knižničný fond obsahujúci knihy a špeciálne dokumenty, ktoré sú prí-
stupné širokej verejnosti.  
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 Knižničný fond VKB v roku 2012 tvorilo 1 211 921 dokumentov, 
z nich bolo 1 141 361 kníh (94,2 %),  43 636 audiovizuálnych dokumentov 
(3,6%), 1 981 elektronických dokumentov (0,2 %) a 24 943  iných špeciál-
nych dokumentov (2,1 %).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Do knižničného fondu každý rok pribúdajú nové knihy, dokumenty 
v podobe ročného prírastku a odbúdajú v podobe úbytku z dôvodu opotrebo-
vanosti, zastaranosti aj straty. V roku 2012 predstavoval celkový ročný prí-
rastok 25 561 dokumentov, z toho 19 620  bolo získaných kúpou, 5 876 
darom, 14 výmenou, 47 bezodplatným prevodom a 4 formou náhrady za 
stratený dokument.  
 

Ročný prírastok získaný kúpou za rok 2012 v jednotlivých VKB 

 Úbytok knižničných jednotiek z dôvodov opotrebovanosti, zastarania, 
poškodenia a straty v roku 2012 predstavoval 22 085 dokumentov. 
 
 Knižničný fond automatizovane spracováva  12 verejných knižníc: 
 

• Staromestská knižnica, Miestna knižnica Vrakuňa,  Knižnica Bratisla-
 va – Nové Mesto  a Miestna knižnica Petržalka majú automatizovane 
 spracovaný celý knižničný fond (100 %). 

Mestská knižnica  2 820 
Staromestská knižnica 2 896 
Knižnica Ružinov  2 058  
MK Vrakuňa      333 
MK Pod. Biskupice     290 
Knižnica BA-Nové Mesto  3 500 
MK Rača       221 
MK Vajnory      140 
MK Karlova Ves     538 

Dom kultúry Dúbravka, OKIS  86 
MK Lamač    74 
MK Devín    26 
MK Devínska N. Ves           131 
MK Záhorská Bystrica  48 
MK Petržalka6             388 
MK Jarovce    19 
MK Rusovce      9 
MK Čunovo    43 



11 

 

• Miestna knižnica Karlova Ves má spracovaných 72,3 % knižničného 
fondu, Mestská knižnica 97,2 %, Knižnica Ružinov 93,3 %, Miestna 
knižnica Lamač 58,6,0 %, Miestna knižnica Vajnory 55,0 %, Miestna 
knižnica Záhorská Bystrica 41,1 %, Miestna knižnica Podunajské Bis-
kupice 27,5 %   a Dom kultúry Dúbravka - OKIS 72,3 %. 

 

 Knižničný fond zatiaľ nespracovávajú 2 obecné knižnice s PZ: MK 
Rača, MK Devínska Nová Ves a 4 obecné knižnice s NZ: MK Devín, MK 
Jarovce, MK Rusovce a MK Čunovo. 
 

 Svoje služby a činnosť vrátane elektronického katalógu, cez ktorý má 
verejnosť prístup k univerzálnemu knižničnému fondu, propaguje na interne-
te prostredníctvom vlastnej webovej stránky osem knižníc: 

 

1. Mestská knižnica: www.mestskakniznica.sk  
2. Staromestská knižnica: www.starlib.sk 
3. Knižnica Ružinov: www.kniznica-ruzinov.sk 
4. Miestna knižnica Vrakuňa: http://kniznica.vrakuna.sk/katalog/ 
5. Miestna knižnica Podunajské Biskupice: www.biskupice.sk 
6. Knižnica Bratislava - Nové Mesto: www.kbnm.sk 
7. Miestna knižnica Karlova Ves: www.karlovaves.sk 
8. Miestna knižnica Petržalka: www.kniznicapetrzalka.sk. 
 

 Knižničný fond sa v knižniciach využíva prostredníctvom výpožičných 
služieb, a to absenčných domov a prezenčných v knižnici. V roku 2012 za-
mestnanci verejných knižníc v Bratislave zrealizovali  celkovo 1 780 
270  výpožičiek.     

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prehľad počtu výpožičiek v jednotlivých verejných knižniciach 

v Bratislave v roku 2012 
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 Z celkového počtu výpožičiek bolo 1 355 647 absenčných (76,1 %) 
a 424 623 prezenčných výpožičiek (23,9  %). 

 

 Knižnice poskytovali vyššie spomínané absenčné a prezenčné výpožič-
né a ďalšie knižnično-informačné služby návštevníkom aj používateľom, kto-
rí sa v nich zaregistrovali za aktívneho používateľa.  
 

 

V roku 2012 bolo v bratislavských verejných knižniciach zaregistro-
vaných 36 343 aktívnych používateľov, z nich bolo 10 419 používateľov do 
15 rokov, čo predstavuje 28,7 % z celkového počtu aktívnych používateľov.  

 
Prehľad počtu aktívnych používateľov VKB v roku 2012 

Mestská knižnica   225 609 
Staromestská knižnica 382 666 
Knižnica Ružinov   378 645 
MK Vrakuňa    32 205 
MK Pod. Biskupice  52 798 
Knižnica BA-Nové Mesto  202 108 
MK Rača    7 906 
MK Vajnory    7 873 
MK Karlova Ves   66 729 

Dom kultúry Dúbravka, OKIS  55 033 
MK Lamač     14 049 
MK Devín          783 
MK Devínska N. Ves   14 933 
MK Záhorská Bystrica     2 454 
MK Petržalka            334 794 
MK Jarovce                   176 
MK Rusovce                   582 
MK Čunovo                   930 

Mestská knižnica  7 635 
Staromestská knižnica 5 074 
Knižnica Ružinov  5 463  
MK Vrakuňa   902 
MK Pod. Biskupice  1 291 
Knižnica BA-Nové Mesto  4 192 
MK Rača    239 
MK Vajnory   299 
MK Karlova Ves  1 427 

Dom kultúry Dúbravka, OKIS  626 
MK Lamač    375 
MK Devín      98 
MK Devínska N. Ves  430 
MK Záhorská Bystrica  304 
MK Petržalka           7 887 
MK Jarovce      27 
MK Rusovce      29 
MK Čunovo      48 



13 

 

 Každý registrovaný používateľ alebo návštevník navštívi knižnicu 
spravidla viackrát do roka. Okrem týchto návštev knižnice sledujú aj počet 
návštevníkov na podujatiach, ktoré organizujú pre obyvateľov svojej mest-
skej časti. V roku 2012 do knižníc zavítalo spolu 526 962 návštevníkov, 
z nich 444 692 navštívilo knižnice za účelom využitia knižnično-
infomačných služieb a 82 270 navštívilo podujatia knižníc.  
 V štatistickom vykazovaní činnosti sa okrem osobných návštev 
v knižniciach a na ich podujatiach sleduje aj ukazovateľ počtu návštevníkov 
online služieb. Tento zahŕňa sumarizáciu počtu návštevníkov webovej strán-
ky, vstupov do elektronického katalógu, používateľov internetu, externých 
informačných zdrojov v knižnici aj elektronických referenčných služieb. 
V roku 2012 zaevidovali spolu 350 131 návštevníkov online služieb. 
 O tom, že sa verejné knižnice v Bratislave snažia udržiavať krok 
s vývojom technológií, svedčí aj fakt, že v roku 2012 vlastnili 239 osobných 
počítačov, z ktorých bolo 100 s pripojením na internet pre verejnosť. Ve-
rejný prístup na internet poskytovala Mestská knižnica na 39 PC, Staromest-
ská knižnica na 19 PC, Knižnica Ružinov na 16 PC, Miestna knižnica Vraku-
ňa na 1 PC, Miestna knižnica Podunajské Biskupice na 4 PC, Knižnica Brati-
slava - Nové Mesto na 7 PC, Miestna knižnica Karlova Ves na 3 PC, Miestna 
knižnica Lamač na 2 PC, Miestna knižnica Devín na 1 PC, Miestna knižnica 
Záhorská Bystrica na 1 PC  a Miestna knižnica Petržalka na 7 PC.  

V roku 2012 pokračovala spolupráca Mestskej knižnice v Bratislave 
s verejnými knižnicami hlavného mesta - Staromestskou knižnicou, Knižni-
cou Ružinov, Knižnicou Bratislava - Nové Mesto a Miestnou knižnicou Petr-
žalka aj v oblasti realizácie spoločných podujatí.  

Okrem 6. ročníka Jarného maratónu s knihou zrealizovaného v 
rámci Týždňa sloven-
ských knižníc, na ktorom 
sa v piatich knižniciach 
čítala deťom kniha Roma-
na Brata s názvom Škola 
za rohom (fotografia 1) 
spoločne zorganizovali 5. 
ročník Bratislavskej bur-
zy kníh (fotografia 2) v 
rámci projektu Bratislava 
pre všetkých 2012. Burzu 
navštívilo 22 000 návštev-
níkov, ktorí si kúpili vyše 
13 700 kníh vyradených 

z knižníc alebo darovaných od jednotlivcov. Finančný výťažok vo výške 

 
Ľudmila Hrdináková (vľavo) na Jarnom ma-

ratóne 2012 v Mestskej knižnici 
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5 000 € je určený na rozvoj 
služieb a nákup zvukových 
kníh pre Oddelenie nevi-
diacich a slabozrakých 
Mestskej knižnice.  
3. ročník celomestskej lite-
rárnej súťaže vlastnej tvor-
by bratislavských žiakov 
Bratislava, moje mesto 
2012/2013, bol vyhlásený 
1. 10. 2012, v deň 112. 
výročia založenia Mestskej 
knižnice v Bratislave 

na tému Dobrodružstvo v Bratislave. Súťaž trvala do 27. marca 2013. Na 
súťaži sa podieľali súťažiaci z celej Bratislavy, ktorí spolu odovzdali 1 022 
súťažných prác. Samostatný príspevok o súťaži v tomto čísle prináša nielen 
podrobnejšie informácie, ale poukazuje aj na to, že vďaka dobrej spolupráci 
knižníc sa do súťaže zapojili deti z celého mesta, čím sa dosiahol rekord 
v počte zozbieraných prác.  
  
 Záverom 
 
 V úvode príspevku píšeme o roku šetrenia v knižniciach. V knižniciach 
pracovalo 159 zamestnancov, z toho 141 žien. V porovnaní s rokom 2011 
sa znížil prepočítaný stav celkového počtu zamestnancov v knižniciach 
o 7,55, z toho prepočítaný stav počtu žien o 11,17.  Navyše v roku 2012 
predstavovali príjmy verejných knižníc v Bratislave čiastku 2 632 347,63 €, 
čo bolo o 36 769,17 € menej ako v roku 2011. Zriaďovatelia podporili čin-
nosť knižníc sumou 2 389 599,96 €, čo bolo o 54 812,54 € menej ako 
v roku 2011. Napriek tomu činnosť VKB bola v roku 2012 rozmanitá a bo-
hatá. Verejné knižnice v Bratislave patrili v roku 2012 medzi využívané 
a navštevované inštitúcie. Prístupné poplatky za služby, bezplatný vstup na 
podujatia, bezplatné alebo mierne spoplatnené počítačové školenia pre senio-
rov, prospešné akcie a čítania pre deti  ich posúvajú ku komunitným inštitú-
ciám v regióne svojej pôsobnosti. Navštevujú ich všetky vekové kategórie 
obyvateľstva, od detí v útlom veku, cez žiakov a študentov, aktívne pracujú-
cu populáciu až po seniorov vo vysokom veku. Prepočty ukazujú, že na jed-
ného obyvateľa Bratislavy pripadajú takmer 3 dokumenty z celkového kniž-
ničného fondu knižníc a ten si ročne vypožičia viac ako 4 dokumenty. 9 % 
obyvateľov mesta patrí medzi registrovaných používateľov našich knižníc. 
Z nich najusilovnejšie si vypožičiavali dokumenty registrovaní používatelia 

Atmosféra Bratislavskej burzy kníh  
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mestskej časti Staré Mesto (na 1 používateľa pripadalo 75,4 výpožičiek) 
a Ružinov (na 1 používateľa pripadalo 69,3 výpožičiek). V priebehu roka 
2012 najčastejšie do svojej knižnice zavítali používatelia v mestskej časti 
Staré Mesto (na 1 používateľa pripadalo 15 návštev za rok) a Čunovo (na 1 
používateľa pripadalo 14,2 návštev za rok). Verejné knižnice v Bratislave tak 
aj naďalej predstavujú pre obyvateľov svojej mestskej časti neoddeliteľnú 
súčasť kultúry, vzdelania a vhodného trávenia voľného času.  
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Katarína Benciová 
 

Bilancia mimobratislavských verejných knižníc  
za rok 2012  
 
Komentár k činnosti knižníc v okresoch Pezinok, Senec a Malacky 
 

 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 čin-
ností, 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 verej-
ných knižníc v našej metodickej pôsobnosti. Každoročne sú v ročných výka-
zoch 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 podu-
jatí, 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 pre-
mena knižníc. Záujem zriaďovateľov o činnosť knižníc pomohla mnohým 
knižniciam k ich premene, k oprave budovy sídla knižnice, alebo jej presťa-
hovaniu. 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 kni-
hy, učebnice, skriptá a moderné nosiče informácií, ktoré sú čím ďalej tým 
viac žiadané. Na toto všetko je potrebné personálne zázemie a hlavne podpo-

 
Ako na tom boli  v roku 2012 verejné Ako na tom boli  v roku 2012 verejné Ako na tom boli  v roku 2012 verejné Ako na tom boli  v roku 2012 verejné 

knižnice v sfére pôsobnosti knižnice v sfére pôsobnosti knižnice v sfére pôsobnosti knižnice v sfére pôsobnosti     
Malokarpatskej knižnice v Pezinku ...Malokarpatskej knižnice v Pezinku ...Malokarpatskej knižnice v Pezinku ...Malokarpatskej knižnice v Pezinku ...     
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ra zriaďovateľov. 
 Dbáme na to, aby sme vychovávali čitateľa už od útleho veku, mnohé 
knižnice spolupracujú už s materskými školami, čo je nakoniec veľkým prí-
nosom 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 65 knižníc. 
Z tohto počtu knižníc je: 
 
1 regionálna s krajskou pôsobnosťou + 1 pobočka 
5 mestských knižníc 
4 profesionálne knižnice 
55 neprofesionálnych knižníc 
 
Okres Pezinok 
 

•  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 a Mestská kniž-
 nica vo Svätom Jure 

 

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

 

•  9 obecných fungujúcich knižníc s neprofesionálnymi zamestnanca-
 mi 
 MĽK v Báhoni, OcK Budmerice, MĽK Juraja Fándlyho Doľany, 
 Knižnica Vincenta Šikulu – OcK Dubová, OcK Jablonec, OcK Lim-
 bach, 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 
 

•  1 mestská knižnica 
 Mestské kultúrne stredisko v Senci – Mestská knižnica 
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• 0 obecných  fungujúcich knižníc s profesionálnymi zamestnancami 
 

•  19 obecných fungujúcich knižníc s neprofesionálnymi zamestnan-
 cami 
 OcK Bernolákovo, OcK Boldog, MĽK Čataj, OcK Dunajská Lužná, 
 MĽK Hamuliakovo, OcK Hrubá Borša, MĽK Hrubý Šúr, OcK Hurba-
 nova 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 
 OcK Alžbetin Dvor,  OcK Veľký Biel 

 

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

 
Okres Malacky 
 

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

 

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

 

•  17 obecných fungujúcich knižníc s neprofesionálnymi zamestnan-
 cami 
 OcK Gajary, OcK Jakubov, OcK Kostolište, OcK Kuchyňa, MĽK Láb, 
 OcK Lozorno, MĽK Malé Leváre, OcK Pernek, OcK Plavecké Pod-
 hradie, MĽK Plavecký Mikuláš, OcK Plavecký Štvrtok, OcK Rohož-
 ník, OcK Sološnica, OcK Studienka, MĽK Vysoká pri Morave, OcK 
 Záhorská Ves, MĽK Závod 

 

•  3 obecné knižnice nepracujúce 
 OcK Jablonové, MĽK Marianka, OcK Suchohrad 

 

•  1 knižnica nepracujúca viac ako 5 rokov 
 OcK Borinka 
 

2. KNIŽNIČNÝ FOND  
 

Knižničné jednotky 
 
 Knižničný fond knižníc okresov Pezinok, Senec a Malacky v roku 
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Knižničný fond 2012 2011 Rozdiel 
Knižničný fond celkom 546 738 521 588 +25 150 

Počet zväzkov na obyvateľa 3,17 3,39 -0,22 

Počet zväzkov na čitateľa 23,54 24,09 -0,55 

2012 tvorilo 546 738 dokumentov, z toho bolo 545 708 (99,8 %) kníh 
a zviazaných periodík, 785 audiovizuálnych (0,014%) a 245 elektronických 
a digitálnych dokumentov (0,004 %).  
 
Tematické zloženie knižničného fondu  
 

 Krásna literatúra v počte 401 549 kn. j. tvorila 73,40% knižničného 
fondu a odborná literatúra v počte  145 189 kn. j. 26,60 %. 

  
 
 
 
 

Dochádzajúce periodiká 
 

 V roku 2012 do knižníc dochádzalo 194 titulov periodík (z toho 22 
zahraničných) v 198 exemplároch. Počet titulov sa s ohliadnutím na rok 2011  
zvýšil o 63 titulov. 
 

Základné ukazovatele knižničného fondu 

Forma získavania KF 

Knižničný fond 2012 2011 Rozdiel 
Okres Pezinok 182 002 178 199 +3 803 

Okres Senec 179 370 173 087 +6 283 

Okres Malacky 185 366 170 302 +15 064 

  2012 2011 Rozdiel 

Knižničný fond celkom 546 738 521 588 +25 150 

Prírastok KF 14 327 12 927 +1 400 

Úbytok KF 10 089   7 512 +2 577 

Čistý prírastok KF 4 238 5 415 -1 177 

  2012 2011 Rozdiel 

Prírastok KF 14 327 12 927 +1 400 

Kúpou 7 135 6 257 +878 

Povinným výtlačkom 39 26 +13 

Darom 7 021 6 530 +491 

Výmenou 28 14 +14 
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Prírastok knižničného fondu 

 

Ročný prírastok knižničných jednotiek 
 

 V roku 2012 predstavoval celkový ročný prírastok verejných knižníc 
okresov Pezinok, Senec a Malacky 14 327 kn. j., z toho 7 135 bolo získaných 
kúpou, 7 021 darom a 28 výmenou. V porovnaní s rokom 2011 je celkový 
ročný prírastok kn. j. vyšší o 1 400 kn. j. 
 

Úbytky knižničných jednotiek 
 

 Úbytok knižničného fondu verejných knižníc okresov Pezinok, Senec 
a Malacky predstavoval 10 089 kn. j., čo je o 2 577 kn. j. viac ako v predchá-
dzajúcom roku. 
 Do úbytku knižničného fondu bolo zahrnuté bežné vyraďovanie opot-
rebovanej a zastaranej literatúry. Najviac dokumentov v roku 2012 v okrese 
Pezinok vyradila Malokarpatská knižnica v Pezinku 4 128 kn. j., OcK Vištuk 
1 802 kn. j., OcK Píla 1 479 kn. j., OcK G. Kolinoviča Šenkvice 115 kn. j., 
MsK Modra 103 kn. j., OcK Báhoň 40 kn. j., OcK Budmerice 6 kn. j.  
V okrese Senec MsK Senec 1 466 kn. j., OcK Tomášov 95 kn. j., OcK Most 
pri Bratislave 81 kn. j. a OcK Kráľová pri Senci 31 kn. j. V okrese Malacky 
to boli knižnice OcK Plavecké Podhradie 277 kn. j., OcK Zohor 187 kn. j., 
OcK Plavecký Mikuláš 162 kn. j., MsK R. Morica Stupava 51 kn. j.,  OcK 
Veľké Leváre 41 kn. j., MsK Malacky 22 kn. j., OcK Studienka vyradila 3 
kn. j. Väčšie vyraďovanie v knižniciach prichádza spravidla po revízii kniž-
ničných 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 fon-
 dov nasledovné knižnice: 
 

  2012 2011 Rozdiel 

Okres Pezinok 7 166 5 509 +1 657 

Okres Senec 3 895 3 473 +422 

Okres Malacky 3 266 3 945 -679 

Spolu prírastok 14 327 12 927 +1 400 
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 Okres Pezinok dve knižnice – Obecná knižnica Píla a Obecná knižni-
ca Vištuk. V okrese Senec dve knižnice – Miestna ľudová knižnica Čataj 
a Miestna ľudová knižnica Hrubý Šúr. V okrese Malacky to bola jedna kniž-
nica, Obecná knižnica v Jakubove. V Miestnej ľudovej knižnici v Závode, 
v okrese Malacky, 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 kon-
takte. Vo voľnom výbere sa v roku 2012 nachádzalo 522 042 kn. j., čo je 
95,48 % 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 spraco-
vaných 224 362  kn. j. (41,03 %), čo je v porovnaní s minulým rokom o 12 
585 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 42,47 kn. j., čo je o 0,97 kn. j. viac, ako 
v predchádzajúcom roku. 
 Náklady na nákup knižničného fondu v roku 2012 tvorila suma  62 063 
€, čo je oproti roku 2011 viac o 3 744  €.  
 Knižnice, ktoré nedostali od svojho zriaďovateľa príspevok na nákup 
knižničného fondu v roku 2012. V prehľade o činnosti však nie sú uvádzané 
údaje o nepracujúcich knižniciach na základe pokynov z MK SR. 
 Okres Pezinok v obciach: Vištuk a Vinosady.   
 Okres Senec v obciach: Čataj, Hamuliakovo, Kaplna, Malinovo, Reca, 
 Tureň.  
 Okres Malacky v obciach: Kuchyňa, Kostolište, Láb, Lozorno a Pla-
 vecké Podhradie.  
Finančné prostriedky určené na nákup knižničného fondu v roku 2012 
v jednotlivých verejných knižniciach sú uvedené v priloženej tabuľke na kon-
ci Prehľadu činnosti v okresoch Pezinok, Senec a Malacky. 
 

3. VÝPOŽIČKY A SLUŽBY 
 

Počet výpožičiek verejných knižníc v okresoch Pezinok, Senec a Malacky 
v rokoch 2006-2012 



22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

V roku 2012 pracovníci verejných knižníc okresov Pezinok, Senec 
a Malacky zrealizovali 358 673 výpožičiek, čo je o 27 051  výpožičiek me-
nej,  ako v roku 2011. 

 

 Z celkového počtu výpožičiek za všetky tri okresy bolo: 
 

69 324 výpožičiek odbornej literatúry (19,34 %) a 166 414 výpožičiek 
krásnej literatúry (46,40 %) pre dospelých 

23 222 výpožičiek odbornej literatúry (6,47 %) a 69 918 výpožičiek krás-
nej literatúry (19,44 %) pre deti 

29 795 výpožičiek periodík (8,30 %)   
 

 Z celkového počtu bolo 321 159 absenčných výpožičiek (89,54 %) 
a 37 514 prezenčných výpožičiek (10,46 %). 

Rok Výpožičky spolu 
2006 444 021 

2007 419 997 

2008 420 162 

2009 400 466 

2010 396 631 

2011 385 724 

2012 358 673 

Výpožičky 2012 2011 Rozdiel 
Počet výpožičiek celkom 358 673 385 724 -27 051 

Počet výpožičiek na obyvateľa 2,06 2,17 -0,11 

Počet výpožičiek na  používateľa 27,86 30,69 -2,83 

Výpožičky 2012 2011 Rozdiel 

Počet výpožičiek celkom 358 673 385 724 -27 051 

Výpožičky pre deti 93 140 97 575 -4 435 

% výpožičky pre deti  
z výpožičiek celkom 

25,96 25,29 +0,67 

Výpožičky 2012 2011 Rozdiel 

Okres Pezinok 189 955 214 839 -24 884 

Okres Senec 94 151 98 253 -4 102 

Okres Malacky 74 567 72 632 +1 935 
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Medziknižničné výpožičné služby (MVS) 
 

V roku 2012 Malokarpatská knižnica v Pezinku poskytla 136 MVS 
iným knižniciam a 314 MVS z iných knižníc, Mestská knižnica v Modre pre 
svojich čitateľov zapožičala 2 dokumenty z iných knižníc, MĽK Báhoň 278 
iným knižniciam, Mestské kultúrne stredisko – Mestská knižnica Senec zapo-
žičala iným knižniciam 1 dokument, od iných 183 dokumentov, OcK Hrubá 
Borša z iných knižníc zapožičala v rámci MVS 139 dokumentov a v okrese 
Malacky služby MVS nevyužila žiadna z knižníc. 

 

Bibliografické a faktografické informácie 
 

 V roku 2012 sa v novom výkaze KULT 10-01 registrované bibliogra-
fické a faktografické informácie prestali uvádzať.  
 

Počet študovní a čitární 
 

 Verejné knižnice okresov Pezinok, Senec a Malacky majú spolu 29 
študovní a čitární, resp. čitárenských kútikov. V roku 2007 sa začal sledo-
vať nový ukazovateľ – počet akýchkoľvek miest v knižniciach, ktoré sú urče-
né na štúdium alebo na čítanie. Vo verejných knižniciach okresov Pezinok, 
Senec a Malacky v roku 2012 bolo 402 takýchto miest na sedenie, čo je o 16 
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 4 784 m2 (o 19,9 m2 viac, ako 
v roku 2011), z toho 4 205 m2 je určených pre čitateľov (o 201,6 m2 viac), čo 
predstavuje 87,90 % celkovej plochy knižníc. 

 
4. ČITATELIA 

 

Počet čitateľov verejných knižníc v okresoch Pezinok, Senec a Malacky 
 

V roku 2012 knižnice okresov Pezinok, Malacky a Senec zaregistro-
vali 12 874 čitateľov, čo je oproti roku 2011 viac o 308. Počet detských čita-
teľov oproti roku 2011 vzrástol o 543 detí. 

 

Čitatelia 2012 2011 Rozdiel 

Čitatelia celkom 12 874 12 566 +308 

Z toho deti do 15 rokov 5 204 4 661 +543 

% čitateľov z počtu obyvateľov 7,42 7,10 +0,32 



24 

 

Návštevníci knižnice 

V roku 2012 počet návštevníkov (vrátane návštevníkov podujatí) opro-
ti roku 2011 klesol o 800 návštevníkov. 

 
5. KULTÚRNO-SPOLOČENSKÁ ČINNOSŤ, PODUJATIA 

  
 V roku 2012 verejné knižnice okresov Pezinok, Senec a Malacky pri-

pravili 963 vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí. V okrese Pezi-
nok bolo zorganizovaných 446 podujatí, v okrese Senec 171 a v okrese Ma-
lacky 346 podujatí. Podujatí informačnej výchovy bolo zorganizovaných 295. 
Ostatné podujatia boli zamerané najmä na besedy o knihách, kvízy, rozpráv-
kové popoludnia, súťaže, výtvarné i literárne, ale i besedy so spisovateľmi či 
ilustrátormi a prekladateľmi, výtvarníkmi, hercami. 

 

 

Čitatelia 2012 2011 Rozdiel 
Okres Pezinok 4 983 4 852 +131 

Okres Senec 3 400 3 570 -170 

Okres Malacky 4 491 4 144 +347 

Čitatelia - deti do 15 r. 2012 2011 Rozdiel 
Okres Pezinok 1 909 1 711 +198 

Okres Senec 1 501 1 494 +7 

Okres Malacky 1 794 1 456 +338 

% čitateľov z počtu obyvateľov 2012 2011 Rozdiel 

Okres Pezinok 9,27 8,88 +0,39 

Okres Senec 6,15 6,37 -0,22 

Okres Malacky 6,98 6,24 0,74 

Počet návštevníkov 2012 2011 Rozdiel 

Počet návštevník. celkom 103 113 103 913 -800 

Podujatia 2012 2011 Rozdiel 

Podujatia celkom 963 747 +216 
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Podujatia Malokarpatskej knižnice v Pezinku 
 

Podujatia pre dospelých čitateľov 
 
 

Kultúrno-spoločenská činnosť 
 

 V roku 2012 uskutočnila Malokarpatská knižnica v Pezinku 252 vzde-
lávacích a kultúrno-spoločenských podujatí pre používateľov, čo je o 50 viac 
ako v predchádzajúcom roku. Pre deti MK v PK a na pobočke Cajlanská ul. 
bolo uskutočnených 229 kolektívnych podujatí, čo je o 39 podujatí viac, ako 
v roku 2011, z toho bolo 126 hodín informačnej výchovy, čo je o 45 viac ako 
v predchádzajúcom roku. 
 

Podujatia oddelenia pre dospelých 
 

 Prvou besedou v novom roku bolo stretnutie s regionálnym autorom 
Artúrom Soldánom, ktoré sa konalo 17. januára v čitárni MKP. Prostredníc-
tvom svojej knihy: Odsúdení na špionáž, ponúkol pohľad na doteraz neobjas-
nené politické činy, špionáže, udávania, procesy a likvidácie v minulom sto-
ročí. Štúdiu českých a slovenských archívov venoval osem rokov života, 
z čoho vzniklo dielo, ktoré oboznamuje čitateľov o tom, že ešte stále žijú na 
Slovensku a v Čechách ľudia, ktorým sa v dejinách Západu podarilo urobiť 
poriadnu dieru.  
 Od 23. januára do 27. februára sa konala v priestoroch knižnice výsta-
va výtvarných prác žiakov Spojenej školy na Tokajíckej ulici v BA. Výstava 
s názvom Premeny III. predstavila výtvarné diela, návrhy modelov šiat 
a talent študentov. 
 Netradične o dejinách Pezinka a jeho okolia porozprával v podvečer 6. 
marca Branislav Chovan, pri čom predstavil svoju knihu povestí s názvom 
Na krížnych cestách Svätého Urbánka, čím zahájil Marec - mesiac knihy 
v knižnici. Počas tohto mesiaca sa konala v čitárni výstava rozmerovo a inak 
výnimočných kníh s názvom miniMaxi výstava. Uskutočnil sa aj projekt 
s názvom Kniha ide za Vami. Knihy, ktoré má knižnica už vyradené, boli 
umiestnené v sociálnych zariadeniach v Pezinku a na Mestskej poliklinike 
Pezinok. Tu si ľudia mohli knihu požičať a po prečítaní vrátiť, poprípade do-
niesť svoje knihy, ktoré už prečítali. 
 Počas TSK (26. 3. -1. 4. 2012) sme v knižnici privítali 27.3. známeho 
pezinského spisovateľa: Ľuboša Juríka a jeho syna Martina, ktorý predstavili 
svoje knihy týkajúce sa organizovaných zločinov.  
V apríli sa stretli v knižnici už tradične špecialistky na čísla. Pod názvom 
„V čom vynikám z pohľadu numerológie“ dňa 17. 4. 2012 diskutovala nume-
rologička Magdaléna Juríčková s čitateľkami o ich „číselnom osude“. 
 V pekný májový podvečer, 15. 5. 2012 sa uskutočnilo stretnutie autor-
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ky Kristíny Mišovičovej so svojimi čitateľkami. Autorka ženských románov 
prišla predstaviť hlavne svoju najnovšiu knihu „Vráť mi moje sny“.  
 19. júna prijala pozvanie do Letnej čitárne na „čítačku“ Mirka Ábelo-
vá. Veľmi zábavne stretnutie so sympatickou mladou autorkou a kritičkou 
všedných vecí.  
 Šiesty ročník Literárneho kolotoča v Zámockom parku sa tento rok 
konal pre nepriazeň počasia, 15. júla, v priestoroch Pezinského kultúrneho 
centra. Moderátor Ľubo Navrátil „vyspovedal“ finalistov Anasoft litera 2012 
– Veroniku Šikulovú, Zusku Kepplovú a Vladimíra Balla. Toto stretnutie 
bolo bezprostrednou prezentáciou diel uchádzajúcich sa o titul Anasoft litera, 
ktorej víťazom sa napokon stal Vladimír Balla. 
 V „magický“ dátum 11. septembra 2012  sme si spolu s Milanom 
Richterom pripomenuli 50. výročie tragickej smrti slávnej americkej herečky 
a hollywoodského sexsymbolu – Marylin Monroe. Literárne podujatie bolo 
oživené nezabudnuteľnými fotkami divy a jej spevom, aj keď už len spro-
stredkovane, modernou technikou.  
 Október, mesiac úcty k starším bol už tradične venovaný naším senio-
rom. 9. októbra knižnica zorganizovala v spolupráci s koordinátorom preven-
cie Bc. Miroslavom Schlessingerom preventívne stretnutie: Prevencia krimi-
nality pre seniorov s podnázvom o kriminalite a živote vážne i úsmevne, čo 
sa do bodky naplnilo.  
 K tomu, aby sme ukázali, ako si našich seniorov vážime, zorganizovali 
sme medzigeneračné stretnutie nášho najstaršieho, 96 ročného čitateľa Alfré-
da Bollárdta, s našimi najmladšími čitateľmi – deťmi MŠ. Prizvaná bola aj 
naša dlhoročná pracovníčka Anka Šavarová, ktorá spolu s pánom Bollárdtom 
pri tejto príležitosti dostala pamätný list knižnice.  
 Východ na západe, západ na východe bolo bližšie špecifikovanie ná-
zvu besedy: Orientálny večer. Veľmi zaujímavé posedenie a rozprávanie, 
o krajinách ďalekého východu,  diplomatky Emíri Khydayer, spolu s poetkou 
a prekladateľkou Elenou Hidvéghy-Yung.  
 90. výročie založenia Zemskej hasičskej jednoty Slovenska u nás oslá-
vili dobrovoľní hasiči 27. novembra stretnutím, kde sa prezentovala požiarna 
ochrana v slovenskej a odbornej tlači i literatúre. Pozvanými prezentujúcimi 
boli autori týchto publikácii a dobrovoľní hasiči: Peter Ronec, Štefan Hronec 
a Stanislav Vančo. 
 Projekt s názvom Živý bič, živá literatúra útočí na čítanky sme v našej 
knižnici prezentovali prostredníctvom finalistu Anasoft litera 2012, Jaroslava 
Rumpliho, ktorý spolu so študentmi OA v Pezinku diskutoval o súčasnej slo-
venskej tvorbe. 
 V snehom zaviatom Pezinku predstavil svoju publikáciu Zima A. D. 
1500 - 2010, v podvečer 11. decembra klimatológ a literárny vedec žijúci 
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v Pezinku, Pavol Matejovič. V tejto publikácii autor približuje podoby zím 
v Európe a na Slovensku. Pavel Matejovič priniesol aj ukážky z dobovej tla-
če, ktoré komentovali vyčíňanie počasia a tak oživil osobné spomienky mno-
hých na to, ako sa snažili počas týchto zím dostať do školy, do práce.  
 Predvianočný čas sa niesol v znamení literárno-hudobného večera, kto-
rý sa uskutočnil 18. decembra v príjemnom prostredí čajovne: Galéria Café 
v Pezinku. Večer uvádzal spisovateľ a otec Ľubomír Feldek, ktorý je autorom 
väčšiny textov, ktoré naspievala dcéra Katka Feldeková so svojou skupinou 
Kafé Band. Táto skupina vytvorila v priestoroch čajovne čarovnú predvia-
nočnú atmosféru, pri ktorej sa ľudia zabavili, zaspievali si a dokonca aj zatan-
covali.  
 Týmto podujatím sa ukončil rok 2012 v Malokarpatskej knižnici 
v Pezinku, ako komunitnej inštitúcie.     
        

Podujatia oddelenia pre deti 
 

 V roku 2012 sa pracovníčky v oddelení pre deti a mládež Malokarpat-
skej knižnice v Pezinku podieľali na tradičných, ale aj nových podujatiach. 
 V školských mesiacoch boli pre deti pripravené už známe Hodiny in-
formačnej výchovy pre základné školy a cyklus Kým školský zvonček zazvo-
ní, pôvodne určený pre deti materských škôl, neskôr sa však po menších 
úpravách stal vhodným a prospešným aj pre triedy základných škôl, ktoré 
prvýkrát vstúpili do spolupráce s naším oddelením a stali sa tak našimi stály-
mi čitateľmi. Vďaka tomuto cyklu sa školáci stretávajú s literatúrou, učia sa 
orientovať v knižnici, vyhľadávať potrebné informácie a veríme, že tým obja-
vujú význam kníh a dôležitosť poznania pre život. 
 Prostredníctvom hravého a zábavného učenia zisťujú, aký je rozdiel 
medzi spisovateľom a ilustrátorom, krásnou a náučnou literatúrou, vyrábajú 
si záložky pre vlastné potešenie či pre potešenie rodičov (určené pre škôlka-
rov), ako a podľa čoho hľadať a nachádzať knihy v knižnici, a postupne si 
osvojiť vzťah k nim.  
 K ďalším činnostiam patrí Popoludnie s rozprávkou pre školské kluby 
a deti zo Spojenej školy v Pezinku. Tradičný, už ôsmy ročník súťaže Deti 
Hviezdoslavovi nás neustále presviedča o záujme o poéziu. 
 Podstatnou súčasťou aktívneho života nášho oddelenia je už dlhé roky 
Literárno-výtvarná súťaž, organizovaná každý mesiac na inú tému. Podľa 
toho nám deti zo škôl - niekedy aj z tých materských - posielajú svoje písom-
né či výtvarné práce, z ktorých najlepšie bývajú odmenené, a spolu 
s ostatnými sú vystavené v priestoroch knižnice, kde sa tak stávajú súčasťou 
pestrej výzdoby. Vyvrcholením tejto súťaže je zhodnotenie a výber najkraj-
ších diel výtvarníkmi a spisovateľmi a ich zaradenie do Zborníka literárno-
výtvarnej súťaže, vydávaného špeciálne pre tento účel a pre jednotlivých ví-
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ťazov. V roku 2012 tvorili našu odbornú porotu výtvarník Laco Teren 
a publicista Ľubo Navrátil. Slávnostné udeľovanie diplomov a vecných cien 
je vždy organizované počas Týždňa slovenských knižníc, v ktorom sme sa 
tento rok usilovali čitateľov prilákať aj besedami s obľúbenými autormi, ako 
napr. spisovateľmi Dušanom Dušekom, Vierou Valachovičovou-Ryšavou či 
Braňom Jobusom či ilustrátorom Petrom Uchnárom.  
 Ako si môžu stáli čitatelia pri návšteve knižnice všimnúť, každý rok sa 
mení výzdoba okien na prízemí. Hlavnú úlohu tu zohráva akcia Maľovanie 
na sklo, s ktorou nám pomohli najmä deti z výtvarných krúžkov základných 
a stredných škôl. V aktívnej spolupráci s Centrom voľného času sme sa po-
dieľali aj na vyhodnotení literárno-výtvarnej súťaže Víly a škriatkovia; diela 
nám skrášľovali oddelenie a slávnostné vyhodnotenie súťaže navštívil aj ilu-
strátor Peter Uchnár. 
 Podstatnú zmenu tento rok pre nás znamenala spolupráca s Malokar-
patským múzeom: spoločne sme sa podieľali na organizácii a celom podujatí 
Noci s Andersenom, Pálení Jánskych ohňov, ako aj Jablkovom hodovaní.  
 Tradičným podujatím sa stáva cyklus Čítanie je IN, za ktorého zrodom 
stojí spisovateľka Veronika Šikulová. Jeho súčasťou sú besedy o knihách, 
organizované predovšetkým pre základné školy, pričom titul si vyberajú sa-
motné panie učiteľky, či triedy. Ide nielen o besedy o knihách, ktoré bývali 
povinnou literatúrou, alebo sa označujú za krásnu literatúru a o ich tvorcoch 
(napr. Danka a Janka od M. Ďuríčkovej, Heidi od J. Spyri, Bračekovia mrav-
čekovia od J. Pavloviča, Psíček a mačička od J. Čapka, Trojruža od P. Do-
bšinského, Pipi Dlhá Pančucha od A. Lindgrenovej a pod.) – sú to aj tematic-
ké besedy (napr. o Dni Zeme a ochrane prírody) a najmä stretnutia so samot-
nými autormi. Okrem spomínaných sme u nás v roku 2012 uvítali novinárku 
a spisovateľku Gabiku Weissovú, ktorá sa podelila o svoje novinárske skúse-
nosti, Veroniku Šikulovú, ktorá rozprávala o svojej knihe pre deti To mlieko 
má horúčku, spisovateľa Jozefa Kollára (Bodliačikovo) či Juraja Šebestu, 
opisujúcim siedmakom a ôsmakom nielen svoju poslednú knihu Venusssha, 
ale aj vlastné skúsenosti s dospievajúcimi deťmi.  
 Zapojili sme sa aj do najpočetnejšieho detského maratónu Čítajme si ... 
2012 a pomohli sme prekonať rekord roka 2011 (35 542 čitateľov na celom 
Slovensku)!  
 K ďalším zaujímavým podujatiam patrilo aj stretnutie so psíkom Aišou 
a majiteľkou škôlky pre psov či Stretnutie v jeseni – malé posedenie  naj-
mladších čitateľov s najstarším. Detské oddelenie nenecháva svojich čitate-
ľov na pokoji ani cez letné prázdniny, každý utorok sme sa venovali napr. 
tvorivým dielňam – medziiným servítkovej technike découpage, hre 
s papierom a vystrihovačkám a pod. S veľkým úspechom sa stretli akcie Vi-
dím ťa cez objektív (malý fotografický kurz), Letné olympijské hry 
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(vedomostný kvíz), Šperkáreň  a ďalšie stretnutia... Tešíme sa pritom aj 
z pravidelných návštev táborov Centra voľného času.  
 Novinkou v tomto roku bola aj ponuka podujatí podľa dohody, ktorých 
témy by sme chceli každý školský polrok obmieňať. Od septembra do de-
cembra 2012 sme sa teda mohli stretnúť so žiakmi materských aj základných 
škôl pri akcii Keramika sa nás týka (alebo hlinené stretnutia v knižnici) 
a besedovať o hline a keramike všeobecne, regionálnej majolike, o procese 
výroby keramiky, pričom sme boli sami prekvapení, koľko detí sa vie k danej 
téme vyjadriť.  
 Predvianočný čas bol taktiež bohatý na podujatia, mimoriadne hrdí 
sme na súťaže organizované v spolupráci s Centrom voľného času, t. j. vý-
tvarná súťaž Vianoce o 1000 rokov s predstavami žiakov o budúcnosti našich 
sviatkov, ale najmä literárna súťaž Vianočná pošta, kde nám deti písali listy 
so želaním pre blízkeho – na slávnostnom vyhodnotení sme tak mohli obda-
rovať a potešiť adresátov, ale aj odosielateľov listov.  
 Na základe inšpirujúceho podnetu kolegu Ľuba Navrátila sme sa roz-
hodli usporiadať v spolupráci s firmou Zoner 1. ročník Veľkej pezinskej foto-
súťaže, ktorej sa môžu zúčastniť žiaci základných a stredných škôl v rámci 
Bratislavského samosprávneho kraja; uzávierku súťaže sme kvôli pretrváva-
júcemu záujmu v súčasnosti predĺžili do 15. februára 2013.  
 Všetky tieto akcie, besedy, stretnutia, tvorivé dielne, súťaže – ako aj 
účasť na nich nás presvedčili, že má stále zmysel sa venovať deťom 
a rozvíjať v nich vzťah k literatúre, hľadať a objavovať v nej priateľa 
a priestor pre dobrodružstvo, potešenie, poznanie... a že je potrebné sa pro-
stredníctvom spomínaných podujatí venovať im. 
 

Podujatia pobočky Cajlanská 
 

Podujatia zorganizované na pobočke v roku 2012 navštívilo spolu 113 detí.  
 

Mestské kultúrne stredisko – Mestská knižnica Senec 
 

Knižná nedeľa 
 

 25. 3. 2012 sa už tradične konala v priestoroch MsK Senec Knižná ne-
deľa, ktorej súčasťou bola beseda so spisovateľom J. Gágyorom, tvorivé diel-
ne s Evou Kožíkovou a zlatým klincom bolo bábkové divadlo Pochabý kohú-
tik alebo Aranykert Bábszínház. V tento deň zadarmo zapisujeme čitateľov, 
neporiadnym odpúšťame pokuty za upomienky a ponúkame na predaj knihy 
od rôznych vydavateľstiev. Každým rokom je táto akcia populárnejšia 
a vďaka nej sa rozrastá čitateľská obec. 
 

Noc s Andersenom 
 

 V posledný marcový piatok, 30. 3. 2012, priestory mestskej knižnice 
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v Senci ožili detským džavotom aj večer a v noci. Konala sa totiž obľúbená 
Noc s Andersenom, do ktorej sa každý rok zapájame spolu s ďalšími knižni-
cami. V tento deň naraz spí v 6. štátoch Európy viac než 10 000 detí 
v knižniciach miest, škôl, ale aj hasičských zbrojníc. Akcia sa koná na počesť 
výročia narodenia známeho dánskeho rozprávkara H. Ch. Andersena. Pre 
účastníkov je pripravený nielen bohatý program, ale i gastronomické lahôdky 
a dobrodružné „spanie“ v spacákoch medzi knižničnými regálmi. 
 

Stretnutie s Jánom Sucháňom 
 

 25. 4. 2012 sme v MsK v Senci zažili veľmi príjemný a obohacujúci 
večer. Naše pozvanie prijal charizmatický človek, osobnosť – kňaz 
a publicista Ján Sucháň. Porozprával nám o svojom detstve, záujmoch 
a životnom poslaní, o láske k Bohu, pravde, filozofii a literatúre. Zodpovedal 
i na otázky o práci v rozhlase, písaní kníh aj o spolupráci so speváčkou Janou 
Kocianovou. O hudobné spestrenie sa postaral husľový virtuóz Marek Rajt, 
ktorý zahral známe skladby vo vlastnom aranžmá.  Verím, že početnému 
publiku sa tento večer vryje do pamäti a vyslovujem želanie, že sa podobné 
stretnutia budú opakovať. 
 

Beseda s dvoma umelkyňami 
 

 Stalo sa už dobrým zvykom, že a v seneckej knižnici konajú besedy so 
spisovateľmi a inými zaujímavými ľuďmi. Naposledy sa uskutočnila beseda 
hneď s dvoma umelkyňami – spisovateľsko-ilustrátorským tandemom Ľubi-
cou Kepštovou a Alenou Wagnerovou. Prvá z dvojice píše básne pre deti, 
vydala aj knihu poézie pre dospelých pod názvom Moje srdce má prázdniny 
(druhú pripravuje), pracuje ako redaktorka v časopise Slniečko, prekladá kni-
hy z angličtiny a češtiny. Žije v Ivanke pri Dunaji. Alena Wagnerová je Sen-
čanom známa, lebo v našom meste žije a tvorí. Ilustruje knihy pre deti aj dos-
pelých, vedie tvorivé dielne pre ženy i deti a maľuje vlastnú tvorbu. Popolud-
nie patrilo žiakom 3. ročníka učiteľky PaedDr. Moniky Snohovej zo MŠ 
Mlynská. Deti sa dozvedeli, ako prebieha tvorivý proces výroby kníh 
a časopisov, zapájali sa do diskusie, boli veľmi šikovné, za čo ich odmenili 
nielen spoločnou fotografiou, ale i časopisom Slniečko a sladkosťami. Večer 
sa na besede zúčastnili študenti gymnázia, naši čitatelia, dokonca aj jedna 
celá rodina – od babičky až po vnúčatká. Diskutovalo sa o poézii, o čítaní 
a nečítaní, o živote a o všetkom, čo so sebou prináša. Dámam sa v knižnici 
veľmi páčilo, beseda sa v družnej atmosfére niesla do večerných hodín. 
 

Veselá beseda s básnikom Erikom Ondreičkom 
 

 9. 5. 2012 prijal pozvanie MsK v Senci básnik vnímavý, romantický, 
hľadajúci, úprimný... Prišiel k nám na besedu autor kníh Na vnútornej strane 



31 

 

viečok, Oči a rýmy, Tanec večerných vločiek, (e)Pigramy a ďalších – Erik 
Ondreička. Oko povedal, je presvedčený, že báseň má prinášať isté posol-
stvo, nielen estetické, ale aj ideové, že je tu na to, aby vypovedala myšlienky, 
dajme tomu inak nevyspovedateľné... Majster sa s čitateľmi podelil o svoje 
sny, túžby, pocity zo života, zo sveta. Besedy sa zúčastnili dlhoroční priatelia 
knižnice, ale i študenti tunajšieho gymnázia. O hudobný doprovod sa postaral 
gitarista Miloš Železňák, ktorý s básnikom spolupracoval na hudobno-
poetickom CD Päť dokonalostí a iné básne, no navštívili spolu pracovne 
i New York. Na besede zazneli mnohé z jeho básní, hostia si mohli dokonca 
zvoliť tému. Tento nezabudnuteľný večer v nás bude dlho rezonovať 
a želáme si ešte mnoho takých zážitkov. 
 

Sezóna potkanov šokuje 
 

 „Minulosť každého poznáte podľa toho, ako sa správa dnes,“ povedal 
kedysi bývalý nemecký kancelár Willy Brandt. Spisovateľ Jozef Banáš, s 
ktorým Senčania besedovali v kultúrnom dome, túto sentenciu i rád používa. 
V jeho najnovšej knihe Sezóna potkanov píše o tom, akí sme, keď ide 
o kariéru, česť a sebaúctu. Nie každý môže byť politik. „Dokonalý“ je podľa 
neho ten, ktorý nevidí rozdiel medzi pravdou a lžou. Kniha mapuje nedávnu 
minulosť, ktorá niektorých dobehla. „Čitateľa šokujú odhalenia nielen 
v politike,“ uviedol Jozef Banáš. Spomína Jozef Banáš. Spomína slovenských 
disidentov, z ktorých veľká časť začína životopisy v roku 1990. Hlavný hrdi-
na románu je jedným z nich. Prečo názov Sezóna potkanov? „Potkany majú 
určité podobnosti s politikmi. Tak ako oni sa patologicky podriaďujú vodco-
vi. Ak na nich zanevrie, sú v strese...“ Hranica pre označenie knihy ako best-
seller je na Slovensku 10 tisíc predaných kusov. Tejto knihy sa do konca roku 
2011 predalo viac ako 21 tisíc. 
 

Čitateľský maratón 
 

 Čítajme si – Detský čitateľský maratón sa uskutočnil na celom Sloven-
sku v posledný májový deň v spolupráci s Linkou detskej istoty pri Sloven-
skom výbore UNICEF. Mestská knižnica sa tento rok pridala k maratónu už 
štvrtýkrát. Simultánne čítanie sa konalo vonku pred kultúrnym domom od 9. 
do 15. hodiny, deti čítali do mikrofónu knihu od Jána Uličianskeho – Analfa-
beta Negramotná. Na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov podľa pravidiel 
bol povolený ľubovoľný výber knihy. Na čitateľskom maratóne sa zúčastnilo 
122 detí zo ZŠ Tajovského, ZŠ Mlynská a Gymnázia A. Bernoláka. Všetci 
účastníci sa podpísali do spoločných registračných formulárov, podkladov 
pre zápis so Slovenskej knihy rekordov. Zároveň sa deti podpísali na spoloč-
ný veľký diplom, ktorý bude až do ďalšieho maratónu pripomínať toto zaují-
mavé podujatie. Cieľom projektu je podporiť čítanie u detí a zároveň pripo-
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mínať toto zaujímavé podujatie. Cieľom projektu je podporiť čítanie u detí 
a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. 
 

Oponice pre čitateľov 
  

 Literárno-historickú exkurziu usporiadalo Mestské kultúrne stredisko 
spolu s Mestskou knižnicou. Vybraní čitatelia, ktorí sa zúčastňovali na kniž-
ných podujatiach a pravidelne navštevovali knižnicu, spolu s jej zamestnan-
cami absolvovali celodenný výlet do historickej Apponyiovskej knižnice 
v Oponiciach, ale aj návštevu etnografického múzea a výstup na zrúcaninu 
Oponického hradu. Sprevádzal ich riaditeľ a správca knižnice Mgr. Peter 
Králik. Mladí čitatelia sa dozvedeli, že unikátna knižnica bola po viac ako 
150 rokoch opäť prístupná verejnosti a skrýva vyše 17 tisíc kníh a rôznych 
tlačí. 
 

S Murínom aj o Gorile... 
 

 7. novembra 2012 o 18. 00 sme v MsK v Senci privítali autora sloven-
ských bestsellerov Gustáva Murína. Spisovateľ vydal 28 kníh, z tých posled-
ných to boli Gorily v podsvetí či Mafia na Slovensku a Mafia v Bratislave. 
Akciu zorganizovalo občianske združenie Moje mesto a regionálne Top cen-
trum podnikateliek spolu s našou knižnicou. Autor nás obšírne informoval 
o svojom podnetnom živote, o plodnej tvorbe, o zaujímavých zahraničných 
cestách. Predalo sa aj množstvo kníh, ktoré autor priniesol a samozrejmosťou 
bola aj autogramiáda. 
 

Chráňme naše deti pred nástrahami internetu 
 

 MsKS aMsK v spolupráci s občianskym združením eSlovensko pre 
informatizáciu Slovenska usporiadalo sériu štyroch prednášok 
a preventívnych vzdelávacích aktivít pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ 10. a 11. 
12. 2012. Projekt Ovce.sk prináša nový slovenský animovaný seriál, ktorý sa 
vracia k tradíciám pôvodnej kreslenej tvorby pre deti a mládež. Jeho prvé 
štyri časti sa citlivou formou venujú hrozbám ako je pedofília, grooming, 
zverejňovanie a zneužívanie osobných údajov a fotografií na internete, rasiz-
mus a pod. Pre nižšiu vekovú kategóriu detí má seriál pôsobiť ako prevencia, 
mládeži nastavuje zrkadlo jej nevhodného správania na internete, dospelých 
divákov majú rozprávky poučiť i pobaviť. Rozprávky majú klasickú podobu 
príbehu boja dobra a zla so záverečným ponaučením. Využívajú archetypové 
postavy (múdry bača, naivný Jano, nevinné ovečky, zlý vlk a pod.). Zároveň 
odzrkadľujú súčasnú kultúru detí a mládeže a ich životný štýl.  
Podujatí sa zúčastnilo viac než 1 300 detí a ohlasy boli výborné, tak zo strany 
detí, ako aj ich pedagógov. Plánujeme v tejto zaujímavej a užitočnej spolu-
práci pokračovať a oboznámiť s nástrahami internetu čo možno najviac detí.   
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Beseda s prof. PhDr. Andrejom Tušerom, CSc. 
 

 12. 12. 2012 – v tento takmer magický dátum po vzájomnej dohode 
prijal pozvanie na besedu v našej knižnici žurnalista, novinovedec, mediológ 
a pedagóg, poradca dekana Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy, 
laureát najprestížnejšej slovenskej novinárskej ceny Mercurius Veridicus ex 
Slovakia a nositeľ Ceny mesta Senec - prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.  Téma 
bola zaujímavá, hovorilo sa o novinársktve, bulvári a nepravdách. Hudobný 
program pripravili Mgr. Ján Krigovský a Peter Podolský, zaznela aj poézia 
pána Tušera, pripravená bola aj videoprojekcia a občerstvenie.    
 

Mestské centrum kultúry Malacky - Knižnica 
 

Počet vzdelávacích a kultúrno-spoločenských akcií v roku 2012 bolo 44. 
• Exkurzie do knižnice 
• Prednášky o knihovníckej gramotnosti 
• Bezplatný zápis pre žiakov 1. ročníkov ZŠ 
• Kráľ detského čitateľa 
• Ocenenie dlhoročných čitateľov 
• Literárno-vedomostný kvíz a jeho vyhodnotenie 
• Noc s Andersenom 
• Týždeň bez pokút 
• Anketa časopisov a novín 
• Adam Jelínek – efemérne obrázky 
• Výstava – Detaily historických Malaciek 
• Výstava – Flóra Slovenska 
• Výstava – Krása v nás 
• Výstava kresieb detí MŠ 
• Výstava Ľudovíta Fullu 
• Výstava – Známe osobnosti v školských laviciach 
• Beseda – Na vlnách alfa 
• Beseda – Som stredoškolák. Kam smerujem svoju budúcnosť? 
• Beseda – Tlkot sladkého rýmu 
Beseda – Žiť zdravo je príjemné 

 

Mestská knižnica Ruda Morica v Stupave 
 

 Besedy o knihách: Bola raz jedna trieda, Jano, Hlupáčik s velikánskou 
jednotkou, Príbehy kocúra Červenochvosta, Prázdniny u starej mamy, Šťast-
ný pes. 
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 Nástenné kvízy: Tri oriešky pre Popolušku, Hádali sa hádanky, Slo-
venskí spisovatelia a ich knihy, Príroda sa prebudila, Pohni rozumom, Deti 
a zvieratká, Šport a turistika, Spomienka na prázdniny – moje zážitky, Jeseň 
v záhrade, Vianoce – najkrajšie sviatky. 
 Spoločné výmeny kníh, exkurzie spojené s rozprávkami, besedy so 
žiakmi ŠZŠ – Čo radi čítate, alebo čítajú vám aj rodičia? A Príroda okolo nás. 
 Kvízy: Jar je tu, Príroda sa prebúdza, Deň zeme, Rozprávky o psíčkovi 
a mačičke, Zapni rozum, Jabĺčko, Zima je tu. 
 Hlasné čítanie: O Guľkovi Bombuľkovi, Sestričky z topánika. 
 Prednášky, výmenné burzy nálepiek, literárna súťaž Príroda je život 
pre každého, Kráľ detských čitateľov Stupavy, Dvaja z jednej lavice, výstav-
ky kníh.   
 

Obecná knižnica Častá 
 

 V roku 2012 obecná knižnica uskutočnila v spolupráci so ZŠ Častá 
celkom 13 podujatí. Z toho 3 podujatia boli zamerané na informačnú výcho-
vu. Zvyšných 10 podujatí bolo zameraných na to, aby sa u detí školského 
veku podporil kladný vzťah ku knihe a aby sa zvýšil záujem o čítanie kníh.  
Jedným z týchto podujatí bola pre 2. a 3. ročník prvého stupňa ZŠ zorganizo-
vaná beseda s Jozefom Kollárom, autorom knihy „Bodliačikovo“ 
a zástupcami vydavateľstva Forza Music. V mesiaci marec, ktorý je venova-
ný knihe sa pre čitateľov knižnice konali z novo zakúpenej literatúry výstav-
ky kníh. 
 

Obecná knižnica G. Kolinoviča Šenkvice 
 

 V roku 2012, vďaka dobrej spolupráci s MC Adamko, MŠ a ZŠ sme 
mohli uskutočniť niekoľko kolektívnych podujatí. Pre deti z MC Adamko 
sme každý mesiac pokračovali v čítaní ľudových rozprávok pod názvom 
„Čítanie pre najmenších“. Pre deti z MŠ sme organizovali dialogizované číta-
nie ľudových rozprávok spojené s prácou s textom. Pre žiakov 1. ročníka sme 
uskutočnili súťažné dopoludnie pod názvom „My už vieme čítať“, pre druhá-
kov zážitkové čítanie, pre tretiakov súťažné dopoludnie s ľudovou rozpráv-
kou. 25 štvrtákov sa zúčastnilo už štvrtej Noci s Andersenom. Pre piatakov 
sme pripravili dopoludnie s ľudovou povesťou, šiestaci sa zúčastnili 
„Strašidelného čítania“, ktoré bolo spojené so súťažami a siedmaci súťažili v 
„Literárnom milionárovi“. 105 detí sa zapojilo do celoslovenského čitateľ-
ského maratónu. Okrem toho sme každý mesiac pre deti zo školského klubu 
pripravili čítanie z najnovších kníh v knižnici spojené s workshopom. 
 

Miestna ľudová knižnica Zohor 
 

 Počas roka boli v knižnici exkurzie pre deti z MŠ a ZŠ.. Ďalej sme 
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usporiadali pre deti zo školského klubu detí besedy o hradoch a zámkoch 
v našom okolí. Pre dospelých čitateľov sme pripravili besedu so Stanislavom 
Háberom o jeho tvorbe, ale hlavne o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Pre 
najlepších čitateľov sa nám podarilo získať financie od Obecného úradu 
v Zohore na trojdňový výlet do Banskej Štiavnice a Kremnice. Výletu sa zú-
častnilo 20 detí. Ďalej sme sa spolu so ZŠ prihlásili do Čitateľského marató-
nu. Pri príležitosti Medzinárodného dňa detskej knihy sme sa zapojili do re-
kordu v počte vypožičaných detských kníh, ktorý vyhlásila internetová strán-
ka Do knižnice. Táto stránka cez prázdniny vyhlásila aj súťaž Nakazení číta-
ním. Do tejto súťaže sa zapojili aj naši čitatelia a podarilo sa nám vyhrať vo 
fotografickej súťaži a aj v grafickej, kde bolo treba vymyslieť návrh na tričko 
s motívom Nakazení čítaním. Vďaka tejto súťaži knižnica získala peknú kôp-
ku nových detských kníh. Od novembra do apríla sa raz do týždňa v knižnici 
stretávalo 12 detí vo veku 9-12 rokov, ktoré sa zúčastnili súťaže „Čítame 
s Osmijankom“. 
 

Obecná knižnica Láb pri OcÚ Láb 
 

• Obľúbené exkurzie pre žiakov MŠ spojené s vystúpeniami s prednesom. 
• Rad besied spojených s oživovaním ľudových tradícií v Klube dôchod-
cov a pre dôchodcov. 
Beseda pre mladých pod názvom: Cestujeme po svete a prahneme po pozna-
ní. 
 

Obecná knižnica Nová Dedinka 
 

• Božena Němcová – 150. výr. úmrtia  pre žiakov ŠKK. Priblíženie osob-
nosti B. Němcovej hlavne ako zberateľky slovenských rozprávok. Práca 
s knihami Zlatá kniha rozprávok a Strieborná kniha rozprávok, rozobranie 
rozprávky Čert a Kača. 
• Inštruktážna návšteva knižnice pre deti MŠ stredného veku, práca 
s knihou Tri prasiatka, rozhovor o knihách, spisovateľoch, ilustrátoroch. 
• Podujatie pre deti MŠ predškolského veku. Oboznámenie s knižnicou, 
kto je spisovateľ, kto ilustrátor. Práca s knihou Dobrodružstvá včielky Maji, 
prečítanie ukážky, práca s obrázkami. 
• Podujatie pre deti MŠ stredného veku, rozprávanie o knihách, či sú po-
trebné, kto ich píše, kto do nich kreslí. Práca s knihou Svrček a mravce, pre-
čítanie, dramatizácia, kreslenie. 
• Ľudo Ondrejov – 50. výr. úmrtia, pre deti ŠKK. Priblíženie osobnosti 
spisovateľa, oboznámenie s dielami, ktoré napísal pre deti. Práca s knihou 
Zbojnícka mladosť, čítanie úryvkov žiakmi, hľadanie ďalších kníh, ktoré sa 
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od Ľ. Ondrejova v knižnici nachádzajú. 
• Noc s Andersenom – pre deti 1. a 2. stupňa ZŠ, pripomenutie z minulých 
rokov (Kto je H. Ch. Andersen a jeho známe rozprávky), čítanie rozpávky 
pani starostkou, kreslenie rozprávok, matematické rébusy, súťažné kvízy, 
voľné hry, rozprávka na dobrú noc, spánok. 
• Hana Ponická – 90. výr. narodenia, pre deti ŠKK. Deti mali knihu 
o Štoplíkovi prečítanú. Porozprávali sme sa o jeho nezbednostiach. 
• Pre deti ŠKK opakovanie, čo sme sa cez rok naučili (spisovatelia, ich 
diela), voľné hry. 
Mária Haštová – 90. výr. narodenia pre deti ŠKK, informácia o spisovateľke 
(kde žila, jej tvorba), bližšie rozprávanie o knihe Zvončeky, kreslenie kviet-
kov, o ktorých sú básničky. 
 

Obecná knižnica Vištuk 
 

 Dňa 15. marca 2012 navštívilo obecnú knižnicu 18 detí z MŠ aj so 
svojou pani učiteľkou. Čítali sme z knihy Jozefa Čapka – Rozprávky 
o psíčkovi a mačičke. Deťom sa návšteva v knižnici veľmi páčila a tak sme si 
ju zopakovali 23. marca so žiakmi 1. až 4. ročníka. S týmito deťmi sme mali 
besedu o knihách s náučným podtextom. Beseda sa ukončila výpožičkou 
kníh.  
 Chceš vyhrať peknú knihu? Príď 14. 4. 2012 do knižnice a možno prá-
ve ty vyhráš zaujímavú knihu. Tento projekt pripravila pani Zuzana Polanská 
vďaka podpore spoločnosti Siemens s.r.o., zozbierala poviedky od žiakov zo 
ZŠ vo Vištuku a pod titulom Literárne črievko odoslala do firmy Siemens, 
kde bol tento projekt vyhodnotený, na základe ktorého dostala peniaze na 
nákup kníh. Za účasti rodičov a detí sa konal kvíz, kde boli nové knižky po-
krstené starostom Vištuka a odovzdané do obecnej knižnice. 
 V piatok 20. 4. ŠK detí zo ZŠ si prišli vymeniť knižky a započúvať sa 
do príbehu o psíčkovi Bumi od Fridricha Wolfa. 30. 4. do našej obce zavítala 
pani spisovateľka Viera Valachovičová-Ryšavá, ktorá deťom z MŠ a ZŠ pre-
čítala príbeh o žabke, ktorý bol spojený so zážitkovým čítaním. Deťom sa to 
veľmi páčilo. 5. 6. si prišli detičky z MŠ na terase KD vypočuť príbeh od F. 
Wolfa o psíčkovi Bumi. 24. 6. OcK na terase KD v spolupráci s Jednotou 
dôchodcov usporiadali burzu vyradených kníh, ktoré si ich milovníci mohli 
za symbolické ceny aj kúpiť. 
 „Hľadáme nových kamarátov“ – pre malé priestory 11. 10. prišli naj-
prv žiaci 2. a 4. ročníka a potom druhá skupina žiakov 1. a 4. ročníka. Jedno-
ta dôchodcov v dňoch 13. a 17. 10. usporiadala výstavu kaktusov na terase 
KD, ktorá bola spojená s burzou kníh. Na Vianočných trhoch sa predávali 
vyradené knižky z obecnej knižnice. Za utŕžené peniaze sa zakúpili 2 knihy 
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pre dospelých a 2 knihy pre detských čitateľov. 
Metodické návštevy a konzultácie 
  

 Metodickú činnosť na úrovni okresov Bratislavského samosprávneho 
kraja vykonáva Malokarpatská knižnica v Pezinku. V r. 2012 uskutočnila 47 
metodických návštev a 241 metodických konzultácií.  
                            

6. INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE 
 

 V roku 2012 vlastnili knižnice okresov Pezinok, Senec a Malacky 92 
osobných počítačov, (ubudli 3 počítače). Pre verejnosť bolo prístupných 38 
osobných počítačov, www stránku má 7 knižníc, wifi pripojenie má 7 kniž-
níc. 
 
Automatizácia knižničných činností 
 

 V okresoch Pezinok, Senec a Malacky 17 knižníc pracuje na báze kniž-
nično-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 Gajary, OcK Veľké Leváre, OcK Lozorno, OcK 
 Plavecký Štvrtok, OcK v Zohore. 
•  PROFLIB MARC 21 vlastní OcK v Bernolákove, kde je už spracova-
 ný celý knižničný fond (100 %). 
• TOPSET STUPAVA majú knižnice v okrese Malacky, OcK Sološni-

ca 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.         

 
Vpravo je tabuľka stavu spracovania KF informačným systémom                                             
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Internetové služby 
 

 V roku 2012 poskytovalo internetové služby verejnosti 16 knižníc ok-
resov Pezinok, Senec a Malacky na 38 počítačoch.  
  
Webové stránky 
 

 Vlastnú webovú stránku má v súčasnosti jedna knižnica, je to regionál-
na knižnica s krajskou pôsobnosťou: 
Malokarpatská knižnica v Pezinku www.knizicapezinok.sk 
 

 Webové stránky v rámci webovej prezentácie svojho zriaďovateľa ma-
jú 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/ 

 
 On-line katalóg dokumentov v katalógu vystavený na internete má Ma-

lokarpatská knižnica v Pezinku, Mestské kultúrne stredisko Senec – Mestská 
knižnica a Mestské centrum kultúry Malacky – Mestská knižnica. V roku 
2012 do elektronických katalógov knižníc vstúpilo 36 895, čo je o 23 925 
používateľov viac, ako v roku 2011. 
 

7. ZAMESTNANCI A HOSPODÁRENIE 
 

Zamestnanci 
 
 V roku 2012 vo verejných knižniciach okresov Pezinok, Senec 
a Malacky pracovalo 36,56 zamestnancov (prepočítaný stav), z nich bolo 
33,05 žien, (90,39 % všetkých zamestnancov). V porovnaní s rokom 2011 sa 
počet zamestnancov zvýšil o 2,71. Okres Pezinok mal 21,27, okres Senec 
7,63 a okres Malacky 7,66 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 knihov-
nícke činnosti na dohodu. 
 
Zo zamestnancov vykonávajúcich knihovnícke činnosti bolo: 
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•  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 2011 sa stav zamestnancov s vysokoškolským knihovníckym 
 vzdelaním nezmenil. 
•  11,51 zamestnancov so stredoškolským knihovníckym vzdelaním 
 (4,3 % zamestnancov vykonávajúcich knihovnícku činnosť)., čo je 
 o 12,77 zamestnanca menej. 
• 6,86 zamestnancov s iným vysokoškolským vzdelaním (2,56 % za-

mestnancov vykonávajúcich knihovnícku činnosť), čo je o 0,3 zamest-
nanca menej oproti minulému roku. 

 
Hospodárenie 
 
 V roku 2012 predstavovali výnosy /príjmy knižníc BSK v metodickej 
pôsobnosti Malokarpatskej knižnice v Pezinku/ čiastku 507 802 € čo je o 15 
088 € viac, ako v roku 2011.  
 Knižnice získali od zriaďovateľov (z rozpočtu obce) 219 870 €, čo je 
o 118 930 € viac ako v roku 2011. 
 Vlastné tržby knižníc predstavovali 40 011,1 € (o 909,6 € menej ako 
v roku 2011), z nich 28 725,1 € tvorili poplatky za knižničné činnosti 
(zápisné, pokuty, xeroxové služby, rešeršné služby a pod.) 
 Prostredníctvom grantov a darov získali knižnice 10 996 € (o 36,5 € 
menej ako v roku 2011), z toho prostriedkov štátneho rozpočtu pochádzalo 
7000 €, (čo je o 1 300 € viac ako v predchádzajúcom roku). 
 Výdavky na hlavnú činnosť predstavovali 514 695 €, (čo je o 16 072 € 
viac ako v roku 2011). 
 
Mzdové náklady v roku 2012 
 
 Náklady na mzdy zamestnancov tvorili 305 336 € (o 22 067 € viac ako 
v roku 2011). 
 Priemerná mesačná mzda zamestnanca verejných knižníc okresov 
Pezinok Senec a Malacky sa v roku 2012 pohybovala vo výške 695,97 €. 
V porovnaní s rokom 2011 sa priemerná mzda zamestnanca v knižnici znížila 
o 1,39 €. Stále veľmi výrazne zaostáva za priemernou mesačnou mzdou 
v hospodárstve SR. Priemerná mzda zamestnanca verejných knižníc v roku 
2012 nedosiahla ani úroveň priemernej mzdy národného hospodárstva SR za 
rok 2012, keď sa táto mzda pohybovala vo výške 875 €.  
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O podujatí, O podujatí, O podujatí, O podujatí,     
bohatom nielen účasťou, bohatom nielen účasťou, bohatom nielen účasťou, bohatom nielen účasťou,     

ale aj obsahom ...ale aj obsahom ...ale aj obsahom ...ale aj obsahom ...    

 
 
 
 
 
Eva Šulajová 
 

Rekordné Dobrodružstvo v Bratislave 
 
 Žijete, pracujete, študujete v Bratislave? Zamýšľali ste niekedy nad 
tým, či sa v našom  meste dá prežiť niečo neobvyklé, tajomné, strašidelné 
alebo naopak každodenné, známe, nebojácne? Vidíte v jej zákutiach dávne 
príbehy, tajné skrýše, prechádzate sa po strašidelných uliciach či poznáte 
strašidelné domy? Vnímate dobrodružstvo v Bratislave? Túto tému vyhlásila 
Mestská knižnica v Bratislave v spolupráci so Staromestskou knižnicou, 
Knižnicou Ružinov, Knižnicou Bratislava - Nové Mesto a Miestnou knižni-
cou Petržalka 1. októbra 2012 ako 3. ročník súťaže vlastnej tvorby bratislav-
ských žiakov Bratislava, moje mesto 2012/2013. V súťaži sme poskytli de-
ťom námety, smerom ku ktorým mohli rozvíjať svoju fantáziu, vnímanie 
mesta, v ktorom žijú, o ňom písať aj kresliť. Námety zahŕňali dobrodružný 
príbeh Tajná skrýša, fantazijnú poviedku Čo priplávalo po Dunaji a hororovú 
poviedku Strašidelný príbeh v Bratislave. Čakali sme, či deti zareagujú. Dlho 
nič. Súťaž trvala do 27. marca 2013. Až k termínu jej ukončenia sa 
do Mestskej knižnice začali hrnúť súťažné práce: poštou i osobne (donášali 
ich pedagógovia z bratislavských škôl), dodávali ich spolupracujúce knižnice 
zo škôl svojich mestských častí, práce prichádzali aj elektronicky e-mailom. 
Zrazu ich bola plná študovňa. Hromada maľovaných výkresov, veľa popísa-
ných papierov, vymodelovaný Bratislavský hrad, uzavretý pohár, v ktorom 
niečo tajné priplávalo po Dunaji, výkres, z ktorého vytŕčali hlavy strašidiel 
a duchov. Súťaž sme uzavreli a práce spočítali. Bolo ich 1 022. REKORD! 
Z hľadiska počtu súťažných prác patrí 3. ročník súťaže Bratislava, moje mes-
to 2012 s podtitulom Dobrodružstvo v Bratislave zo všetkých doterajších 
ročníkov jednoznačne medzi najúspešnejšie. Do literárnej súťaže sa zapojilo 
41 základných škôl so 452 literárnymi prácami, do výtvarnej súťaže prispelo 
37 základných škôl s 562 výtvarnými prácami. Okrem nich sme zaevidovali 
aj 8 nápaditých 3D modelov Bratislavy. Súťažili deti z celého mesta, z každej 
mestskej časti a spolu na tisíc spôsobov dokázali napísať, výtvarne 
i priestorovo zobraziť dobrodružstvo v Bratislave. Toľko tajných skrýš, stra-
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šidelných zážitkov - priam hororov - spísaných do príbehov a nevídaných, 
tajuplných úlovkov, ktoré k nám priplávali po Dunaji, nemá žiadne iné mesto 
na Slovensku. Len Bratislava.  
 Všetkým žiakom a im pedagógom sa za tento výkon patrilo poďako-
vať. Dali si záležať, kreslili, maľovali, písali, práce zreteľne označili svojím 
menom, školou, triedou i kategóriou. Aj sme tak urobili - na webovej stránke 
aj jednotlivo na e-mailové adresy škôl.  
 Odborná porota v zložení Erik Ondrejička, Henrieta Hrubá, Zuzana 
Liptáková, Beata Hileková a Juraj Šebesta mala čo robiť, kým z takého počtu 
vybrala víťazné práce.  
 Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa konalo 2. mája 2013 v Justiho sieni 
Primaciálneho paláca. Pripravili sme ho v spolupráci s Magistrátom hl. m. SR 
Bratislavy, ktorý deťom pripravil pohostenie. Ceny venovali vydavateľstvá 
Fragment, Tatran a spoločnosť FaxCopy. Vyhodnotenie prišiel moderovať 
Braňo Jobus, Vyhodnotenie prišiel moderovať Braňo Jobus, ceny odovzdáva-
la námestníčka primátora Bratislavy Petra Nagyová-Džerengová a riaditeľ 
Mestskej knižnice Juraj Šebesta. Deti si ich s radosťou preberali, veď si ich 
za svoje výkony naozaj zaslúžili. Kto bol ocenený, si môžete pozrieť 
v prílohe 1 a 2 (výstava víťazných prác je sprístupnená v Úseku literatúry pre 
deti a mládež na Kapucínskej ul. č. 3 do 29. 12. 2013). A tým, ktorým sa cena 
neušla, si môžu počkať na ďalší ročník obľúbenej súťaže o meste, v ktorom 
žijú. 

 Vďaka jej tohtoročnému rekordnému ročníku vieme, čo môže byť dob-
rodružným dobrodružstvom v Bratislave. Prečítajte si slová na fotografii, kto-
rá zachytáva model Bratislavského hradu. „V Bratislave športujem, čítam, 
kreslím, žijem“.... Na prednej strane hradu text pokračuje: „ V Bratislave 

Slávnostné vyhodnotenie súťaže 2. 5. 2013  
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máme veľa knižníc. V Bratislave žijem, čítam, zabávam sa, učím sa, mám 
kamarátov, chodím na krúžky. V Bratislave sa teším, bývam, mám rád... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZOZNAM OCENENÝCH ŽIAKOV - LITERÁRNE PRÁCE 

 
1. KATEGÓRIA (najmladší žiaci 1. – 2.roč. ZŠ v Bratislave) 

 

1. miesto  Timea Gažovičová, 2. B, ZŠ Beňovského 1 
 

2. miesto Martina Batíková, ZŠ Beňovského 1 
 

3. miesto Patrícia Raková, 2. A, ZŠ Nobelovo nám. 6 
 

Čestné uznanie:   Tatiana Vyšinská, 2. roč. ZUŠ Ružová dolina 
    

   Kristína Bartalová, 2. A, ZŠ Nobelovo nám. 6 
 

2. KATEGÓRIA (mladší žiaci 3. – 5. roč. ZŠ v Bratislave) 
 

1. miesto Samuel Hromec, 5. A, ZŠ a MŠ Odborárska 2 
   Karolína Janigová, 5. B, ZŠ Beňovského 1 
 

2. miesto Dominik Demjanovič, 4. C, ZŠ Podzáhradná 51 
  Tomáš Florek, 5. B, ZŠ Holíčska 50 

Bratislavský hrad  
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3. miesto Dominika Peciarová, 3. B, ZŠ Gessayova 2 
  Michaela Veselá, 4. A, ZŠ a MŠ Odborárska 2 
 

3. KATEGÓRIA (6. – 9. roč. ZŠ + sekunda - kvarta  
osemročných gymnázií v Bratislave) 

 

1. miesto Olívia Kleinová, 6. A, ZŠ Medzilaborecká 11 
 

2. miesto Margaréta Durovčíková, 8.B, ZŠ Matky Alexie, Palackého 1 
  Jakub Kovács, 8. A, EZŠ Palisády 
 

3. miesto Richard Vaško, sekunda A, Gymnázium Novohradská 3 
 
ZOZNAM OCENENÝCH ŽIAKOV - VÝTVARNÉ PRÁCE 

 
1. KATEGÓRIA (najmladší žiaci 1. – 2. roč. ZŠ v Bratislave) 

 

1. miesto Jakub Buják, 1. A, ZŠ Lachova 1 
 

2. miesto Nina Petrikovičová, 2. C, ZUŠ J. Kowalského, Laurinská 20 
 

3. miesto Juraj Novosad, ZUŠ Ľ. Rajtera, Sklenárova 5 
 

2. KATEGÓRIA (mladší žiaci 3. – 5. roč. ZŠ v Bratislave) 
 

1. miesto Magdaléna Belejová, 5. roč. ZUŠ Hálkova 56 
 

2. miesto Mahuliena Ďurecová, ZUŠ E. Suchoňa, Batkova 2, 10 r. 
 

3. miesto Laura Stepanovičová, 5. A, ZŠ Podzáhradná 51 
 

Čestné uznanie:  Katarína Kusá, 4. B, ZŠ Malokarpatské nám. 1 
 

3. KATEGÓRIA (6.-9. roč. ZŠ + sekunda - kvarta  
osemročných gymnázií v Bratislave) 

 

1. miesto Mária Vakoničová, 8.B, ZŠ Budatínska 61 
 

2. miesto Jana Ondrejkovičová, 7. roč., ZUŠ Istrijská 22 
 

2. miesto Sandra Šolcová a Veronika Červenková,  
  ZŠ a MŠ  Odborárska 2 
 

3. miesto Matúš Bokes, ZUŠ Podjavorinskej 
 
Čestné uznanie: Ema Hrubá, 7. roč., ZUŠ Istrijská 22 
   Lenka Škorupková, ZUŠ E. Suchoňa, Batkova 2, 12 r. 
         Kolektív 6. A a 6. B ZŠ Karloveská 61 
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Dagmar Kleinová - Viera Kuchtová 
 

Vitajte na facebooku  
alebo  
Knižnice Bratislavského kraja na facebooku 
 

 Facebook je socíálna sieť, ktorá umožňuje komunikáciu s priateľmi, 

spolupracovníkmi, spolužiakmi a ľuďmi z okolia. Na facebooku môžete kon-

taktovať priateľov, nahrávať neobmedzené množstvo fotografií, pridávať od-

kazy, videá a budete mať informácie o svojich známych. Vitajte na facebooku 

– zaregistrujte sa, prihláste sa a zistite viac.... 

 

http://cs-cz.facebook.com/ 

 
Koľko používateľov je na facebooku, sa pomaly dá ťažko vyčísliť. 

Na slovenskom facebooku bolo k 30.9.2011 takmer 1,86 milióna užívateľov 
a ich počet stále rastie. Podľa prieskumov tvoria najväčšiu skupinu používa-
telia od 13 do 35 rokov. Ako sa dnes často hovorí, kto nie je na facebooku, 
neexistuje.  

Ani knižnice Bratislavského kraja nezaostávajú za týmto trendom. 
Na väčšine webových stránok knižníc nájdeme známu ikonu , znak toho, že 
knižnica chce so svojimi používateľmi komunikovať a zdieľať s nimi dáta. 
Knižnica chce oslovovať tie cieľové skupiny, ktoré dávajú prednosť vyhľadá-
vaniu informácií na sociálnych sieťach pred klasickými spôsobmi, ktoré kniž-
nice spravidla ponúkajú na svojich webových stránkach. Cieľom knižníc, 
ktoré si založili na facebooku konto, je poskytovať informácie, ktoré sú už 
uverejnené na inštitucionálnej stránke, ale iným spôsobom. Facebook umož-
ňuje záujemcom o informácie bezprostredne na tieto informácie reagovať.  
Knižnice používateľa oslovujú a súčasne si aj týmto spôsobom vytvárajú svoj 
„image“.  

Na 13. zasadnutí Národnej komisie pre služby, ktoré sa uskutočnilo 

 

Knižnice na krídlach webu ...Knižnice na krídlach webu ...Knižnice na krídlach webu ...Knižnice na krídlach webu ...    
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v júni 2011 v Prešove,  pripravila Denisa Krajčírová zo Slovenskej národnej 
knižnice prehľad slovenských knižníc, ktoré boli v tomto čase na facebooku. 
Okrem Slovenskej národnej knižnice a Univerzitnej knižnice v Bratislave, 
deviatich akademických knižníc, z toho troch s celoštátnymi funkciami (Slo -
venská lesnícka a drevárska knižnica vo Zvolene, Slovenská ekonomická 
knižnica a Slovenská pedagogická knižnica), boli na facebooku predovšet-
kým verejné knižnice (spolu 63) -  krajské, regionálne, mestské, ba dokonca i 
niektoré obecné knižnice. Počet knižníc  dopĺňalo 5 špecializovaných kniž-
níc. Tento počet  sa medzičasom zvýšil, avšak nie zásadne. K priateľom face-
booku sa pripojili aj také  knižnice, ako je Ústredná knižnica SAV a Centrum 
vedecko-technických informácií SR.  

V Bratislavskom kraji je v súčasnosti na facebooku  16 knižníc. Počet 
knižníc, ktoré využívajú túto sociálnu sieť, ide ruka v ruke s  digitálnou gra-
motnosťou obyvateľov Bratislavy a Bratislavského kraja.  

 
 

Verejné knižnice na facebooku 
 

Mestská knižnica v Bratislave 
http://www.facebook.com/pages/Mestsk%C3%A1-kni% 
C5%BEnica-v-Bratislave/368432303023?fref=ts 
 

Registrácia na facebooku 13. 03. 2010.  
K 8. 4. 2013 má 419 fanúšikov.  

 

Každoročne organizuje letnú čitáreň u Červeného raka a burzy kníh. Uspora-
dúva množstvo zaujímavých podujatí pre deti. Jedinečný  je ich tábor 
v knižnici alebo prázdniny v knižnici 
 
Staromestská knižnica Bratislava  

http://www.facebook.com/pages/Staromestsk%C3%A1-kni%
C5%BEnica-Bratislava/179038615441354?fref=ts 
 

Registrácia na facebooku 29. 11. 2012. 
K 8. 4. 2013 má 98 fanúšikov.  

 

Knižnica pravidelne udeľuje jedinečný rad Bobríka knihovníka. Je pravidel-
ným organizátorom letnej čitárne v Medickej záhrade.  
 
Knižnica Ružinov  

http://www.facebook.com/pages/Kni%C5%BEnicaRu%C5%
BEinov/132715030101221?fref=ts 
 

Registrácia na facebooku 16. 07. 2010.  
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K 8. 4. 2013 má 121 fanúšikov. 
 

Organizuje Krúžky šikovných rúk, rôzne zberateľské stretnutia. Vystavuje 
zoznam nových kníh za určité obdobie. Podujatie Najlepšia stará mama Ruži-
nova sa dokonca ocitlo až v televíznej  relácii Reflex .  
  
Miestna knižnica Petržalka 

ht tp : / /www.facebook.com/mies tna .pe t rza lka?f re f=ts 
 

 
K 8. 4. 2013 má 750 fanúšikov. 
 

Podujatia propagujú na stránke www.petrzalcan.sk. 
 
Mestská knižnica Senec 

http://www.facebook.com/pages/Mestsk%C3%A1-kni%C5%
BEnica-Senec/299743665195?fref=ts 
 
 

Registrácia na facebooku  22. 01. 2010. 
K 8. 4. 2013 má 228 fanúšikov. 
 

Knižnica prestala byť od konca roku 2010 aktívna na facebooku. 
 
Malokarpatská knižnica v Pezinku 

http://www.facebook.com/pages/Malokarpatsk%C3%A1-kni%
C5%BEnica-v-Pezinku/164029926978674?fref=ts 
 
Registrácia na facebooku 7. 02. 2011.  
K 8. 4. 2013 dosiahla počet 163 fanúšikov. 

 

Oznamuje výročia spisovateľov, vystavuje zaujímavé články z dennej tlače. 
Uskutočňuje pravidelné prieskumy spokojnosti používateľov so službami. 
Stránka je bohato ilustrovaná.  
 
Mestská knižnica Modra 

http://www.facebook.com/pages/Mestsk%C3%A1-kni%C5%
BEnica-Modra/288979181169935?fref=ts 
 
Registrácia na facebooku 22. 02. 2012. 
K 8. 4. 2013 má 107 fanúšikov.  

 

Podujatia usporadúva aj v spolupráci so škôlkarmi.  V jej priestoroch sa pasu-
jú deti za prváčikov základných škôl.  Na tejto stránke sa nachádzajú linky na 
mesto Modra s jej pamätihodnosťami a zaujímavosťami. 

 

 

 

 



48 

 

Svätojurská knižnica 
http://www.facebook.com/kniznica?fref=ts 
 
Registrácia na facebooku 5. 01. 2011. 
K 8. 4. 2013 má 100 fanúšikov. 
 

 

Zaradila sa do celoslovenskej databázy knižníc pre rýchle zistenie okamžité-
ho stavu knihy www.mask.snk.sk. Dáva čitateľom možnosť výberu kníh, kto-
ré by chceli čítať.  
 
Miestna knižnica Dúbravka 

http://www.facebook.com/pages/Kni%C5%BEnica-D%C3%
BAbravka/173216672739304?fref=ts 
 
Registrácia na facebooku  13. 06. 2011. 
K 8. 4. 2013 má 19 fanúšikov. 

 

Zaujímavé informácia o sv. Vavrincovi, ktorý je patrónom aj nás knihovní-
kov. Veľmi zábavné, ale aj poučné je video s Mr. Beanom, ako sa v knižnici 
nemá zaobchádzať so vzácnymi starými knihami.  
 
Obecná knižnica Píla 

http://www.facebook.com/kniznica.Pila?fref=ts 
 
Registrácia na facebooku 17. 02. 2012 
K 8. 4. 20213 má 18 fanúšikov. 
 
 

 

Fotografie zo sťahovania kníh zo starých priestorov za pomoci usilovných 
žiakov ZŠ v Častej. Na stránke nájdete i Viete, že ... čo inšpirovalo adminis-
trátorku facebooku UKB.  

 
Vedecké knižnice na facebooku 

 
Univerzitná knižnica v Bratislave 

http://www.facebook.com/pages/Univerzitn%C3%A1-kni%
C5%BEnica-v-Bratislave/100351004182?fref=ts 
www.ulib.sk - oficiálna stránka organizácie 
 
Registrácia na facebooku  13. 07. 2009.  
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UKB  je jednou z prvých knižníc v SR nachádzajúcich sa na facebooku. 
K 8. 4. 2013 má 1289 fanúšikov. 

 

Nájdete tu fotografie z otvorenia zrekonštruovanej knižnice, ako aj fotografie 
z minulosti knižnice, odborných podujatí, zahraničných návštev a pod. Podu-
jatia sú doplnené o plagátiky  a fotografie. Každodenné informácie o výro-
čiach narodenia či úmrtia autorov, zaujímavosti v oblasti kultúry, knižné no-
vinky, články  týkajúce sa kníh, svetového literárneho diania atď. Vystavuje 
aktuálne knižné tituly v podobe zoznamu. Nachádzajú sa na nej informácie 
o výhercoch súťaže UKB. 

 
 
Ústredná knižnica SAV 

http://www.facebook.com/pages/%C3%9Astredn%C3%A1-
kni%C5%BEnica-   .  SAV/195274253852962?fref=ts 
www.uk.sav.sk/uksav - oficiálna stránka organizácie 
 
Registrácia na facebooku  20. 06. 2011. 
K 8. 4. 2013 má 432  fanúšikov. 

 

Pravidelne vystavuje prírastky zo svojich knižničných fondov, oznamy, infor-
mácie o prevádzke knižnice, rôzne novinky z oblasti kníh, články z tlače 
o knižniciach, knihovníckej práci, informácie o elektronických zdrojoch. Zá-
ujemci si môžu otvoriť Bulletin ÚK SAV. Vystavuje tiež aktuálne novinky či 
správy projektu NISPEZ.  
 
 
CVTI SR 

h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / p a g e s / C V T I -
S R / 2 0 4 0 9 7 3 5 6 2 7 5 0 3 0 ? f r e f = t s 
www.cvti.sk – oficiálna stránka organizácie 
 
Registrácia na facebooku  29. 03. 2011. 
K 8. 4. 2013 má 95 fanúšikov. 

 

Zaujímavé fotografie z interiéru budovy knižnice. Vydáva časopis ItLib 
http://www.cvtisr.sk/itlib/. Organizuje semináre a školenia pre zamestnancov 
knižníc, ktorí nemajú  knihovnícke vzdelanie. Pre svojich registrovaných po-
užívateľov získala knižnica skúšobný prístup do elektronických kníh a časo-
pisov vydavateľstva deGruyter z oblasti prírodných vied, medicíny, ekonó-
mie, sociológie, práva, filozofie ale aj umenia a histórie. Dáva do pozornosti 
novú kolekciu e-kníh Safari Tech Books. 
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Akademická knižnica UK 
http://www.facebook.com/AkademickaKniznicaUK?fref=ts 
http://www.uniba.sk/index.php?id=akuk - oficiálna stránka 
organizácie 
 
Registrácia na facebooku  10. 10. 2011. 
K 8. 4. 2013 má 210 fanúšikov. 

 

Informácie o objednaní knihovníka ako pomoc pri vyhľadávaní dokumentov. 
Tvorba použitej literatúry a citácií na generátore bibliografických odkazov 
http://www.citace.com/. V rámci Týždňa vedy a techniky usporiadala poduja-
tia Medicína hrou, kde si záujemcovia mohli vyskúšať vyšetrenie srdca alebo 
dýchacích ciest, či sa naučiť prvú pomoc a techniky oživovania alebo zistiť, 
ako funguje pôrodný simulátor.  Zorganizovala Komenského zbierku hračiek 
pre deti z Tanzánie. 
 
 
Slovenská ekonomická knižnica 

http://www.facebook.com/SEK.EUBA?ref=ts&fref=ts 
http://www.sek.euba.sk/ – oficiálna stránka organizácie 
 
 

Registrácia na facebooku  4. 06. 2010. 
K 8. 4. 2013 má1233 fanúšikov. 
 

  

Vystavuje informácie o nových nositeľoch Nobelovej ceny i fotografie 
z rekonštrukcie študovní. Od 1.júla 2010 bola prijatá za člena AACSB Inter-
national, čím sa stala súčasťou globálnej siete s viac ako 1200 vzdelávacími 
inštitúciami a organizáciami, ktoré sa venujú vzdelávaniu v oblasti manaž-
mentu na celom svete. Prináša aktuálne informácie o nových číslach časopisu 
Forbes. Uvádza rebríček najvýznamnejších ekonómov. Informuje o prístu-
poch k databázam, ako napr. Gale, Financial Times, Historical Archive. Pre-
vádzkuje facebookovskú poradňu. Prináša informácie o stratených 
a nájdených predmetoch. Na stránke je zaujímavá kreativita, flexibilita, hu-
mor, rôzne návrhy, návody a povzbudenia.  
 

Slovenská pedagogická knižnica 
http:/ /www.facebook.com/pages/Slovensk%C3%A1-
pedagogick%C3%A1-kni%C5%BEnica/128162627229211?
fref=ts 
http://www.spgk.sk/ - oficiálna stránka knižnice 
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Registrácia na facebooku 3. 08. 2010 
K 8. 4. 2013 má 148 fanúšikov. 

 

Prináša informácie o podujatiach knižnice, informáciu o tom, že v mesiaci 
apríli je možné využiť bezplatný prístup k pedagogickým časopisom cez Ro-
utledge Education Arena.  
 

Čo dodať na záver alebo čo sme sa praxou naučili 
 

 Úspešnosť stránky sa meria najmä podľa počtu fanúšikov; tu vedie 
„pelotón"  najúspešnejšia Univerzitná knižnica v Bratislave s 1289 fanúšikmi 
(k 8. 4. 2013) pred facebookom Slovenskej ekonomickej  knižnice s 1233 
fanúšikmi (k 8. 4. 2013).  V prípade UKB sú to však len 2 % z celkového 
počtu používateľov. Úspešnosť stránky sa však nedá hodnotiť len počtom 
fanúšikov, ich počet záleží aj od veľkosti knižnice a počtu čitateľov a použí-
vateľov. Úspešnosť  závisí aj  od spôsobu  a  rýchlosti  komunikácie knižnice 
a jej fanúšikov, veľmi dôležitá je okamžitá spätná väzba, pružnosť a flexibili-
ta. Touto cestou sa dá na facebooku vybudovať pevný vzťah s fanúšikmi 
knižnice. Samozrejme, že  k tomu patrí aj sledovanie odoziev fanúšikov ako-
by reakcií používateľov, ku ktorým patria komentáre, zdieľania príspevkov 
a označenia páči sa mi to (Likes).  
 Existuje niekoľko spôsobov, ako byť na facebooku úspešný, ako si 
získať virtuálnych a fyzických návštevníkov, priateľov knižnice a fanúšikov 
na facebooku.  Odporúča sa napr. mať výraznú profilovú fotku. Všetky uve-
dené knižnice  majú na svojom profile fotku svojej budovy alebo logo inštitú-
cie. A práve tejto úvodnej stránke by knižnice mali venovať väčšiu pozor-
nosť. Úvodná stránka má ponúkať všetko to, prečo sa má používateľ stať fa-
núšikom knižnice, hlavne v čom je knižnica dobrá, úspešná, jedinečná, iná ... 
a prečo.  
 Bratislavské knižnice, či už verejné,  akademické alebo vedecké,  spra-
vidla len informujú. Taký bol trend minulých rokov. Prevažujú  informácie 
o podujatiach, ktoré knižnice  pripravili pre svojich používateľov a záujem-
cov. Je málo príspevkov, o ktorých sa diskutuje, alebo ktoré sa komentujú. 
Na facebooku sa stretávajú s úspechom predovšetkým odľahčené, zábavné 
príspevky,  zaujímavosti, vtipné videá, komiksy. Knižnice by nemali zabúdať 
obsah pravidelne aktualizovať, obsah prispôsobiť cieľovej skupine. Facebook 
sa pre knižnice stáva aj platformou na vystavenie fotografií z podujatí, akým-
si fototablom. Rôzne typy knižníc sú zamerané na odlišné typy ich používate-
ľov, s prihliadnutím na vekové, sociálne, vzdelanostné či iné kategórie. Cie-
ľovou skupinou verejných knižníc je mládež a úlohou verejných knižníc je 
prilákať ju do knižnice. Napr. Knižnica Ružinov sa zameriava vo veľkej mie-
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re na seniorov, ktorí sa stávajú veľkými priaznivcami a používateľmi  sociál-
nych sietí -  vrátane facebooku. 
 Pre používateľov stránok akademických a vedeckých knižní môže byť 
stránka viac informačná, mala by však informovať o službách knižnice inou 
formou. Napr. akademická knižnica Univerzity Komenského okrem informá-
cií o elektronických informačných zdrojoch vo fakultných knižniciach Uni-
verzity ponúka aj pomôcku pri tvorbe bibliografických odkazov a citácií. 
V každom prípade by mali byť knižnice v Bratislavskom kraji na tomto poli  
trochu odvážnejšie a originálnejšie.  
 Zdá sa, že knižnice v Bratislavskom kraji nevenujú dostatočne veľkú 
pozornosť výberu ľudí, ktorí majú na starosti prácu s online sociálnymi sieťa-
mi.  Propagácia  svojej stránky tiež nie je silnou stránkou knižníc. Zaujímavá 
je prax facebooku UKB, podľa ktorej každý stý fanúšik dostane vecný dar. 
Dar predstavuje kniha, malý spomienkový predmet  (záložky, perá, ceruzky, 
malé lupy).  Na facebooku UKB je ikona pod názvom Upozornenia, kde mô-
že používateľ vyjadriť svoju nespokojnosť, napísať postrehy, návrhy a pripo-
mienky, alebo Miesto pre Vašu reklamu. Inšpiratívne  je vypísanie súťaže 
Slovenskej ekonomickej univerzity o najlepší príspevok propagujúci knižnicu 
v rámci online siete facebook.  Podnetná je aj facebooková poradňa  na strán-
ke Slovenskej ekonomickej knižnice, už spomenuté informácie o stratách 
a nálezoch. Byť na facebooku znamená zviditeľniť sa, stať sa známejším, 
dostať sa do povedomia potenciálnych používateľov knižnice.  
 Naši čitatelia, a používatelia knižníc chcú zmenu. Online sociálna sieť 
facebook je fenomén, ktorý zasiahol aj do knižnično-informačnej praxe. Fa-
cebook ponúka knižniciam  nový priestor na komunikáciu so svojimi použí-
vateľmi. A knižnice v Bratislavskom kraji ho začínajú plne využívať.  
 
 
 
 
 
 



53 

 

 
    

    

    

    

    

    

    

    

Eva Cíferská 
 

Ceny udelené v súťaži  
Najkrajšie knihy Slovenska 2012 
 

CENA MINISTERSTVA KULTÚRY SR VYDAVATEĽSTVU  
ZA CELKOVÚ VÝTVARNÚ A TECHNICKÚ KVALITU KNIHY  

 

Vydavateľstvo Slovart, spol. s r.o., Bratislava 
za knihu  

Antónia Paulinyová: František Horniak 
 

CENA MINISTERSTVA KULTÚRY SR AUTOROVI  
ZA VYNIKAJÚCE ILUSTRÁCIE  

 

Vladimír Král 
za knihu  

Jostein Gaarder: Vianočné mystérium 
 

CENA MINISTERSTVA KULTÚRY SR AUTOROVI  
ZA VYNIKAJÚCU GRAFICKÚ ÚPRAVU  

 

Štefan Seko a Anna Oravcová  
za knihu 

Marián Komáček. Grafika a maľba 
 

CENA MINISTERSTVA KULTÚRY SR VYDAVATEĽSTVU  
ZA BIBLIOFILSKÉ VYDANIE  

 

M´ART PRINT, Veľké Zálužie  
za knihu 

Dušan Dušek - Erik Ondrejička: IM_PULZ – Čakanie hmoty 
 

CENA MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A 
ŠPORTU SR VYDAVATEĽSTVU  

ZA UČEBNICU  

Preh ľad ocenení, ktoré boli udelené Preh ľad ocenení, ktoré boli udelené Preh ľad ocenení, ktoré boli udelené Preh ľad ocenení, ktoré boli udelené     
tvorcom kníh a knihám samotným tvorcom kníh a knihám samotným tvorcom kníh a knihám samotným tvorcom kníh a knihám samotným     

v roku  2012 ...v roku  2012 ...v roku  2012 ...v roku  2012 ...     
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Slovenské pedagogické nakladateľstvo  
– Mladé letá, s.r.o., Bratislava  

za knihu 
Biológia pre 2. ročník gymnázia a 6. ročník gymnázia s osemročným 

štúdiom 
 

CENA ZVÄZU POLYGRAFIE NA SLOVENSKU TLAČIARNI  
ZA MIMORIADNE POLYGRAFICKÉ SPRACOVANIE  

 

TBB, a.s., Banská Bystrica  
za knihu 

Ivan Jančár: Robert Bielik 
 

CENA BIBIANY VYDAVATEĽSTVU  
ZA NAJKRAJŠIU DETSKÚ KNIHU  

 

vydavateľstvo Virvar, s.r.o., Zohor 
za knihu 

Viera Brunovská: Medzi nami zvieratami 
 

CENA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ KNIŽNICE  
ZA ŠTUDENTSKÚ PRÁCU   

 

Marek Cina 
Petr Janeček: Fámy   

 

Peter Gála 
Maria Treben: Herbarium 

 

NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2012 
 

Vedecká a odborná literatúra       
 

• Kol.:  Dejiny Bratislavy 1 
    Fot. a kresby kol., graf. úprava Borgis, s.r.o., Bratislava, vyd. 
 Vydavateľstvo Slovart, spol. s r.o., Bratislava, Občianske združe-
 nie Historia Posoniensis a Bratislava, hlavné mesto Slovenskej 
 republiky, tlač Neografia, a.s., Martin 
 

• Kol.: Muuza 2012 
     Fot. kol., graf. úprava Katarína Acélová, Jozef Sedlák a Spinner, 
 s.r.o., Bratislava, vyd. Fakulta masmediálnej komunikácie Uni
 verzity sv. Cyrila a Metoda, Trnava, tlač  Tlačiarne BB, a. s., 
 Banská Bystrica 
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Krásna literatúra 
 

• K. Peteraj: Bosá v priesvitných šatách 
    Il. Martin Augustín, graf. úprava Viera Fabianová, vyd. Ikar, a.s., 
 Bratislava, tlač TBB, a.s., Banská Bystrica  
 

• V. Šikulová: Diera do svetra 
    Il. Martina Matlovičová, graf. úprava Janka a Palo Bálik, vyd. 
 Vydavateľstvo Slovart, spol. s r.o., Bratislava, tlač Finidr, s.r.o., 
 Český Těšín 
 

Literatúra pre deti a mládež 
 

• V. Brunovská: Medzi nami zvieratami 
    Il. Peter Kľúčik, graf. úprava Daniel Brunovský, vyd. Virvar, 
 s.r.o., Zohor, tlač Vegaprint, s.r.o., Mošovce 
 

• T. Heribanová: Misia Eva, prísne tajné 
    Il. a graf. úprava Petra Hilbert, vyd. Ikar, a.s., Bratislava, tlač  
 TBB, a.s., Banská Bystrica  
 

• J. Kuniak: O stratenej rukavičke 
 Il. Jana Kiselová-Siteková, graf. úprava Vladislav Rostoka, vyd. 
 Skalná ruža, o.z., Kordíky, tlač TBB, a.s., Banská Bystrica  
 

• K. J. Erben: Panna z jabĺčka 
    Il. a graf. úprava Dávid Ursiny, vyd. Buvik, Bratislava, tlač Kasi-
 co, a.s., Bratislava 
 

• P. Dobšinský: Slovenské rozprávky 
    Il. Dušan Kállay, graf. úprava Viera Fabianová, vyd. Ikar, a.s., 
 Bratislava, tlač TBB, a.s., Banská Bystrica  
 

• J. Bodnárová: Trinásť 
    Il. Daniela Olejníková, graf. úprava Palo Bálik, vyd. Perfekt, a.s., 
 Bratislava, tlač Tiskárna Protisk, s.r.o., České Budějovice 
 

• Vianočná kniha 
    Il. Jindra Čapek, Zuzana Bočkayová-Bruncková a Jitka Němeč-
 ková, graf. úprava Art D – Grafický ateliér Černý, s.r.o., Praha, 
 vyd. Vydavateľstvo Slovart, spol. s r.o., Bratislava, v spolupráci 
 s vydavateľstvom BRIO, spol. s r.o., Praha, tlač Róbert Jurových 
 - NIKARA, Krupina 
 

• J. Gaarder: Vianočné mystérium 
    Il. Vladimír Král, graf. úprava Janka a Palo Bálik, vyd. Artfo-
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 rum, s.r.o., Bratislava, tlač Tiskárna Protisk, s.r.o., České Budě-
 jovice 
 

Učebnice 
 

• Kol.: Biológia pre 2. ročník gymnázia a 6. ročník gymnázia 
s osemročným štúdiom    

    Il. Zuzana Bošácka a Vladimír Vanko, fot. Boris Czambel a Jana 
 Višňovská, graf. úprava SPN – Mladé letá, s.r.o., vyd. SPN – 
 Mladé letá, s.r.o., Bratislava, tlač Slovenská Grafia, a.s., Bratisla-
 va 
 

Knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie 
 

• Ľ. Belohradská – Á. Schramm: Erna Masarovičová 
    Il. Erna Masarovičová, fot. Kamil Varga, Miro Švolík a archív, 
 graf. úprava Zuzana Chmelová, vyd. Ateliér.EM, Bratislava, tlač 
 i+i print, Bratislava  
 

• A. Paulinyová: František Horniak 
    Il. František Horniak, fot. archív, graf. úprava Vladislav Rostoka, 
 vyd. Vydavateľstvo Slovart, spol. s r.o., Bratislava, tlač TBB, 
 a.s., Banská Bystrica 
 

• Kol.: Igor Piačka 
    Il. Igor Piačka, fot. kol. a archív, graf. úprava Pavol Halász a Moj-
 mír Zmija, vyd. Jaga Group, s.r.o., Bratislava, tlač Neografia, 
 a.s., Martin 
 

• I. Jančár – L. Karpiscak: Koloman Sokol – 100 nepublikovaných 
diel 

    Il. Koloman Sokol, fot. Peter Homola a Peter Snadík, graf. úpra-
 va Andrea Andreutti Pokorná, vyd. Vydavateľstvo Slovart, spol. 
 s r.o., Bratislava v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy, tlač 
 Neografia, a.s., Martin 
 

• Kol.: Marián Komáček. Grafika a maľba 
    Il. Marián Komáček, fot. kol., graf. úprava Štefan Seko a Anna 
 Oravcová, vyd. Marián Komáček, Trnavský samosprávny kraj, 
 Záhorská galéria, Senica a Base et Silhouette, s.r.o., Bratislava, 
 tlač VKÚ, a.s., Harmanec 
 

• I. Jančár: Robert Bielik 
    Il. Robert Bielik, fot. Anka Luptáková, Robert Bielik a Martin 
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 Marenčin, graf. úprava Andrea Andreutti Pokorná, vyd. Galéria 
 mesta Bratislavy a Vydavateľstvo Petrus, Bratislava, tlač TBB, 
 a.s., Banská Bystrica  
 

Bibliofilské tlače 
 

• D. Dušek – E. Ondrejička: IM_PULZ – Čakanie hmoty 
    Il. Igor Benca, Vít Bojňanský, Karol Felix, Marián Komáček, 
 Milan Lukáč a Ján Ťapák, fot. Juraj Králik, graf. úprava Vladis-
 lav Rostoka, vyd. M´ART PRINT, Veľké Zálužie, tlač Cart print, 
 s.r.o., Nitra a Rabbit&Solution, s.r.o., Bratislava, knih. Spracova-
 nie Lida Mlichová, Žilina a M´ART PRINT, Veľké Zálužie 
 

Študijné práce poslucháčov  
výtvarných a polygrafických škôl 

 

• T. Kompaník: Aha 
    Il. a graf. úprava Tomáš Kompaník, vyd. Tomáš Kompaník, tlač 
 Orman, s.r.o., Bratislava  
 

• M. Majdová: Cŕŕn   
    Il. a graf. úprava Michaela Majdová, vyd. M. Majdová, tlač De-
 vinprint, Bratislava  
 

• P. Janeček: Fámy   
    Il. a graf. úprava Marek Cina, vyd. a tlač Marek Cina, Prešov  
 

• M. Treben: Herbarium 
 Il. a graf. úprava Peter Gála, vyd. VŠVU, Bratislava, tlač Galaxi, 
 s.r.o., Myjava  

 
CENA  ĽUDOVÍTA  FULLU  

 

je ocenením vynikajúceho diela alebo doterajšej tvorby, ktorá významnou 
mierou prispela k rozvoju slovenského ilustračného umenia  

pre deti a mládež. 
 

Fond výtvarných umení, Slovenská sekcia IBBY  
a BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti  

udeľujú 
CENU  ĽUDOVÍTA  FULLU  2012 

 

DUŠANOVI GREČNEROVI 
 

za  fantazijno-realistickú ilustračnú tvorbu pre deti, ktorá podnecuje detskú 
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predstavivosť a zároveň ponúka veľkú dávku situačného humoru. 
 

CENA  TROJRUŽA  
 

     oceňuje významné literárne i literárnovedné dielo alebo doterajšiu tvorbu, 
ktorá významnou mierou prispela k rozvoju slovenskej literatúry pre deti a 

mládež.   
                           

Literárny fond, Slovenská sekcia IBBY 
a BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti  

udeľujú 
CENU  TROJRUŽA  2012 

 

JÚLIUSOVI BALCOVI 
 

za literárne dielo, ktoré inovatívnym rozprávkovým spôsobom vypovedá de-
ťom i dospelým o zmysluplných hodnotách ľudského života. 

 

ČESTNÁ LISTINA IBBY 2012 
 

     Toto ocenenie udeľuje Medzinárodná únia pre detskú knihu (International 
Board on Books for Young People - IBBY) autorovi, ilustrátorovi a preklada-
teľovi za knihu pre deti a mládež, ktorá vznikla za posledné dva roky. Návrhy 
na udelenie diplomu predkladajú národné sekcie IBBY v dvojročných inter-

valoch. Diplomy Čestnej listiny IBBY 2012 dostali títo tvorcovia a vydavate-
lia ocenených kníh: 

 

JÁN MILČÁK  
 

za knihu JAKUB S VEĽKÝMI UŠAMI 
– vydavateľstvo MODRÝ PETER 

 

JURAJ MARTIŠKA a MAXIMKA MARTIŠKOVÁ 
 

za ilustrácie knihy KRAJINKA S KONÍKOM 
- vydavateľstvo PERFEKT 

 

ZUZANA STANISLAVOVÁ  
 

za preklad knihy 
 

Ivy Procházkovej PÄŤ MINÚT PRED VEČEROU 
           – VYDAVATEĽSTVO Q111 
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Toto čudo vás určite zaujme...pobaví, prekvapí  

alebo rozhorčí? 
 

Na ihrisku v Ružovej doline -  hneď vedľa knižnice si občania 
s prispením istej nadácie postavili takýto domček na knihy...  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žeby pokus o vytvorenie ďalšej sociálnej siete...,  
tentokrát ihriskovej? 
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