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ÚVOD 
 
 

Staromestská knižnica je verejnou mestskou knižnicou, rozpočtovou organizáciou 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Svojou činnosťou v roku 2008 plnila poslanie 
vyplývajúce zo zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach a  zriaďovacej listiny (zo dňa 1. júla 
1992). Zabezpečovala slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov 
v tradičnej i elektronickej forme, uspokojovala kultúrne, informačné a vzdelávacie potreby 
svojich používateľov, podporovala ich celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj pri využití.    

Rok 2008 sa niesol v znamení 50. výročia vzniku knižnice, ktoré si knižnica 
pripomenula na slávnostnom  stretnutí dňa 29. septembra 2008 v Zichyho paláci za účasti 
predstaviteľov miestnej samosprávy, poslancov, čitateľov, predstaviteľov kultúrneho 
a spoločenského života, zástupcov knižníc a ostaných spoločenských organizácií.  

Činnosť knižnice vychádzala v roku 2008 z  Plánu hlavných cie ľov a úloh 
Staromestskej knižnice na rok 2008 a z  Koncepcie rozvoja Staromestskej knižnice na 
roky 2008 – 2010 schválenej miestnym zastupiteľstvom Bratislava – Staré Mesto dňa  
11. decembra 2007.  
Knižnično-informačnými službami v roku 2008 podporovala knižnica, tak ako po iné roky,  
osobnostný rast svojich používateľov (najmä detí, mládeže a seniorov), podporovala 
budovanie ich vzťahu ku knihám, pestovanie a rozvíjanie ich čitateľských návykov. Pozornosť 
sústredila na elimináciu dôsledkov krízy čítania, zmysluplné trávenie voľného času detí 
a mládeže, odstraňovanie dôsledkov spoločensky nežiaducich javov (kriminalita, drogové 
závislosti), odstraňovanie informačných bariér pre občanov s akýmkoľvek znevýhodnením 
a  odstraňovanie spoločenskej izolácie seniorov vytváraním možností ich ďalšieho 
sebavzdelávania. 

Knižnično-informačné služby verejnosti poskytovala knižnica v roku 2008 na piatich 
pracoviskách a v letných mesiacoch (2. 6. 2008 – 31. 8. 2008) prevádzkovala sezónne 
pracovisko – letnú čitáreň v Medickej záhrade.  

V základných ukazovateľoch činnosti dosiahla knižnica v minulom roku nasledovné 
výsledky: 
knižničný fond bol doplnený o 3 827 k. j . Celkový stav knižničného fondu dosiahol 125 347  
k. j., knižnica zaregistrovala  5 223 používateľov, z toho 3 488  dospelých a  1 735 
používateľov do 15 rokov. Percento čitateľov z počtu 41 024 obyvateľov mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto predstavovalo 12,7% pričom z celkového počtu 2 536 školopovinných 
detí mestskej časti Bratislava – Staré Mesto bolo 68% používateľmi knižnice. Bezplatné služby 
letnej čitárne v Medickej záhrade využilo 3 573 návštevníkov , ktorí zrealizovali  11 983 
výpoži čiek.  
Knižnica realizovala v uplynulom roku  358 697 výpožičiek,  z toho  227 373 absenčných a  
131 324 prezenčných, služby verejných internetových staníc využilo 1 437 používateľov, 
zorganizovala 180 kultúrno-výchovných podujatí, pripravila 131 násteniek, 101 tematických 
výstaviek a 165 výstaviek knižných noviniek. 

Kultúrno-výchovné podujatia boli zamerané na podporu čítania a pestovania 
čitateľských návykov najmä u detí a mládeže. Reagovali sme nimi na aktuálne kultúrno-
spoločenské výročia a udalosti. Zapojili sme sa do viacerých celoslovenských projektov, 
úspešne pokračovala spolupráca s ostatnými verejnými knižnicami na území hlavného mesta.  
Plán základných ukazovateľov knižnica splnila s výnimkou príjmov – viď tabuľka č. 1. 
Nesplnenie tohto ukazovateľa o 21 556,98.- Sk bolo spôsobené najmä úpravou poplatkov za 
služby knižnice – registrovaným používateľom sme umožnili prístup na internet a využívanie 
služieb verejných internetových staníc zdarma. Sociálna a ekonomická situácia našich 
potenciálnych i reálnych používateľov je dôvodom, že občania vyhľadávajú a využívajú najmä 
možnosti bezplatného zápisu a bezplatných knižnično-informačných služieb. 
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V roku 2008 knižnica získala dve dotácie MK SR z grantového programu Exlibris (na nákup 
KF a technickú obnovu počítačového vybavenia verejných internetových staníc) v celkovej 
výške 270-tisíc Sk. 

Za účelom zefektívnenia pôsobenia verejných knižníc najmä na mládež vo veku 15 – 
18 rokov sme v spolupráci s  5 verejnými knižnicami Bratislavského samosprávneho kraja 
realizovali rozsiahly prieskum čítania na vybraných základných a stredných školách BSK.  

V oblasti automatizácie knižnično-informačných služieb a internetizácie sa knižnica 
sústredila najmä na rozšírenie poskytovania služieb verejných internetových staníc na 
všetkých pracoviskách - používatelia mali v roku 2008 k dispozícii 10 verejných internetových 
staníc). Prístup na internet využilo v roku 2008 1 437 návštevníkov.       
Počas roka 2008 sme priebežne aktualizovali v súlade s platnými štandardmi pre informačné 
systémy verejnej správy vlastné webové sídlo www.starlib.sk. V roku 2008 sme zaznamenali    
20 208 prístupov na naše webové sídlo. 
Zúčastnili sme sa na celoslovenskej súťaži o najlepšie knižničné webové sídlo TopWebLib 
a získali čestné uznanie za trvalo kvalitné webové sídlo.  

Hlavným cieľom knižnice v oblasti public relations bolo zviditeľňovať knižnicu ako 
významnú vzdelávaciu a kultúrnu inštitúciu v Bratislave a informovať verejnosť o jej činnosti. 
Pokračovali sme v spolupráci s regionálnymi i celoštátnymi médiami (tlač, rozhlas, televízia), 
informácie o knižnici sme uverejňovali na  webovom sídle miestnej samosprávy Bratislava -  
- Staré Mesto (www.staremesto.sk), na portáli pre knižničnú teóriu a prax www.infolib.sk a na 
vlastnom webovom sídle - www.starlib.sk. 

 
 Knižnica hospodárila v roku 2008 s rozpočtom 9 560 tis. Sk.  Disponibilné finančné 
prostriedky predstavovali 9 555 tis. Sk, z toho 560 tis. Sk tvorili kapitálové výdavky. Finančné 
prostriedky na nákup kníh, novín a časopisov predstavovali 973 347,83 Sk. Príjmy za 
knižničnú činnosť predstavovali 278 443,98 Sk, dotácie MK z grantovej schémy Exlibris 
270 000 Sk.  
 
 

I. časť   

Komentár k plneniu hlavných cie ľov a úloh na rok 2008 
 

1 Doplňovanie, spracovanie a ochrana knižni čného fondu 
 

Staromestská knižnica zabezpečovala aj v roku 2008 centralizované doplňovanie 
a spracovanie knižničného fondu pre všetky svoje pracoviská. Výber a nákup knižničného 
fondu realizovala 5-členná akvizičná komisia na základe edičných plánov vydavateľstiev a 
v spolupráci s kníhkupcami a distribučnými agentúrami. Pri výbere a nákupe dokumentov 
akvizičná komisia zohľadňovala univerzálnosť knižničného fondu, jeho veľkosť a počet 
používateľov na jednotlivých pracoviskách. 
 V roku 2008 sme vypracovali projekt „Umenie pre život “ zameraný na rozšírenie 
a skvalitnenie ponuky knižničného fondu umenovednej literatúry pre všetky vekové kategórie 
používateľov s dôrazom na dobudovanie umenovednej študovne ako informačného zázemia 
pre verejné prezentačné aktivity galérií v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, s ktorým 
sme získali dotáciu MK SR z grantovej schémy Exlibris, podprogram 2.5 - Akvizícia knižníc. 
Z dotácie sme zakúpili a spracovali 155 k. j. z oblasti výtvarného, dekoratívneho a úžitkového 
umenia, záhradnej architektúry, architektúry, staviteľského umenia, sochárstva, fotografie, 
filmu, hudby a divadla.  

Prírastok knižničného fondu v roku 2008 predstavoval 3 827 k. j.  v celkovej  finančnej  
hodnote 648 858,53 Sk, z toho darom sme získali 755 k. j.   Všetky prírastky boli zaevidované, 
menne a vecne spracované a sprístupnené používateľom. 
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Celkový stav knižničného fondu k 31. 12. 2008 predstavoval 125 347 k. j.  v celkovej 
finančnej hodnote 10 233 023, 81 Sk, z toho audiovizuálne a elektronické dokumenty tvorili 
452 k. j. (finančná hodnota: 116 627, 40 Sk).  

Náučná literatúra pre dospelých z celkového prírastku 2 666 k. j. pre dospelých 
predstavovala 1 206 k. j .,  t. j. 45,3%; náučná literatúra pre deti z celkového prírastku 1 161  
k. j.  pre deti a mládež predstavovala 281 k. j ., t. j.  24,2%. 
Oddelenie cudzojazy čnej literatúry  v pobočke Západný rad sme doplnili o 108 k. j. 
v jazykoch anglickom, nemeckom, francúzskom, španielskom, ruskom, poľskom, talianskom 
a maďarskom. 
 Knižnica odoberala v roku 2008 160 titulov denníkov a časopisov v 331 exemplároch 
v celkovej finančnej hodnote 324 489,30 Sk, z toho pre potreby letnej čitárne sme zabezpečili 
79 titulov  denníkov a časopisov v 91 exemplároch  v celkovej finančnej hodnote 46 103,50 
Sk. 
Darom sme získali  29 titulov periodík v 31 exemplároch.  
Z dôvodu zastaranosti a opotrebovanosti sme vyradili  254 k. j.  v celkovej  finančnej hodnote 
17 824, 10 Sk. Časť vyradených kníh sme presunuli do Mestskej knižnice v Bratislave pre 
účely akcie Bratislavská burza kníh, ktorej finančný výťažok bol použitý na nákup zvukových 
kníh pre oddelenie zrakovo postihnutých a nevidiacich v Mestskej knižnici. 
Ďalšie vyradené knihy sme venovali Galérii mesta Bratislavy pre potreby realizácie projektu 
výtvarného diela Mateja Kréna Introspektíva. 

Pozornosť sme venovali aj ochrane knižničného fondu. Prírastky nových kníh sa balili do 
ochrannej fólie.  

Knižničný fond bol používateľom sprístupnený na všetkých pracoviskách formou voľného 
výberu. Od 1. 4. 2007 je v prevádzke komplexný knižnično-informačný systém, celý knižničný 
fond je spracovaný v elektronickej podobe a používateľom je k dispozícii elektronický online 
katalóg. Z tohto dôvodu knižnica ukončila k 31. 12. 2007 budovanie klasických čitateľských 
lístkových katalógov a kartoték.  
K 31. 12. 2008 bola vykonaná fyzická likvidácia klasických lístkových katalógov na všetkých 
pracoviskách Staromestskej knižnice s výnimkou: 

a) Služobného revízneho katalógu, 
b) Služobného generálneho menného katalógu, ktorý p lní zárove ň funkciu 

súborného katalógu, 
c) Kartoték bibliograficko-informa čnej služby (predmetová – tematická, osobností, 

rešerší). 
 
 
2 Knižni čno-informa čné služby 
 

Knižnica v roku 2008 poskytovala svoje služby na piatich stálych pracoviskách - 
pobočkách a sezónnom pracovisku – letnej čitárni v Medickej záhrade. Týždenný výpožičný 
čas na všetkých pracoviskách knižnice s výnimkou pobočky na Karadžičovej ul. bol jednotný - 
30,5 hod., v pobočke na Panenskej sme od februára zaviedli sobotňajšie služby a rozšírili tak 
výpožičný čas  na 33,5 hod. týždenne. 

Letná čitáreň bola používateľom a návštevníkom Bratislavy sprístupnená v čase od 2. 6. 
2008 do 31. 8. 2008, t. j. 76 dní vrátane sobôt (560 výpožičných hodín). Poskytovala svoje 
služby bezplatne. Navštívilo ju 3 573 návštevníkov , ktorí zrealizovali 11 983 prezenčných 
výpoži čiek denníkov a časopisov. Priemerne denne navštívilo letnú čitáreň 47 návštevníkov. 

Pre skvalitnenie služieb a zvýšenie návštevnosti a využívanosti jednotlivých pracovísk 
knižnice sme vypracovali dva koncepčné materiály: 

Koncepciu činnosti umenovednej študovne v pobočke Panenská 1 a Koncepciu činnosti 
pobočky na Záhrebskej ul. 
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V súlade s  koncepciou činnosti umenovednej študovne na Panenskej ul. č. 1 sme koncom 
roku 2008 oslovili s ponukou knižnično-informačných služieb základné, stredné školy 
s umeleckým zameraním  a centrá voľného času v hlavnom meste. Nadviazali sme tiež veľmi 
dobrú spoluprácu so Slovenskou národnou galériou, Galériou mesta Bratislavy a Knižnicou 
Slovenského národného múzea. 

V roku 2008 knižnica zaregistrovala  5 223 používateľov, z toho 1 735 do 15 rokov.   

Z celkového počtu 3 488  dospelých používateľov bolo 1 189  študentov a  956 
dôchodcov. V kategórii mládež do 19 rokov sme zaregistrovali 858  používateľov.  
V porovnaní s rokom 2007 sa o 3% zvýšil počet čitateľov v kategórii deti a mládež do 15 
rokov, o 3% v kategórii dospelých čitateľov; v kategórii študenti poklesol počet čitateľov o 4% 
a v kategórii dôchodcovia o 2%. 

Jeden registrovaný používateľ navštívil knižnicu v uplynulom roku priemerne 14-krát .  

Knižnica zaznamenala v roku 2008 celkom 73 653  návštevníkov. 

Používatelia knižnice realizovali 358 697  výpožičiek, z toho 227 313  absenčných a   
131 324  prezenčných. Celkový počet výpožičiek sa v porovnaní s rokom 2007 zvýšil o 10 784 
výpožičiek. V porovnaní s rokom 2007 sme zaznamenali mierne zvýšenie (1%) výpožičiek 
odbornej literatúry pre dospelých a beletrie pre deti a mládež (1%), o 4% poklesli výpožičky 
beletrie pre dospelých. Počet prezenčných výpožičiek periodík sa zvýšil o 5%.  

Jeden registrovaný používateľ realizoval v uplynulom roku 68 výpožičiek. Obrat knižničného 
fondu bol 1,3 k. j.   

Používateľom knižnice sme v roku 2008 poskytli 273 registrovaných písomných 
bibliografických informácií a vyhotovili 5 100 xerografických kópií.  

Služby verejných internetových staníc na všetkých pracoviskách využilo 1 437 používateľov. 
V porovnaní s rokom 2007 sme zaznamenali takmer 3-násobný nárast, čo názorne 
dokumentuje posun čitateľských návykov smerom k využívaniu elektronických voľne 
prístupných informačných zdrojov. Registrovaní čitatelia Staromestskej knižnice mohli 
využívať prístup na internet zdarma . 

V roku 2008 umožnila knižnica bezplatný zápis čitateľov:  

a) v rámci Týždňa slovenských knižníc využilo túto možnosť 427 používateľov 
v kategórii deti a mládež do 15 rokov; 

b) v rámci osláv 50. výročia svojho vzniku – 29. 9. – 4. 10. 2008 sme bezplatne 
zaregistrovali 1 018 používateľov  (337 detí do 15 rokov, 321 študentov, 687 seniorov 
a 292 ostatných čitateľov). 

V roku 2008, v rámci osláv svojho 50. výročia, vyhlásila knižnica generálnu amnestiu pre 
všetkých zábudlivých čitateľov. Možnosť vrátenia kníh bez poplatku z omeškania využilo 144 
čitateľov, knižnici sa vrátilo 327 dokumentov. 
 

V roku 2008 knižnica pokračovala v realizácii projektu „Pamä ť Starého Mesta “. 
Získavala elektronický monitoring médií firmy STORIN spracovávaný podľa požiadavky 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Analyticky spracovávala články o aktivitách 
v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto s dôrazom na spracovanie regionálnej tlače a tiež 
na spracovanie publikovaných informácií o aktivitách knižníc v Bratislave. Analyticky 
spracovala 53 článkov z dennej tlače, populárno-náučných časopisov a regionálnej tlače, 
z toho 30 článkov o Staromestskej knižnici. 
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3 Práca s používate ľmi, organizácia vzdelávacích a kultúrno-spolo čenských 
podujatí 
  

Organizácia vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí bola v roku 2008 trvalou 
súčasťou práce knižnice s používateľmi. Všetky podujatia boli zamerané na podporu čítania 
a rozvoj čitateľských návykov u všetkých kategórií používateľov s dôrazom najmä na deti a 
mládež. Tak ako po iné roky, sme spolupracovali najmä so základnými, strednými 
a materskými školami, záujmovými združeniami, domovmi a klubmi dôchodcov, neziskovými 
organizáciami... Zorganizovali sme 180 výchovno-vzdelávacích podujatí, (besedy so 
spisovateľmi, výtvarníkmi, vedcami, hodiny informačnej výchovy,  exkurzie,  slávnostné zápisy 
žiakov I. – II. tried základných škôl, súťaže, kvízy  a iné literárne podujatia). Pri príležitosti 
významných výročí a udalostí sme pripravili  101 tematických výstaviek,  165 výstaviek 
knižných noviniek a 131 násteniek.  

 
Z ťažiskových podujatí treba spomenúť: 
 
50. výro čie vzniku Staromestskej knižnice 
V rámci osláv 50. výročia vzniku knižnice pripravila Staromestská knižnica pre svojich 
súčasných i bývalých zamestnancov, priaznivcov, priateľov a verných čitateľov slávnostné 
stretnutie v koncertnej sieni Zichyho paláca - Sme tu pre Vás 50 rokov.  
Pozvanie na stretnutie prijalo takmer 90 pozvaných hostí – starosta mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto, poslanci miestneho zastupiteľstva, pracovníci miestneho úradu, predstavitelia 
Ministerstva kultúry SR, zástupcovia Slovenskej asociácie knižníc, Spolku slovenských 
knihovníkov, predstavitelia kultúrnych a spoločenských organizácií a knižníc. Starosta 
mestskej časti ocenil čestným uznaním za  významný osobný a profesionálny podiel na rozvoji 
knižnice súčasnú i bývalú riaditeľku knižnice. Riaditeľka knižnice ocenila pamätným listom 12 
súčasných i bývalých zamestnancov, ktorí sa významne osobne a profesionálne podieľali 
a podieľajú na rozvoji knižnice. Pamätný list dostalo tiež ďalších 11 súčasných zamestnancov 
knižnice. 
Súčasťou osláv 50. výročia knižnice bola účasť pozvaných hostí na divadelnom predstavení 
hry Viliama Klimáčka Ginsberg v Bratislave v divadle Gunagu. 
 
Informa čná výchova detí a mládeže, ostatné podujatia pre de ti a mládež 

 
V roku 2008 sme zorganizovali 66 hodín informačnej výchovy s cieľom posilniť 

základnú informačnú gramotnosť u detí predškolského, mladšieho školského veku 
a stredoškolákov. Zúčastnilo sa ich 1 170 detí.  
Z ostatných podujatí pre deti a mládež sme zorganizovali besedy so spisovateľmi 
a ilustrátormi Gabrielou Futovou (Vy píšete, my píšeme) v pobočke na Západnom rade,  
s Máriou Bratovou (o knihe Grétka) v pobočke na Karadžičovej, s Jánom Uli čianskym 
(o knihe Rozprávky z palety) v centrálnej knižnici na Blumentálskej; s ilustrátorkou Martinou 
Matlovi čovou – Královou ( o práci ilustrátorky detských kníh) v centrálnej knižnici na 
Blumentálskej; besedu Prečo nie sme všetci rovnakí  v pobočke na Západnom rade, 
divadelné predstavenie divadla Na Rázcestí z  Banskej Bystrice (Ne)poslušn é macíky  
spojené s tvorivými dielňami v centrálnej knižnici na Blumentálskej, rozprávanie o pamiatkach 
Bratislavy pre deti z Letného tábora v pobočke na Karadžičovej.  
Pobočka na Západnom rade pripravila pre žiakov 2. ročníkov ZŠ Dubová súťaž Hádaj, 
z ktorej knihy som ; pre žiakov 3. ročníkov ZŠ Hlboká súťaž Ako vznikli prvé písmená 
a Prečo potrebujeme písa ť;  pre žiakov prvých ročníkov ZŠ Dubová 6. ročník recita čnej 
súťaže.  
V pobočke na Západnom rade úspešne pokračovala činnosť čitate ľského krúžku  
v spolupráci so školským klubom ZŠ Dubová pre žiakov 2 - 4. ročníkov. Do práce krúžku sa 
zapájali  aj deti zo ZŠ Hlboká a Mudroňova. 
Pre stredoškolskú mládež (SPŠE na Zochovej ul.)  sme v pobočke na Panenskej 
zorganizovali šesť prednášok na tému Drogová prevencia v rámci cyklu Deň zdravej školy  
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v spolupráci s  Resocializačno–terapeutickým centrom a Občianskym združením Prima; 
dve besedy (Kuba známa a neznáma ) so spisovateľom Ing. Alojzom Milošovičom 
a (Plánované rodi čovstvo ) s Ing. Oľgou Pietruchovou v spolupráci s občianskym združením 
Prometheus.  
Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku sme pripravili besedu s RNDr. Petrom 
Holecom (Život v štvrtohorách) v pobočke na Západnom rade a pre študentov SPŠE na 
Zochovej ul. dve exkurzie do Elektrotechnického ústavu SAV (pobočka Panenská). 
Pobočka na Panenskej ul. zorganizovala pre študentov 1. – 3.  ročníka SPŠE na Zochovej ul.   
školské kolo v prednese poézie a prózy.  
 
Čitate ľské sú ťaže 
 

V pobočkách Blumentálska, Záhrebská,  Karadžičova a Západný rad pokračoval 3. 
ročník veľkej čitateľskej súťaže pre deti do 15 rokov Čítaš, čítam - čítame  (október 
2007/február 2008),  ktorej sa zúčastnilo 542 súťažiacich, ktorí prečítali 6 159 kníh. 
V porovnaní s 2. ročníkom sme zaznamenali nárast  o 184 súťažiacich a 973 prečítaných 
kníh. Víťazi súťaže sa zúčastnili na rozprávkovom podujatí Noc s Andersenom , ktoré 
organizuje Knižnica Ružinov.   
Detskí čitatelia pobočky na Západnom rade sa zapojili do  4. ročníka celoslovenskej čitateľskej 
súťaže Čítame s Osmijankom. Pridaj sa aj ty !, na ktorej sa  sa zúčastnilo 210 súťažiacich. 
Oddelenia pre deti a mládež v pobočkách na Karadžičovej ul. a Západnom rade sa zapojili do 
celoslovenskej súťaže o najlepšiu detskú knihu roka 2008 - Zlatá rybka,  ktorú vyhlásila 
Pracovná skupina pre prácu s deťmi a mládežou OKS SNK. Zapojilo sa do nej 109 detí.  
 
Informa čná výchova seniorov, podujatia pre používate ľov v seniorskom veku 
 

V roku 2008 knižnica pre nedostatok financií nemohla pokračovať v kurzoch 
počítačovej gramotnosti pre seniorov, ktoré sa v rokoch 2004 – 2007 stretli s veľmi priaznivým 
ohlasom u používateľov. Predpokladom na ich realizáciu je dobudovanie výukového centra 
v pobočke na Panenskej ul. V roku 2008 sme vypracovali projekt Centrum vzdelávania 
seniorov  zameraný na dobudovanie vzdelávacieho centra v oblasti IKT a zabezpečenia 
bezplatných pravidelných kurzov počítačovej gramotnosti seniorov, s ktorým sme sa uchádzali 
o pridelenie finančnej dotácie MK SR z grantovej schémy Exlibris, podprogram 2.1. Knižnice 
a knižničná činnosť,  dotácia však nebola knižnici pridelená.  
Na prácu so seniormi sa špecializujú najmä pobočky na Panenskej a Záhrebskej ul. V rámci 
spolupráce so Seniorcentrom na Podjavorinskej ul. a  Seniorcentrom na Záhrebskej ul. sme 
pre seniorov pripravili 5 podujatí v rámci cyklu Maj čas pre starších ľudí -  pásmo vianočných 
kolied, piesní a básní Šťastné a veselé vinšujeme Vám,  Návrat k rozprávkam Pavla 
Dobšinského , prednášku prof. Tatiany Štefanovičovej Archeologické nálezy na  Vydrici 
v pobočke na Panenskej ul. Pobočka na Záhrebskej ul. pripravila pre Seniorcentrum na 
Záhrebskej ul. besedu Nová mena euro a besedu o činnosti a službách knižnice.  
V spolupráci so Seniorcentrom na Podjavorinskej ul. sme v pobočke na Panenskej sprístupnili 
návštevníkom výstavu ručných prác obyvateľov seniorcentra - Krása staroby, staroba 
v kráse . Výstavu navštívilo 258 návštevníkov.  

 
Podujatia pre znevýhodnených používate ľov 

 
Na prácu so znevýhodnenými používateľmi sa špecializujú pobočky na Západnom 

rade, Záhrebskej ul a Karadžičovej ul. 
Pobočka na Západnom rade pokračovala v realizácii podujatí z cyklu Deti čítajú de ťom 
v spolupráci so ZŠ na Dubovej ul. pre znevýhodnené deti zo Špeciálnej ZŠ a praktickej školy 
pre telesne postihnutých na Dúbravskej ceste.  
V dňoch 11. 11. – 28. 11. 2008  po tretíkrát zorganizovala knižnica v pobočke na Karadžičovej 
ul. výstavu výtvarných prác žiakov ZŠ internátnej pre slabozrakých a nevidiacich na Svrčej 
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ulici v Bratislave Zastretý farebný svet, ktorú navštívilo 345 návštevníkov. Celkovo bolo 
vystavených 138 prác.  
Pobočka na Záhrebskej spolupracuje s deťmi ZŠ na Jelenej, ktorú navštevujú deti 
s poruchami čítania a učenia. Napriek tomuto znevýhodneniu sa 72 detí zapojilo do súťaže 
Čítam, čítaš – čítame. 
 
Týždeň slovenských knižníc 
 

V Týždni slovenských knižníc  (10.3. – 16.3.2008) sa knižnica  zamerala na realizáciu 
podujatí s cieľom osloviť čo najširší okruh používateľov, upevniť spoluprácu so školami, 
podporiť čítanie u najmenších čitateľov. V Týždni slovenských knižníc s ústredným mottom 
Knižnice pre všetkých sme zorganizovali 21 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 526 
návštevníkov.   
V rámci Týždňa slovenských knižníc sa uskutočnila tiež celobratislavská akcia - 2. ročník 
Jarného maratónu s knihou , na ktorej participovala i Staromestská knižnica. Spoločné 
podujatie 5 bratislavských verejných knižníc (Mestskej knižnice, Staromestskej Knižnice 
Bratislava Ružinov, Knižnice Nove Mesto a Miestnej knižnice Petržalka) bolo venované 180. 
výročiu narodenia Pavla Dobšinského. Vo všetkých piatich zúčastnených knižniciach  čítali 
herci z divadla LUDUS rozprávku Traja zhavranení bratia.  Podujatie zabezpečila pobočka   
na Západnom rade a uskutočnilo v MKC na Gaštanovej ul. Zúčastnilo sa ho 70 detí zo ZŠ 
Dubová a Mudroňova a MŠ Búdkova. Podujatie finančne podporila Slovenská asociácia 
knižníc. 
K 160. výročiu narodenia Pavla Dobšinského sme v pobočke na Záhrebskej ul. deťom čítali 
rozprávku Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas; pobočka na Západnom rade zorganizovala 
čítanie rozprávky O dvanástich mesiačikoch v nemeckom jazyku, ktorého sa zúčastnila aj 
prekladateľka rozprávok PhDr. Sylvia Kováčová.   
 
Podujatia v letnej čitárni v Medickej záhrade 
 

V letnej čitárni v Medickej záhrade sme zorganizovali 3 podujatia: v  júni 2008  besedu 
so spisovateľom  Romanom Bratom o jeho novej knihe Môj anjel sa vie bi ť pre deti ZŠ 
Grösslingova.  
V rámci cyklu Rozprávanie o Bratislave sme pripravili pre návštevníkov a obyvateľov 
Bratislavy besedu s profesorkou Tatianou Štefanovičovou o archeologických vykopávkach na 
Vydrici – Vydrica ako ju nepoznáme  a koncert folkovej skupiny Rolničky - Koncert medzi 
knižkami.  
 
Celobratislavské podujatia 
 

V roku 2008 úspešne pokračovala spolupráca verejných knižníc v hlavnom meste.  
V spolupráci s Mestskou knižnicou, Knižnicou Ružinov, Knižnicou Bratislava Nové Mesto a 
 Miestnou knižnicou Petržalka sme v rámci Týždňa slovenských knižníc zorganizovali 2. ročník 
Jarného maratónu s knihou.  
V apríli 2008 sme sa zúčastnili Bratislavskej burzy kníh , ktorej hlavným organizátorom bola 
Mestská knižnica. Burza kníh bola súčasťou akcie Bratislava pre všetkých a výťažok z nej 
bol venovaný na nákup zvukových kníh pre nevidiacich a slabozrakých pre Mestskú knižnicu.  
 

V novembri 2008 knižnica po piaty raz udelila trom laureátom ocenenie Rad Bobríka - 
knihovníka   za nezištnú pomoc a podporu pri jej budovaní. 

 
 

4 Propagácia využívania fondov a služieb, public re lations 
 

V roku 2008 knižnica pokračovala v propagácii svojej činnosti vo všetkých typoch 
regionálnych i celoštátnych médií – tlači, rozhlase, televízii i internete, čím sa podieľala na 
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budovaní pozitívneho obrazu nielen o knižnici, ale i o svojom zriaďovateľovi – mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto. O svojich aktivitách a službách pravidelne informovala na vlastnom 
webovom sídle, na webovom sídle mestskej časti Bratislava - Staré Mesto www.staremesto.sk 
a na portáli pre knižničnú teóriu a prax www.infolib.sk, v regionálnom vysielaní TV Centrum 
a v regionálnom periodiku Staromestský kuriér.  
Propagácia činnosti bola v roku 2008 zameraná najmä na pripomenutie si 50. výročia 
založenia knižnice. Uverejnili sme sériu článkov o knižnici a jej pobočkách v regionálnom 
dvojtýždenníku Staromestský kuriér, v odbornom periodiku Knižnica a v Bulletine Slovenskej 
asociácie knižníc. Pri príležitosti 50. výročia vzniku knižnice sme v spolupráci s Televíziou 
Centrum natočili krátky dokumentárny film o Staromestskej knižnici – Sme tu pre Vás 50 
rokov.  
Pre lepšiu orientáciu používateľov v knižničnom fonde knižnica vypracovala interný Zoznam 
časopisov objednaných do Staromestskej knižnice na r ok 2009, ktorý bol  používateľom 
k dispozícii na všetkých pracoviskách a tiež v elektronickej podobe na webových sídlach  
knižnice i zriaďovateľa. 
Výber z prírastkov knižničného fondu sme pravidelne mesačne uverejňovali  na vlastnom 
webovom sídle. 
V prílohe č. 1 je uvedený súpis ohlasov na činnosť knižnice v médiách. 
 
5 Automatizácia a internetizácia knižni čno-informa čných služieb a procesov 
 

Všetky pracoviská knižnice sú pripojené na vysokorýchlostný internet  4G Turbo 3Plus. 
Knižnica poskytuje používateľom prístup na internet na všetkých pracoviskách. Používateľom 
bolo v roku 2008 k dispozícii 10  verejných internetových staníc.  V roku 2008 knižnica 
rozšírila počet verejných internetových staníc využitím mimorozpočtových zdrojov – 
s projektom Verejné internetové stanice pre každého  sme získali dotáciu Ministerstva 
kultúry SR z grantového programu Exlibris.  
Prístup na internet využilo v roku 2008 1 437 návštevníkov ; zaznamenali sme 20 208 
prístupov na naše webové sídlo. 
Knižnica poskytovala v roku 2008 používateľom elektronické výpožičné služby s možnosťou  
vyhľadávania v online katalógu sprístupnenom na internete vrátane využitia možnosti online 
predlžovania dokumentov. 
Počas roka 2008 sme priebežne aktualizovali v súlade s platnými štandardmi pre informačné 
systémy verejnej správy vlastné webové sídlo www.starlib.sk. 
V celoslovenskej súťaži o najlepšie knižničné webové sídlo TopWebLib získala knižnica  
čestné uznanie za trvale kvalitné webové sídlo. 
Od októbra 2006 má knižnica v bezplatnom užívaní certifikovanú aplikáciu Qsign pre 
vytváranie a overovanie zaručeného elektronického podpisu.  

 
6 Organizácia práce, riadiaca, kontrolná činnos ť a metodická činnos ť 
 
6.1 Riadiaca činnos ť, organizácia práce 
 

Vedenie knižnice zabezpečovalo v roku 2008 riadiacu prácu prostredníctvom pravidelných 
pracovných porád vedenia a činnosti poradných orgánov  riaditeľa – odborných  komisií 
(akvizičná komisia, vyraďovacia komisia knižničného fondu, inventarizačná a vyraďovacia 
komisia majetku, mzdová komisia, škodová komisia, skartačná komisia). V priebehu roka sa 
uskutočnilo 5 porád vedenia; riaditeľka knižnice sa pravidelne zúčastňovala zasadnutí 
miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto.   

 
V priebehu roku 2008 boli vypracované tieto vnútroknižničné dokumenty:  

• Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia za rok 2007; 
• Návrh rozpo čtu na roky 2009 - 2011; 
• Plán Hlavných cie ľov a úloh Staromestskej knižnice na rok 2009; 
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• Plán vnútornej kontroly na rok 2009; 
• Plán vzdelávania zamestnancov Staromestskej knižnic e na rok 2008; 
• Cenník služieb s duálnym zobrazovaním cien; 
• Koncepcia činnosti Umenovednej študovne; 
• Koncepcia činnosti pobo čky na Záhrebskej ul. 

 
Boli vypracované 4 interné predpisy a 5 príkazov riaditeľa. 
Interné predpisy: 

• Interný predpis č. 1/2008 – Bezpečnostná smernica pre knižni čno-informa čný 
systém Daimon; 

• Interný predpis č. 2/2008 – Pracovný poriadok Starometskej knižnice;  
• Interný predpis č. 3/2008 – Zásady postupu pri prijímaní, evidovaní a vybavovaní 

sťažností fyzických a právnických osôb a postupu pri vybavovaní petícií 
v podmienkach Staromestskej knižnice; 

• Dodatok č. 1 k internému predpisu č. 10/2004 - Registratúrny poriadok. 
 

Príkazy riadite ľa: 
• Príkaz riadite ľa č. 1/2008 - Menovanie odborných komisií; 
• Príkaz riadite ľa č. 2/2008 -  Vykonanie inventarizácie majetku, poh ľadávok 

a záväzkov v roku 2008;   
• Príkaz riadite ľa č. 3/2008 - Zatvorenie pobo čiek pre verejnos ť čase od 29. 12. 

2008 do 6. 1. 2009; 
• Príkaz riadite ľa č. 4/2008 -  Likvidácia lístkových katalógov v Staro mestskej 

knižnice; 
• Príkaz riadite ľa č. 5/2008 -  Postupy pri zavedení meny euro v Starom estskej 

knižnici. 
 

 
6.2 Kontrolná činnos ť 

 
Vnútorná kontrolná činnosť knižnice vychádzala v roku 2008 zo Zásad kontrolnej 

činnosti a Zásad finančnej kontroly. V rámci plánu vnútornej kontroly sa vykonalo 48 kontrol 
(finančné plánované, námatkové, predbežné a priebežné) z toho 8 kontrol správnosti  
a presnosti vykonávania knižničných činností (kontrola evidencie periodík, využívania 
knižničného fondu a návštevnosti Oddelenia cudzojazyčnej literatúry, kontrola evidencie 
pohybu knižničného fondu, kontrola využívania služieb  Umenovednej študovne).  
Vedenie knižnice nezaznamenalo v roku 2008 ani jednu ústnu alebo písomnú sťažnosť, či 
petíciu. 
11. septembra 2008 sa v centrále knižnice na Blumentálskej 10/a uskutočnila kontrola 
hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v súvislosti s kontrolou a 
informovaním miestneho zastupiteľstva o postupe mestskej časti Bratislava – Staré Mesto pri 
príprave na zavedenie eura podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
mestskej časti na 2. polrok 2008. Predmetom kontroly bolo zabezpečenie potrebných zmien 
v softvérovom vybavení (informačné systémy Wema, Daimon), duálne zobrazovanie cien a 
cenník služieb. 
Na základe vykonanej kontroly hlavný kontrolór mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
konštatoval, že knižnica postupuje v prechode na novú menu zodpovedne a zavedenie 
euromeny by podľa doterajších výsledkov malo byť bezproblémové.  
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6.3 Vnútroknižni čná metodická činnos ť 
 
Vnútroknižničná metodická činnosť bola v roku 2008 zameraná najmä na usmerňovanie 

činnosti pobočiek pri prechode na novú menu, zvýšenie využívania knižničného fondu 
a návštevnosť Umenovednej študovne v pobočke na Panenskej, využívanie knižničného 
fondu v Oddelení cudzojazyčnej literatúry v pobočke na Západnom rade, kontrolu poriadku na 
všetkých pracoviskách, najmä v pobočkách na Záhrebskej ul. a Západnom rade, rozšírenie 
elektronickej služby adresného rozširovania informácií pre čitateľov na všetkých pracoviskách. 
Uskutočnilo sa 10  metodických návštev. 
 
 
7 Priestorové podmienky, technické a po čítačové vybavenie  
 
7.1 Priestorové vybavenie 
  
 Knižnično-informačné služby verejnosti poskytovala knižnica na piatich pracoviskách. 
Všetky priestory knižnice, okrem centrálnej budovy knižnice na Blumentálskej ul, ktorá je 
majetkom Hlavného Mesta SR a priestorov knižnice na Západnom rade, ktorých vlastníkom je 
Stavebné bytové družstvo Bratislava 1, sú majetkom mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. 
Pretrvávajúce problémy so zatekaním strechy (do čitateľských priestorov a kancelárií) budovy 
na Blumentálskej ul. neboli, napriek mnohým urgenciám, odstránené.  
V záujme zistenia príčin zatekania strechy sme dali na vlastné náklady vypracovať technický 
posudok strechy, ktorý sme zaslali majiteľovi budovy. V technickom posudku sa odporúča 
kompletná rekonštrukcia strechy (predpokladané náklady cca 600 000 Sk)   
V priestoroch požičovne v centrále na Blumentálskej 10/a sme realizovali výmenu dverí 
a dvoch okien na terasu, pretože pôvodné drevené dvere s oknami boli vplyvom 
poveternostných podmienok (budova má 20 rokov) značne poškodené a ich výmena bola 
nevyhnutná najmä z bezpečnostného hľadiska (zabránenie  vniknutiu do objektu a ochrana 
majetku).  
 V mesiaci máj 2008 sme zabezpečili realizáciu výstavby krytého dreveného altánku 
v Medickej záhrade a zakúpili pre potreby letnej čitárne nový záhradný nábytok. Návštevníkom 
letnej čitárne bolo k dispozícii 24 študijných miest.  

V mesiaci decembri 2008 sme (po 20 rokoch) vymaľovali všetky priestory pobočky na 
Záhrebskej ul. (vrátane náteru okien, dverí a radiátorov). 
 
7.2 Technické a po čítačové vybavenie  

 

K 31. 12. 2008 mala knižnica 32 počítačov, všetky boli pripojené na internet. Používateľom 
bolo k dispozícii 10 verejných internetových staníc, ktorých služby využilo 1 437 čitateľov. 
Knižnica poskytovala v roku 2008 túto službu registovaným čitateľom knižnice zdarma.  
Zaznamenali sme 20 208 návštev webového sídla knižnice. 

V roku 2008 knižnica zaviedla novú telefónnu ústredňu v pobočke na Panenskej, zakúpila 
dve multifunkčné zariadenia pre potreby pobočky na Záhrebskej ul. a centrály na 
Blumentálskej, datavideoprojektor s plátnom a flipchartom pre potreby vzdelávacieho centra 
pre informačnú prípravu používateľov v pobočke na Panenskej ul.  

 
 
8 BOZP, PO, PZS 
 
V roku 2008 venovala knižnica systematickú pozornosť bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci a protipožiarnej ochrane.  
V zmysle § 21 ods. 4 vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z .z. boli dňa 6. 11. 2008 vykonané 
kontroly  prenosných hasiacich prístrojov na všetkých pracoviskách knižnice. Z celkového 
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počtu 16 ks hasiacich prístrojov  bolo 8 ks vyradených a nahradených novými v celkovej 
hodnote 12 376,--Sk. 
 V zmysle § 26 zákona č. 124/2006 Z. z., § 30 zákona č. 355/2007 Z. z. a zákona č. 
148/2008 Z. z. o pracovnej zdravotnej službe uzavrela knižnica zmluvu so  spoločnosťou  
BE – SOFT, a. s. Košice, ktorej predmetom je vykonanie previerok všetkých pracovísk 
knižnice v súvislosti s ich kategorizáciou a dohľadom nad pracovným prostredím. V roku 2008 
bola vykonaná previerka všetkých pracovísk knižnice. 
 
 
9 Zamestnanci, vzdelávanie 
 
9.1 Zamestnanci 

 
Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný stav) za rok 2008 bol 20 osôb, 

z toho 16 vykonávalo knihovnícke činnosti. V službách pracovalo 11 zamestnancov. 

Z celkového počtu bolo 7 zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním. 

Počet zamestnancov vo fyzických osobách bol 21 a priemerná mesačná mzda činila 
16 827 Sk. 

Vedenie knižnice uzavrelo na rok 2008 Kolektívnu zmluvu so Základnou organizáciou 
odborového zväzu pracovníkov knižníc SR pri Staromestskej knižnici. Plnenie uznesení 
kolektívnej zmluvy sa  2-krát ročne vyhodnocovalo na členskej schôdzi odborovej organizácie. 
 

9.2 Vzdelávanie zamestnancov 
 

Mimoriadnu pozornosť v roku 2008 venovala knižnica odbornému a osobnostnému 
rastu svojich zamestnancov. Zamestnanci  Staromestskej knižnice sa v roku 2008 zúčastnili 
44 odborných kurzov, seminárov, služobných ciest, prednášok a porád organizovaných 
profesijnými odbornými organizáciami, združeniami a vzdelávacími inštitúciami. Pre 
pracovníkov v službách sme zorganizovali 2 workshopy s PhDr. Ľudmilou Hrdinákovou  
z KKaIV FFUK k informačnej gramotnosti.  

V mesiacoch marec a apríl sa uskutočnilo na všetkých pracoviskách knižnice školenie so 
zameraním na lepšiu využiteľnosť webového sídla knižnice a knižnično-informačného systému 
Daimon. 

 

9.3 Publika čná a prednášková činnos ť pracovníkov knižnice: 
 

1) KOPÁČIKOVÁ, Judita. In Bulletin SAK, 2008, roč. 16, č. 4, s. 23 - 26. 
2) KOPÁČIKOVÁ, Judita. In Knižnica, 2008, roč. 9, č. 11 - 12, s. 57 - 61.   
3) KOPÁČIKOVÁ, Judita. Základy manažmentu a marketingu v knižniciach. Prednáška. 

Knihovnícke minimum, konané v dňoch 27. 11. – 8. 12. 2008 v CVTI SR. 
4) KOPÁČIKOVÁ, Judita. Komunitné aktivity nielen pre seniorov v Staromestskej knižnici 

v Bratislave. Prednáška na odbornom seminári Komunitná knižnica 2 konanom 
v dňoch 13. 14. 11. 2008 v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. 

 
 
10 Celoslovenské aktivity, spolupráca knižníc 
 

Knižnica bola v roku kolektívnym členom Spolku slovenských knihovníkov a  
Slovenskej asociácie knižníc. Od roku 2005 je riadnym členom združenia SANET. 
Zamestnanci knižnice sa aktívne zúčastňovali na aktivitách odborných profesijných združení 
a spolkov. Knižnica mala v roku 2008 zastúpenie v Slovenskej sekcii IBBY (International 
Board on Books for Young People), vo výbore a predstavenstve Spolku slovenských 



 14 

knihovníkov, v Ústrednej knižničnej rade pri Ministerstve kultúry SR, v Metodickej rade 
Slovenskej národnej knižnice, v pracovnej skupine pre prácu s deťmi a mládežou pri Odbore 
pre knižničný systém Slovenskej národnej knižnice, v Technickej komisii č. 69 (Informácie 
a dokumentácia) pri Slovenskom ústave technickej normalizácie, v redakčnej rade odborného 
periodika IT Lib, v redakčnej rade portálu pre knižničnú teóriu a prax Infolib. 
V roku 2008 sa uskutočnili 2 stretnutia riaditeľov verejných knižníc hl. mesta SR. Pre 
zefektívnenie a koordináciu činnosti bratislavských verejných knižníc boli vytvorené 2 
pracovné skupiny – pracovná skupina pre prieskum čítania v Bratislavskom samosprávnom 
kraji a pracovná skupina pre nákup elektronických informačných zdrojov. V pracovných 
skupinách mala aktívne zastúpenie aj Staromestská knižnica. 

Pracovníci knižnice poskytovali odborné konzultácie k tvorbe seminárnych 
a diplomových prác pre študentov najmä Školy knihovníckych a informačných štúdií a Katedry 
knižničnej a informačnej vedy FFUK. V septembri 2008 plnila knižnica funkciu školiaceho 
pracoviska pre 2 poslucháčky 3. ročníka KKaIV FFUK, ktoré na pracoviskách knižnice 
absolvovali 3-týždňovú povinnú odbornú prax. 

V záujme zefektívnenia svojich služieb pre mládež vo veku 15 – 18 rokov realizovala 
knižnica v mesiacoch október až november 2008 v spolupráci s verejnými knižnicami 
Bratislavského samosprávneho kraja (Mestská knižnica, Knižnica Bratislava Nové Mesto, 
Knižnica Ružinov, Miestna knižnica Petržalka a  Malokarpatská knižnica v Pezinku) 
a Katedrou knižničnej a informačnej vedy FFUK v 38  vybraných základných (8. a 9. ročníky) 
a stredných (2. ročníky) školách anonymný Prieskum čítania v Bratislavskom kraji. Prieskum 
bol realizovaný dotazníkovou metódou na vzorke 1 515 respondentov s cieľom zistiť, aký majú 
mladí ľudia vzťah ku knihám, ako využívajú služby knižníc, ako trávia svoj voľný čas. Získané 
informácie pomôžu knižniciam zefektívniť a zatraktívniť ich služby pre túto kritickú čitateľskú 
kategóriu. Prieskum bude uzavretý a vyhodnotený v 1. štvrťroku 2009. 

 
Tabuľka č. 1 
Prehľad plnenia plánu základných ukazovate ľov knižnice za rok 2008 

 
 PLÁN skuto čnos ť PLNENIE  % 
NÁKUP KF 3 500  3 827 109% 
VÝPOŽIČKY 340 000 358 697 105% 
POUŽÍVATELIA 5 000  5 223 104% 
VZDEL. A KULT.  SP. 
PODUJATIA 133 180 135% 

PRÍJMY 300 000 278 443,98 92,8% 
 
 
Graf č. 1 Porovnanie dosiahnutých základných ukazovate ľov činnosti knižnice v rokoch 
2006, 2007 a 2008 
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Graf č. 2 Počet obyvate ľov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v rokoch 2006, 2007 
a 2008 
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Tabuľka č. 2 
Prehľad plnenia základných ukazovate ľov činnosti a ostatné údaje za rok 2008 

 
U K A Z O V A T E Ľ 

 
ROK 2008 

Knižni čný fond 125 347 
Počet zväzkov na 1 registrovaného používate ľa 24 
Ročný prírastok knižni čného fondu na 1 registrovaného používate ľa 0,7 
Obrat knižni čného fondu 1,3 
Počet obyvate ľov m. č. Bratislava - Staré Mesto 41 024 
Počet k. j. na 1 obyvate ľa 3,0 
Náklady na nákup kníh a časopisov na 1 obyvate ľa m. č. Bratislava - 
Staré Mesto  

24,0 

Počet používate ľov 5 223 
Počet pracovníkov v službách 11 
Počet používate ľov na 1 pracovníka v službách 475 
% používate ľov z po čtu obyvate ľov m. č. Bratislava - Staré Mesto 12,7  
Počet výpoži čiek 358 697 
Počet výpoži čiek na 1 registrovaného používate ľa 69 
Počet výpoži čiek na 1 pracovníka v službách 32 608 
Počet výpoži čiek na 1 obyvate ľa m. č. Bratislava - Staré Mesto 8,7  
Počet školopovinných detí m. č. Bratislava - Staré Mesto 2 536  
Počet používate ľov z celkového po čtu školopovinných detí m. č. 
Bratislava -  Staré Mesto 

1 735 (68%) 

Celkové náklady na činnos ť knižnice na 1 obyvate ľa m. č. Bratislava - 
Staré Mesto 

233.- Sk 

Počet študovní a čitární 8 
Počet študijných miest 122 
Počet verejných internetových staníc  10 
Počet pobo čiek 5 
Počet pracovníkov 20 
Rozloha v m 2 1 092 
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Tabuľka č. 3  
Prehľad plnenia základných ukazovate ľov činnosti za rok 2008 pod ľa jednotlivých 
pobo čiek 
 
ukazovate ľ 
 

Blument. Karadži č. Panenská Záhrebská Západný 
rad 

Letná 
čitáreň 

SPOLU 

dopl ňovanie 
KF 

724 340 1 197 621 945 - 3 827 

 
používatelia 

969 583 1 664 932 1 075 - 5 223 

 
výpoži čky 

63 919 30 748 127 412 60 529 64 106 11 983 358 697 

vzdel. a kult.  
podujatia: 

56 21 31 24 45 3 180 

 z toho  
     besedy 

5 2 11 2 7 2 29 

     výstavy 
     výstavky  

5 6 1 2 - - 14 

     súťaže,  
     kvízy 

1 1 1 1 6 - 10 

Iné, (posede- 
nie, čítanie, 
koncerty) 

- - 2 - - 1 3 

informatická 
    výchova 

29 6 4 8 19 - 66 

 
    exkurzie 

10 5 12 8 8 - 43 

   slávnostné  
    zápisy 

6 1 - 3 5 - 15 

    tematické  
    výstavky 

24 25 28 11 13 - 101 

    výstavky  
    knižných 
    noviniek 

41 29 32 32 31 - 165 

 
    nástenky 

56 - 31 30 14 - 131 

 
vyradené 
knihy 

83 2 68 98 3 - 254 
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Tabuľka č. 4 
Výpoži čky absen čné, prezen čné, poskytnuté bibliografické informácie za rok 200 8 

 
 VÝPOŽIČKY z toho periodiká  
Pracovisko 
 

SPOLU absen čné % prezen čné % SPOLU % absen čné prezen čné BIS 

Blumentálska 
 

63 919 46 470 73 17 449 27 30 959 48 14 090 16 869 50 

Karadži čova 
 

30 748 17 212 56 13 536 44  17 620 57 5 121 12 499 9 

Panenská 
 

127 412 89 679 70 37 733 30  80 468 63 58 073 22 395 144 

Záhrebská 
 

60 529 35 197 58 25 332 42 28 410 47 8 109 20 301 46 

Západný rad 
 

64 106 38 815 61 25 291 39  24 046 38 7 998 16 048  24 

Letná čitáreň 
 

11 983 
 

0 
 

0 
 

11 983 100 11 983 100 0 11 983 0 

S P O L U 
 

358 697 227 373 63 131 324 37 193 486 54 93 391 100 095 273 
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Tabuľka č. 5 
Výpoži čky pod ľa druhu literatúry za rok 2008 

 
Pracovisko Odborná. 

literatúra  
dospelí 

Krásna 
literatúra 
dospelí 

Odborná 
literatúra 
pre deti 

Krásna  
literatúra 
pre deti 

Špec. 
dokum. 

Periodiká SPOLU 

Blumentálska  
 

3 855 23 321 1 335 4 421 28  30 959 63 919 

Karadži čova 
 

463 8 284 872 3 489 20 17 620 30 748 

Panenská 
 

13 882 33 062 - - - 80 468 127 412 

Záhrebská 
 

3 450 16 479 3 144 8 993 53 28 410 60 529 

Západný rad 
 

5 989 14 862 4 071 15 139 - 24 046 64 106 

Letná čitáreň 
 

- - - - - 11 983 11 983 

S P O L U 
 

27 639 96 008 9 422 32 041 101 193 486 358 697 

 
 
Graf č. 3 Výpoži čky pod ľa druhu literatúry v roku 2008 

odborná literatúra
dospelí 8%

krásna literatúra dospelí
27%

odborná literatúra pre
deti 3%

krásna literatúra pre
deti 9%

špeciálne dokumenty

periodiká 53%
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Tabuľka č. 6  
Čitatelia pod ľa jednotlivých pobo čiek a kategórií za rok 2008 

 
 Blumentálska Karadži čova Panenská Záhrebská Západný 

rad 
SPOLU 

deti do 15 r- 335 287 - 427 686 1 735 
dospelí 634 296 1 664 505 389 3 488 
     z toho  

  štud. 
136 60 764 109 120 1 189 

  dôch. 230 115 321 188 102 956 
  ostat. 268 121 579 208 167 1 343 

spolu 969 583 1 664 932 1 075 5 223 
 
 
Graf č. 4 Čitatelia pod ľa kategórií za rok 2008 
 

deti do 15 r. 33%

dospelí 26%

študenti 23%

dôchodcovia 18%
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Tabuľka č. 7  
Stav (v k. j.) a finan čná hodnota knižni čného fondu (v SK) pod ľa jednotlivých pobo čiek k 31.12.2008 
 
Pracovisko Stav KF 

k 31.12.07 
Hodnota KF  

  
Prírastok 

2008 
Hodnota 

 
Vyraďovanie 

KF 2008 
Hodnota 

 
Stav KF 

k 31.12.2008 
Hodnota KF 

 
Blumentálska 
 

24 684 2 114 728,11 724 130 451,13 83 7 475,00   25 325 2 237 704,24  

Karadži čova 
 

10 396 844 340,61 340 53 388,00 2  154,00 10 734 897 574,61 

Panenská 
 

34 868 3 137 843,18 1 197 244 708,90  68 5 804,80 35 997 3 376 747,28 

Záhrebská 
 

30 056 1 935 662,91 621 102 302,00 98 4 286,30 30 579 2 033 678,61 

Západný rad 
 

21 770 1 569 414,57 945 118 008,50 3 104,00 22 712 1 687 319,07 

S P O L U 
 

121 774 9 601 989,38 3 827  648 858,53 254  17 824,10 125 347 10 233 023,81 
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Tabuľka č. 8 
Stav knižni čného fondu (v k. j.) k 31.12.2008 pod ľa jednotlivých pobo čiek a druhu 
literatúry 
 

Literatúra pre dospelých Literatúra pre deti Pracovisko 
náučná krásna spolu náu čná krásna spolu 

Špec.  
dok. spolu 

Blumentálska 
 

5 579    13 422 19 001 1 353 4 827 6 180 144 25 325 

Karadži čova 
 

1 673 5 513   7 186 582 2 919 3 501 47 10 734 

Panenská 
 

17 485 17 917 35 402 360 232 592 3 35 997 

Záhrebská 
 

5 948 16 176 22 124 1 446 6 883 8 329 126 30 579 

Západný rad 
 

3 628 11 292 14 920 1 560 6 100 7 660 132 22 712 

S P O L U 
 

34 313 64 320 98 633 5 301 20 961 26 262 452 125 347 

 
 
Graf. č. 5 Zloženie knižni čného fondu k 31. 12. 2008 pod ľa druhu literatúry 
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Tabuľka č. 9 
Prírastok knižni čného fondu pod ľa jednotlivých pobo čiek a druhu literatúry za rok 
2008 
 

 
Literatúra pre dospelých Literatúra pre deti Pracovisko 

náučná krásna spolu náu čná krásna spolu 
Špec. 
dok. spolu 

Blumentálska 
 

167 296 463 64 175 239 22 724 

Karadži čova 
 

26 142 168 31 118 149 23 340 

Panenská 
 

709 470 1 179 2 14 16 2 1 197 

Záhrebská 
 

99 211 310 83 206 289 22 621 

Západný rad 
 

203 341 544 101 278 379 22 945 

S P O L U 
 

1 204 1 460 2 664 281 791 1 072 91 3 827 

 
Graf č. 6 Prírastok knižni čného fondu pod ľa jednotlivých pobo čiek a druhu literatúry 
za rok 2008 
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II. časť 

Komentár k plneniu rozpo čtu za rok 2008 
 
 Staromestská knižnica ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou napojenou 
na rozpočet zriaďovateľa m. č. Bratislava – Staré Mesto pri zostavovaní rozpočtu na rok 
2008  postupovala  v  zmysle  Metodického usmernenia MF SR k č. MF/010175/2004 - 42 zo 
dňa 8. decembra 2004,  vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie, ktorou 
sa zabezpečuje jednotné triedenie príjmov a výdavkov v súlade s ustanovením zákona NR 
SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a Opatrenia 
MF SR z  8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania 
a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie s účinnosťou od 1. 1. 2008.   
 Rozpočtové vzťahy zriaďovateľa k rozpočtu knižnice boli schválené miestnym 
zastupiteľstvom dňa 11. 12.  2007 uznesením č. 107/2007 a boli určené takto: 
 
Príjmy spolu            300 tis. Sk 
Výdavky spolu        9 260 tis. Sk 
 
z toho: 

• bežné  výdavky       8 700 tis. Sk  
z toho: Záväzné ukazovatele a limity: 

• mzdy, platy a osobné vyrovnania „Z“    4 200 tis. Sk 
• 30. 11. 2008 úprava limitu mzdových prostriedkov na  4 242 tis. Sk 
• reprezentačné výdavky             6 tis. Sk 
• príspevok do sociálneho fondu 1,5 %  z objemu vyplatených platov. 

 
• kapitálové výdavky          560 tis. Sk 

 
Súčasťou schváleného rozpočtu na prevádzku Staromestskej knižnice boli odmeny za správu, 
služby a príspevky do fondu opráv pracoviska na Karadžičovej ul. č. 1 v objeme 5 tis. Sk . 
Tieto výdavky boli rozpočtované, uhrádzané a vykazované Miestnym úradom, takže 
disponibilný objem výdavkov bol 9 255 tis. Sk. 
  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na svojom zasadnutí 
dňa 16. 9. 2008 uznesením č. 99/2008 schválilo zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2008 
a rozpočtové vzťahy zriaďovateľa k Staromestskej knižnici sa zvýšili o 300 tis. Sk, takže  

• výdavky spolu činili     9 560 tis. Sk 
z toho: bežné výdavky     9 000 tis. Sk 

  kapitálové výdavky        560 tis. Sk 
Disponibilný objem finančných prostriedkov bol 9 555 tis. Sk . 

 
 
1. Príjmy 
 
 Príjmy na rok 2008 boli stanovené vo výške 300 tis. Sk. Zdrojom vlastných príjmov 
podľa cenníka služieb boli: 

• členské poplatky za kalendárny rok (zápisné), 
• poplatky za nedodržanie výpožičnej lehoty, 
• ostatné poplatky, 
• poplatky za reprografické služby, 
• poplatky pre používateľov internetu (nezapísaných). 
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 Príjmy:    Rozpo čet Upravený Skuto čnos ť 
     v tis. Sk v tis. Sk v  Sk 
                                                            ___________________________________ 

• pol. 223  001 zápisné  300    278 443,98 
• pol. 243 úroky       0           454,80 

                                                ____________________________________ 
 
S p o l u:    300    278 898,78 
_________________________________________________________________ 
 

 Príjmy zo zápisného a úroky boli poukázané na účet zriaďovateľa.  
 

 
2. Výdavky 

 
     Rozpočet Upravený Skuto čnos ť 
     disponibilný 
     v tis. Sk v tis. Sk v tis. Sk 

                                                       ____________________________________ 
 

• pol.  600 Bežné výdavky  8 695  8 995  9 263  
________________________________________________________________ 

   
• pol. 700 Kapitálové výdavky    560     549 
  

 
V roku 2008 bola knižnici poskytnutá dotácia MK SR vo výške 70 tis. Sk na nákup kníh 
a vo výške 200 tis. Sk na nákup výpočtovej techniky (obnovu), celkom vo výške 270 tis. 
Sk, ktoré knižnica aj vyčerpala. 
Z kapitálových výdavkov bola uhradená výstavba altánku v Medickej záhrade pre letnú 
čitáreň. Okrem toho bol zakúpený farebný kopírovací stroj a datavideoprojektor pre potreby 
výukového centra pre informačnú výchovu používateľov v pobočke na Panenskej ul. 
Rozpočtové výdavky boli vynakladané efektívne v rámci rozpočtu.  

 
Podrobný prehľad plnenia rozpočtu je uvedený v tabu ľke č. 10 Príjmy a výdavky rozpo čtu 
subjektu verejnej správy za rok 2008. 

 
 

STAV ÚČTOV k 31. 12. 2007 
 
• Stav bežného ú čtu č. 61430-012/0200 v VÚB Bratislava bol 1 664,04  Sk 
• Stav príjmového ú čtu č. 2057853257/0200 v VÚB Bratislava bol 1 503,88 Sk 
Budú predmetom finančného vysporiadania v roku 2009. 
 
 
3. Čerpanie sociálneho fondu 

 
PRÍJMY:    ROZPOČET v Sk  SKUTOČNOSŤ  v Sk 
Stav k 1. 1. 2008   23 820,19   23 820,19 
Prídel z rozpočtu do  fondu  60 000, --   57 302,-- 
Úroky              0           48,58 
S p o l u :    83 820,19   81 170,77 
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VÝDAVKY:    ROZPOČET v Sk  SKUTOČNOSŤ  v Sk 
Príspevok na závodné stravovanie 50 000,--   44 319,-- 
Poplatky banke     3 000,--     2 356,-- 
Rezerva         207,39            0 
S p o l u :    83  820,19   46 675,-- 

 
Zostatok ú čtu č. 107-61430-012 k 31. 12. 2008   34 495,77 Sk 
 
 
4. Stav správy majetku 

 
Príkazom riaditeľky Staromestskej knižnice č.1/2008 bola vykonaná inventarizácia majetku 
knižnice v zmysle § 29 a § 30 zákona č. 431/2003 Z. z. a Zásad hospodárenia s majetkom 
hl. m. SR Bratislavy zvereným do správy m. č. Bratislava – Staré Mesto. 
Za účelom zistenia skutkového stavu hospodárskych prostriedkov bola menovaná trojčlenná 
inventarizačná a vyraďovacia komisia, ktorá vyhotovila návrh na vyradenie 
neupotrebiteľného majetku. Rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a naložení s týmto majetkom 
schválila riaditeľka knižnice. Na základe tohto rozhodnutia bol majetok odpísaný z účtovnej 
a operatívnej evidencie. 
 
Stav správy majetku k 31. 12. 2008 je uvedený v tabu ľke č. 11 Inventarizácia... 
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Tabuľka č. 10 
Plnenie rozpo čtu za rok 2008 
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Tabuľka č. 11 
Inventarizácia k 31. 12. 2008 a jej ú čtovné stavy 
 
P. č. Účet Názov Stav 31.12.200

7 
Prírastky 
 rok 2008      

Úbytky 
 rok  2008       

Odpisy 
rok 2008 

Stav ú čtovný  
k 31.12.2008 
 

  1   13 Software 191 948,--   -24 600 167 348,-- 
  2   14  Oceniteľné práva 6 675,     -1 956        4 719,-- 
  3   21     Stavby 0 381 045,--  -36 065 344 980,-- 
  4      22 Stroje, prístroje 624 558,40 168 311,--         -138 479  654 390,40 
  5   23  Dopravné prostriedky       
  7   31 Pozemky      
  8 Spolu  1-7 Spolu riadok 1-7 823 181,40  549 356,--  -201 100 1  171  437,40  
  9   28 DHIM      
10 Spolu 8-9 Spolu riadok 8+9 823 181,40  549 356,--  -201 100 1  171 437,40 
11  DH aNM 3 033 481,75  299 886,10 -52 908,06          3 280 459,79 
12  Materiál      
13  Knižničný fond 9 601 989,38 648 260,53 -17 226,10  10 233 023,81 
        
  Spolu riadky 10-13 13 458 652,53  1 497 502,63  -70 134,16 -201 100  14 684 921,-- 



 31 

      Z O Z N A M   P R Í R A S T K O V   
Staromestská knižnica           STRANA 
ÚTVAR   ÚČET:  HIM   OBDOBIE r. 2008 1. 
INV.Č.  UM  N Á Z O V     CENA v Sk  SP.NAD. DOKLAD 
              

058 
Medická 
záhrada 

Drevený altánok s 
plachtou 381 045,00 fa 1-0044/08 

              
059 Blumentálska Canon projektor LV 7265 33 352,00 fa 1-0119/08 
              

060 Blumentálska 
Xerox WC 7232, A3, 
farba 134 959,00 fa 1-0119/08 

              
  S p o l u :       549 356,00     
 
 

      Z O Z N A M   Ú B Y T K O V     
Staromestská knižnica           STRANA 
ÚTVAR   ÚČET 022   OBDOBIE r. 2008 1. 
INV.Č.   N Á Z O V   Zost.cena v Sk  SP.VYR. DOKLAD 
             
026 PC Acom Celerom     0,00 likvidácia ID 01/08 
             
029 PC Acom Celerom     0,00 likvidácia ID 01/08 
             
  S p o l u :       0,00     
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      Z O Z N A M   P R Í R A S T K O V   

Staromestská knižnica           STRANA 
ÚTVAR   ÚČET:  DHM   OBDOBIE r.2008 1. 
INV.Č.  UM  N Á Z O V    CENA v Sk  SP.NAD. DOKLAD 
              
DHM 1013 Blum. elektrická konvica   899,00 nák. v hot. P17/08 
              

1014 " odkvapkávač riadov   699,00 "        " 
              

1015 " stacionárny stojan časopisov 2 487,10 fa 10508 
    6 ks x 1590,00         
1016-1021 " kovový mozaikový stôl 9 540,00 fa 70508 
    24 ks x 999,00         
1022-1045 " kovová mozaiková stolička 23 976,00 fa        " 
              

1048 " PC Digipro s monitorom 24 042,00 fa 210808 
              

1059 " hasiaci prístroj   1 547,00 fa 181108 
              

1046 Záhrebská mikrovlnka   1 899,00 nák. v hot. P84/08 
              

1055 " PC Digipro s monitorom 24 042,00 fa 210808 
              

1057 " tlačiare%ň Laser Jet   8 050,00 fa        " 
              

1058 " vysávač Eta   5 023,00 fa 251108 
              

1066 " hasiaci prístroj   1 547,00 fa 181108 
              

1013 Panenská ústredňa  Panasonic KX 11 880,00 fa 60308 

              
1014 " bezdrôtový telefón KX 1 166,00 fa        " 

              
1047 " mikrovlnka   1 299,00 nák. v hot.  P88/08 

    5 ks x 24042,00         
1050-1054 " PC Digipro s monitorom 120 210,00 fa 210808 
    3 ks x 1547,00         
1060-1062 " hasiaci prístroj   4 641,00 fa 181108 
              

1012 Záp. rad vysávač Proximo   4 199,00 fa 310108 
              

1056 " PC Digipro s monitorom 24 049,00 fa 210808 
              

1063-1064 " 
hasiaci prístroj 2 ksx 
1547,00 3 094,00 fa 181108 

              
1049 Karadžič. PC Digipro s monitorom 24 042,00 fa 210808 

              
1065 " hasiaci prístroj   1 547,00 fa 181108 

        
SPOLU:         299 886,10     
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      Z O Z N A M   Ú B Y T K O V     

ÚTVAR   ÚČET     OBDOBIE   STRANA 
Staromestská knižnica   DHM   r.2008   1. 

INV.Č.   N Á Z O V    CENA v Sk 
 
SP.VYR. DOKLAD 

             
337/1 detská sedačka Šarik plast   85,00 likvidácia ID 0108 
             
516/2 hasiaci prístroj     410,40 " " 
             
836 monitor 15"       50,00 " " 
             
875 monitor Hundai     100,00 " " 
             
439 písací stroj Consul     3 100,00 " " 
             
441 spočitací stroj Ascota     4 860,00 " " 
             
516/4 hasiaci prístroj     410,40 " " 
             
863 PC HP Kayak s monitorom   1 500,00 " " 
             
474 hasiaci prístroj     1 721,00 " " 
             

472/8-14 
skrinky kov. MEZ7 ks x 
339,50 MEZ  7 ksx339,50   2 376,50 " " 

             
477/2 hasiaci prístroj     333,00 " " 
             
487 podstavec MEZ     730,00 " " 
             
502/1 hasiaci prístroj     353,00 " " 

             
601 filter na monitor     0,00 " " 
             
603 filter na monitor     4 305,00 " " 
             
823 Libris program     4 400,00 " " 
             
835 PC       50,00 " " 
             
838 monitor 15"       50,00 " " 
             
841 PC       50,00 " " 
             
842 monitor 17"       50,00 " " 
             
849 tlačiareň Epson LX-85     12 850,00 " " 
  3 ks x 1500,00          
860-862 PC HP Kayak s monitorom   4 500,00 " " 
             
870 monitor Daewoo     200,00 " " 
Prenos            
spolu:         42 484,30     
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      Z O Z N A M   Ú B Y T K O V     

ÚTVAR   ÚČET     OBDOBIE   STRANA 
Staromestská knižnica   DHM   r. 2008   2. 

INV.Č.   N Á Z O V    CENA v Sk 
 
SP.VYR. DOKLAD 

             
  prenos 1. strana     42 484,30     
             
476/11-
17 kovoé katal.skrinky MEZ 7 ks x 339,48 2 376,36 likvidácia ID 0108 
             
514/2 hasiaci prístroj     410,40 " " 
             
590 stolový ventilátor     699,00 " " 
             
864 PC HP Kayak s monitorom   1 500,00 " " 
             
948 monitorovacia kamera HTC-763   5 438,00 " " 
             
  S p o l u :       52 908,06     
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Príloha č. 1 
Staromestská knižnica v médiách 
 
Služby 
Knižnica aj v sobotu. In Sme, 2008, roč. 16, č. 2, s. 29. 
Staromestská knižnica. Noviny  TV Centrum, 12. 1. 2008. 
VYSLOUŽILOVÁ, Zdenka. Knižnica na Panenskej aj v sobotu. In Staromestský kuriér, 2008, 
roč. 2, č. 4, s. 12. 
Knižnica počas sviatkov. In Staromestský kuriér, roč. 2, č. 20, s. 17. 
 
Prieskum spokojnosti 
KOPÁČIKOVÁ, Judita. Prieskum spokojnosti so službami Staromestskej knižnice. In 
Staromestský kuriér, 2008, roč. 2, č. 4, s. 10. 
 
Veľká čitate ľská sú ťaž: Čítam, čítaš – čítame. 3. ro čník 
Rozhovor s Juditou Kopáčikovou o súťaži Čítam – čítaš – čítame. Slovenský rozhlas, Dobré 
ráno Slovensko. 8. 2. 2008, 9.10 hod. 
VYSLOUŽILOVÁ, Zdenka. Čítalo 638 súťažiacich. In Staromestský kuriér, 2008, roč. 2, č. 5, 
s. 12. 
Veľká čitate ľská sú ťaž: Čítam, čítaš – čítame. 4. ro čník 
Čítam, čítaš – čítame. In Knižná revue, 2008, roč. 18, č. 20, s. 2.  
Čítam, čítaš – čítame. In Staromestský kuriér, roč. 2, č. 14, s. 8. 
 
Týždeň slovenských knižníc 
Kde bude. In Knižná revue, 2008, roč. 18, č. 5, s. 2. 
Kde bude. In Knižná revue, 2008, roč. 18, č. 6, s. 2. 
Týždeň slovenských knižníc v Staromestskej knižnici. Noviny TV Centrum, 7. 3. 2008. 
VYSLOUŽILOVÁ, Zdenka. Knižnica pripravuje. In Staromestský kuriér, 2008. roč. 2, č. 3, s. 
10. 
BARÁT, Andrej. Týždeň knižníc oživí Pavla Dobšinského. In Pravda, 2008, roč. 17, č. 60, s. 
13. 
VOZNÍKOVÁ, Jana. Jarný maratón s knihou. In Bulletin SAK, 2008, roč. 16, č. 2 s. 40 – 41.  
Kniha a knižnice. Rozhovor s Ing. S. Stasselovou, PhDr. D. Gondovou, PhDr. J. 
Kopáčikovou, Mgr. J. Šebestom. TV Centrum, Téma, 14. 3. 2008, 20.00 hod.   
 
Pracoviská Staromestskej knižnice 
KOPÁČIKOVÁ, Judita. Predstavujeme Vám Staromestskú knižnicu a jej pracoviská – 20. 
výročie pobočky na Blumentálskej ulici. In Staromestský kuriér, 2008, roč. 2, č. 2, s. 11. 
KOPÁČIKOVÁ, Judita. Pozývame Vás na návštevu pobočky Staromestskej knižnice na 
Panenskej ul. č. 1.  In Staromestský kuriér, 2008, roč. 2, č. 3, s. 11. 
KOPÁČIKOVÁ, Judita. Pozývame Vás na návštevu pobočky Staromestskej knižnice na 
Záhrebskej ul. č. 8. In Staromestský kuriér, 2008, roč. 2, č. 4, s. 11. 
KOPÁČIKOVÁ, Judita. Pozývame Vás na návštevu pobočky Staromestskej knižnice na 
Západnom rade č. 5. In Staromestský kuriér, 2008, roč. 2, č. 5, s. 11. 
KOPÁČIKOVÁ, Judita. Pozývame Vás na návštevu pobočky Staromestskej knižnice na 
Karadžičovej č. 1. In Staromestský kuriér, 2008, roč. 2, č. 6, s. 11. 
Pozývame Vás do letnej čitárne v Medickej záhrade. In Staromestský kuriér, 2008, roč. 2, č. 
7, s. 10. 
Letná čitáreň. Rozhovor s s riaditeľkou o Staromestskej knižnice. Noviny TV Centrum,   
23. 5. 2008.  
 
Letná čitáreň 
VYSLOUŽILOVÁ, Zdenka. Čitáreň v Medickej záhrade v Bratislave. In Knižná revue, 2008, 
roč. 18, č. 11, s. 2. 
Letné čitárne začínajú sezónu aj s novinkami. In Bratislavské noviny, 2008, roč. 11, č. 20, s. 
10. 
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Červený rak láka na noviny i na umenie. In Pravda, 2008, roč. 18, č. 122, s. 12. 
Letná čitáreň. Rozhovor s riaditeľkou Staromestskej knižnice. Slovenský rozhlas, 2. 6. 2008 
11. 20 hod. 
Otvorili čitáreň v Medickej. In Sme, 2008, roč. 16, č. 128, s. 29. 
Medická záhrada: Letnú čitáreň obsadili študenti. In Nový čas, 2008, roč. 18, č. 129, s. 13. 
Kde bude. In Knižná revue, 2008, roč. 18, č. 12, s. 2. 
Slávnostné otvorenie letnej čitárne v Medickej záhrade. Noviny TV Centrum, 2. 6. 2008. 
 
Podujatia: 
Beseda s Ing. Oľgou Pietruchovou o sexuálnej výchove. Noviny TV Centrum, 13. 6. 2008. 
NECPALOVÁ, Miloslava. Tretiaci potvrdili, že rozprávať treba. In Prométheus, 2008, roč. 4, 
č. 3, s. 34.  
Beseda s Romanom Bratom o knihe Môj brat sa vie biť a s Mgr. Evou Farárovou o pobočke 
na Karadžičovej. Noviny TV Centrum, 20. 6. 2008. 
Beseda s Romanom Bratom o knihe Môj brat sa vie biť a s Mgr. Evou Farárovou o pobočke 
na Karadžičovej. Rádio Regina, 8. 10. 2008. 
ANTOLÍKOVÁ, Emília. Komunitná knižnica 2. In Ikaros. Elektronický časopis o informační 
společnosti. Dostupné na  http://www.ikaros.cz/node/5112. 
 
50. výro čie vzniku knižnice 
VYSLOUŽILOVÁ, Zdenka. Sme tu pre Vás 50 rokov. In Staromestský kuriér, 2008, roč. 2, č. 
12, s. 6. 
VYSLOUŽILOVÁ, Zdenka. Staromestská knižnica v Bratislave oslavuje 50 rokov. In Knižná 
revue, 2008, roč. 18, č. 20, s. 2.  
Sme tu pre vás 50 rokov. In Sme, 2008, roč. 16, č. 223, s. 12. 
50. výročie Staromestskej knižnice. Noviny TV Centrum, 3.10. 2008 
Rozhovor s riaditelkou Staromestskej knižnici o aktivitách knižnice. TV Centrum, Kultúra, 
10. 10. 2008. 
BIROVÁ, Daniela. Knižnica namiesto hostinca. In Staromestský kuriér, 2008, roč. 2, č. 15, s. 
10. 
HORÁKOVÁ, Jarmila. Aj čítanie môže byť čarovné. In Sme 2008, roč. 16, č. 241, s. 28. 
KOPÁČIKOVÁ, Judita. Staromestská knižnica v Bratislave 1958 – 2008. In Knižnica, 2008, 
roč. 9, č. 11 – 12, s. 57 – 61.  
KOPÁČIKOVÁ, Judita. Sme tu pre Vás 50 rokov: Staromestská knižnica v Bratislave si 
pripomenula 50. výročie svojho vzniku. In Bulletin SAK, 2008, roč. 16, č. 4, s. 23 – 26.  
 
Cena Bobríka knihovníka 
Staromestská knižnica oceňuje. In Knižná revue, roč. 18, č. 22, s. 2. 
Udelili rad bobríka. In Staromestský kuriér, roč. 2, č. 17, s. 10. 
 
Výstavy 
Krása staroby a staroba v kráse . Správy TV Bratislava, 8.10. 2008. 
Netradičná výstava. In Staromestský kuriér, roč. 2, č. 17, s. 11. 
Zastretý farebný svet. Noviny TV Centrum, 14. 11. 2008. 
MAGDOVÁ, Magdaléna. Maťko (10) najradšej modeluje usmiate tváre. In Nový čas 2008, 
roč. 18, č. 273, s. 11. 
 


