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ÚVOD 
 
 

Staromestská knižnica je verejnou mestskou knižnicou, rozpočtovou organizáciou 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Svojou činnosťou v roku 2009 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.  

Činnosť knižnice vychádzala v roku 2009 z  Plánu hlavných cie ľov a úloh 
Staromestskej knižnice na rok 2009 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 2009 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 2009 na piatich 
pracoviskách a v letných mesiacoch (1. 6. 2009 – 31. 8. 2009) prevádzkovala sezónne 
pracovisko – letnú čitáreň v Medickej záhrade.  

V základných ukazovateľoch činnosti dosiahla knižnica v minulom roku nasledovné 
výsledky: 
Knižničný fond bol doplnený o 3 880 k. j . Celkový stav knižničného fondu dosiahol 128 779 
k. j., knižnica zaregistrovala 5 157 používateľov, z toho 3 597 dospelých a 1 560 používateľov 
do 15 rokov. Percento čitateľov z počtu 40 878 obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto predstavovalo 12,6 % používateľov, pričom z celkového počtu 2 531  školopovinných 
detí mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bolo 1 560 používateľmi knižnice, t. j. 61, 6 %. 
Bezplatné služby letnej čitárne v Medickej záhrade využilo 3 073 návštevníkov , ktorí 
zrealizovali  9 611 výpoži čiek  (tabuľky č. 6 – 9 príloha 1). 
Knižnica zrealizovala v uplynulom roku 346 670 výpožičiek,  z toho 228 029 absenčných a  
118 641 prezenčných, služby verejných internetových staníc využilo 2 945 používateľov, 
zorganizovala 230 kultúrno-výchovných podujatí, pripravila 106 násteniek, 117 tematických 
výstaviek a 146 výstaviek knižných noviniek (tabuľky č. 3 – 5, graf. č. 7 príloha 1). 

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 (tabuľka č. 1 príloha 1).  
Nesplnenie tohto ukazovateľa o 737,81 € bolo spôsobené najmä dlhodobým miernym 
poklesom počtu čitateľov a výpožičiek (grafy č. 2 – 6  príloha 1). Počet obyvateľov mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto z roka na rok klesá – graf č. 1, sociálna a ekonomická situácia 
našich potenciálnych i reálnych používateľov je dôvodom, že občania vyhľadávajú a využívajú 
najmä možnosti bezplatnej registrácie a bezplatných knižnično-informačných služieb vrátane 
prístupu na internet a využívanie služieb verejných internetových staníc pre registrovaných 
používateľov. Kritickou je tiež situácia vo využívaní služieb verejných knižníc čitateľskou 
kategóriou detí a mládeže vo veku 14 – 15 rokov, čo potvrdili výsledky výskumu čítania 
mládeže v Bratislavskom kraji, ktorý Staromestská knižnica realizovala spolu s ďalšími 5 
verejnými knižnicami koncom roka 2008 a vyhodnotila v roku 2009.  
 

V oblasti automatizácie knižnično-informačných služieb a internetizácie sa knižnica 
sústredila najmä na skvalitnenie technickej infraštruktúry  a poskytovanie služieb verejných 
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internetových staníc na všetkých pracoviskách.  Používatelia mali v roku 2009 k dispozícii 16 
verejných internetových staníc.      

Počas roka 2009 sme priebežne aktualizovali v súlade s platnými štandardmi pre 
informačné systémy verejnej správy vlastné webové sídlo www.starlib.sk. V roku 2009 sme 
zaznamenali    20 600 prístupov na naše webové sídlo. 
V celoslovenskej súťaži o najlepšie knižničné webové sídlo TopWebLib sme v roku 2009 
získali čestné uznanie za trvalo kvalitné webové sídlo. 

Hlavným cieľom knižnice v oblasti public relations bolo zviditeľnovať 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.  

V novembri 2009 knižnica po šiesty raz udelila 5 laureátom ocenenie Rad Bobríka - 
knihovníka   za nezištnú pomoc a podporu pri jej budovaní 

Knižnica hospodárila v roku 2009 s rozpočtom 366 tis. € . Disponibilné finančné 
prostriedky predstavovali 332 tis . €, z toho 7 tis.  € tvorili kapitálové výdavky. Finančné 
prostriedky na nákup kníh, novín a časopisov predstavovali 36 037, 32 €. Príjmy za knižničnú 
činnosť predstavovali 9 222,19 €, dotácie MK z grantovej schémy Exlibris 10 967  € (dotácia 
na nákup knižničného fondu vo výške 3 000 € a na vybudovanie výukového centra pre výučbu 
počítačovej gramotnosti seniorov v pobočke na Panenskej ul. vo výške 7 967 €).  
 

 
 
I. časť   
Komentár k plneniu hlavných cie ľov a úloh na rok 2009 

 
1  Doplňovanie, spracovanie a ochrana knižni čného fondu 
 

Staromestská knižnica zabezpečovala aj v roku 2009 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. 

S projektom Za poznaním do sveta zameraným na rozšírenie a skvalitnenie ponuky 
náučnej literatúry najmä z oblasti geografie, histórie, cestopisov a turistických informačných 
materiálov pre všetky vekové kategórie používateľov na všetkých pracoviskách získala 
knižnica dotáciu MK SR. Z dotácie sme zakúpili 319 k. j. (207 titulov) v celkovej finančnej 
hodnote 3 000 €. Projekt sme spolufinancovali vo výške 271,57 €.  

Prírastok knižničného fondu v roku 2009 predstavoval 3 880 k. j.  v celkovej  finančnej  
hodnote 23 586, 06 €, z toho darom sme získali 293 k. j.  Všetky prírastky boli riadne 

zaevidované, menne a vecne spracované a sprístupnené používateľom. Knižničný fond bol 
používateľom sprístupnený na všetkých pracoviskách formou voľného výberu.  

V porovnaní s rokom 2008 vzrástol prírastok knižničného fondu pre deti o 7 % (náučnej 
literatúry o 3 % a krásnej literatúry o 4 %), nakúpili sme však o 5 % menej literatúry pre 
dospelých (náučnej literatúry o 4 % a krásnej literatúry o 1 %) – graf. č. 11 v Prílohe č. 1. 
 

Celkový stav knižničného fondu k 31. 12. 2009 predstavoval 128 779 k. j.  v celkovej 
finančnej hodnote 362 663,35 €, z toho audiovizuálne a elektronické dokumenty tvorili 454  k. 
j. (finančná hodnota: 3 876,80 €).  

Náučná literatúra pre dospelých z celkového prírastku 2 536 k. j. pre dospelých 
predstavovala 1 057 k. j .,  t.  j. 41,7 %; náučná literatúra pre deti z celkového prírastku 1 344  
k.  j.  pre deti a mládež predstavovala 372 k. j ., t. j.  27,7 %. 
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Oddelenie cudzojazy čnej literatúry  v pobočke Západný rad sme doplnili o 138 k. j. 
v jazykoch anglickom, nemeckom, francúzskom, španielskom, bulharskom, poľskom, 
talianskom a iných. 
      Fond umenovednej študovne  sme doplnili o 87 dokumentov z oblasti architektúry, 
sochárstva, maliarstva, fotografie, hudby, výtvarného, filmového, divadelného a úžitkového 
umenia. Veľkým prínosom pre toto oddelenie bol aj dar Slovenskej národnej galérie 
v Bratislave (38 k. j. - knihy a výstavné katalógy).  

Od roku 2008 spolupracuje knižnica so 4 verejnými knižnicami v hlavnom meste na 
projekte elektronických informačných zdrojov zameranom na získanie prístupu k vybraným 
elektronickým informačným zdrojom vhodným najmä pre deti a mládež. V spolupráci s firmou 
Albertina icome Bratislava bol zabezpečený skúšobný prístup do databáz Oxford Reference 
Online Premium, Oxford Music Online a 4 databázam Gale Cengage: Kids InfoBits, Junior 
Reference Collection, Kid‘s Edition, Junior Edition K-12.  
Staromestská knižnica uskutočnila 2 prezentácie k využitiu týchto elektronických databáz (pre  
žiakov 9. ročníka Základnej školy Dr. M. Hodžu na Škarniclovej ulici a pre študentov 1. ročníka 
SPŠE na Zochovej ul.) Vzhľadom na nedostatočný záujem o túto službu vo všetkých 
zúčastnených verejných knižniciach sme prístup k týmto elektronickým databázovým zdrojom 
nezakúpili. 
     Knižnica odoberala v roku 2009 146 titulov denníkov a časopisov v 330 exemplároch v 
celkovej finančnej hodnote 12 451,26 €,  z toho pre potreby letnej čitárne sme zabezpečili 74 
titulov  denníkov a časopisov v 86 exemplároch  v celkovej finančnej hodnote 1 630,65 €. 
Z celkového počtu titulov periodík sme darom získali 26 titulov v 30 exemplároch.  
     Z dôvodu zastaranosti a opotrebovanosti sme vyradili  448 k. j.  v celkovej  finančnej 
hodnote 596,87 €. Časť vyradených kníh sme presunuli do Mestskej knižnice v Bratislave pre 
účely Bratislavskej burzy kníh, ktorej finančný výťažok bol použitý na nákup zvukových kníh 
pre oddelenie zrakovo postihnutých a nevidiacich v Mestskej knižnici. Výtvarník Matej Krén 
pripravuje v Galérii mesta Bratislavy nový unikátny projekt, ktorý bude v marci 2010 pri 
príležitosti čestného hosťovania Slovenska na Medzinárodnom veľtrhu detskej knihy v Bologni 
inštalovaný v Galérii Mambo. Na vytvorenie bolonského projektu sme GMB darovali ďalšie 
vyradené knihy.  

Celý knižničný fond je automatizovane spracovaný a od 1. 4. 2007 je používateľom je 
k dispozícii elektronický online katalóg. Od 1. 1. 2008 knižnica prestala budovať klasické 
čitateľské lístkové katalógy a v roku 2009 pristúpila k ich likvidácii. Pre internú potrebu 
knižnice je od 1. 1. 2009 ponechaný na každom pracovisku jeden čitateľský lístkový katalóg 
pre potreby informačnej výchovy používateľov a kartotéka BIS (predmetová – tematická, 
osobností, rešerší) a v oddelení doplňovania, spracovania a ochrany knižničného fondu 
revízny katalóg. 

V záujme ochrany dokumentov sme nové prírastky kníh balili do ochrannej plastovej 
fólie.  

  
 
2  Knižni čno-informa čné služby 
 

Knižnica v roku 2009 poskytovala svoje služby na piatich stálych pracoviskách - 
pobočkách a sezónnom pracovisku – letnej čitárni v Medickej záhrade. Týždenný výpožičný 
čas  v pobočke na Panenskej bol od 1. marca zvýšený o 11 hodín týždenne, knižnica bola pre 
čitateľskú verejnosť otvorená 44, 5 hodiny týždenne.  

Letná čitáreň bola používateľom a návštevníkom Bratislavy sprístupnená v čase od 1. 6. 
2009 do 31. 8. 2009, t. j. 78 dní, čo predstavuje 576 výpožičných hodín (počas pracovných dní  
8 hodín denne a v sobotu 4 hodiny). Bezplatné služby využilo 3 073 návštevníkov , ktorí 
zrealizovali 9 611 prezenčných výpoži čiek denníkov a časopisov. Priemerne denne 
navštívilo letnú čitáreň 39,40 návštevníkov . 
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      V roku 2009 knižnica zaregistrovala 5 157 používateľov, z toho 1 560 do 15 rokov. 
Z celkového počtu 3 597 dospelých používateľov bolo 1 271 študentov, 1 113   dôchodcov. 
V kategórii mládež do 19 rokov sme zaregistrovali 896 používateľov. Jeden registrovaný 
používateľ navštívil knižnicu v uplynulom roku priemerne 14,4-krát . 

V porovnaní s minulým rokom poklesol počet detských čitateľov o 4 % a dospelých o 
2 %, vzrástol však počet čitateľov v kategórii študenti o 2 % a v kategórii dôchodcovia o 4 % - 
graf. č. 9 v Prílohe č. 1. 
 

Knižnica zaznamenala v roku 2009 celkom 74 612 návštevníkov. 

Používatelia knižnice realizovali 346 670 výpožičiek, z toho 228 029 absenčných a 118 641 
prezenčných. Jeden registrovaný používateľ realizoval v uplynulom roku 67,2  výpožičky. 
Obrat knižničného fondu bol 1, 2 k. j.    

V porovnaní s rokom 2008 klesol počet výpožičiek odbornej literatúry pre dospelých o  
1 %, počet výpožičiek krásnej literatúry pre dospelých a odbornej literatúry pre deti zostal 
zachovaný, počet výpožičiek krásnej literatúry pre deti a poklesol o 1 %, počet výpožičiek 
periodík stúpol o 2 % - graf. č. 8 v Prílohe č. 1. 
 

Služby verejných internetových staníc na všetkých pracoviskách využilo 2 945 
používateľov. Používateľom knižnice sme v roku 2009 poskytli 244  registrovaných písomných 
bibliografických informácií a vyhotovili cca 5 000  xerografických kópií. 

V roku 2009 umožnila knižnica bezplatný zápis  čitateľov: 

a) v rámci TSK – využilo túto možnosť 738 čitateľov, 

b) MDD – 52 čitatateľov  

c) október – Mesiac úcty k starším – 249 čitateľov, 

d) 17. november – 373 čitateľov, 

Od februára 2009 knižnica zaviedla službu adresného rozširovania informácií. 367 
čitateľom sme mesačne elektronicky zasielali výber z prírastkov nových kníh. Služba sa stretla 
s pozitívnym ohlasom u čitateľov.  

V roku 2009 knižnica pokračovala v realizácii projektu Pamäť 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 110 článkov 
z dennej tlače, populárno-náučných časopisov a regionálnej tlače, z toho 32 článkov 
o Staromestskej knižnici. 

 
 
3  Práca s používate ľmi, organizácia vzdelávacích a kultúrno-spolo čenských podujatí 
 

Organizácia vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí bola v roku 2009 trvalou 
súčasťou práce knižnice s používateľmi.  Všetky podujatia boli zamerané na podporu čítania 
a rozvoj čitateľských návykov u všetkých kategórií používateľov s dôrazom  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,...V roku 2009 sme nadviazali na kurzy počítačovej gramotnosti pre seniorov, 
organizované v rokoch 2004 – 2007. Zorganizovali sme štyri bezplatné kurzy pod názvom 
Google pre seniorov , ktoré absolvovalo 40 čitateľov v seniorskom veku.  Celkovo knižnica 
zorganizovala 230  výchovno-vzdelávacích podujatí, (besedy so spisovateľmi, výtvarníkmi, 
vedcami, hodiny informačnej výchovy,  exkurzie,  slávnostné zápisy žiakov I. – II. tried 
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základných škôl, súťaže, kvízy  a iné podujatia). Pri príležitosti významných výročí a udalostí 
sme pripravili  117 tematických výstaviek,  146 výstaviek knižných noviniek a 106 násteniek.  

 
Z ťažiskových podujatí treba spomenúť: 
 
Podujatia pre deti a mládež, informa čná výchova detí a mládeže  

 
V roku 2009 sme zorganizovali 76 hodín informačnej výchovy s cieľom posilniť 

základnú informačnú gramotnosť u detí predškolského, mladšieho školského veku 
a stredoškolákov. Zúčastnilo sa ich  1 346 detí.  

Pre deti a mládež sme v roku 2009 pripravili besedy so spisovateľmi, redaktormi 
a ilustrátormi: s Máriou  Števkovou  o knihe Rozprávky  o kohútikovi a sliepo čke pre deti ZŠ 
Kulíškova v pobočke na Blumentálskej, o knihách Klbô čko, dobre ma ve ď a Abeceda  pre 
Barborku  pre deti MŠ Grösslingova v pobočke na Karadžičovej ul; dramatizované čítanie 
Podmienky života na Zemi  o vzniku a vývoji života na Zemi pre deti 3. ročníkov ZŠ Dubová  
v pobočke Západný rad; s Romanom Bratom o knihe Zmätené dvoji čky  pre deti zo ZŠ 
Grösslingova v pobočke na Karadžičovej, o bratislavských pamiatkach so sprievodkyňou BKIS 
pani Helenou Navrátilovou  v pobočke na Záhrebskej ul. pre deti ZŠ Jelenia; s redaktorkou 
vydavateľstva Regent Mgr.  Evou Hornišovou  v pobočke na Blumentálskej pre deti ZŠ 
Kuliškova o tom, čo čaká knihu, kým sa dostane do rúk čitateľa; so šéfredaktorkou časopisu 
Bobík Vierou Dobiášovou  o knihe Dr. oga nelie či pre deti MŠ Karadžičova v pobočke na 
Blumentálskej, dramatizáciu príbehu z knihy Mikulášove šibalstvá  v spolupráci so ZŠ 
Dubová v  pobočke na Západnom rade; čítanie povesti Najkrajšia fontána  s pripomenutím si 
najvýznamnejších pamiatok na Hviezdoslavovom námestí pre deti ZŠ a MŠ Grösslingova 
v pobočke na Karadžičovej ul. 

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; pobočka na Západnom rade zorganizovala 
názorné ukážky bezpečného správania sa na cestách - Bezpečne na ceste, bezpe čne 
v živote – čo nás ohrozuje  pre deti MŠ Slnečnica na Šulekovej ul. 
Pre stredoškolskú mládež (SPŠE na Zochovej ul.) sme v pobočke na Panenskej zorganizovali 
dve besedy Riziká deštruktívnych spolo čenstiev  a v spolupráci so Spoločnosťou pre 
plánované rodičovstvo dve prednášky na tému prevencie rizikového sexuálneho správania 
v rámci Dňa zdravej školy.   

V rámci 22. ročníka BIB sme v spolupráci s Bibianou zorganizovali 4 besedy so 
spisovateľmi a ocenenými výtvarníkmi Milošom Koptákom  o knihe Grécke mýty pre žiakov 
ZŠ Dubová, s Tomášom Janovicom a Martinou Matlovi čovou  – Královou  o knihe Drevený 
tato pre žiakov ZŠ Jelenia, s ilustrátorkou Zuzanou Bo čkayovou Brunckovou  o knihe Byť 
dráčikom je úžasné pre žiakov ZŠ Kulíškova, s Máriou Števkovou , riaditeľkou vydavateľstva 
BUVIK, o tvorbe detských kníh a o knihách Hrnček var! a Mechúrik Koščúrik pre žiakov ZŠ 
Grösslingova.    
 
Čitate ľské sú ťaže 
 

Vo všetkých pobočkách knižnice pokračoval 4. ročník veľkej čitateľskej súťaže pre deti 
a mládež Čítam,  čítaš – čítame. Po stopách slovenských povestí, ktorej sa zúčastnilo 569 
súťažiacich, ktorí prečítali 5 640 kníh. V porovnaní s 3. ročníkom sme zaznamenali nárast  
o 27 súťažiacich, ale pokles prečítaných kníh o 519. Do súťaže sa zapojilo 42 detí 
s poruchami čítania. Víťazi súťaže sa zúčastnili na rozprávkovom podujatí Noc 
s Andersenom , ktoré každoročne v Týždni slovenských knižníc organizuje Knižnica Ružinov.   

Detskí čitatelia pobočky na Západnom rade sa zapojili do  5. ročníka celoslovenskej 
čitateľskej súťaže Čítame s Osmijankom. Pridáš sa aj Ty? , na ktorej sa  zúčastnilo 112 
súťažiacich. 

Oddelenia pre deti a mládež v pobočkách na Záhrebskej ul. a Západnom rade sa 
zapojili do celoslovenskej súťaže o najlepšiu detskú knihu roka 2009 - Zlatá rybka,  ktorú 
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vyhlásila pracovná skupina pre prácu s deťmi a mládežou OKS SNK. Zapojilo sa do nej 184 
súťažiacich. 

V čase od 1. 4. – 23. 4. knižnica pripravila k 90. výročiu pomenovania Bratislavy 
súťažný kvíz pre žiakov bratislavských základných škôl Mesto, v ktorom žijem  zameraný na 
históriu a súčasnosť hlavného mesta. Súťaže sa zúčastnilo 451 súťažiacich. Víťazný kolektív 
ZŠ Dr. M. Hodžu bol odmenený prehliadkou Starého Mesta vláčikom Prešporáčikom za 
podpory cestovnej kancelárie Tour4U. Víťazi z kategórie jednotlivcov získali hodnotné knihy 
a zúčastnili sa vlastivednej vychádzky s odborným výkladom sprievodkyne BKIS. 

V pobočke Západný rad siedmym ročníkom pokračovali recita čné sú ťaže pre prvákov 
ZŠ Dubová a ZŠ Mudroňova, ktorých sa zúčastnilo 42 žiakov.  
Pobočka Panenská zorganizovala pre študentov SPŠE 3. ročník školského kola v prednese 
poézie a prózy , zúčastnilo sa ho 40 študentov.   
  
 
Podujatia pre seniorov, informa čná výchova seniorov  
 

Na prácu so seniormi sa špecializujú najmä pobočky na Panenskej a Záhrebskej ul. V  
spolupráci so Seniorcentrom na Podjavorinskej ul. pripravila pobočka na Panenskej ul.  
v rámci cyklu Maj čas pre starších ľudí pásmo vianočných kolied, piesní a básní Šťastné 
a veselé vinšujeme Vám a dramatizované čítanie povestí Márie Ďuríčkovej k 90. výročiu 
narodenia autorky a 90. výročiu pomenovania Bratislavy.   
V Seniorcentre na Záhrebskej ul. realizovala pobočka na Záhrebskej ul. prednášku s MUDr. 
Kataríny Babinskej o zdravej výžive a zdravom životnom štýle , na ktorej sa zúčastnilo 49 
seniorov.  

Predpokladom na  realizáciu informačného vzdelávania seniorov bolo dobudovanie 
výukového centra v pobočke na Panenskej ul. S projektom centra vzdelávania seniorov 
získala knižnica v roku 2009 dotáciu MK SR. Vybudovali sme moderné výukové centrum a v 
termíne september - december 2009  realizovali v pobočke na Panenskej ul. štyri bezplatné 
kurzy Google pre seniorov, ktoré absolvovalo 40 seniorov. 

 
Podujatia pre znevýhodnených používate ľov 

 
Na prácu so znevýhodnenými používateľmi sa špecializujú pobočky na Západnom 

rade, Záhrebskej (deti so ZŠ Jelenia ul. s poruchami čítania) a Karadžičovej ul. – spolupráca 
so Základnou školou pre nevidiacich a slabozrakých na Svrčej 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.  
 
Týždeň slovenských knižníc 
 

V Týždni slovenských knižníc (23. – 29. 3. 2009) knižnica zorganizovala 26 podujatí, 
na ktorých sa zúčastnilo 1 056 návštevníkov. Ťažiskovým podujatím bolo spoločné podujatie 
4 verejných knižníc v hlavnom meste - tretí ročník Jarného maratónu  s knihou, ktoré bolo 
venované 90. výro čiu narodenia Márie Ďuríčkovej  a jej tvorbe a 90. výro čiu pomenovania 
mesta Bratislava.  Dramatizácia rozprávky Otcovia mesta  v podaní členov divadla LUDUS  
pre deti ZŠ Kuliškova bola doplnená kulisami Michalskej brány a dobovými kostýmami, ktoré 
zapožila Združená stredná škola scénického výtvarníctva. 
Možnosť bezplatného zápisu bez obmedzenia veku využilo 738 nových čitateľov, amnestiu 
využilo 98 čitateľov, ktorí knižnici vrátili 279 dokumentov. 
 
Podujatia v letnej čitárni v Medickej záhrade 
 

Letnú čitáreň sme slávnostne otvárali koncertom Traditional clubu Bratislava, ktorého 
hosťom bol i Peter Lipa. Okrem úvodného koncertu sme zorganizovali 4 podujatia. 
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Interaktívne divadlo ZŠ na Sklenárovej pod vedením PhDr. Ľudmily Hrdinákovej pre deti ZŠ 
Jelenia Z rozprávky do rozprávky  sa pre nepriaznivé počasie uskutočnilo v  pobočke na 
Blumentálskej. Pre dospelých návštevníkov sme realizovali besedu s Pavlom Dvo řákom  
z cyklu Rozprávanie o Bratislave , s Pavlom Rankovom  sme besedovali a čítali jeho knihu 
Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy)  a v spolupráci s jazykovou školou The Bridge 
sme zorganizovali podvečerné čítanie v angličtine Bridgin‘ drama - David Mamet: Speed-the-
plow. 
Podujatí v letnej čitárni sa zúčastnilo celkovo  220 návštevníkov. 
 
Výstavy  

V pobočke na Západnom rade sme v spolupráci s Goetheho inštitútom pripravili výstavu 
súčasnej nemeckej knižnej ilustrácie , v pobočke na Panenskej a Blumentálskej putovnú 
výstavu Objavujeme nové možnosti a svety v  spolupráci so Základnou umeleckou školou 
na Podjavorinskej ul., v pobočke na Panenskej v spolupráci so Združenou strednou školou 
scénického výtvarníctva výstavu maturitných prác žiakov tejto školy - Výtvarníci na scéne   
a v spolupráci so Seniorcentrom na Podjavorinskej ul. výstavu ručných prác obyvateľov 
Seniorcentra - Krása staroby, staroba v kráse, v pobočke na Blumentálskej výstavu 
výtvarných prác žiakov ZŠ internátnej pre slabozrakých a nevidiacich na Svrčej ulici Zastretý 
farebný svet , v pobočke na Západnom rade výstavu prác žiakov  z Domu sociálnych 
služieb Rosa. Výstavy navštívilo 3 897 návštevníkov. 
 
Celobratislavské podujatia 
 

Úspešne sa rozvíjajúca spolupráca verejných knižníc v hlavnom meste (Mestská 
knižnica, Knižnica Ružinov, Knižnica Bratislava Nové Mesto a  Miestna knižnica Petržalka) 
pokračovala aj  v roku 2009. Okrem 3. ročníka Jarného maratónu s knihou sme sa podieľali 
na organizácii 2. ročníka 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 oddelenie pre 
nevidiacich a slabozrakých Mestskej knižnice. Ďalšou spoločnou akvitou bratislavských 
verejných knižníc bolo vyhlásenie 1. ročníka súťaže literárnej tvorby žiakov základných škôl 
hlavného mesta SR Bratislava, moje mesto , ktorej výsledky budú známe v roku 2010. 

V spolupráci s Mestskou knižnicou sme zorganizovali prednášku Spoločné 
marketingové aktivity verejných knižníc Bratislavského kraja pre zamestnancov verejných 
knižníc. 
 

 
4  Propagácia využívania fondov a služieb, public r elations 

 
V roku 2009 knižnica pokračovala v propagácii svojej činnosti vo všetkých typoch 

regionálnych i celoštátnych médií – tlači, rozhlase, televízii i internete, čím sa podieľala na 
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 celomestskom periodiku Staromestský kuriér.  

Pre lepšiu orientáciu používateľov v knižničnom fonde knižnica vypracovala interný 
Zoznam časopisov objednaných do Staromestskej knižnice na r ok 2010, ktorý bol  
používateľom k dispozícii na všetkých pracoviskách a tiež v elektronickej forme na webových 
sídlach  knižnice i zriaďovateľa. 
Výber z prírastkov knižničného fondu sme pravidelne mesačne uverejňovali  na vlastnom 
webovom sídle. 

V pobočke na Panenskej bol natáčaný film k ročníkovej práci študentky 2. ročníka 
VŠMU. 
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Riaditeľka knižnice sa zúčastnila na tlačovej konferencii, ktorú zorganizovala Mestská 
knižnica v spolupráci s Magistrátom hl. mesta. Tlačová konferencia bola venovaná záverom 
výskumu čítania mládeže v Bratislavskom kraji. 

V rámci odovzdávania cien Anasoft litera sa riaditeľka knižnice spolu so zástupcami 
vydavateľov, Ministerstva kultúry SR, knihovníckych profesijných združení (Slovenskej 
asociácie knižníc a Spolku slovenských knihovníkov), verejných knižníc z celého Slovenska 
zúčastnila moderovanej diskusie zameranej na spoluprácu knižníc s vydavateľstvami, 
finančných možnostiach podpory vydávania a rozširovania pôvodnej slovenskej tvorby,...  
V prílohe č. 2  je uvedený súpis ohlasov na činnosť knižnice v médiách.  
 
 
5  Automatizácia a internetizácia knižni čno-informa čných služieb a procesov 
5.1 Automatizácia 
 

Knižnica poskytuje svojim používateľom plne automatizované služby, celý knižničný 
fond je spracovaný v elektronickej podobe a používateľom je k dispozícii elektronický online 
katalóg. Od 1. 4. 2007 do 9. novembra 2009 sme využívali komplexný knižnično-informačný 
systém DAIMON. Nakoľko nám koncom roka 2008 firma Sefira, ktorá systém DAIMON 
prevádzkuje oznámila, že končí s jeho technickou podporou, boli sme nútení hľadať nové 
možnosti riešenia tejto situácie. V marci 2009 sme zahájili výberové konanie na výber nového 
knižničného systému, na základe ktorého sme vybrali systém Clavius firmy Lanius.  
17. 9. 2009 sme uzatvorili zmluvu o prechode na nový knižničný systém a zároveň sme 
zahájili prípravné práce na konverziu dát zo systému Daimon. Koncom septembra bola hotová 
prvá konverzia dát, nasledovala kontrola dát, inštalácia systému na všetky počítače, školenia 
pracovníkov knižnice.  9. novembra sme zahájili prácu v novom knižničnom systéme Clavius. 
Systém je zatiaľ nainštalovaný na zapožičanom serveri, v priebehu januára 2010 bude  
preinštalovaný na náš server. 
  
5.2 Internetizácia 
 

Knižnica poskytovala v roku 2009 používateľom elektronické výpožičné služby s 
možnosťou  vyhľadávania v online katalógu sprístupnenom na internete vrátane využitia 
možnosti online rezervácie dokumentov. Používateľom bolo v roku 2009 k dispozícii na 
všetkých pracoviskách 16 verejných internetových staníc, prístup na internet využilo 2 945 
návštevníkov. Zaznamenali sme  20 600 prístupov na naše webové sídlo, z toho 7 487 
prístupov do online katalógu. 

Všetky pracoviská knižnice sú pripojené na vysokorýchlostný internet  4G Turbo 3Plus.  
V priebehu novembra sme zmenili službu na internetový prístup za účelom zabezpečenia 
pevných IP adries na jednotlivých pracoviskách. Pevné IP adresy sú vo všetkých pobočkách 
s výnimkou pobočky na Blumentálskej, ktorá sa bude riešiť v januári 2010. 

Počas roka 2009 sme priebežne aktualizovali v súlade s platnými štandardmi pre 
informačné systémy verejnej správy vlastné webové sídlo www.starlib.sk, ktoré sme doplnili    
o RSS kanál a modul Fotogaléria. V celoslovenskej súťaži o najlepšie knižničné webové sídlo 
TopWebLib získala knižnica  v roku 2009 čestné uznanie za trvale kvalitné webové sídlo. 
 
5.3 Výukové centrum pre informa čné vzdelávanie používate ľov a zamestnancov 
 

 V júni 2009 sme získali dotáciu Ministerstva kultúry SR z grantovej schémy Exlibris na 
realizáciu projektu Komunitné vzdelávanie seniorov v Staromestskej knižnici – počítačová 
gramotnosť. V priebehu júla a augusta sme dobudovali počítačovú učebňu; v mesiacoch 
september – december 2009 sme zorganizovali 4 kurzy počítačovej gramotnosti pre seniorov 
a 2 školenia zamestnancov knižnice pre prácu s novým knižničným systémom. 
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6  Organizácia práce, riadiaca, kontrolná činnos ť a metodická činnos ť 
6.1 Riadiaca činnos ť, organizácia práce 
 

Vedenie knižnice zabezpečovalo v roku 2009 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 2009 bolo vypracovaných 5 vnútroknižničných dokumentov:  
• Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia za rok 2008; 
• Návrh rozpo čtu na roky 2010 - 2012; 
• Plán Hlavných cie ľov a úloh Staromestskej knižnice na rok 2010; 
• Plán vnútornej kontroly na rok 2010; 
• Cenník služieb platný od 1. 1. 2010; 
 
dva koncepčné materiály: 
• Informa čné zdroje pre umenovednú literatúru; 

• Prístup k zahrani čným databázovým zdrojom v SR.  

tri interné predpisy a osem príkazov riaditeľa. 
Interné predpisy: 

• Interný predpis č. 1/2009 - Odpisovanie dlhodobého majetku v podmien kach 
Staromestskej knižnice; 

• Interný predpis č. 2/2009 - Postupy Staromestskej knižnice pri verej nom 
obstarávaní; 

• Interný predpis č. 3/2009 - Zásady hospodárenia s majetkom a finan čnými 
prostriedkami v Staromestskej knižnici. 

 
Príkazy riaditeľa: 
• Príkaz riadite ľa č. 1/2009 - krízový režim pri sobot ňajších službách v pobo čke na 

Panenskej ul.; 
• Príkaz riadite ľa č. 2/2009 -  menovanie odbornej komisie – likvida čná komisia 

majetku; 
• Príkaz riadite ľa č. 3/2009 - čerpanie dovoleniek; 
• Príkaz riadite ľa č. 4/2009 -  uvo ľnenie finan čných prostriedkov na podujatia 

knižnice z reprezenta čného fondu; 
• Príkaz riadite ľa č. 5/2009 -  použitie meny euro vo všetkých internýc h predpisoch 

Staromestskej knižnice; 
• Príkaz riadite ľa č. 6/2009 – limit pokladni čnej hotovosti; 
• Príkaz riadite ľa č. 7/2009 – vykonanie inventarizácie majetku, poh ľadávok 

a záväzkov v roku 2009; 
• Príkaz riadite ľa č. 8/2009 - menovanie odborných komisií. 

 
 

6.2 Kontrolná činnos ť 
 
Vnútorná kontrolná činnosť knižnice vychádzala v roku 2009 zo Zásad kontrolnej 

činnosti a Zásad finančnej kontroly. V rámci plánu vnútornej kontroly sa vykonalo  62 kontrol 
(finančné plánované, námatkové, predbežné a priebežné) z toho 20 kontrol správnosti  
a presnosti vykonávania knižničných činností (kontrola likvidácie klasických katalógov, 
evidencie pohybu knižničného fondu, usporiadania a zakladania knižničného fondu, evidencie 
počítačov).  
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Vedenie knižnice nezaznamenalo v roku 2009 ani jednu ústnu alebo písomnú sťažnosť 
či petíciu. 

 
 
6.3 Metodická činnos ť 

 
Vnútroknižničná metodická činnosť bola v roku 2009 zameraná najmä na usmerňovanie 

činnosti pobočiek pri evidovaní a vymáhaní pokút pri prechode na euro menu (príjmové 
pokladničné doklady a počítačové výstupy z knižnično-informačného systému), kontrolu 
poriadku na všetkých pracoviskách, rozšírenie elektronickej služby adresného rozširovania 
informácií pre čitateľov na všetkých pracoviskách. 
Uskutočnilo sa 7 metodických návštev.  

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 máji 2009 plnila knižnica funkciu školiaceho pracoviska 
pre 1 študenta 3. ročníka  Strednej odbornej školy knihovníckych a informačných štúdií,  ktorý 
na pracoviskách knižnice absolvoval 3-týždňovú povinnú odbornú prax. 
V pobočke na Panenskej ul. sa uskutočnila prednáška riaditeľky knižnice o marketingu 
verejných knižníc pre študentov 4. ročníka Katedry knižničnej a informačnej vedy FFUK.    
 
 
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 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. napriek mnohým urgenciám neboli odstránené. V technickom posudku,  
ktorý bol vypracovaný na náklady knižnice a zaslaný majiteľovi budovy sa odporúča 
kompletná rekonštrukcia strechy a predpokladané náklady na jej rekonštrukciu sú  cca  20 000 
€. 

V priestoroch centrálnej knižnice na Blumentálskej 10/a bola uskutočnená výmena 
všetkých okien a v pobočke na Karadžičovej ul. výmena 2 atypických okien do ulice, ktorú 
realizoval a financoval miestny úrad Bratislava-Staré Mesto.  

V mesiaci júl 2009 sme vymaľovali všetky priestory  v pobočke na Panenskej ul.  
 
 

7.2 Technické a po čítačové vybavenie   

K 31. 12. 2009 mala knižnica 39 počítačov, s výnimkou jedného všetky s pripojením na 
internet. Používateľom bolo k dispozícii 16 verejných internetových staníc. 

V letných mesiacoch 2009 sme z finančných zdrojov získaných z dotácie MK SR 
vybudovali v pobočke na Panenskej počítačovú učebňu  – výukové centrum pre informačné 
vzdelávanie používateľov i zamestnancov. Pre potreby počítačovej učebne sme zakúpili 5 
nových počítačových zostáv, 10 záložných zdrojov, MS Office pre počítače v učebni, sieťovú 
farebnú tlačiareň, informačný panel, 11 stolov a 11 stoličiek, výstavný panel. Pre potreby 
pobočky Blumentálska sme zakúpili 2 ks počítačových zostáv a 1 tlačiareň.   

Z bežných finančných prostriedkov knižnice sme zakúpili  koberce do priestorov 
pobočiek Záhrebská a Panenská, 20 ks skladacích stoličiek a 8 ks regálov pre pobočku 
Panenská, 2 ks televíznych prijímačov a 2 ks videorekordérov pre pobočky Záhrebská 
a Západný rad, 4  ks kancelárskych stoličiek pre pobočky Blumentálska a Záhrebská, 2 ks 
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manipulačných vozíkov pre pobočky Blumentálska a Karadžičova a 1 ks mikrovlnnú rúru pre 
pobočku Západný rad. 
 
 
8  BOZP, PO, PZS 
 

V roku 2009 venovala knižnica systematickú pozornosť bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci a protipožiarnej ochrane.  
Dvaja novoprijatí zamestnanci knižnice v roku 2009 absolvovali vstupné školenie BOZP 
a PO.  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 má knižnica uzatvorenú zmluvu so  
spoločnosťou BE – SOFT, a. s. Košice, ktorej predmetom je zabezpečovanie PZS vo 
všetkých pracoviskách knižnice.  
 
9  Zamestnanci, vzdelávanie 
9.1 Zamestnanci 

 
Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný stav) za rok 2009 bol 20,6, 

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

Z celkového počtu bolo 7 zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním. 

Počet zamestnancov - fyzické osoby bol 22, priemerná mesačná mzda činila 585,72 €. 
Vedenie knižnice uzavrelo na rok 2009 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. 

Riaditeľka knižnice získala v roku 2009 ocenenie Spolku slovenských knihovníkov – 
Osobnosť slovenského knihovníctva, za celoživotný prínos pre slovenské knihovníctvo, 
mimoriadne profesionálne kvality a dlhoročnú obetavú prácu v Spolku slovenských 
knihovníkov. Spolu s kolektívom autorov (Anna Gašparovičová, Ľudmila Hrdináková a Pavol 
Rankov) získala tiež ocenenie Spolku slovenských knihovníkov – Čin roka 2009 za realizáciu 
a interpretáciu výsledkov výskumu čítania mládeže v Bratislavskom kraji. 

 

9.2 Vzdelávanie zamestnancov 

Mimoriadnu pozornosť v roku 2009 venovala knižnica odbornému a osobnostnému 
rastu svojich zamestnancov. Zamestnanci  Staromestskej knižnice sa v roku 2009 zúčastnili  
32 odborných seminárov, prednášok a porád organizovaných profesijnými odbornými 
organizáciami, združeniami a vzdelávacími inštitúciami. Pre všetkých zamestnancov knižnice 
sa uskutočnilo školenie pre nový knižničný systém Clavius, ktoré absolvovalo 15 
zamestnancov knižnice. 

Jedna zamestnankyňa knižnice začala navštevovať kurz knihovníckeho odborného minima 
s termínom ukončenia v r1. polroku 2010, ktorý pre pracovníkov knižníc s neknihovníckym 
vzdelaním organizuje Centrum VTI SR. 

 
 
9.3 Publika čná a prednášková činnos ť pracovníkov knižnice: 
 
1. GAŠPAROVIČOVÁ, Anna, HRDINÁKOVÁ, Ľudmila, KOPÁČIKOVÁ, Judita, 

RANKOV, Pavol: Čítanie v Bratislavskom kraji. Výskumná správa. Bratislava: CVTI SR 
2009.  108 s. 

2. KOPÁČIKOVÁ, Judita: Výskum čítania v Bratislavskom kraji. In ITlib, 2009, roč. 13, č. 3, s.  
29 - 34. 

3. KOPÁČIKOVÁ, Judita: Základy manažmentu a marketingu v knižniciach. Projektový 
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manažment. Prednášky na kurzoch Knihovníckeho odborného minima konaných v CVTI 
SR v dňoch 11. – 20. 5. 2009 a 23. 11. – 4. 12. 2009. 

4. KOPÁČIKOVÁ, Judita:  Marketing vo verejnej knižnici. Prednáška pre študentov KKaIV 
FFUK konaná dňa 21. 10. 2009 v pobočke Staromestskej knižnice na Panenskej ul. 

5. KOPÁČIKOVÁ, Judita: Spoločné marketingové aktivity verejných knižníc v Bratislave. 
Prednáška pre pracovníkov knižníc Trnavského kraja v rámci zasadnutia Krajskej pobočky 
Spolku slovenských knihovníkov Trnavského kraja konanom dňa 9. 11. 2009  Krajskej 
knižnici v Trnave. 

6. KOPÁČIKOVÁ, Judita: Spoločné marketingové aktivity verejných knižníc v Bratislave. 
Prednáška pre pracovníkov knižníc Trenčianskeho kraja v rámci zasadnutia Krajskej 
pobočky Spolku slovenských knihovníkov Trenčianskeho kraja konanom dňa 19. 11. 2009 
Krajskej knižnici v Trenčíne. 

7. KOPÁČIKOVÁ, Judita: Spoločné marketingové aktivity verejných knižníc v Bratislave. 
Prednáška pre pracovníkov knižníc Bratislavského kraja v rámci zasadnutia Krajskej 
pobočky Spolku slovenských knihovníkov Bratislavského kraja konaná dňa 24. 11. 2009 
v Bratislave. 

8. KOPÁČIKOVÁ, Judita: Výskum čítania mládeže v Bratislavskom kraji. Závery. Prednáška 
pre pracovníkov verejných knižníc Bratislavského kraja konanej dňa 25. 11. 2009 
v Mestskej knižnici v Bratislave. 

 
 
10  Celoslovenské aktivity, spolupráca knižníc 
 

Knižnica bola v roku 2009 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 2009 zastúpenie v Slovenskej sekcii IBBY (International 
Board on Books for Young People), vo výbore a predstavenstve Spolku slovenských 
knihovníkov, v predstavenstve Slovenskej asociácie knižníc, v  Ústrednej knižničnej rade pri 
Ministerstve kultúry SR, v Metodickej rade Slovenskej národnej knižnice, v pracovnej skupine 
pre prácu s deťmi a mládežou Odboru 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 2009 sa uskutočnili 4 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), ktoré sa zišli v roku 
2009 4-krát. V oboch pracovných skupinách mala aktívne zastúpenie aj Staromestská 
knižnica.  

Výsledkom činnosti pracovnej skupiny  pre výskum čítania je realizácia, interpretácia 
a propagácia výsledkov výskumu čítania mládeže v Bratislavskom kraji, ktorý realizovalo 
v roku 2008 šesť verejných knižníc (Mestská knižnica, Staromestská knižnica, Knižnica 
Bratislava Nové Mesto, Knižnica Ružinov, Miestna knižnica Petržalka a  Malokarpatská 
knižnica v Pezinku) za účelom zefektívnenia svojich služieb pre mládež vo veku 13 – 18 
rokov.  
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II. časť 
 

Komentár k plneniu rozpo čtu za rok 2009 
 
 Staromestská knižnica je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou napojenou na 
rozpočet zriaďovateľa m. č. Bratislava – Staré Mesto. Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2009  
postupovala  v  zmysle  Metodického usmernenia MF SR k č. MF/010175/2004 - 42 zo dňa 8. 
decembra 2004 a dodatku č. 6 MF/13190/2009-421 k tomuto metodickému usmerneniu, 
 vysvetliviek 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 9. 12. 2008 uznesením č. 138/2008 a boli určené takto: 
 
Príjmy spolu              10 tis. € 
Výdavky spolu           327 tis. € 
 
z toho: 

• bežné  výdavky          320 tis. €  
• kapitálové výdavky              7 tis. €  
•  

z toho: Záväzné ukazovatele a limity: 
• mzdy, platy a osobné vyrovnania        150 tis. € 
• reprezentačné výdavky            180,--€ 
• príspevok do sociálneho fondu 1,5 %  z objemu vyplatených platov. 

 
Súčasťou schváleného rozpočtu na prevádzku Staromestskej knižnice boli odmeny za služby 
pracoviska na Karadžičovej ul. č. 1 v objeme 1 tis. € . Tieto výdavky boli rozpočtované, 
uhrádzané a vykazované Miestnym úradom, takže disponibilný objem výdavkov bol  
326 tis. €. 
  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na svojom zasadnutí dňa 
23. 6. 2009 uznesením č. 51/2009 schválilo zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2009 
a rozpočtové vzťahy zriaďovateľa k Staromestskej knižnici sa zvýšili o 39 tis. €, takže  

• výdavky spolu činili     366 tis. € 
z toho: bežné výdavky     359 tis. € 

  kapitálové výdavky         7 tis. € 
Súčasťou schváleného rozpočtu na prevádzku knižnice boli služby za pracovisko na 

Kradžičovej v objeme 1 tis. € a výmena okien v objeme 22 tis. €. Tieto výdavky boli 
rozpočtované a uhradené Miestnym úradom mestskej časti. 
Celkový disponibilný objem finančných prostriedkov bol 332 tis. € . 
 
 
1. Príjmy 
 
 Príjmy na rok 2009 boli stanovené vo výške 10 tis. €. 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. €     v tis. €    v  € 
                                                            ___________________________________ 

• pol. 223  001 zápisné    10    9 222,19 
• pol. 243 úroky       0                    22,31 

                                                ____________________________________ 
 
S p o l u:      10    9 244,50 
_________________________________________________________________ 
 

 Príjmy zo zápisného a úroky boli poukázané na účet zriaďovateľa.  
 

 
2. Výdavky 

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

                                                       ____________________________________ 
 

• pol.  600 Bežné výdavky  320  325  325  
________________________________________________________________ 

   
• pol. 700 Kapitálové výdavky    7     7 
  

 
V roku 2009 bola knižnici poskytnutá dotácia MK SR vo výške 10 967 € ,  na nákup kníh vo 
výške 3 tis. €  a  na realizáciu projektu „Komunitné vzdelávanie seniorov v Staromestskej 
knižnici - počitačová gramotnosť“ 7 967 €, ktoré knižnica aj vyčerpala. 
Z kapitálových výdavkov bol uhradený nový knižničný softvér Clavius. 
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 2009. 

 
 

STAV ÚČTOV k 31. 12. 2009 
 
• Stav bežného ú čtu č. 61430-012/0200 v VÚB Bratislava bol - 32,66 € 
• Stav príjmového ú čtu č. 2057853257/0200 v VÚB Bratislava bol 32,59 €. 
Budú predmetom finančného vysporiadania v roku 2010. 
 
 
3. Čerpanie sociálneho fondu 

 
PRÍJMY:    ROZPOČET v €  SKUTOČNOSŤ  v € 
Stav k 1. 1. 2009   1 145,05   1 145,05 
Prídel z rozpočtu do  fondu  1 990,--   2 034,62 
Úroky            0           1,08 
S p o l u :    3 135,05   3 180,75 
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VÝDAVKY:    ROZPOČET v €  SKUTOČNOSŤ  v € 
Príspevok na závodné stravovanie 1 726,--   1799,49 
Poplatky banke      100,--       73,51 
Rezerva    1 309,05          0 
S p o l u :    3 135,05   1 873,-- 

 
Zostatok ú čtu č. 107-61430-012 k 31. 12. 2009   1 307,75 € 
 
 
4. Stav správy majetku 

 
Príkazom riaditeľky Staromestskej knižnice č.7/2009 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. 2009 je uvedený v tabu ľke č. 11 Inventarizácia... 
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Príloha č. 1 
 
Graf č. 1 - Počet obyvate ľov mestskej časti Bratislava Staré Mesto 
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Tabuľka č. 1 
Prehľad plnenia plánu základných ukazovate ľov knižnice za rok 2009  

 
 PLÁN SKUTOČNOSŤ PLNENIE  % 
NÁKUP KF 3 500  3 880 110,8 % 
VÝPOŽIČKY 340 000 346 670 101,9 % 
POUŽÍVATELIA 5 000  5 157 103,1 % 
VZDEL. A KULT.  SP. 
PODUJATIA 134 230 171,6 % 

PRÍJMY 9 960 € 9 222,19 € 92,61 % 

 
 
Graf č. 2 - Prírastok knižni čného fondu 
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Graf č. 3 - Výpoži čky 
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Graf č. 4 - Používatelia 
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Graf č. 5 - Kultúrno-výchovné podujatia 
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Graf č. 6 - Príjmy 

9000

9100

9200

9300

9400

9500

9600

9700

2007 2008 2009

Príjmy

Príjmy

 
 
 
Graf č. 7 - Využívanie verejných internetových staníc 
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Tabuľka č. 2 
Prehľad plnenia základných ukazovate ľov činnosti a ostatné údaje za rok 2009 

 
U K A Z O V A T E Ľ 

 
ROK 2009 

Knižni čný fond 128 779 
Počet zväzkov na 1 registrovaného používate ľa 24,9 
Ročný prírastok knižni čného fondu na 1 registrovaného používate ľa 0,81 
Obrat knižni čného fondu 1,23 
Počet obyvate ľov m. č. Bratislava - Staré Mesto 40 878 
Počet k. j. na 1 obyvate ľa 3,1 
Náklady na nákup kníh a časopisov na 1 obyvate ľa m. č. Bratislava - 
Staré Mesto  

0, 88 € 

Počet používate ľov 5 157 
Počet pracovníkov v službách 11 
Počet používate ľov na 1 pracovníka v službách 468,8 
% používate ľov z po čtu obyvate ľov m. č. Bratislava - Staré Mesto 12,6  
Počet výpoži čiek 346 670 
Počet výpoži čiek na 1 registrovaného používate ľa 67 
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Počet výpoži čiek na 1 pracovníka v službách 31 515 
Počet výpoži čiek na 1 obyvate ľa m. č. Bratislava - Staré Mesto 8,5  
Počet školopovinných detí m. č. Bratislava - Staré Mesto 2 531  
Počet používate ľov z celkového po čtu školopovinných detí m. č. 
Bratislava -  Staré Mesto 

1 560 (61,6 %) 

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

8, 22 € 

Počet študovní a čitární + sezónne pracovisko 9 
Počet študijných miest 137 
Počet verejných internetových staníc  16 
Počet pobo čiek 5 
Počet pracovníkov 22 
Rozloha v m 2 1 092 
 
Tabuľka č. 3  
Prehľad plnenia základných ukazovate ľov činnosti za rok 2009 pod ľa jednotlivých 
pobo čiek 
 
ukazovate ľ 
 

Blument. Karadži č. Panenská  Záhrebská  Západný 
rad 

Letná 
čitáreň 

SPOLU 

 
dopl ňovanie 
KF 

902 419 915 703 941  3 880 

 
používatelia 

987 497 1 676 924 1 073  5 157 

 
výpoži čky 

69 955 28 768 130 490 61 250 50 596 9 611 346 670 

vzdel. a kult.  
podujatia 

85 19 39 32 51 4 230 

 z toho     
    besedy 

7 3 5 3 4 3 25 

     výstavy 
výstavky  

6 3 3 2 2  16 

súťaže, kvízy 4 2 2 3 6  17 
Iné, (posede- 
nie, čítanie, 
koncerty) 

1 1 4 2 6 1 15 

informatická 
    výchova 

44 5 6 9 12  76 

Informatická 
výchova 
seniori 

  4    4 

 
    exkurzie 

15 3 15 6 11  50 

   slávnostné  
    zápisy 

8 2  7 10  27 

    tematické  
    výstavky 

25 24 20 36 12  117 

    výstavky  
    knižných 
    noviniek 

42 26 25 34 19  146 

 
    nástenky 

30 2 35 26 13  106 

 
vyradené 
knihy 

66 65 169 86 62  448 

 
 



Tabuľka č. 4 
Výpoži čky absen čné, prezen čné, poskytnuté bibliografické informácie za rok 200 9 

 
 VÝPOŽIČKY z toho periodiká  

P
ra

co
vi

sk
o 

 S
P

O
LU

 

ab
se

n
č
né

 

  %
 

pr
ez

en
č
né

 

   
 %

 

S
P

O
LU

 

  ab
se

n
č
né

 

pr
ez

en
č
né

 

B
IS

 

Blumentálska 
 

65 955 48 864 74 17 091 26 30 393 46 13 715 16 678 41 

Karadži čova 
 

28 768 16 316 57 12 452 43  16 217 56 4 515 11 702 10 

Panenská 
 

130 490 96 605 74 33 885 26  81 006 62 63 232 17 774 137 

Záhrebská 
 

61 250 37 223 61 24 027 39 26 786 44 9 231 17 555 42 

Západný rad 
 

50 596 29 021 57 21 575 43  23 879 47 3 171 20 700  14 

Letná čitáreň 
 

9 611 
 

0 
 

0 
 

9 611 100 9 611 10
0 

0 9 611 0 

S P O L U 
 

346 670 228 029 66 118 641 34 187 892 54 93 872 94 020 244 

 
 
 
 
Tabuľka č. 5 
Výpoži čky pod ľa druhu literatúry za rok 2009 

 
Pracovisko Odbor. 

literat. 
dospelí 

Krásna 
literat. 
dospelí 

Odborná 
literat. 
pre deti 

Krásna  
literatúra 
pre deti 

Špec. 
dokum. 

Periodiká SPOLU 

Blumentálska  
 

3 972 24  919 1 122 5 511 38  30 393 65 955 

Karadži čova 
 

447 8 802           695 2 591 16 16 217 28 768 

Panenská 
 

14 443 35 041    81 006 130 490 

Záhrebská 
 

3 511 15 748 3 977 11 171 57 26 786 61 250 

Západný rad 
 

3 196 10 060 4 825 8 636             23 879 50 596 

Letná čitáreň 
 

     9 611 9 611 

S P O L U 
 

25 569 94 570 10 619 27 909 111 187 892 346 670 
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Graf. č. 8 - Výpoži čky pod ľa druhu literatúry 
 
 

odborná literatúra
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27%
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deti 3%
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špeciálne dokumenty

periodiká 55%

 
 
 
Tabuľka č. 6  
Čitatelia pod ľa jednotlivých pobo čiek a kategórií za rok 2009 

 
 

Blumentálska Karadži čova Panenská Záhrebská Západný 
rad SPOLU 

deti do 15 r. 310 
 

195 
  

448 
 

607 
 

1 560 

dospelí 677 302 1 676 476 466 3 597 
     z toho  

  štud. 186 74 806                79 126 1 271 

  dôch. 231 135 356 246 145 1 113 
  ostat. 260 93 514 151 195 1 213 
spolu 987 497 1 676 924 1 073 5 157 

 
 
Graf č. 9 – Čitatelia pod ľa jednotlivých kategórií v roku 2009 
 

deti do 15 r. 29%

dospelí 24%

študenti 25%

dôchodcovia 22%
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Tabuľka č. 7  
Stav (v k. j.) a finan čná hodnota knižni čného fondu v € pod ľa jednotlivých pobo čiek 
k 31. 12. 2009 
 
Pracovisko Stav 

KF 
k 

31. 
12. 
08 

Hodnota 
KF 

  

Prírastok  
2009 

Hodnota  
 

Vyraďovanie 
KF 2009 

Hodnota  
 

Stav 
KF 

k 31. 
12. 
09 

Hodnota 
KF 

 

Blumentálska  
 

25 
325 

   
74 278,17 

902 5 516,05 66 160,91   26 
161 

       
79 633,31  

Karadži čova 
 

10 
734 

29 794,02 419 2 403,85 65  59,99 11 
088 

32 137,88 

Panenská 
 

35 
997 

112 087,48 915 6 653,80  169 205,26 36 
743 

118 536,02 

Záhrebská 
 

30 
579 

67 505,76 703 4 142,55 86 89,73 31 
196 

71 558,58 

Západný rad 
 

22 
712 

56 008,73 941 4 869,81 62 80,98 23 
591 

60 797,56 

S P O L U 
 

     
125 
347 

339 674,16 3 880    
23 586,06 

448  596,87 128 
779 

362 663,35 

 
 
 
 
 
Tabuľka č. 8 
Stav knižni čného fondu (v k. j.) k 31. 12. 2009 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 
 

    5 797 13 760 19 557 1 442 5 018 6 460 144 26 161 

Karadži čova 
 

1 719 5 695   7 414 644 2 983 3 627 47 11 088 

Panenská 
 

17 939 18 205 36 144  360 235 595 4 36 743 

Záhrebská 
 

6 048 16 412 22 460 1 540 7 070 8 610 126 31 196 

Západný rad 
 

3 776 11 531 15 307 1 678 6 473 8 151 133 23 591 

S P O L U 
 

35 279 65 603 100 882 5 664 21 779 27 443 454 128 779 
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Graf. č. 10 Zloženie knižni čného fondu pod ľa druhu literatúry k 31. 12. 2009 

náučná pre dospelých
27%

krásna pre dospelých
52%

náučná pre deti 4%
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špeciálne dokumenty

 
 
Tabuľka č. 9 
Prírastok knižni čného fondu pod ľa jednotlivých pobo čiek a druhu literatúry za rok 
2009 
 

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

Špec. 
dok. spolu 

Blumentálska 
 

248 345 593 91 218 309  902 

Karadži čova 
 

46 191 237 62 120 182  419 

Panenská 
 

479 432 911  3 3 1 915 

Záhrebská 
 

105 245 350 101 252 353  703 

Západný rad 
 

178 266 444 118 378 496 1 941 

S P O L U 
 

1 056 1 479 2 535 372 971 1 343 2 3 880 

 
 
Graf č. 11 Prírastok knižni čného fondu pod ľa druhu literatúry 

náučná pre dospelých
27%

krásna pre dospelých
38%

náučná pre deti 10%

krásna pre deti 25%

špeciálne dokumenty 
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Tabuľka č. 10 
Plnenie rozpo čtu za rok 2009 
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Tabuľka č. 11 
Inventarizácia k 31. 12. 2009 a jej ú čtovné stavy v € 
 
P. č. Účet Názov Stav 1. 1. 2009 Prírastky 

 rok 2009     
Úbytky 
 rok  2009       

Odpisy 
rok 2009 

Stav ú čtovný  
k 31. 12. 2009 
 

  1   13 Softvér 5 554,94                 7 000,-- - 4 807,17 - 845,01 6 0902,76 
  2   14  Oceniteľné práva 156,64     - 64,92        91,72 
  3   21     Stavby 11 451,24    -2 108,52 9 342,72 
  4      22 Stroje, prístroje 21 721,78           -5 072,80  16648,98 
  5   23  Dopravné prostriedky       
  7   31 Pozemky      
  8 Spolu  1-7 Spolu riadok 1-7 38 884,60  7 000,-- - 4 807,17 - 8 091,25 32 986,18  
  9   28 DHIM      
10 Spolu 8-9 Spolu riadok 8+9 38 884,60  7 000,-- - 4 807,17 - 8 091,25 32 986,18 
11  DH aNM 108  891,32  10 840,66 - 4 296,88          115 435,10 
12  Materiál      
13  Knižničný fond 339 674,16 23 586,06 - 596,87  362 663,35 
        
  Spolu riadky 10-13 487 450,08  41 426,72  - 9 700,92 - 8 091,25  511 084,63 
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      Z O Z N A M  P R Í R A S T K O V   
             STRANA 
Staromestská 
knižnica  ÚČET 013   OBDOBIE r. 2009      1. 

INV.Č.  UM  N Á Z O V     CENA 
 
SP.NAD. DOKLAD 

            FP09/471 

NIM 005 Knižnica. softvér      7 000,00 nákup fa 
1-
0112/09 

             
 S p o l u :        7 000,00     
 
 
 

  Z O Z N A M   Ú B Y T K O V       
Staromestská Ú ČET OBDOBIE:     STRANA 
knižnica DHaNM  rok 2009                       1 

INV.Č. NÁZOV CENA SP.VYR. DOKLAD  

HIM 003 farebný televízor Grundig r. 1986 0 likvidácia P1109 

HIM 004 videorekordér Panasonic r. 1986 0      "      " 

HIM 016 tlačiareň Epson LQ 1070 0      "      " 

NIM 002 softvér Libris 0      "      " 

NIM 029 softvér Daimon 3 024,81      "      " 

NIM 30 softvér štatistika Daimon 1 782,36     "      " 

  S p o l u : 4 807,17     "      " 
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  Z O Z N A M   P R Í R A S T K O V        
Staromestská Ú ČET OBDOBIE:    STRANA 
knižnica DHM  rok 2009                       1. 

INV.Č. NÁZOV CENA € SP.VYR. DOKLAD  

DHM 1067 - 73 koberce pre pobočku Záhrebská 1 016,78 nákup fa 
 1-
0010/09 

DHIM 1074 kancelárska stolička 99,58      " 
 1-
0011/09 

DHM 1075 - 85 PC stolík 11 ks 505,61      " 
1-
0068/09 

DHM 1086 - 96 kancelárska stolička 11 ks 418,--      "  
1-
0068/09 

DHM 1097 Paraván Flexi zostava 598,02      "     " 

DHM 1098-1105 Poloregál 8 ks 240.--      " 
1-
0071/09 

DHN 1106-1110 Počítačová zostava  3 751,35      " 
1-
0076/09 

DHM 1111-1115 záložný zdroj 598,35      " 
1-
0076/09 

DHM 1116 tlačiareň Laser Jet 266,13      "     " 

DHM 1117 manipulačný vozík 40,-- 
v 
hotovosti 3-0909 

DHM 1118 mikrovlnná rúra 33.--      " 3-1009 

DHM 1119 nákupný vozík 40,32      " 3-1009 

DHM 1120-1139 skladacia stolička 20 ks 118,-      " 3-1109 

DHM 1140-1143 koberce pre pobočka Panenská 255,20 nákup fa 
1-
0119/09 

DHM 1144 tlačiareň Laser Jet 180,--      " 
1-
0118/09 

DHM 1145-1146 PC EA Compaq 1 014,--      " 
1-
0118/09 

DHM 1147  Samsung TV 504,60      " 
1-
0118/09 

DHM 1148 kancelárska skrinka 326,--      " 
1-
0119/09 

DHM 1149 Samsung TV 419,-- 
v 
hotovosti 3-1209 

DHM 1150-1151 Funai DVD/video 2 ks 416,02      "     " 

  S p o l u : 10 840,46      
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  Z O Z N A M   Ú B Y T K O V       
Staromestská  ÚČET OBDOBIE :    STRANA 
knižnica DHM, DHIM,OTE  rok 2009                       1. 

INV.Č. NÁZOV CENA € SP.VYR. DOKLAD 

OTE 843 tlačiareň KX-P 2130 217,25 likvidácia P1109 

DHIM 465 kancelárska stolička 111,86      "     " 

OTE 383/4,5 záves červený 4,20      "     " 

OTE 564 umelý kvet 13,54      "      " 

OTE 612 mobilný telefón Panasonic 265,22      "     " 

DHIM 166 písací stroj Consul  95,27      "     " 

DHIM 305 elektrická vŕtačka 59,75      "     " 

DHIM 315 Carmen kuchynská skrinka 39,17      "     " 

OTE 368 Carmen pracovná doska 4,15      "     " 

OTE 859 vysávač HEPA 182,53      "     " 

DHIM 505 tlačiareň Panasonic 204,14      "     " 

OTE 850 tlačiareň Epson LQ 426,54      "     " 

OTE 748 Libris služby sieť 456,75      "     " 

OTE 754 Libris časopisy sieť 116,18      "     " 

OTE 947 kamera monitorovacia 149,31      "     " 

OTE 867 tlačiareň HP Laser Jet 4 plus 33,19      "     " 

OTE 866 tlačiareň HP Laser Jet 4 plus 33,19      "     " 

DHIM 486 koberec Omega 5x6,95 m 282,59      "     " 

DHIM 487 koberec Omega 5x4,80 m 207,13      "     " 

OTE 544/1 koberec Korsar kovral 10,79      "     " 

OTE 443/4 skrinka kartotečná 13,16      "     " 

OTE 443/5 skrinka kartotečná 13,16      "     " 

OTE 443/6 skrinka kartotečná 13,16      "     " 

OTE 443/9 skrinka kartotečná 13,16      "     " 
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  Z O Z N A M   Ú B Y T K O V       
Staromestská Ú ČET OBDOBIE :    STRANA 
knižnica DHM, OTE  rok 2009                       2. 

INV.Č. NÁZOV CENA SP.VYR. DOKLAD  

DHIM 470 kancelárska stolička 111,86      "     " 

DHIM 484 koberec Omega 3x12,5 m 304,96      "     " 

DHIM 485 koberec Omega 3x12,5 m 304,96 likvidácia P1109 

OTE 428 nástenné hodiny 9,22      "      " 

OTE 443/1, 2 skrinka kartotečná 2 ks á 13,16 € 26,32      "      " 

OTE 499/2 knižný vozík 25,56      "      " 

DHIM 323/1 koberec Kisil modrý 45,81      "      " 

OTE 543/1 koberec Kisil modrý 15,27     "      " 

OTE 543/2 koberec Kisil modrý 15,27     "      " 

OTE 335/15-24 záclony 10 ks 83,65     "      " 

OTE 494/4, 5 záclony 2 ks 34,52     "      " 

OTE 868 tlačiareň HP Laser Jet 33,19     "      " 

DHIM 121 písací stroj Consul 90,12     "      " 

OTE 601 filter na monitor 86,97     "      " 

OTE 575 zvonček bezdrôtový 31,95     "      " 

DHIM468 kancelárska stolička 111,86     "      " 
OTE 
443/4,5,6,9 skrinka kartotečná á 13,16  52,64     "      " 

  S P O L U : 4 296,88     
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Príloha č. 2 
Staromestská knižnica v médiách 
 
Bratislavská burza kníh  
Knižnica vyzýva: Doneste nám knihy. In Sme, 20. 10. 2009, roč. 17, č. 242, s. 26.  
Knižnica vyzýva: Doneste knihy. In Bratislava Sme, 23. 10. 2009, roč. 4, č. 18, s. 2. 
 
Činnos ť knižnice všeobecne 
Slovenský rozhlas. Esprit 9. 8. 2009, 9.30 – 10.30 h. Malé knižnice rodinného typu - pobočka 
na Západnom rade. 
Občasník blahoželá Staromestskej knižnici v Bratislave. In Občasník knihovníkov 
Bratislavského kraja, 2008, roč. 9, č. 2, s. 18. 
Weissová, Marta. Každý deň stretnúť človeka. In Občasník knihovníkov Bratislavského kraja, 
2008, roč. 9, č. 2, s. 31. 
VYSLOUŽILOVÁ, Zdenka. Knižnica rozširuje výpožičný čas. In Bratislavský kuriér, 23. 3. 
2009, roč. 3, č. 3. s. 12. 
VYSLOUŽILOVÁ, Zdenka. Oznam Staromestskej knižnice. In Bratislavský kuriér, 
13. 7. 2009, roč. 3, č.12, s. 9.  
Rad bobríka – knihovníka. In Knižná revue, 25. 11. 2009, roč. 19, č. 24, s. 2.  
ŠULAJOVÁ, Eva. Výsledky činnosti verejných knižníc v Bratislave v roku 2008.  In Občasník 
knihovníkov Bratislavského kraja, 2009, roč. 10, č. 1, s. 9 - 20. 
 
Čítam, čítaš – čítame 
TV Centrum. Noviny, 13. 2. – 19. 2. 2009. 
VYSLOUŽILOVÁ, Zdenka. Čítam, čítaš – čítame. In Knižná revue, 1. 4. 2009, roč. 19, č. 7, s. 
2. 
VYSLOUŽILOVÁ, Zdenka. Čítam, čítaš – čítame. In Knižná revue, 14. 10. 2009, roč. 19, č. 
21, s. 2. 
 
Čítanie mládeže v Bratislavskom kraji – výskum 
Čítanie mládeže v Bratislavskom kraji. In Knižná revue, 30. 9. 2009, 19. roč. č. 20, s. 7. 
TV Bratislava. Metropolitný magazín, 1. 10. 2009, 18.10 h.  
STV 1. Regionálny magazín, 8. 10. 2009, 19. 25 h.  
Výskum čítania mládeže. In Župné noviny,1. 10. 2009, č. 10, s. 6. 
Rozhlasová stanica Slovensko. Správy, 2. 10. 2009, 11.00 h. 
Rozhlasová stanica Regina. Správy, 2. 10. 2009, 11.00 h. 
Čítajú mladí ešte vôbec? In Petržalské noviny, 2. 10. 2009, roč. 15, č. 18, s. 18. 
TV Markíza. Slovensko dnes, 6. 10. 2009, 19.20 h. 
KOPÁČIKOVÁ, Judita. Výskum čítania v Bratislavskom kraji. In ITlib, 2009, roč. 13, č. 3, s. 
29 – 34 s.  
Na školách absentuje koncepčná práca s knihou. In Ružinovské echo, 2009, roč. 17, č. 8 - 9, 
s. 3. 
www.bleskovky.sk. Online spravodajstvo, 12. 10. 2009. 
www.blog.Martinus.sk. Tisíce príbehov. Jedno kníhkupectvo, 9. 10. 2009.  
Rozhlasová stanica Viva. Správy, 15. 10. 2009, 18. 00 h; 1. min. 
TV Markíza. Televízne noviny, 18. 10. 2009, 19.00 h. 
www.bratislavskenoviny.sk. Literárna súťaž o zážitkoch a postrehoch z mesta, 14.10. 2009.  
www.dnes.atlas.sk. Až štvrtina mladých nečíta knihu!, 14. 10. 2009.  
Knižnice zháňajú tínedžerov. In Sme, 15. 10. 2009, roč. 17, č. 238, s. 24. 
VALČEK, Peter. Čítajúca Bratislava, In Knižná revue, 28. 10. 2009, roč. 19, č. 22, s. 10. 
Tlačová konferencia MsK Bratislava, 14. 10. 2009, 10.00 h.  
 
Deň matiek 
TV Centrum. Noviny, 15. 5. – 21. 5. 2009. 
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Mesto, v ktorom žijem 
Mesto, v ktorom žijem. In Bratislavský kuriér, 23. 3. 2009, roč. 3, č. 5, s. 9. 
 
Letná čitáreň – Medická záhrada 
Letná čitáreň v medickej záhrade. In Knižná revue, 27. 5. 2009, roč. 19, č. 11, s. 2. 
V Medickej bude čitáreň. In Plus jeden deň, 28. 5. 2009, roč. 4, č. 121, s. 6. 
V záhrade otvoria čitáreň. In Sme, 28. 5. 2009, roč. 17, č. 121, s. 30. 
Rádio Regina. Rozhlasový denník. V bratislavskej Medickej záhrade otvorili letnú čitáreň, 2. 
6. 2009, 12.00 h; 3 min. 
TV Bratislava, Metropolitný magazín.V bratislavskej Medickej záhrade samospráva Starého 
Mesta sprístupnila letnú čitáreň, 2. 6. 2009, 18.10; 5 min. 
VYSLOUŽILOVÁ, Zdenka. Letná čitáreň v Medickej záhrade. In Bratislavský kuriér, 1. 6. 
2009, roč. 3, č. 10, s. 9. 
Letná čitáreň – zahájenie sezóny. In Kam do mesta, 2009, roč. 6, č. 6, s. 36. 
Televízna stanica STV 2. Správy z regiónov. Letná čitáreň v Medickej záhrade, 3. 6. 2009, 
17,30; 0,5 min. 
V Medickej záhrade je zase letná čitáreň. In Bratislavské noviny, 3. 6. 2009, roč. 12, 
č. 21, s.14. 
Čítanie v tráve. In Eva, 2009,  roč. 40, č. 9, s. 13. 
Rádio Regina. Rádiobudík. Rozhovor so Zdenkou Vysloužilovou a Katarínou Endreslovou 
o letnej čitárni v medickej záhrade, 10. 6. 2009, 6.15 h. 
 
Seniori 
VYSLOUŽILOVÁ, Zdenka. Google pre seniorov. In Bratislavský kuriér, 24. 8. 2009, roč. 3, č. 
13, s. 6. 
Rádio Regina. Rozhovor s riaditeľkou Juditou Kopáčikovou, 7. 9. 2009, 11.50 h.  
Rádio Regina. Mozaika, 7. 9. 2009, 14.08 h.  
TV JOJ. Správy, 7. 9. 2009, 19.30 h. 
www.tasr.sk, 31. 10. 2009. 
Seniorov oboznámia s počítačmi. In Plus jeden deň, 2. 11. 2009, roč. 4, č. 253, s. 6. 
www.tasr.sk, 3. 11. 2009. 
Rádio Regina. Informácia o kurze, 11. 11. 2009, 12.00 h. 
Rádio Regina, Rozhovor so seniormi o  kurze Google, 12. 11. 2009, 11. 40 h.    
 
Týždeň slovenských knižníc 
VYSLOUŽILOVÁ, Zdenka. Týždeň slovenských knižníc v Staromestskej knižnici. In Knižná 
revue, 18. 3. 2009, roč. 19, č. 6, s. 2. 
Rádio Regina. Rozhlasový denník, 23. 3. 2009, 12.00; 4 min.  
Rozhlasová stanica Slovensko. Správy,  23. 3. 2009, 14.00; 4 min. 
Amnestia v knižnici. In Nový čas  23. 3.  2009, roč. 19, č. 68,  s. 10.  
TV Centrum. Noviny, 27. 3. – 2. 4. 2009. 
GALOVÁ, Margita. Týždeň slovenských knižníc 2009. In Bulletin SAK, roč. 17, č. 2, s. 28 – 
33.  
 
Výstavy 
Súčasná nemecká knižná ilustrácia. In Knižná revue, 2009, roč. 19, č. 2, s. 2. 
TV Centrum. Noviny. Objavujeme nové možnosti a svety. 50. výročie založenia ZUŠ na 
Podjavorinskej, 25. 9. – 1. 10. 2009.  
Zastretý farebný svet. In Bratislavský kuriér, 23.11. 2009, roč. 3, č. 19, s. 11. 
 


