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ÚVOD 
 
 

Staromestská knižnica je verejnou mestskou knižnicou, rozpočtovou organizáciou 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Svojou činnosťou v roku 2011 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 2011 z Koncepcie rozvoja slovenského knihovníctva 
na roky 2008 – 2013 schválenej vládou SR v októbri 2008,  Koncepcie rozvoja 
Staromestskej knižnice na roky 2011 – 2014 schválenej miestnym zastupiteľstvom 
Bratislava-Staré Mesto dňa 14. júna 2011 uznesením č. 58/2011 a Plánu hlavných cieľov 
a úloh Staromestskej knižnice na rok 2011.  
Knižnično-informačnými službami v roku 2011 podporovala knižnica osobnostný rast svojich 
používateľov (najmä detí, mládeže a seniorov), podporovala budovanie ich vzťahu ku 
knihám, pestovanie a rozvíjanie ich čitateľských návykov. Pozornosť sústredila na 
zmiernenie 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 2011 na piatich 
pracoviskách; v letných mesiacoch (18. 5. 2011 – 31. 8. 2011) prevádzkovala sezónne 
pracovisko – letnú čitáreň v Medickej záhrade, podieľala sa tiež na činnosti Libresa u 
Zichyho. V 3. štvrťroku 2011 knižnica rozšírila v pobočke na Panenskej ul. 1 výpožičný čas 
pre verejnosť týždenne o 7 hodín.   
Plán činnosti v merateľných ukazovateľoch knižnica prekročila vo všetkých ukazovateľoch 
(tabuľka č. 1 v Prílohe).  
Výsledky v ostatných základných ukazovateľoch činnosti  sú uvedené v (tabuľkách č. 2 - 10, 
grafy č. 5 – 9 v Prílohe). 

Vzdelávacie a 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.  

V oblasti automatizácie knižnično-informačných služieb a internetizácie sa knižnica 
sústredila najmä na skvalitnenie technickej infraštruktúry  a poskytovanie služieb verejných 
internetových staníc na všetkých pracoviskách.  Používatelia mali v roku 2011 k dispozícii  
16 verejných internetových staníc.  
Počas roka 2011 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 Top WebLib, ktorú organizuje Spolok slovenských 
knihovníkov, získala knižnica 1. miesto v kategórii verejných a školských knižníc.  

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 2011 knižnica po ôsmy raz udelila 5 laureátom ocenenie Rad Bobríka - 
knihovníka za nezištnú pomoc a podporu pri jej budovaní, po prvý raz ocenila 
najaktívnejších čitateľov z každej pobočky. 

http://www.starlib.sk/
http://www.staremesto.sk/
http://www.infolib.sk/
http://www.starlib.sk/
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Knižnica hospodárila v roku 2011 s rozpočtom 323 tis. €, z toho finančné prostriedky 
na nákup kníh, novín a časopisov predstavovali 36 522,79 €, príjmy za knižničnú činnosť 
11 448,25 €, mimorozpočtové dotácie 14 602,33 €.  
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I. časť  
Komentár k plneniu hlavných cieľov a úloh na rok 2011 

 
1  Doplňovanie, spracovanie a ochrana knižničného fondu 
 

1.1 Doplňovanie knižničného fondu 
Staromestská knižnica zabezpečovala aj v roku 2011 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. 
Ministerstvo kultúry SR podporilo v roku 2011 sumou 3 000 € projekt  Knižnica bez bariér. 
Projekt si kládol za cieľ skvalitniť a rozšíriť ponuku literatúry z oblasti špeciálnej pedagogiky, 
logopédie, opatrovateľstva, zdravovedy, krásnej literatúry pre deti so zväčšeným typom 
písma pre deti s poruchami zraku a literatúry pre sluchovo postihnutých na všetkých 
pracoviskách knižnice, prednostne na pracovisku Blumentálska 10/a, kde knižnica začala 
v roku 2011 budovať fond oddelenia pre zdravotne znevýhodnených používateľov. Z dotácie 
MK SR sme zakúpili 355 knižničných jednotiek. Finančná spoluúčasť knižnice predstavovala 
264,39 €. 
 
Prírastok knižničného fondu v roku 2011 predstavoval 4 608 k. j. v nákladovej  finančnej 
hodnote 29 488,09 €, z toho darom sme získali 606 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 2010 vzrástol prírastok knižničného fondu o 387 k. j., teda o 9,2 %. 
Náučná literatúra pre dospelých z celkového prírastku 4 608 knižničných jednotiek 
predstavovala  1 306 k. j., čo je 28,00 %, náučná literatúra pre deti a mládež predstavovala a 
250 knižničných jednotiek, čo je 6 %. Presné údaje o prírastku knižničného fondu podľa 
jednotlivých pobočiek sú uvedené v tabuľke č.10. Zloženie prírastku knižničného fondu 
znázorňuje graf. č. 8 v Prílohe. 
 
Celkový stav knižničného fondu k 31. 12. 2011 predstavoval 130 822 k. j. v nákladovej 
finančnej hodnote 408 891, 03 €, z toho špeciálne (audiovizuálne) dokumenty tvorili 470 k. j. 
v celkovej nákladovej hodnote 3 854,74 €. 
Presné údaje podľa jednotlivých pobočiek sú uvedené v tabuľke č. 8, 9, zloženie knižničného 
fondu znázorňuje graf č. 7 v Prílohe. 
 

Oddelenie cudzojazyčnej literatúry v pobočke Západný rad sme doplnili o 71 k. j. 

v jazykoch anglickom, nemeckom, poľskom, francúzskom a litovskom prevažne krásnou 
literatúrou pre dospelých a pre deti a mládež. 
Fond umenovednej študovne sme doplnili o 93 k. j. z oblasti architektúry, sochárstva, 
maliarstva, fotografie, hudby, výtvarného, filmového, divadelného a úžitkového umenia. 
Prínosom pre toto oddelenie boli aj dary umelecky hodnotných dokumentov (knihy 
a výstavné katalógy) z galérií v hlavnom meste i celej SR.  
 
Knižnica odoberala 176 titulov denníkov a časopisov v 363 exemplároch, z toho dary 
predstavovali 46 titulov v 69 exemplároch. Celková nákladová hodnota zakúpených titulov 
novín a časopisov na rok 2011 bola 2 406,68 €, z toho pre Letnú čitáreň 2011 bolo 
objednaných 84 titulov denníkov a časopisov v 97 exemplároch v celkovej nákladovej 
hodnote 1 815,42 €.  
V roku 2011 sme uhradili predplatné novín a časopisov na rok 2012 v celkovej nákladovej 
hodnote 4 628,02 €.  
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1.2 Spracovanie knižničného fondu 
Knižničný fond je kompletne spracovaný v elektronickej podobe, od 1. 4. 2007 je 
používateľom k dispozícii elektronický online katalóg (klasické lístkové katalógy knižnica 
prestala budovať v roku 2008), fond je sprístupnený na všetkých pracoviskách formou 
voľného výberu. 
Po ukončení revízie knižničného fondu 1. 7. 2011 boli na všetkých pracoviskách zlikvidované 
klasické lístkové katalógy. 
Pre lepšiu orientáciu používateľov v knižničnom fonde vypracovala knižnica interný Zoznam 
časopisov objednaných do Staromestskej knižnice na rok 2011, ktorý bol používateľom 
k dispozícii na všetkých pracoviskách a tiež v elektronickej forme na webových sídlach 
knižnice i zriaďovateľa. 
V roku 2011 sme pokračovali v realizácii projektu Pamäť Starého Mesta. Knižnica získavala 
elektronický monitoring médií firmy STORIN spracovávaný podľa požiadavky mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. Archivovala 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. Pre  projekt Pamäť Starého Mesta sme spracovali 
a archivovali 256 článkov z dennej tlače, časopisov a regionálnej tlače. 

 
1.3 Revízia, vyraďovanie a ochrana knižničného fondu 

V zmysle zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach a vyhlášky č. 421/2003 MK SR, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízií 
knižničného fondu, sa v roku 2011 uskutočnila plánovaná revízia knižničného fondu na 
pracoviskách Západný rad 5 a Blumentálska 10/a. Zrevidovaných bolo 51 554 k. j.  
Počas roka sme vyradili z evidencie 3 284 k. j. opotrebovaných, neaktuálnych a duplicitných 
dokumentov v nákladovej finančnej hodnote 5 938,89 €, z toho 681 k. j. v nákladovej 
finančnej hodnote 2 170,90 € predstavovalo straty zistené pri revízii. Všetky vyradené k. j. 
boli vyradené aj z evidencie knižničného fondu. 
Z dôvodu ochrany kníh pred mechanickým poškodením sme každý dokument balili do 
ochrannej plastovej fólie. 
 

2  Knižnično-informačné služby 
 

Knižnica v roku 2011 poskytovala svoje služby na piatich stálych pracoviskách - pobočkách 
a sezónnom pracovisku – letnej čitárni v Medickej záhrade. V pobočke na Panenskej ul. 1 
bol rozšírený výpožičný čas o 7 hodín týždenne, knižnica bola pre čitateľskú verejnosť 
otvorená 51,5 hodiny týždenne.  

 

2.1 Letná čitáreň, libreso u Zichyho 
Letná čitáreň poskytovala svoje služby bezplatne od 18. 5. 2011 do 31. 8. 2011. V priebehu 
prevádzky sme rozšírili výpožičný čas, od 10. júna 2011 bola letná čitáreň otvorená denne 
od 10,00 – 18,00 hod., t. j. 101 dní, čo predstavuje 793 výpožičných hodín. Bezplatné služby 
využilo 6 272 návštevníkov (o 1 014 viac ako v roku 2010), ktorí realizovali 16 527 
prezenčných výpožičiek denníkov a časopisov. Priemerne denne navštívilo letnú čitáreň 62 
návštevníkov. 
V roku 2011 knižnica rozšírila služby letnej čitárne. Vďaka finančnej podpore tajpejskej 
reprezentačnej kancelárie sme rozšírili drevený krytý prístrešok a zdvojnásobili tak miesta na 
štúdium. Návštevníkom bolo k dispozícii 48 miest. Pribudli tiež výstavné panely, wifi 
pripojenie na internet a služby Staromestského knižného kolotoča, do ktorého sme zaradili 
knihy vyradené z fondu knižnice a dary od súkromných i právnických osôb. 
Od 13. 6. 2011 do 30. 9. 2011 bolo v prevádzke samoobslužné Libreso u Zichyho na nádvorí 
Zichyho paláca, kde bol návštevníkom k dispozícii tiež Staromestský knižný kolotoč. 
Prevádzku libresa zabezpečovala mestská časť Bratislava-Staré Mesto. 
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V knižnom kolotoči mali návštevníci k dispozícii celkovo 1 366 kníh, ktoré si mohli bez 
registrácie v Staromestskej knižnici zdarma vypožičať, po prečítaní vrátiť a ponúknuť ďalším 
čitateľom. 
 

2.2 Používatelia, návštevníci 
V roku 2011 knižnica zaregistrovala 5 113 používateľov, z toho 1 480 do 15 rokov. 
Z celkového počtu 3 633 dospelých používateľov bolo 1 264 študentov a 1 114  dôchodcov. 
V kategórii mládež do 19 rokov sme zaregistrovali 932 používateľov. Jeden registrovaný 
používateľ navštívil knižnicu v uplynulom roku priemerne 15,57-krát. 

V porovnaní s minulým rokom vzrástol počet detských čitateľov o 11,13 % a  v kategórii 
dôchodcovia o 1,07 %, kategória dospelých zostala na rovnakej úrovni, o 0,91 %  klesol 
počet čitateľov v kategórii študenti. 

V roku 2011 umožnila knižnica pri rôznych príležitostiach (Týždeň slovenských knižníc, 
Mesiac úcty k starším, Bratislava pre všetkých,...) bezplatnú čitateľskú registráciu. Zápis 
zdarma využilo 1 457 čitateľov. 

Knižnicu navštívilo v roku 2011 79 635 návštevníkov. 

V roku 2011 knižnica po prvýkrát ocenila 5 svojich najaktívnejších čitateľov. 
Presné údaje o používateľoch podľa jednotlivých pobočiek sú uvedené v tabuľke č. 7 a grafe 
č. 6 v Prílohe.  

 

2.3 Výpožičky 
Používatelia knižnice realizovali 401 126 výpožičiek, z toho 274 571 absenčných a 126 555 
prezenčných. Jeden registrovaný používateľ realizoval v uplynulom roku 78,45 výpožičky. 
Obrat knižničného fondu 1,7 k. j.   
V porovnaní s rokom 2010 vzrástol počet výpožičiek odbornej literatúry pre dospelých 
o 17,34 %, počet výpožičiek krásnej literatúry pre dospelých o 23,7 %. Používatelia knižnice 
mali možnosť v roku 2011 v dvoch pobočkách (Záhrebská 8 a Západný rad 5) vrátiť knihy 
i mimo výpožičných hodín. Do biblioboxov sa vrátilo 428 k. j. 
Presné údaje o výpožičkách podľa jednotlivých pobočiek sú uvedené v tabuľke č. 5, 6 a grafe 
č. 5 v Prílohe. 
 

2.4 Ostatné knižnično-informačné služby 
Služby verejných internetových staníc na všetkých pracoviskách využilo 3 869 používateľov. 
Používateľom sme poskytli 221 registrovaných písomných bibliografických informácií, 1 656 
referenčných informácií, vyhotovili sme 839 platených xerografických kópií. Aj v roku 2011 
knižnica poskytovala službu adresného rozširovania informácií. Využívalo ju 652 čitateľov, 
ktorým sme mesačne elektronicky zasielali výber z prírastkov nových kníh. Služba sa stretla 
s pozitívnym ohlasom u čitateľov.  

 

3  Práca s používateľmi, vzdelávacie a kultúrno-výchovné podujatia 
 
Organizácia vzdelávacích a kultúrno-výchovných podujatí bola v roku 2011 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... 
Celkovo knižnica zorganizovala 258 výchovno-vzdelávacích podujatí, (besedy so 
spisovateľmi, výtvarníkmi, vedcami, hodiny informačnej výchovy, exkurzie, slávnostné zápisy 
žiakov 1. – 2. ročníkov základných škôl, súťaže, kvízy  a iné podujatia), na ktorých sa 
zúčastnilo 15 445 používateľov a návštevníkov. Pri príležitosti významných výročí a udalostí 

sme pripravili 109 tematických výstaviek, 140 výstaviek knižných noviniek a 133 násteniek.  
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3.1 Podujatia pre deti a mládež, informačná výchova 

V roku 2011 sme zorganizovali 63 hodín informačnej výchovy pre 1 094 detí s cieľom posilniť 
ich základnú informačnú gramotnosť; autorské besedy so spisovateľmi, ilustrátormi, 
vydavateľmi (s Františkom Rojčekom o knihe Šašo v ústach, s Máriou Števkovou o knihe 
Drevený zámoček, v rámci medzinárodnej výstavy Bibliotéka sme zorganizovali autorskú 
besedu s českou spisovateľkou pre deti a mládež Petrou Braunovou, v rámci BIB 2011 sme 
realizovali v spolupráci s Bibianou 3 autorské besedy so slovenskými výtvarníkmi Ľubou 
Suchalovou, Katarínou Ilkovičovou a Martinom Kellenbergerom, večer kubánskej poézie,...), 
pobočka na Panenskej zorganizovala pre študentov SPŠE 2 besedy o prevencii rizikového 
sexuálneho správania. 
 

3.2 Čitateľské súťaže 
V roku 2011 pokračovala knižnica v realizácii 6. ročníka vlastného projektu veľkej čitateľskej 
súťaže - Čítam, čítaš, čítame, do ktorého sa zapojilo 602 súťažiacich, ktorí prečítali 4 634 
kníh.  
Zapojili sme sa do 4 veľkých celoslovenských projektov: 

 detský čitateľský maratón Čítajme si... 2011, ktorý organizuje linka detskej istoty 
UNICEF. V roku 2011 sa do maratónu zapojilo 30 480 detí na celom Slovensku, vo 
všetkých pracoviskách knižnice sa zapojilo 189 detí, ktoré čítali knihu Jozefa Cígera 
Hronského Smelý zajko v Afrike, 

 Kto je kto v rozprávkach Pavla Dobšinského pri príležitosti Dňa ľudovej rozprávky  
- zapojilo sa 76 detí, 

 súťaž o najlepšiu detskú knihu roka 2010 – Zlatá rybka - zapojilo sa 108 čitateľov 
oddelení pre deti a mládež v štyroch pobočkách, 

 do 8. ročníka súťaže Čítame s Osmijankom, sa zapojilo 30 detí.  
 

3.3 Podujatia pre seniorov, informačná vzdelávanie seniorov  
Na prácu so seniormi sa špecializujú najmä pobočky na Panenskej a Záhrebskej ul. V roku 
2011 sme v pobočke na Panenskej pokračovali v kurzoch počítačovej gramotnosti pre 
seniorov. Zorganizovali sme 5 kurzov internetu a e-mailu pre seniorov, ktoré absolvovalo 
48 čitateľov v seniorskom veku.   
V rámci celosvetového Týždňa mozgu pripravila pobočka na Panenskej ul v spolupráci so 
Slovenskou Alzheimerovou spoločnosťou, Nadáciou Memory a Centrom Memory prednášku 
Mgr. Kataríny Karoľovej Aby  pamäť lepšie pracovala.  
Pobočka na Záhrebskej ul. pripravila pre obyvateľov Seniorcentra na Záhrebskej 9 
prednášku  MUDr. Kataríny Babinskej Stravovanie vo vyššom veku a literárne pásmo detí 
z materskej školy na Záhrebskej ul. 
Pobočka na Panenskej ul. pripravila pre klientov Zariadenia opatrovateľskej služby na 
Maróthyho ul. 4 kultúrny program Šťastné a veselé vinšujeme Vám, v ktorom účinkovali 
deti zo Základnej školy Dr. M. Hodžu na Škarniclovej ul.  

 
3.4 Podujatia pre znevýhodnených používateľov 

So znevýhodnenými používateľmi pracujú najmä pobočky na Západnom rade, Záhrebskej 
(deti so ZŠ Jelenia ul. s poruchami čítania), Blumentálskej (ZŠ Kulíškova) a Karadžičovej ul. 
– spolupráca so Spojenou školou internátnou pre nevidiacich a slabozrakých na Svrčej ul. 
Žiaci z týchto škôl navštevujú knižnicu ako čitatelia, zúčastňujú sa na podujatiach, ktoré 
knižnica organizuje - besedy, hodiny informačnej výchovy, exkurzie, slávnostné zápisy,...  
V roku 2011 začala knižnica spolupracovať s Domovom sociálnych služieb pre deti 
a dospelých na Javorinskej ul.  
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3.5 Týždeň slovenských knižníc 

V Týždni slovenských knižníc (28. 3. – 1. 4. 2011) knižnica zorganizovala 30 podujatí, na 
ktorých sa zúčastnilo 612 návštevníkov. Možnosť bezplatného zápisu detských čitateľov 
využilo 403 detí, amnestiu využilo 244, knižnici sa vrátilo 454 dokumentov. 
Ťažiskovým podujatím bol  5. ročník spoločného podujatia 5 verejných knižníc v hlavnom 
meste - Jarný maratón s knihou. Na pokračovanie sme čítali 1. diel dobrodružného románu 
pre deti a mládež Na kopci strašidiel dvanásťročnej košickej spisovateľky a ilustrátorky 
Stely Brix. 
Do celoslovenskej súťaže o najobľúbenejšiu knihu, ktorú vyhlásil Spolok slovenských 
knihovníkov v spolupráci s vydavateľstvom Slovart pri príležitosti podujatia Noc 
s Andersenom sa zapojilo približne 20 našich detských čitateľov. 
Pobočka na Panenskej ul. pripravila v spolupráci so SPŠE na Zochovej ul. literárne pásmo 
Spievanky, spievanky, kdeže ste sa vzali pre obyvateľov Seniorcentra na Podjavorinskej 
ul. a čitateľov Staromestskej knižnice, ktoré bolo venované 60. výročiu úmrtia Ľ. 
Podjavorinskej.  
 

3.6 Podujatia v letnej čitárni v Medickej záhrade 
V letnej čitárni sme zorganizovali 11 podujatí a 5 výstav: 4 podujatia pre deti a mládež (2 
predstavenia Bratislavského bábkového divadla z cyklu škôlkohry: Červená čiapočka a 
Rozprávka o princeznej sulimanskej; rozprávanie Ing. Petra Weisela o ochrane životného 
prostredia a v spolupráci so zriaďovateľom – mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto 
vystúpenie rómskeho Divadla z chatrče z Moldavy nad Bodvou) a  7 podujatí pre 
dospelých: beseda s historikom PhDr. Antonom Hrnkom o Devíne z cyklu Rozprávanie 
o Bratislave, 2 autorské besedy so spisovateľmi Američankou Ritou Malie v spolupráci 
s Veľvyslanectvom USA a Jozefom Banášom z cyklu Čítanie v tráve; autorské čítanie 
mladých začínajúcich autorov v spolupráci s čajovňou Tvoja čajová záhrada; 2 scénické 
čítania v angličtine Bridgin‘ Drama v spolupráci s jazykovou školou The Bridge a koncert 
folkovej skupiny Café Edit z cyklu Folk v Medickej záhrade. 
Výstavy: výstava fotografií o Taiwane, výstava fotografií mladých rómskych fotografov, 
výstava o činnosti Staromestskej knižnice – Sme tu pre vás, výstava výtvarných prác 
staromestských detí a výstava fotografií Severné inšpirácie v spolupráci s Goetheho 
inštitútom. 
 

3.7 Výstavy  
Okrem výstav v letnej čitárni sme zorganizovali 8 výstav. 
V pobočke na Panenskej v rámci Mesiaca úcty k starším výstavu  ručných  prác obyvateľov 
Domova dôchodcov Ohel David Krása staroby, staroba  v kráse (5. ročník), v spolupráci 
s Domovom sociálnych služieb pre deti a dospelých na Javorinskej ul. výstavu prác klientov 
DSS  Pozri čo, dokážeme a v spolupráci so ZUŠ na Podjavorinske ul. výstavu 
abvsolventských prác jej žiakov. 
V pobočke na Karadžičovej ul. v spolupráci so Spojenou školou internátnou pre nevidiacich 
a slabozrakých na Svrčej ul. výstavu prác nevidiacich a slabozrakých detí Zastretý farebný 
svet (6. ročník). 
V pobočke na Záhrebskej ul. v spolupráci s Medzinárodným domom umenia pre deti 
Bibianou výstavu Ilustrátori ocenení na BIB 2009. 
V pobočke na Západnom rade v spolupráci s Goetheho inštitútom výstavy komiksov Útek 
z Berlína a výstavu kníh najlepších a najoriginálnejších súčasných autorov detektívok 
z Nemecka a Rakúska; výstavu vlastných kníh detí z MŠ na Gorazdovej ulici Malí 
spisovatelia a v pobočke na Panenskej v spolupráci so ZUŠ na Podjavorinskej výstavu 
absolventských prác. 
 

3.8 Celobratislavské podujatia 
Úspešne sa rozvíjajúca spolupráca 5 verejných knižníc v hlavnom meste (Mestská knižnica, 
Staromestská knižnica, Knižnica Ružinov, Knižnica Bratislava-Nové Mesto a  Miestna 
knižnica Petržalka) pokračovala aj  v roku 2011. Okrem 5. ročníka Jarného maratónu 
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s knihou (v rámci Týždňa slovenských knižníc) sme sa podieľali na organizácii 4. ročníka 
Bratislavskej burzy kníh v rámci akcie Bratislava pre všetkých, ktorej hlavným 
organizátorom bola Mestská knižnica. Do Bratislavskej burzy kníh sme poskytli 2 520 k. j. (aj 
dary od súkromných osôb). Finančný výťažok bol použitý na nákup zvukových kníh pre 
oddelenie zrakovo postihnutých a nevidiacich Mestskej knižnice. 
Do 2. ročníka celomestskej literárnej súťaže vlastnej tvorby bratislavských žiakov Bratislava, 
moje mesto sa zapojili naši detskí čitatelia zo ZŠ Vazovova, Kulíškova, Grösslingova 
a Jelenia. Do súťaže sme zaslali 46 výtvarných a 5 literárnych práci. Súťaž vyhlasuje 
Mestská knižnica v spolupráci so Staromestskou knižnicou a ostatnými troma verejnými 
knižnicami v Bratislave.  
 

4  Propagácia využívania fondov a služieb, public relations 
 
V roku 2011 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, vo vysielaní Televízie Bratislava, TV 
Centrum, v Staromestských novinách, v periodikách Bratislavské noviny a Bratislavský 
kuriér.  
K jednotlivým akciám sme vo vlastnej réžii zabezpečili grafický návrh i tlač pozvánok 
a plagátov. 

 

5  Automatizácia a internetizácia knižnično-informačných služieb a procesov 
 

5.1 Automatizácia 
Knižnica poskytovala v roku 2011 svojim používateľom plne automatizované služby, celý 
knižničný fond je spracovaný v elektronickej podobe a používateľom je k dispozícii 
elektronický online katalóg. Od novembra 2009 knižnica využíva komplexný knižnično-
informačný systém Clavius.  
Počas roka sa uskutočnili dve stretnutia pracovnej skupiny zástupcov verejných knižníc 
hlavného mesta s cieľom vybudovať spoločný súborný katalóg bratislavských verejných 
knižníc. V súvislosti s nepriaznivou finančnou situáciou hlavného mesta a mestských častí sa 
projekt v nerealizoval. 

 
5.2 Internetizácia 

Knižnica poskytovala v roku 2011 používateľom elektronické výpožičné služby s možnosťou 
vyhľadávania v online katalógu sprístupnenom na internete vrátane využitia možnosti online 
rezervácie dokumentov. Prístup na internet v knižnici využilo 3 869 používateľov, čo 
predstavuje v porovnaní s rokom 2010 6-percentný nárast. Zaznamenali sme 32 551 
prístupov na našu webovú stránku, z toho 13 861 prístupov do online katalógu. 
Všetky pracoviská knižnice sú pripojené na vysokorýchlostný internet. Vo všetkých 
pobočkách sú od roku 2010 pevné IP adresy, od mája 2011 je používateľom a návštevníkom 
letnej čitárne v Medickej záhrade prístupné wifi pripojenie. 
Počas roka 2011 sme vlastné webové sídlo www.starlib.sk priebežne dopĺňali o nové 
informácie a aktualizovali v súlade s platnými štandardmi pre informačné systémy verejnej 
správy. V roku 2011 sme využívali na propagáciu aktivít knižnice i sociálne siete, aktuálne 
informácie sme pravidelne uverejňovali na facebooku. 
V januári 2011 sme inovovali webové sídlo knižnice. Na webovom sídle knižnice sme v roku 
2011 realizovali 4 ankety, na ktorých sa zúčastnilo 337 respondentov. V celoslovenskej 
súťaži o najlepšie knižničné webové sídlo TOP WebLib 2010, ktorej výsledky boli zverejnené 
na 36. medzinárodnom informatickom seminári INFOS 2011, knižnica získala 1. miesto 
v kategórii verejných a školských knižníc.  

http://www.staremesto.sk/
http://www.infolib.sk/
http://www.starlib.sk/
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V marci až júni sme v spolupráci s Albertina Icome zabezpečili skúšobný prístup k databáze 
World Public Library, ktorá poskytuje zdarma prístup k elektronickým knihám. 
 

6  Organizácia práce, riadiaca, kontrolná činnosť a metodická činnosť 
 

6.1 Riadiaca činnosť, organizácia práce 
Vedenie knižnice zabezpečovalo v roku 2011 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 
uskutočnili štyri porady vedenia knižnice a 2 porady riaditeľov verejných knižníc v hlavnom 
meste. Riaditeľka knižnice sa pravidelne zúčastňovala na zasadnutiach miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

  V priebehu roku 2011 bolo vypracovaných päť vnútroknižničných dokumentov:  

 Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia za rok 2010; 

 Koncepcia rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2011 – 2014; 

 Návrh rozpočtu na roky 2012 - 2014; 

 Plán hlavných cieľov a úloh Staromestskej knižnice na rok 2012; 

 Plán vnútornej kontroly na rok 2012; 
 
päť interných predpisov a tri príkazy riaditeľa. 
Interné predpisy: 

 Interný predpis č. 1/2011 - Odborná evidencia, vyraďovanie a revízia knižničného 
fondu  Staromestskej knižnice;  

 Interný predpis č. 2/2011 - Knižničný poriadok Staromestskej knižnice; 

 Interný predpis č. 3/2011 - Bezpečnostná smernica pre informačný systém 
SAMO; 

 Interný predpis č. 4/2011 - Práca s periodikami v Staromestskej knižnici; 

 Inetrný predpis č. 5/2011 - Zásady doplňovania a spracovania knižničného fondu 
v Staromestskej knižnici. 

 
Príkazy riaditeľa: 

 Príkaz riaditeľa č. 1/2011 - poskytnutie finančných prostriedkov na MHD 
zamestnancom knižnice; 

 Príkaz riaditeľa č. 2/2011 - zverejňovanie zmlúv v Staromestskej knižnici; 

 Príkaz riaditeľa č. 3/2011 - vykonanie inventarizácie majetku, pohľadávok 
a záväzkov v roku 2011 - menovanie inventarizačnej a vyraďovacej komisie 
v roku 2011. 

 
6.2 Kontrolná činnosť 

Vnútorná kontrolná činnosť knižnice vychádzala v roku 2011 zo Zásad kontrolnej činnosti 
a Zásad finančnej kontroly. V rámci plánu vnútornej kontroly sa vykonalo  47 kontrol 
(finančné plánované, predbežné, priebežné a kontroly skladových priestorov) z toho 18 
námatkových kontrol a jedna kontrola evidencie počítačov na všetkých pracoviskách. 
Vedenie knižnice nezaznamenalo v roku 2011 ani jednu ústnu alebo písomnú sťažnosť či 
petíciu. 

 
6.3 Metodická činnosť 

Vnútroknižničná metodická činnosť bola v roku 2011 zameraná najmä na usmerňovanie 
činnosti pobočiek pri evidovaní pokút (príjmové pokladničné doklady a počítačové výstupy 
z knižnično-informačného systému), kontrolu poriadku na pracoviskách a na úroveň podujatí. 
Uskutočnili sa 3 metodické návštevy.  
Pracovníci knižnice poskytovali odborné konzultácie k tvorbe seminárnych a diplomových 
prác pre študentov najmä Školy knihovníckych a informačných štúdií a Katedry knižničnej 
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a informačnej vedy FFUK. V decembri  2011 plnila knižnica funkciu školiaceho pracoviska 
pre 1 študenku 4. ročníka  Strednej odbornej školy knihovníckych a informačných štúdií, 
ktorá na pracoviskách knižnice absolvovala 3-týždňovú povinnú odbornú prax.  
 

7  Priestorové podmienky, technické a počítačové vybavenie  
 

7.1 Priestory 
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. 
Zástavba terasy a rekonštrukcia strechy budovy centrálneho pracoviska na Blumentálskej ul. 
sa začala realizovať v decembri 2011 s termínom ukončenia apríl 2012. Investorom týchto 
stavebných prác je mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ktorá zabezpečila vypracovanie 
projektovej dokumentácie, výber dodávateľa a stavebné povolenie. 
V prístavbe plánujeme zriadiť nové oddelenie pre deti a mládež, rozšíriť možnosť prístupu na 
internet, poskytovať služby i zdravotne (sluchovo i zrakovo) znevýhodneným čitateľom. 
Nákup zariadenia do novovybudovaného oddelenia (regály, výpožičný pult, pracovné stoly, 
stoličky, šatňové skrinky) sme čiastočne realizovali koncom roka 2010. 
V roku 2011 sme rozšírili krytý drevený prístrešok letnej čitárne v Medickej záhrade 
a zdvojnásobili počet študijných miest (v roku 2011 bolo používateľom k dispozícii 48 
študijných miest) z finančných prostriedkov získaných dotáciou od tajpejskej reprezentačnej 
kancelárie na Slovensku. 
V spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto sme zabezpečili osadenie 3 
smerových orientačných dopravných značiek na Blumentálskej ulici. 

 
7.2 Technické a počítačové vybavenie  

K 31. 12. 2011 mala knižnica 36 počítačov, s výnimkou dvoch všetky s pripojením na 
internet. Používateľom bolo k dispozícii 16 verejných internetových staníc.  
 

8  BOZP, PO, PZS 
 

Knižnica venovala systematickú pozornosť bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a protipožiarnej ochrane.  
V roku 2011 boli na všetkých pracoviskách knižnice podľa § 21 ods. 4 vyhlášky MV SR 
č.719/2002 Z. z. vykonané kontroly prenosných hasiacich prístrojov. 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 mala knižnica uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou BE – SOFT, a. s. 
Košice, ktorej predmetom bolo zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby vo všetkých 
pracoviskách knižnice.  
 

9  Zamestnanci, vzdelávanie 
 

9.1 Zamestnanci 
Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný stav) za rok 2011 bol 21,8 z toho 15 
vykonávalo knihovnícke činnosti. V službách pracovalo 12 zamestnancov. Z celkového počtu 
bolo 6 zamestnancov s  vysokoškolským vzdelaním. Počet zamestnancov - fyzické osoby bol 
23, priemerná mesačná mzda činila 576,54 €, priemerný vek zamestnancov dosiahol 55, 68 
roka. Priemerná mesačná mzda sa v porovnaní s rokom 2010 znížila o 58,83 €. 
V roku 2011 využila knižnica pre zabezpečenie prevádzky letnej čitárne v Medickej záhrade 
a pri organizovaní kultúrno-vzdelávacích podujatí prácu 3 dobrovoľníkov. 
Vedenie knižnice uzavrelo na rok 2011 Kolektívnu zmluvu so Základnou organizáciou 
odborového zväzu pracovníkov knižníc SR pri Staromestskej knižnici. Plnenie uznesení 
kolektívnej zmluvy sa  dvakrát ročne vyhodnocovalo na členskej schôdzi odborovej 
organizácie. 
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9.2 Vzdelávanie zamestnancov 

Mimoriadnu pozornosť v roku 2011 venovala knižnica odbornému a osobnostnému rastu 
svojich zamestnancov. Zamestnanci Staromestskej knižnice sa zúčastnili na 23 odborných 
seminároch, prednáškach a školeniach organizovaných profesijnými odbornými 
organizáciami, združeniami a vzdelávacími inštitúciami.  
Jedna pracovníčka navštevovala kurz Knihovníckeho odborného minima v CVTI SR. 

 

9.3 Publikačná a prednášková činnosť pracovníkov knižnice 
 
1. KOPÁČIKOVÁ, Judita: Základy manažmentu a marketingu v knižniciach. Projektový 

manažment. Prednášky na kurzoch Knihovníckeho odborného minima konaných v CVTI 
SR v dňoch 19. – 30. 9. 2011. 

2. KOPÁČIKOVÁ, Judita: Projektový manažment. Prednáška na kurze Knihovníckeho 
odborného minima konanom v CVTI SR v dňoch 19. – 30. 9. 2011. 

 

10  Celoslovenské aktivity, spolupráca knižníc 
 
Knižnica bola v roku 2011 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 2011 zastúpenie v Slovenskej sekcii IBBY (International 
Board on Books for Young People), vo výbore a predstavenstve Spolku slovenských 
knihovníkov, v správnej rade Slovenskej asociácie knižníc, v  Ústrednej knižničnej rade pri 
Ministerstve kultúry SR, v Metodickej rade 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 2011 sa uskutočnili 2 pracovné porady riaditeľov verejných knižníc hl. mesta SR za 
účelom riešenia celobratislavských projektov.  
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II. časť 
Komentár k plneniu rozpočtu za rok 2011 
 
Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2011 postupovala Staromestská knižnica ako rozpočtová 
organizácia s právnou subjektivitou napojenou na rozpočet zriaďovateľa m. č. Bratislava-
Staré Mesto 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, 
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 2. 11. 2010 uznesením č. 174/2010 a boli určené takto: 
 
Príjmy spolu            10 tis. € 
Výdavky spolu            320 tis. € 
 
z toho: 

 bežné výdavky (ZF: 41)          320 tis. € 
z toho: záväzné ukazovatele a limity: 

 mzdy, platy a osobné vyrovnania         180 tis. € 

 reprezentačné výdavky          200 € 

 príspevok do sociálneho fondu 1,5 % z objemu vyplatených platov. 
 
Súčasťou schváleného rozpočtu na prevádzku Staromestskej knižnice bol poplatok za 
komunálny odpad pracoviska na Karadžičovej ul. č. 1 v objeme 1 tis. €. Tento výdavok mal 
byť rozpočtovaný, uhrádzaný a vykazovaný Miestnym úradom, takže disponibilný objem 
výdavkov mal byť 319 tis. €.  
Zmenou rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2011 schválenou miestnym 
zastupiteľstvom na svojom zasadnutí dňa 14. 6. 2011 uznesením č. 42/2011 sa rozpočtové 
vzťahy zriaďovateľa k Staromestskej knižnici upravili a  zvýšili o 3 tis. €.  
Výdavky spolu činili:       323 tis. € 
z toho: 
 - bežné výdavky (ZF: 41)                                                                   321,5 tis. € 
 - bežné výdavky (ZF: 72) na rozšírenie výpožičného času (nedele)  
 v letnej čitárni v Medickej záhrade                     1,5 tis. €
  
 

1. Príjmy 
 
 Príjmy na rok 2011 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 za využívanie internetu.  
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 Príjmy:    Rozpočet Upravený Skutočnosť 
     v tis. €     v tis. €    v  € 
                                                            ___________________________________ 

 pol. 223  001 zápisné    10    11 448,25 

 pol. 243 úroky       0           29,51 
                                                ____________________________________ 
 
S p o l u:      10    11 477,76 
 
 

 Príjmy zo zápisného a úroky boli poukázané na účet zriaďovateľa.  
 

 
2. Výdavky 

 
    Skutočnosť Rozpočet Upravený Skutočnosť  
       r. 2010  r. 2011  r. 2011  r. 2011 

                                                   _____________________________________________ 
 

 pol.  600 Bežné výdavky 416 687 320 000 323 000 329 649 
 z toho: ZF  111      5 000         3 000 
           72            5 150 

 
 

V roku 2011 boli knižnici poskytnuté aj finančné prostriedky:  
- z MK SR na nákup kníh     3 000 € ZF: 111 
- z NBS na informačné vzdelávanie seniorov   1 500 € ZF:  72  
- z tajpejskej reprezentačnej kancelárie pre letnú čitáreň 1 950 € ZF:  72   
- z Nadácie Orange pre podujatie nevidiacich a  

slabozrakých Zastretý farebný svet       200 € ZF:  72  
 

 pol. 700 Kapitálové výdavky 0  0  0     7 952 

 
- tajpejská reprezentačná kancelária poskytla pre rozšírenie prístreška letnej čitárne 

v Medickej záhrade        7 952 € ZF: 72 
 
 

Podrobný prehľad plnenia rozpočtu je uvedený v tabuľke č. 11 v Prílohe č. 1. 
 
 

STAV ÚČTOV k 31. 12. 2011 
 

 Stav bežného účtu č. 61430-012/0200 v VÚB Bratislava bol 1,39 €; 

 Stav príjmového účtu č. 2057853257/0200 v VÚB Bratislava bol 37,27 € 
budú predmetom finančného vysporiadania v roku 2012. 
 
 

3. Čerpanie sociálneho fondu 
 

PRÍJMY:    ROZPOČET v €  SKUTOČNOSŤ  v €| 
Stav k 1. 1. 2011                840,84       840,84 
Prídel z rozpočtu do  fondu   2 250,--    2 135,04 
Úroky                     0            0,45 
S p o l u :              3 090,84    2 976,33 
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VÝDAVKY:    ROZPOČET v €  SKUTOČNOSŤ v € 
Príspevok na závodné stravovanie  2 050,--   1 831,83 
Poplatky banke       100,---        77,61 
Rezerva        940,84         0 
S p o l u :     3 090,84   1 909,44 
Zostatok účtu č. 107-61430-012 k 31. 12. 2010    1 066,89 
 
 

4. Stav správy majetku 
  
V zmysle rozhodnutia starostky m. č. Bratislava-Staré Mesto č. 49/2011z 3. novembra 2011 
bola nariadená inventarizácia majetku k 31. 12. 2011.  
Príkazom riaditeľky Staromestskej knižnice č. 3/2011 z  21. 11. 2011 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 bola vykonaná inventarizácia majetku k 31. 12. 2011. 
Za účelom zistenia skutkových stavov 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. 2011 je uvedený v tabuľke č. 12 v Prílohe č. 1.  
 
Prehľad príjmov bežného rozpočtu za roky: 
 
Rok   Rozpočet v €  Skutočnosť v €   % 
__________________________________________________________ 
2009   10 000     9 244,50    92,44 
2010   10 000   11 675,71  116,76 
2011   10 000   11 477,76  114,78    
 
 

Graf č. 1 Prehľad príjmov v rokoch 2009 - 2011 
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Čerpanie prevádzkových výdavkov za rok 2011 podľa ekonomickej klasifikácie (v celých €): 
 
 

Pol.  Názov Skutočnosť 
2010 

Rozpočet 
2011 

Skutočnosť 
2011 

% Index 

610 mzdový fond 167 711 159 133 159 126 99,99 94,78 
620 poistné 55 668 53 980 53 901 99,85 96,82 
630 tovary a služby 191 374 108 917 108 990 100,67 56,95 
640 bežné transfery 1 934 970 982 101,24 48,19 

Celkom:  416 687 323 000 322 999 99,99 77,52 
 

 
 

Graf č. 2 Čerpanie prevádzkových výdavkov v rokoch 2009 - 2011 
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Čerpanie niektorých vybraných prevádzkových výdavkov za rok 2011 podľa ekonomickej 
klasifikácie: 
 

Pol.  Názov Skutočnosť 
2010 

Rozpočet 
2011 

Skutočnosť 
2011 

% Index 

612 cestovné  1 173 1 211 1 202 99,26 102,47 
632001 energie 19 000 23 181 23 368 100,81 122,99 
633009 knihy, nov., čas. 46 257 33 720 33 786 100,19 73,04 
633 materiál 55 975 4 126 4 080 98,88 7,23 
635 údržba 17 603 6 936 6 957 100,30 39,52 
636 nájomné 12 166 11 540 11 540 100,00 94,85 
637 služby 29 196 20 696 20 808 100,54 71,27 
 
 

Graf č. 3 Čerpanie vybraných prevádzkových výdavkov za rok 2011 

 
 
 

Graf č. 4 Priemerná mzda za roky 2009 - 2011 
2009: 585,72 € 
2010: 635,27 € 
2011: 576,54 € 
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Príloha - tabuľky, grafy 
 

Tab. č. 1 Prehľad plnenia plánu základných ukazovateľov knižnice za rok 2011 

POLOŽKA PLÁN SKUTOČNOSŤ PLNENIE v % 

PRÍRASTOK KF 3 900 4 608 118,15 

VÝPOŽIČKY 340 000 401 126 117,98 

POUŽÍVATELIA 5 000 5 113 102,26 

VZDEL. A KULT. SPOL. 
PODUJATIA 

150 258 172 

PRÍJMY 10 000 11 448,25 114,48 

 
  
Merateľné ukazovatele na rok 2011 

POLOŽKA PLÁN SKUTOČNOSŤ PLNENIE v % 

Počet čitateľov 5 000 5 113 102,26 

Počet návštevníkov 75 000 79 635 106,18 

Počet výpožičiek 340 000 401 126 117,98 

Počet zakúpených kníh 3 900 4 002 102,62 

Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí 140  258 184,28 
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Tab. č. 2 Prehľad plnenia základných ukazovateľov činnosti a ostatné údaje za rok  
2011 

U K A Z O V A T E Ľ ROK 2011 

Knižničný fond – celkový stav 130 822 

Počet zväzkov na 1 registrovaného používateľa 25,58 

Prírastok knižničného fondu 4 608 

Ročný prírastok knižničného fondu na 1 registrovaného používateľa 0,90 

Obrat knižničného fondu 1,7 

Počet obyvateľov m. č. Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2010 41 086 

Počet k. j. na 1 obyvateľa 3,18 

Náklady na nákup kníh a časopisov na 1 obyvateľa m. č. Bratislava-
Staré Mesto  

0,9 

Počet používateľov 5 113 

Počet pracovníkov v službách 12 

Počet používateľov na 1 pracovníka v službách 426 

Percento používateľov z počtu obyvateľov m. č. Bratislava-Staré 
Mesto 

12,44 

Počet výpožičiek 401 126 

Počet výpožičiek na 1 registrovaného používateľa 78,45 

Počet výpožičiek na 1 pracovníka v službách 33 427 

Počet výpožičiek na 1 obyvateľa m. č. Bratislava-Staré Mesto 9,76 

Počet školopovinných detí m. č. Bratislava-Staré Mesto 1 291 

Počet používateľov - školopovinných detí  1 333 

Celkové náklady na činnosť knižnice na 1 obyvateľa m. č. Bratislava- 
Staré Mesto 

8,2 

Počet študovní a čitární + sezónne pracovisko 9 

Počet študijných miest 161  

Počet verejných internetových staníc  16 

Počet pobočiek 5 

Počet pracovníkov 21,8 

Rozloha v m
2 

1 092 
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Tab. č. 3 Prehľad plnenia základných ukazovateľov činnosti za rok 2011 podľa 
jednotlivých pobočiek 

ukazovateľ 

B
lu

m
e
n

tá
ls

k
a

 

K
a
ra

d
ž
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v
a
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á
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k
á
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L
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á
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ň

 

S
P
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L
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doplňovanie KF 1 137 479 1 305 760 927 0 4 608 

používatelia 1070 490 1 691 950 912 0 5 113 

návštevníci 16 737 9 196 23 271 15 018 9 141 6 272 79 635 

výpožičky 90 013 31 510 130 814 60 320 71 942 16 527 401 126 

vzdelávacie 
a kult.-výchovné 
podujatia 62 33 43 32 72 16 258 

tematické 
výstavky 20 24 36 16 13 0 109 

výstavky knižných 
noviniek 36 29 26 23 26 0 140 

nástenky 34 1 47 23 28 0 133 

vyradené knihy 1 640 51 114 51 1 428 0 3 284 

z toho strata z 
revízie KF 254 0 0 0 427 0 681 

 
 

Tab. č. 4 Vzdelávacie a kultúrno-výchovné podujatia za rok 2011 

podujatie 

B
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á
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á
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besedy 4 2 4 2 2 4 18 

výstavy,výstavky 2 6 3 2 3 5 21 

súťaže, kvízy 2 3 1 4 3 1 14 

iné (posedenie, 
čítanie, koncerty) 

0 5 7 2 3 6 23 

informačná 
výchova deti 

34 7 0 13 9 0 63 

informačná 
výchova seniori 

0 0 5 0 0 0 5 

exkurzie 12 8 13 5 48 0 86 

slávnostné zápisy 8 2 10 4 4 0 28 

Celkom 62 33 43 32 72 16 258 
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Tab. č. 5 Výpožičky absenčné, prezenčné, poskytnuté bibliografické informácie za 
rok 2011 

 VÝPOŽIČKY z toho periodiká  

Pracovisko 

S
P

O
L

U
 

a
b

s
e
n

č
n

é
 

  
%

 

p
re

z
e
n

č
n

é
 

  
  
%

 

S
P

O
L

U
 

  
%

 

a
b

s
e
n

č
n

é
 

p
re

z
e
n

č
n

é
 

B
IS

 

Blumentálska 90 013 69 343 77,04 20 670 22,96 31 075 34,52 10 860 20 215 36 

Karadžičova 31 510 17 947 56,96 13 563 43,04 17 417 55,27 4 956 12 461 10 

Panenská 130 814 103 095 78,81 27 719 21,19 81 237 62,10 67 843 13 394 134 

Záhrebská 60 320 36 448 60,42 23 872 39,58 25 879 42,9 7 145 18 734 34 

Západný rad 71 942 47 738 66,36 24 204 33,64 6 782 9,43 2 374 4 408 7 

Letná čitáreň 16 527 468 2,83 16 059 97,17 16 059 97,17 0 16 059 0 

S P O L U 401 126 274 571 68,45 126 555 31,55 162 410 40,49 93 178 69 212 221 

 
 

Tab. č. 6 Výpožičky podľa druhu literatúry za rok 2011 

Pracovisko 
Odborná 
literatúra 
dospelí 

Krásna 
literatúra 
dospelí 

Odborná 
literatúra 
pre deti 

Krásna  
literatúra 
pre deti 

Špeciálne 
dokum. 

Periodiká SPOLU 

Blumentálska 5 499 47 749 1 402 4 266 22 31 075 90 013 

Karadžičova 601 9 362 992 3 122 16 17 417 31 510 

Panenská 15 538 34 039 0 0 0 81 237 130 814 

Záhrebská 3 797 20331 2 366 7 891 56 25 879 60 320 

Západný rad 6 533 32 440 6 169 20 018 0 6 782 71 942 

Letná čitáreň 0 468 0 0 0 16 059 16 527  

S P O L U 31 968 144 389 10 929 35 297 94 178 449 401 126 
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Graf č. 5 Výpožičky podľa druhu literatúry za rok  2011 

 
 

Tab. č. 7 Používatelia podľa jednotlivých pobočiek a kategórií za rok 2011 
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deti do 15 r. 390 182 0 452 456 1 480 

dospelí 680 308 1691 498 456 3 633 

z toho  
   študenti 

128 58 806 100 172 1 264 

   dôchodcovia 231 138 376 238 131 1 114 

   ostatní 321 112 509 160 153 1 255 

SPOLU 1 070 490 1 691 950 912 5 113 
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Graf č. 6 Používatelia podľa jednotlivých kategórií za rok 2011 

 
 

Tab. č. 8 Stav (v k. j.) a finančná hodnota knižničného fondu v € podľa jednotlivých 
pobočiek k 31. 12. 2011 

Pracovisko 

S
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3
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2
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1
 

H
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Blumentálska 26 758 85 956,97 1 137 7 397,51 1 640 2 515,43 26 255 90 839,05 

Karadžičova 10 750 34 613,05 479 3 224,73 51 110,52 11 178 37 727,26 

Panenská 37 057 125 579,48 1 305 9 206,87 114 418,19 38 248 134 368,16 

Záhrebská 30 780 73 763,91 760 5 001,53 51 160,87 31 489 78 604,57 

Západný rad 24 153 65 428,42 927 4 657,45 1 428 2 733,88 23 652 67 351,99 

S P O L U 129 498 385 341,83 4 608 29 488,09 3 284 5 938,89 130 822 408 891,03 
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Tab. č. 9 Stav knižničného fondu (v k. j.) k 31. 12. 2011 podľa jednotlivých 
pobočiek a druhu literatúry 

Pracovisko 
Literatúra pre dospelých Literatúra pre deti Špec. 

dok. 
SPOLU 

náučná krásna spolu náučná krásna spolu 

Blumentálska 5 934 13 890 19 824 1 430 4 855 6 285 146 26 255 

Karadžičova 1 469 5 989 7 458 878 2 795 3 673 47 11 178 

Panenská 19 045 18 813 37 858 124 240 364 26 38 248 

Záhrebská 6 016 16 332 22 348 1 612 7 403 9 015 126 31 489 

Západný rad 3 731 11 703 15 434 1 656 6 437 8 093 125 23 652 

S P O L U 36 195 66 727 102 922 5 700 21 730 27 430 470 130 822 

 

 

Graf. č. 7 Zloženie knižničného fondu podľa druhu literatúry v roku 2011 

 

 
Tab. č. 10 Prírastok knižničného fondu podľa jednotlivých pobočiek a druhu 
literatúry za rok 2011 

Pracovisko 
Literatúra pre dospelých Literatúra pre deti Špec. 

dok. 
SPOLU 

náučná krásna spolu náučná krásna spolu 

Blumentálska 346 507 853 78 206 284 0 1 137 

Karadžičova 39 302 341 25 113 138 0 479 

Panenská 652 630 1 282 1 21 22 1 1 305 

Záhrebská 119 366 485 70 205 275 0 760 

Západný rad 150 466 616 76 235 311 0 927 

S P O L U 1 306 2 271 3 577 250 780 1 030 1 4 608 

 

 

 

 



26 

 

Graf č. 8 Prírastok knižničného fondu podľa druhu literatúry za rok 2011 

 
 

Graf č. 9 Porovnanie plnenia základných ukazovateľov činnosti za roky 2009 – 
2011  

 
a) Prírastok knižničného fondu za roky 2009 - 2011 

2009: 3 880 k. j. 
2010: 4 221 k. j. 
2011: 4 608 k. j. 

 
 

b) Výpožičky za roky 2009 - 2011 

2009: 346 670 

2010: 367 419 

2011: 401 126 
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c) Používatelia za roky 2009 - 2011 

2009: 5 157 

2010: 5 043 

2011: 5 113 

 
 

d) Vzdelávacie a kultúrno-výchovné podujatia za roky 2009 - 2011 

2009: 230 

2010: 199 

2011: 258 
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e) Príjmy za knižničnú činnosť za roky 2009 - 2011 

2009: 9 244,50 € 

2010: 11 667,63 € 

2011: 11 448,25 € 

 
 

f) Využívanie verejných internetových staníc za roky 2009 – 2011 

2009: 2 945 

2010: 3 644 

2011: 3 869 
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g) Prístupy na webové sídlo za roky 2009 - 2011 

2009: 20 600 

2010: 22 710 

2011: 32 551 
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Tab. č. 11 Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy k 31. 12. 2011 
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Tab. č. 12 Inventarizácia k 31. 12. 2011 a jej účtovné stavy 
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1
. 
1
2
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1 13 Software 8 346,64   -3 777,64 4 569,00 

2 14 Oceniteľné práva 389,30   -389,30 0 

3 21 Budovy, haly 12 648,38 7 952,24  -8 418,13 12 182,49 

4    22 Stroje, prístroje 46 063,91   -37 664,92   8 398,99 

5 23 Dopravné prostriedky        

6 24 Inventár       

7 31 Pozemky       

8 Spolu 1-7 Spolu riadok 1-7 67 448,23 7 952,24  -50 249,99  25 150,48 

9 28 DHIM      

10 Spolu 8-9 Spolu riadok 8+9 67 448,23 7 952,24  -50 249,99  25 150,48 

11  DHaNM 156 867,55 1 698,81 -4 688,44  153 877,92 

12  Materiál      

13  Knižničný fond 385 341,83 29 488,09 -5 938,89  408 891,03 

  Spolu riadky 10-13 609 657,61 39 139,14  -10 627,33  -50 249,99 587 919,43 

 

 


