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ÚVOD 

 
 

Staromestská knižnica je verejnou mestskou knižnicou, rozpočtovou organizáciou 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Svojou činnosťou v roku 2012 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 2012 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 2012.  
Knižnično-informačnými službami v roku 2012 podporovala knižnica osobnostný rast svojich 
používateľov (najmä detí, mládeže a seniorov), 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 2012 na piatich 
pracoviskách; v letných mesiacoch (18. 6. 2012 – 31. 8. 2012) prevádzkovala sezónne 
pracovisko – letnú čitáreň v Medickej záhrade, podieľala sa tiež na činnosti Libresa u 
Zichyho.  

V auguste 2012 boli ukončené rekonštrukčné práce budovy centrálnej knižnice na 
Blumentálskej ul. (rekonštrukcia a stavebné úpravy prebiehali od novembra 2011 do augusta 
2012, finančne i organizačne ich zabezpečovala mestská časť Bratislava-Staré Mesto. 
Rekonštrukciou vzniklo moderné Centrum pre deti a mládež. Priestor pre čitateľov sa rozšíril 
cca o  100 m2.  Knižnica tu má vybudovaný bezbariérový prístup pre čitateľov 
a návštevníkov, bibliobox, kde môžu vrátiť vypožičané knihy i mimo výpožičných hodín, 
moderné technické vybavenie (viď kapitola 2). Centrum pre deti a mládež bolo skolaudované 
a odovzdané do užívania Staromestskej knižnici v novembri 2012. 

Vzdelávacími a kultúrno-výchovnými podujatiami reagovala knižnica na aktuálne 
kultúrno-spoločenské výročia a udalosti, zapojila 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 2012 k dispozícii  19 
verejných internetových staníc.  
V celoslovenskej súťaži o najlepšie knižničné webové sídlo Top WebLib, ktorú organizuje 
Spolok slovenských knihovníkov, získala knižnica čestné uznanie za trvalo kvalitné webové 
sídlo.  

V decembri 2012 knižnica po deviaty raz udelila 5 laureátom ocenenie Rad Bobríka - 
knihovníka  za nezištnú pomoc a podporu pri jej budovaní, ocenila najaktívnejších čitateľov 
z každej pobočky. 

 
Knižnica hospodárila v roku 2012 s rozpočtom 294 tis. €, z toho finančné prostriedky 

na nákup kníh, novín a časopisov predstavovali 28 559,01 €, príjmy za knižničnú činnosť 
10 482,41 €. Z mimorozpočtových dotácií knižnica získala 9 697,00 € a 300 € nefinančný 
príspevok Slovenskej asociácie knižníc na realizáciu vzdelávacieho kurzu pre seniorov 
a spoločnosti LEHOR, s r. o. na realizáciu výstavy prác nevidiacich a slabozrakých detí. 
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V porovnaní s rokom 2011 bol rozpočet knižnice znížený o 29 tis. €, čo malo vplyv na jej  
činnosť a služby, ktoré poskytovala verejnosti. V  roku 2012 pristúpila knižnica k úsporným, 
pre čitateľov nepopulárnym, opatreniam – obmedzila výpožičný čas v pobočke na 
Panenskej, obmedzila prevádzku letnej čitárne v Medickej záhrade o 1 mesiac, počas 
víkendov využívala pre potreby letnej čitárne služby dobrovoľníkov, v priebehu roka znížila 
počet pracovníkov, výrazne obmedzila nákup nových kníh, znížila ponuku odoberaných 
titulov a exemplárov časopisov a denníkov, od 1. októbra 2012 zaviedla nový cenník služieb, 
kde upravila – zvýšila sankčné poplatky za nedodržanie výpožičnej lehoty a niektoré poplatky 
za doplnkové knižnično-informačné služby. 
 
Plán činnosti v merateľných ukazovateľoch knižnica splnila vo všetkých ukazovateľoch 
s výnimkou počtu zakúpených kníh (tabuľka č. 1 príloha 1).  
Výsledky v ostatných základných ukazovateľoch činnosti  sú uvedené v (tabuľkách č. 2 - 10, 
grafy č. 3 – 7 v Prílohe 1). 
 
 

I. časť   
Komentár k plneniu hlavných cieľov a úloh na rok 2012 

 
1  Doplňovanie, spracovanie a ochrana knižničného fondu 

 
1.1 Doplňovanie knižničného fondu 
Staromestská knižnica doplňovala a spracovávala knižničný fond pre všetky svoje 
pracoviská aj v roku 2012 centralizovane. 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. 
 

1.1.1 Knihy 

Ministerstvo kultúry SR podporilo v roku 2012 sumou 2 500 € projekt Spoznávajme sa cez 
literatúru, ktorého hlavným cieľom bolo skvalitniť a rozšíriť ponuku literatúry o aktuálne 
knižné slovenské a prekladové publikácie (krásna literatúra a náučná literatúra pre 
dospelých, pre deti  a mládež z krajín Európskej únie) na všetkých pracoviskách knižnice. 
Z dotácie MK SR sme zakúpili 363 knižničných jednotiek, finančná spoluúčasť knižnice 
predstavovala 5 percent z celkového rozpočtu podporeného projektu, t. j. 316,50 €.  
   
Prírastok knižničného fondu v roku 2012 predstavoval 4 186 k. j., (z toho 1 290 k. j. 
predstavovali dary), v nákladovej finančnej hodnote 19 940,30 €.  
V porovnaní s rokom 2011 poklesol prírastok knižničného fondu o 422 k. j., teda o 9,15 %, 
prírastok kúpou poklesol o 1 106 k. j., 27,6 %, čo bolo spôsobené výrazným znížením 
rozpočtu knižnice. 
Náučná literatúra pre dospelých z celkového prírastku 4 186 k. j. predstavovala  1 041 k. j. -  
24,9 %, náučná literatúra pre deti a mládež predstavovala 164 k. j. - 3,9 %. 
     Náučná literatúra pre dospelých z celkového prírastku 3 275 pre dospelých predstavovala  
1 041 k. j. - 31,8%. 
     Náučná literatúra pre deti a mládež z celkového prírastku 911 k. j. pre deti a mládež 
predstavovala 164 k. j. - 18,0%. 
     Knižničný fond oddelenia odbornej literatúry na Panenskej 1 sme doplnili o 531 
 k. j., čo predstavuje 39,7 % z celkového prírastku  1 339 k. j., z toho prírastok knižničného 
fondu umenovednej študovne predstavoval 126 k. j. z oblasti architektúry, sochárstva, 
maliarstva, fotografie, hudby, výtvarného, filmového, divadelného a úžitkového umenia. 
Prínosom boli aj dary umelecky hodnotných dokumentov (knihy a výstavné katalógy) z galérií 
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v hlavnom meste i celej SR, najmä Galérie mesta Bratislavy, Slovenskej národnej galérie, 
Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.  
Knižničný fond oddelenia cudzojazyčnej literatúry v pobočke na Západnom rade 5  sme 
doplnili o 128 k. j. prevažne krásnej literatúry pre dospelých a pre deti a mládež v českom, 
anglickom, nemeckom, francúzskom, španielskom, fínskom,...jazyku. 
Všetky prírastky boli riadne zaevidované, menne a vecne spracované.  
Presné údaje podľa jednotlivých pobočiek sú uvedené v tabuľke č. 9. Zloženie prírastku kníh 
znázorňuje graf. č. 8 v Prílohe č. 1. 
 
Celkový stav knižničného fondu k 31. 12. 2012 predstavoval 133 560 k. j. v nákladovej 
hodnote 426 952,10 €, z toho špeciálne dokumenty (audiovizuálne dokumenty) tvorili 470 k. 
j. v nákladovej finančnej hodnote 3 854,74 €. 
Presné údaje podľa jednotlivých pobočiek sú uvedené v tabuľke č. 8, 9, zloženie knižničného 
fondu znázorňuje graf č. 5 v Prílohe č. 1. 
 

1.1.2 Periodiká 

Knižnica odoberala 158 titulov denníkov a časopisov v 312 exemplároch, z toho dary 
predstavovali 50 titulov v 73 exemplároch. Nákladová hodnota zakúpených titulov novín 
a časopisov na rok 2012 bola 5 623,30 €, z toho predplatné novín a časopisov na rok 2013 
predstavovalo 2 231,87 €.  
Pre potreby letnej čitárne bolo objednaných 81 titulov denníkov a časopisov v 86 
exemplároch v nákladovej hodnote 880,17 €, z toho darom sme získali 31 titulov v 33 
exemplároch. V porovnaní s rokom 2011 sme z dôvodu krátenia finančného rozpočtu znížili 
ponuku odoberaných titulov o 18, čo predstavuje pokles o 10,2 % a počet exemplárov o 51 – 
pokles o 14,05 %.  
Pre lepšiu orientáciu vo fonde bol čitateľom k dispozícii Zoznam časopisov objednaných na 
rok 2012.  
 

1.1.3 Elektronické informačné zdroje 

V spolupráci s CVTISR sme v októbri 2012 umožnili používateľom prístup zdarma k 
elektronickým knihám z bonusovej kolekcie EBSCO (3 644 titulov beletrie v anglickom 
jazyku). Od novembra 2012 majú návštevníci knižnice prístup zdarma do databáz EBSCO 
host Research Databases (národná licencia) zo všetkých verejných internetových staníc 
v knižnici. 
Používateľom centrálnej knižnice na Blumentálskej sme vďaka spolupráci so Slovenskou 
knižnicou pre nevidiacich v Levoči umožnili prístup k zvukovým knihám.   
 
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.  
Pre lepšiu orientáciu používateľov v knižničnom fonde vypracovala knižnica interný Zoznam 
časopisov objednaných do Staromestskej knižnice na rok 2012, ktorý bol používateľom 
k dispozícii na všetkých pracoviskách a tiež v elektronickej forme na webových sídlach 
knižnice i zriaďovateľa. 
V roku 2012 sme pokračovali v realizácii projektu Pamäť Starého Mesta. Knižnica získavala 
elektronický monitoring médií spoločnosti STORIN, s. r. o. 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 
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publikovaných informácií o aktivitách knižníc v Bratislave. Pre  projekt Pamäť Starého Mesta 
sme spracovali a archivovali 218 článkov z dennej tlače, časopisov a regionálnej tlače.  

 
1. 3 Revízia, vyraďovanie a ochrana knižničného fondu 
 
Z dôvodu zastaranosti, opotrebovanosti a duplicity sme z KF vyradili 1 448 dokumentov 
v nákladovej finančnej hodnote 1 879,23 €. Všetky vyradené k. j. boli vyradené aj z evidencie 
knižničného fondu. 
Časť vyradených kníh ponúkneme v roku 2013 záujemcom v Bratislavskej burze kníh a v 
Staromestskom knižnom kolotoči v letnej čitárni v Medickej záhrade. 
Z dôvodu ochrany kníh pred mechanickým poškodením sme každý dokument balili do 
ochrannej plastovej fólie. 
 

2  Knižnično-informačné služby 
 
Knižnica v roku 2012 poskytovala svoje služby v piatich stálych pracoviskách 

pobočkách a sezónnom pracovisku – letnej čitárni v Medickej záhrade. V októbri 2012 bolo 
slávnostne otvorené nové Centrum pre deti a mládež v centrálnej knižnici na Blumentálskej 
10/a, ktoré vzniklo rekonštrukciou a rozšírením pôvodných priestorov knižnice o nevyužitú 
terasu. Okrem klasických výpožičných služieb je pre používateľov k dispozícii počítač s 
hlasovým výstupom JAWS a zvukové knihy vo formáte MP3 na MP3 prehrávačoch, 
elektronické knihy na e-čítačkách,  2 počítače s prístupom na internet, X-box so senzorom 
pre pohybové hry. Nevidiaci a slabozrakí používatelia majú prístup k digitálnej knižnici 
Slovenskej knižnice pre nevidiacich v Levoči. Technické vybavenie knižnice bolo realizované 
s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.  
V centrálnej knižnici na Blumentálskej budujeme od roku 2012 oddelenie pre zdravotne 
znevýhodnených (najmä zrakovo a sluchovo) používateľov.  
V pobočke na Panenskej ul. 1 bol z dôvodu kráteného finančného rozpočtu knižnice skrátený 
výpožičný čas o  5 hodín týždenne, knižnica bola pre čitateľskú verejnosť otvorená  46,5 
hodiny týždenne. Z dôvodu rekonštrukcie centrálnej knižnice, sťahovania a prípravy 
otvorenia nového Centra pre deti a mládež, bola centrálna knižnica na Blumentálskej ul. 1 
mesiac zatvorená pre verejnosť.  
 
2.2 Letná čitáreň, libreso u Zichyho 
 
Letná čitáreň poskytovala svoje služby bezplatne od 18. 6. 2012 do 31. 8. 2012, denne od 
10,00 – 18,00 hod., - 600 výpožičných hodín. Koncom mája veterná smršť a silný vietor 
výrazne poškodili konštrukciu dreveného prístreška. Len vďaka finančnej podpore mestskej 
časti  bolo možné v júni 2012 letnú čitáreň opäť otvoriť. 
V dôsledku výrazne kráteného finančného rozpočtu pristúpila knižnica v roku 2012 
k úsporným opatreniam. Letnú čitáreň sme otvorili v porovnaní s rokom 2011 o mesiac 
neskôr, čo sa odzrkadlilo i na jej celkovej návštevnosti i počte realizovaných výpožičiek. 
Priemerná denná návštevnosť však bola v porovnaní s rokom 2011 vyššia o 7 návštevníkov. 
Po prvýkrát v 11-ročnej histórii prevádzky letnej čitárne sme boli nútení pristúpiť k zníženiu 
počtu titulov exemplárov najmä dennej tlače, v porovnaní s rokom 2011 bola ponuka letnej 
čitárne nižšia o 3 tituly a 11 exemplárov periodík.  
Bezplatné služby využilo 5 157 návštevníkov (o 1 115 menej ako v roku 2011), ktorí 
realizovali 12 139 prezenčných výpožičiek denníkov a časopisov (o  4 388 menej ako v roku 
2011). Čitatelia návštevníci mali k dispozícii 81 titulov časopisov a denníkov v 86 
exemplároch (v porovnaní s rokom 2011 o 3 tituly a 11 exemplárov menej) v jazykoch 
slovenskom, českom, anglickom, francúzskom, maďarskom, nemeckom, poľskom, 
talianskom a bulharskom. V Staromestskom knižnom kolotoči mali návštevníci k dispozícii 
1 195 dokumentov – kníh vyradených z fondu Staromestskej knižnice a darov obyvateľov, 
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ktoré si mohli bez registrácie v Staromestskej knižnici zdarma vypožičať, po prečítaní vrátiť a 
ponúknuť ďalším záujemcom. 
Priemerne denne navštívilo letnú čitáreň takmer 69 náštevníkov. 
Návštevníkom bolo k dispozícii 47 študijných miest. Od 19. 6. 2012 do 15. 9. 2012 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. 
 
 

2. 3 Používatelia, návštevníci 
 
V roku 2012 zaregistrovala knižnica 5 074 používateľov (pokles v porovnaní s rokom 2011 
o 39), z toho 3 524 dospelých a 1 550 používateľov do 15 rokov. Z celkového počtu 
dospelých používateľov bolo 1 115 študentov a 1 172 dôchodcov. V kategórii mládež do 19 
rokov sme zaregistrovali 679 používateľov. V porovnaní s rokom 2011 vzrástol  počet 
detských čitateľov o 4,7 %,  v kategórii dôchodcovia o 5,2 % a v kategórii dospelých o 1,45 
%. Pokles o 11,8 % sme zaznamenali v kategórii študenti. Jeden registrovaný používateľ 
navštívil knižnicu v priemere 15-krát. 
Percento čitateľov z počtu 38 856 obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (k 30. 
09. 2012) predstavovalo 13,05 %, z celkového počtu 2 547  školopovinných detí mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto bolo používateľmi knižnice 1 550. Knižnica zaznamenala 76 206 
návštevníkov (o 3 429 menej ako v roku 2011, čo bolo spôsobené najmä znížením počtu 
návštevníkov letnej čitárne v Medickej záhrade, ktorú sme v roku 2012 z dôvodu zníženého 
finančného rozpočtu otvorili o o mesiac neskôr). 
V roku 2012 umožnila knižnica pri rôznych príležitostiach (Týždeň slovenských knižníc, 
Mesiac úcty k starším, Bratislava pre všetkých, MDD, slávnostné otvorenie Centra pre deti 
a mládež,...) bezplatnú čitateľskú registráciu. Zápis zdarma využilo 1 780 používateľov. 
Knižnica ocenila 5 svojich najaktívnejších čitateľov. 

Presné údaje o používateľoch podľa jednotlivých pobočiek sú uvedené v tabuľke č. 7 a grafe 
č. 4 v Prílohe č. 1.  

 

2. 4 Výpožičky 
 
Používatelia knižnice realizovali 376 777 výpožičiek (o 24 349 menej ako v roku 2011), 
z toho 268 684 absenčných (o 5 887 menej ako v roku 2011) a 108 093 prezenčných (o 
18 462 menej ako v roku 2011). Pokles výpožičiek bol spôsobený výrazným krátením 
finančného rozpočtu knižnice, v dôsledku čoho knižnica musela pristúpiť k úsporným 
opatreniam - obmedzenie výpožičného času v pobočke na Panenskej 1, obmedzenie 
výpožičného času v letnej čitárni v Medickej záhrade, zúženie ponuky dennej tlače 
a časopisov v jednotlivých pobočkách, zníženie počtu nových kníh vo fonde knižnice 
a obmedzením otváracieho času v centrálnej knižnici na Blumentálskej, ktorá bola z dôvodu 
rekonštrukcie priestorov a sťahovania v mesiaci auguste zatvorená pre verejnosť. Jeden 
registrovaný používateľ realizoval v uplynulom roku 74,25  výpožičky. Obrat knižničného 
fondu bol 1,47 k. j.   

V porovnaní s rokom 2011 klesol v roku 2012 počet výpožičiek odbornej literatúry pre 
dospelých o 8,4 %, počet výpožičiek krásnej literatúry pre dospelých o 6,1 %, odbornej 
literatúry pre deti o 2,4 %. Počet výpožičiek krásnej literatúry pre deti vzrástol o 3,4 %.  

Používatelia knižnice mali možnosť v roku 2012 na troch pracoviskách (pobočky 
Záhrebská 8, Západný rad 5 a centrálna knižnica na Blumentálskej) od septembra 2012 
vrátiť knihy i mimo výpožičných hodín do biblioboxov, kde sa vrátilo 684 vypožičaných k. j. 
Presné údaje o výpožičkách podľa jednotlivých pobočiek sú uvedené v tabuľke č. 5, 6 a grafe 
č. 3 v Prílohe č. 1. 
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2.5 Ostatné knižnično-informačné služby 
 
Služby verejných internetových staníc na všetkých pracoviskách využilo 2 999 používateľov 
(o 870 menej ako v roku 2011). Používateľom knižnice sme poskytli 181  registrovaných 
písomných bibliografických informácií, 3 604 referenčných informácií (o 1 948 viac ako v roku 
2011), vyhotovili sme 13 458  xerografických kópií. Knižnica zasielala mesačne elektronicky 
772 čitateľom mailového spravodajcu (výber z prírastkov nových kníh a informácie 
o pripravovaných podujatiach). Služba sa stretla s pozitívnym ohlasom u čitateľov. 
 
 

3  Práca s používateľmi, vzdelávacie a kultúrno-výchovné podujatia 
 
Organizácia vzdelávacích a kultúrno-výchovných podujatí bola i v roku 2012 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 253 výchovno-vzdelávacích podujatí, (besedy so 
spisovateľmi, výtvarníkmi, vedcami, hodiny informačnej výchovy, kurzy informačného 
vzdelávania pre seniorov,  exkurzie,  slávnostné zápisy žiakov 1. – 2. tried základných škôl, 
súťaže, kvízy, výstavy a iné podujatia), na ktorých sa zúčastnilo 26 998 návštevníkov. Pri 
príležitosti významných výročí a udalostí sme pripravili  99 tematických výstaviek,  110 
výstaviek knižných noviniek a 134 násteniek.  
 
3. 1 Podujatia pre deti a mládež, informačná výchova 
 
V roku 2012 sme realizovali 4 podujatia v rámci nového vlastného projektu zážitkového 
čítania – Čítanie nás baví, zamerané na podporu rodinného čítania. Projekt získal finančnú 
podporu Komunitnej nadácie Bratislava – Fondu Táne Rosovej. Zúčastnilo sa na ňom 99 detí 
a 16 rodičov a starých rodičov. 
Okrem autorských besied so spisovateľmi (Petra Nagyová Džerengová, Mária Števková) 
sme zorganizovali 70 hodín informačnej výchovy s cieľom posilniť základnú informačnú 
gramotnosť u detí predškolského, mladšieho školského veku a stredoškolákov s účasťou 
1 156 detí a mládeže. 
V spolupráci s občianskym združením Romano Kher - Rómsky dom sme zorganizovali 
celoslovenské vyhodnotenie projektu Rozprávky PARAMISA - Oživme rómsku literatúru pre 
deti. 
V spolupráci s občianskym združením Slovensko bez drog sme v rámci celonárodnej 
informačnej kampane zorganizovali 2 prednášky pre žiakov základných škôl Pravda 
o drogách a 4 prednášky zamerané na prevenciu drogovej závislosti pre študentov SPŠE 
na Zochovej ul.  v rámci Dňa zdravej školy. Na prednáškach sa zúčastnilo 149 účastníkov. 
V spolupráci so SPŠE na Zochovej ul.  sme realizovali školské kolo v prednese poézie, 
prózy a rétoriky, na ktorom sa zúčastnilo 35 študentov 1. - 3. ročníkov. 
V pobočke na Karadžičovej sme pripravili čitateľský program pre 7. ročník letného tábora detí 
rôznych tried ZŠ s MŠ Grösslingova. 
 
3. 2 Čitateľské súťaže 
 
V roku 2012 pokračovala knižnica v realizácii 7. ročníka vlastného projektu veľkej čitateľskej 
súťaže - Čítam, čítaš, čítame, do ktorého sa zapojilo 580 súťažiacich, ktorí prečítali 6 179 
kníh. 
Zapojili sme sa do 3 veľkých celoslovenských projektov: 

 detský čitateľský maratón Čítajme si... 2012, ktorý organizuje linka detskej istoty pri 
SV pre UNICEF, do ktorého sa na Slovensku sa zapojilo 35 542 detí, vo všetkých 
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pracoviskách knižnice sa zapojilo 162 detí, ktoré čítali knihu Petry Nagyovej 
Džerengovej Klára a mátohy, 

 Slovenské rozprávky v Staromestskej knižnici - pri príležitosti Dňa ľudovej 
rozprávky si 79 zúčastnených detí pripomenulo výročie narodenia Pavla 
Dobšinského, 

 Do 8. ročníka celoslovenskej čitateľskej súťaže Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj 
ty! sa v školskom roku 2011/2012 zapojilo 35 detí. 

 
 
3. 3 Podujatia pre dospelých, seniorov, informačné vzdelávanie seniorov  
 
V roku 2012 sme pre dospelých používateľov v pobočkách na Panenskej, Záhrebskej 
a v letnej čitárni v Medickej záhrade zorganizovali autorské besedy s Jozefom Banášom, 
Petrom Salnerom, Petrou Nagyovou Džerengovou, Editou Nemcovou, Jurajom Šebom, 
finalistami literárnej súťaže Poviedka,... V pobočke na Panenskej sme v spolupráci s 
Nadáciou Memory, Centrom Memory a Slovenskou Alzheimerovou spoločnosťou realizovali 
v rámci Týždňa mozgu prednášku Pre dobrú pamäť v každom veku. 
Na prácu so seniormi sa špecializujú najmä pobočky na Panenskej a Záhrebskej ul. V roku 
2012 sme v pobočke na Panenskej realizovali nový projekt Zelená pre seniorov, ktorý 
zahŕňal kurzy počítačovej gramotnosti pre seniorov a tréningy pamäti. Napriek finančnej 
podpore Bratislavského samosprávneho kraja sa nám nepodarilo z dôvodu nedostatku 
finančných prostriedkov zrealizovať tréningy pamäti pre seniorov, namiesto 4 plánovaných 
kurzov Internet a e-mail pre seniorov sme zorganizovali len 2 týždňové kurzy, ktoré 
absolvovalo 17 seniorov.   
V rámci  projektu Maj čas pre starších ľudí sme pokračovali v spolupráci so Seniorcentrami 
na Podjavorinskej a Maróthyho, domovom dôchodcov Ohel  David a diakonickým združením 
Betánia. V pobočke na Panenskej sme zorganizovali výstavy ručných prác klientov týchto 
zariadení pre seniorov a literárne pásmo z rozprávok Pavla Dobšinského. 
 
3. 4 Podujatia pre zdravotne znevýhodnených používateľov 
 
So znevýhodnenými používateľmi pracujú pobočky na Západnom rade (Domov sociálnych 
služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA), Záhrebskej (deti s poruchami čítania 
a správania zo Základnej školy na Jelenej ul.), Blumentálskej (Základná škola Kulíškova) 
a Karadžičovej ul. (Spojená škola internátna pre nevidiacich a slabozrakých na Svrčej ul.) 
V oblasti práce s ľuďmi s mentálnym postihnutím sme spolupracovali s Domovom 
sociálnych služieb pre deti a dospelých na Javorinskej ul. Žiaci z týchto škôl navštevujú 
knižnicu ako čitatelia, zúčastňujú sa na podujatiach, ktoré knižnica organizuje. V roku 2012 
sme zorganizovali 4 výstavy výtvarných prác zdravotne znevýhodnených občanov.  

 
3. 5 Týždeň slovenských knižníc 
 
V Týždni slovenských knižníc (26. 3. – 30. 3. 2012) knižnica zorganizovala 27 podujatí, na 
ktorých sa zúčastnilo 403 návštevníkov. Možnosť bezplatného zápisu  využilo 487 
používateľov, amnestiu využilo 142 zábudlivých čitateľov, knižnici sa vrátilo 286 
dokumentov. 
Ťažiskovým podujatím bol  6. ročník spoločného podujatia piatich verejných knižníc 
v hlavnom meste - Jarný maratón s knihou. Na pokračovanie sme čítali knihu Romana 
Brata Škola za rohom.  
V pobočke na Záhrebskej ul. sme predstavili detským čitateľom a ich rodičom a starým 
rodičom prvé podujatie z cyklu zážitkového rodinného čítania Čítanie nás baví – 
dramatizáciu knihy Márie Ďuríčkovej o Guľkovi Bombuľkovi. 
V pobočke na Panenskej ul. sme v spolupráci so SPŠE na Zochovej ul. pripravili pre 
seniorov literárne pásmo - dramatizáciu diela Jozefa Horáka.  
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3. 6 Podujatia v letnej čitárni v Medickej záhrade 
 
V letnej čitárni sme zorganizovali 9 podujatí a 3 výstavy: 4 podujatia pre deti a mládež (2 
predstavenia Bratislavského bábkového divadla, autorskú besedu českej spisovateľky Ivony 
Březinovej v spolupráci s vydavateľstvom Albatros a podujatie z cyklu zážitkového rodinného 
čítania Čitanie nás baví), 5 podujatí pre dospelých (autorské čítania v spolupráci 
s vydavateľstvom Gorila, literárny večer mladých slovenských autorov v spolupráci 
s čajovňou Tvoja čajová záhrada, podujatie z cyklu Rozprávanie o Bratislave, po prvýkrát 
cestovateľská videoprojekcia Cestovanie do divočiny). V priestoroch letnej čitárne sa konali 3 
výstavy – výstava výtvarných prác žiakov ZUŠ na Podjavorinského ul., výstava ilustrátorov 
ocenených na BIB 1967 – 2011 v spolupráci s Bibianou a výstava výtvarných prác 
staromestských detí. 
 
3. 7 Výstavy  
 
V roku 2012 knižnica realizovala 22 výstav (z toho 3 v letnej čitárni v Medickej záhrade), na 
ktorých sa zúčastnilo 19 704 návštevníkov. Pobočka na Panenskej ul. zorganizovala v roku 
2012 v spolupráci so združením výtvarníkov Detvianska umelecká kolónia 5 výstav členov 
tohto združenia, výstavu plagátov Bratislava – história a pohľad do budúcnosti, výstavu 
výtvarných prác žiakov ZUŠ na Podjavorinskej ul. 
Centrálna knižnica na Blumentálskej ul. v spolupráci s Medzinárodným domom umenia pre 
deti BIBIANA sprístupnila výstavu ilustrátorov ocenených na BIB 2011 a výstavu karikatúr 
Klubu bratislavských karikaturistov Naše menu: kniha. 
V pobočka na Západnom rade 5 sa v spolupráci s Goetheho inštitútom uskutočnila výstava 
plagátov zameraných na ochranu životného prostredia nemeckého autora Klausa Staecka, 
v pobočke na Karadžičovej ul. sme pripravili 7. ročník výstavy prác nevidiacich 
a slabozrakých detí – Zastretý farebný svet.   
 
3. 8 Spoločné podujatia verejných knižníc v Bratislave 
 
V roku 2012 pokračovala spolupráca knižnice s verejnými knižnicami hlavného mesta - 
Mestskou knižnicou, Knižnicou Ružinov, Knižnicou Bratislava-Nové Mesto a Miestnou 
knižnicou Petržalka. Okrem 6. ročníka Jarného maratónu s knihou (v rámci Týždňa 
slovenských knižníc) sme sa podieľali na organizácii 5. ročníka Bratislavskej burzy kníh 
v rámci akcie Bratislava pre všetkých, ktorej hlavným organizátorom bola Mestská 
knižnica. Do Bratislavskej burzy kníh sme poskytli 2 261 k. j. (knihy vyradené z fondu 
knižnice, dary od súkromných osôb). Finančný výťažok bol použitý na nákup zvukových kníh 
pre oddelenie zrakovo postihnutých a nevidiacich Mestskej knižnice. 
Zapojili sme sa do 3. ročníka celomestskej literárnej súťaže vlastnej tvorby bratislavských 
žiakov Bratislava, moje mesto, ktorej výsledky budú vyhlásené v apríli 2013. 
 

4  Propagácia, public relations 
 

V roku 2012 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,  
Západoslovenskej televízii, v Staromestských novinách, v periodikách Bratislavské noviny 
a Bratislavský kuriér.  

 
  

http://www.staremesto.sk/
http://www.infolib.sk/
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5  Automatizácia a internetizácia knižnično-informačných služieb a procesov 
 

Knižnica poskytovala v roku 2012 svojim používateľom plne automatizované 
knižnično-informačné služby s možnosťou vyhľadávania v online katalógu sprístupnenom na 
internete a  online rezervácie dokumentov. 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.  
Prístup na internet využilo 2 999 používateľov (o 649 menej ako v roku 2011). Zaznamenali 
sme 38 163  prístupov na našu webovú stránku (o 5 612 viac ako v roku 2011), z toho  
13 861 prístupov do online katalógu. Na webovej stránke knižnice sme počas roka realizovali 
3 ankety pre používateľov, na ktorých sa zúčastnilo 464 respondentov. 

Používatelia mali v roku 2012 k dispozícii 19 verejných internetových staníc na 
všetkých pracoviskách knižnice, v letnej čitárni v Medickej záhrade bolo k dispozícii 
bezplatné wifi pripojenie na internet.  
Všetky pracoviská knižnice sú pripojené na vysokorýchlostný internet. Vo všetkých 
pobočkách sú pevné IP adresy. 
Počas roka 2012 sme vlastné webové sídlo www.starlib.sk priebežne dopĺňali o nové 
informácie a aktualizovali v súlade s platnými štandardmi pre informačné systémy verejnej 
správy. Na webovom sídle knižnice sme v roku 2012 realizovali 3 ankety, na ktorých sa 
zúčastnilo 464 respondentov. V celoslovenskej súťaži o najlepšie knižničné webové sídlo 
TOP WebLib  získala knižnica čestné uznanie za trvalo kvalitné webové sídlo. 
 

6  Organizácia práce, riadiaca, kontrolná činnosť a metodická činnosť 
6.1 Riadiaca činnosť, organizácia práce 
 

Vedenie knižnice zabezpečovalo v roku 2012 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 sedem porád vedenia knižnice a  2 porady riaditeľov 
a metodikov verejných knižníc v hlavnom meste. Riaditeľka knižnice sa pravidelne 
zúčastňovala na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto. 

V priebehu roku 2012 bolo vypracovaných päť dokumentov, tri interné predpisy 
a osem príkazov riaditeľa. 
Koncepčné materiály: 

 Koncepcia vybudovania knižnice v Kultúrnom centre Pistory 

 Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia za rok 2011; 

 Návrh rozpočtu na roky 2013 - 2015; 

 Plán hlavných cieľov a úloh Staromestskej knižnice na rok 2013; 

 Plán vnútornej kontroly na rok 2013; 
Interné predpisy: 

 Interný predpis č. 1/2012 - Knižničný poriadok Staromestskej knižnice; 

 Interný predpis č. 2/2012 - Zásady hospodárenia s majetkom a finančnými 
prostriedkami v Staromestskej knižnici; 

 Interný predpis č. 3/2012 - Odpisovanie dlhodobého majetku v podmienkach 
Staromestskej knižnice. 

Príkazy riaditeľa: 

 Príkaz riaditeľa č. 1/2012 - poskytnutie finančných prostriedkov na MHD 
zamestnancom Staromestskej knižnice;  

 Príkaz riaditeľa č. 2/2012 - menovanie vyraďovacej komisie knižničného fondu;  

 Príkaz riaditeľa č. 3/2013 - menovanie mzdovej komisie a komisie pre 
posudzovanie ponúk pri verejnom obstarávaní; 

 Príkaz riaditeľa č. 4/2012 - menovanie akvizičnej komisie; 

http://www.starlib.sk/
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 Príkaz riaditeľa č. 5/2012 - zmena v poskytovaní finančných prostriedkov na MHD 
zamestnancom Staromestskej knižnice od 1. apríla 2012; 

 Príkaz riaditeľa č. 6/2012 - pozastavenie poskytovania finančných prostriedkov 
na MHD zamestnancom Staromestskej knižnice od 1. augusta 2012; 

 Príkaz riaditeľa č. 7/2012 - Poverenie pracovníkov dispozičným oprávnením 
a podpisovaním  účtovných  prípadov  pri rozpočtovom hospodárení 
Staromestskej knižnice; 

 Príkaz riaditeľa č. 8/2012 - vykonanie inventarizácie majetku, pohľadávok 
a záväzkov v roku 2012 – menovanie inventarizačnej a vyraďovacej komisie 
v roku 2012        
 

6.2 Kontrolná činnosť 
 

Vnútorná kontrolná činnosť knižnice vychádzala v roku 2012 zo Zásad kontrolnej 
činnosti a Zásad finančnej kontroly. V rámci plánu vnútornej kontroly sa vykonalo  52 kontrol 
(finančné plánované, predbežné, priebežné, kontroly evidencie, pohybu a ochrany 
knižničného fondu, skladových priestorov, evidencie počítačov na všetkých pracoviskách), 
z toho 18 námatkových. 

Vedenie knižnice nezaznamenalo v roku 2012 ani jednu ústnu alebo písomnú 
sťažnosť či petíciu. 

 
6.3 Metodická činnosť 

 
Vnútroknižničná metodická činnosť bola v roku 2012 zameraná najmä na 

usmerňovanie činnosti pobočiek pri evidovaní pokút (príjmové pokladničné doklady 
a počítačové výstupy z knižnično-informačného systému), kontrolu poriadku na 
pracoviskách, úroveň podujatí. Uskutočnilo sa 5 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, Žilinskej a Prešovskej univerzity. V septembri  2012 plnila knižnica 
funkciu školiaceho pracoviska pre študenku 3. ročníka Katedry knižničnej a informačnej vedy 
FFUK, 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 pobočky na Západnom rade 5, 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 realizovala v priebehu 1. až 3. štvrťroka roka 2012. Stavebné a interiérové práce boli 
ukončené  v auguste 2012. Investorom týchto stavebných prác bola mestská časť Staré 
Mesto, ktorá zabezpečila vypracovanie projektovej dokumentácie, výber dodávateľa 
a stavebné povolenie. Slávnostné otvorenie nového Centra pre deti a mládež sa uskutočnilo 
3. októbra 2012. Nákup zariadenia do novovybudovaného oddelenia (regály, výpožičný pult, 
pracovné stoly, stoličky, šatňové skrinky) sme realizovali koncom roka 2010. 
V auguste 2012 sme z vlastného rozpočtu zabezpečili základné hygienické vymaľovanie 
priestorov pôvodnej budovy centrálnej knižnice na Blumentálskej ul. Mestská časť Bratislava-
Staré Mesto zabezpečila výsadbu zelene v bezprostrednom okolí centrálnej knižnice a tiež 
opravu víchricou poškodeného dreveného prístreška letnej čitárne v Medickej záhrade, ktorá 
bola uhradená z rozpočtu mestskej časti. 
V júli 2012 sme zaznamenali vlámanie do pivničných priestorov, ktoré má v prenájme 
centrálna knižnica na Blumentálskej ul. v obytnom dome na Odborárskom nám. 6.  Knižnica 
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oznámila krádež a poškodenie zámkov na Obvodnom oddelení PZ Bratislava-Staré Mesto 
východ. Obhliadkou bolo zistené odcudzenie detského domčeka z drevenej konštrukcie 
a látkového obalu v hodnote 45,01 €. Náklady na opravu pivničných dverí a výmenu zámku 
boli 90 €. Oznámenie bolo dňa 28. 8. 2012 uložené v zmysle zákona o priestupkoch, pretože 
sa v zákonnej lehote nepodarilo zistiť osobu, ktorá skutok vykonala.  
 

  
7.2 Technické a počítačové vybavenie  
K 31. 12. 2012 mala knižnica 38 počítačov, s výnimkou dvoch všetky s pripojením na 
internet. Používateľom bolo k dispozícii 19 verejných internetových staníc. Z dotácií MK SR 
a Bratislavského samosprávneho kraja sme zakúpili 6 nových počítačov pre čitateľov, z toho 
jeden so zvukovým výstupom pre zrakovo znevýhodnených, multifunkčné zariadenie, x-box 
s hrami pre deti a mládež, 2 čítačky elektronických kníh a 4 MP3 prehrávače. 
 

8  BOZP, PO 
 

Knižnica venovala systematickú pozornosť bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a protipožiarnej ochrane.  

V roku 2012 boli na všetkých pracoviskách knižnice podľa § 21 ods. 4 vyhlášky MV 
SR č.719/2002 Z. z. vykonané kontroly prenosných hasiacich prístrojov. V októbri 2012 sa 
uskutočnilo školenie BOZP, ktoré absolvovali všetci zamestnanci knižnice. 

 
9  Zamestnanci, vzdelávanie 

9.1 Zamestnanci 
 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný stav) za rok 2012 bol 20,4 (o 1,4 
zamestnanca menej ako v roku 2011), z toho 14 vykonávalo knihovnícke činnosti. 
V službách pracovalo 11 zamestnancov. Z celkového počtu boli 4 zamestnanci s  
vysokoškolským vzdelaním. Počet zamestnancov - fyzické osoby bol 22, priemerná mesačná 
mzda činila 586,61 €, priemerný vek zamestnancov dosiahol 55,68 roka. Priemerná 
mesačná mzda sa v porovnaní s rokom 2011 zvýšila o 10,07 € z dôvodu dlhodobej 
práceneschopnosti jednej zamestnankyne. 
Vedenie knižnice uzavrelo na rok 2012 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. 
 
9.2 Vzdelávanie zamestnancov 
 
 V roku 2012 venovala knižnica pozornosť vzdelávaniu zamestnancov v rámci svojho 
finančného rozpočtu. Zamestnanci knižnice sa zúčastnili na 21 odborných seminároch, 
prednáškach a školeniach organizovaných profesijnými odbornými organizáciami, 
združeniami a vzdelávacími inštitúciami, prevažne v Bratislave, prípadne na náklady 
organizátorov. 
 
9.3 Publikačná a prednášková činnosť zamestnancov  
 

1. KOPÁČIKOVÁ, Judita: Mládež a čítanie. Výskum čítania mládeže v SR. In: ITlib, 2011 
(vydaný v roku 2012), roč. 15, č. 3, s. 33 – 36. Dostupné na 
http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib113/kopacikova.htm 

2. KOPÁČIKOVÁ, Judita: Čitateľská gramotnosť mládeže  na Slovensku. Výskum čítania 
mládeže vo veku 13 – 19 rokov. Prednáška na Valnom zhromaždení SAK konanom 
v Martine dňa 7. marca 2012. 

http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib113/kopacikova.htm
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3. KOPÁČIKOVÁ, Judita: Mládež a čítanie. Interpretácia výsledkov výskumu čítania 
mládeže vo veku 13 – 19 rokov na Slovensku. Prednáška na 18. konferencii o 
informačných zdrojoch konanej v Prahe dňa 22. - 24. 5. 2012. Dostupné na  
http://www.inforum.cz/sbornik/2012/3/ 

4. KOPÁČIKOVÁ, Judita: Projektový manažment. Prednáška na kurze Knihovníckeho 
odborného minima konanom v Bratislave dňa 8. júna 2012. 

5. KOPÁČIKOVÁ, Judita: Základy manažmentu a marketingu v knižniciach.  
Prednášky na kurzoch Knihovníckeho odborného minima konaných v Bratislave dňa 8. 
júna 2012. 

6. KOPÁČIKOVÁ, Judita: Zelená pre seniorov v Bratislave. Prednáška na seminári 
Komunitná knižnica 6 konanom v Banskej Bystrici dňa 24. 10. 2012. Dostupné na 
http://www.vthk.sk/files/kk_6_BB/kopacikova_KK_BB.pdf 

7. LESAYOVÁ, Jaroslava: Keď partnerstvo znamená nebyť sám so svojimi snami... In: 
Bulletin slovenskej asociácie knižníc, 2012, roč. 20, č. 2, s. 27 – 28. Dostupné na 
http://www.sakba.sk/bulletin/?rok=2012&cislo=2 
 

9.4 Dobrovoľníci 
 

V roku 2012 využila knižnica prácu dobrovoľníkov spoločnosti DELL, s. r. o. pri 
zabezpečení prevádzky letnej čitárne v Medickej záhrade,  pri organizovaní kultúrno-
vzdelávacích podujatí (10 dobrovoľníkov) a pri rekonštrukcii budovy centrálnej knižnice na 
Blumentálskej 10/a a príprave otvorenia Centra pre deti a mládež (12 dobrovoľníkov). 
 

10  Celoslovenské aktivity, spolupráca knižníc 
 

Knižnica bola v roku 2012 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 2012 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 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 2012 sa knižnica zapojila do medzinárodného projektu Benchmarking knižníc, ktorého 
cieľom je vytvoriť a testovať benchmarkingový systém pre hodnotenie knižníc, pomôcť 
knižniciam analyzovať vlastné výkony, porovnať ich s inými knižnicami, efektívne využiť 
štatistické údaje.Do projektu sa zapojilo 190 českých a slovenských knižníc. 
 
 
  

http://www.inforum.cz/sbornik/2012/3/
http://www.vthk.sk/files/kk_6_BB/kopacikova_KK_BB.pdf
http://www.sakba.sk/bulletin/?rok=2012&cislo=2
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II. časť 
 

Komentár k plneniu rozpočtu za rok 2012 
 

Staromestská knižnica je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou napojenou 
na rozpočet svojho zriaďovateľa m. č. Bratislava Staré-Mesto.  
Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2012 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, 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 20. 12. 2011 uznesením č. 123/2011 a boli určené takto: 
 
Príjmy spolu            10 000 € 
Výdavky spolu         294 000 € 
 z toho: 
 600 - Bežné výdavky (ZF: 41)       294 000 € 
 z toho: 
 610 - Mzdy, platy a osobné vyrovnania      161 000 € 
 620 - Poistné a príspevok do poisťovní        54 000 € 
 630 - Tovary a služby          78 150 € 
 640 - Bežné transfery                850 €  
 Záväzné ukazovatele a limity 

 reprezentačné výdavky                 200 € 

 príspevok do sociálneho fondu 1,5 % z objemu vyplatených platov. 
 
1. Príjmy 
 
 Príjmy na rok 2012 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.  
 
Príjmy: 
 

 Rozpočet v tis. € Upravený v tis. € Skutočnosť v € 

pol. 223 001 zápisné 10  10 483,04 
pol. 243 úroky 0  9,37 

Spolu: 10  10 482,41 
 
 

 Príjmy zo zápisného a úroky boli poukázané na účet zriaďovateľa.  
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2. Výdavky 
 

 Skutočnosť 
2010 

Skutočnosť 
2011 

Rozpočet 
2012 

Skutočnosť 
2012 

pol. 600 Bežné výdavky 
z toho: 

416 687 329 649 294 000 303 704,31 

ZF 41 411 687 321 499  294 007,31 
ZF 111 5 000 3 000  7 497,00 
ZF 72  5 150  2 200,00 

 
V roku 2012 boli knižnici poskytnuté aj mimorozpočtové finančné dotácie, granty : 
- Komunitná nadácia Bratislava - Fond Táne Rosovej 
  na projekt Čítanie nás baví         700 € ZF: 72 
- Bratislavký samosprávny kraj na projekt Zelená pre seniorov  1 500 € ZF: 72 
- MK SR na nákup kníh       2 500 € ZF: 111 
- MK SR na technické vybavenie novovybudovaného  
  Centra pre deti a mládež na Blumentálskej ul.    4 997 € ZF: 111 
Celkom vo výške:        9 697 € 
Okrem toho Slovenská asociácia knižníc uhradila z vlastných finančných prostriedkov odmenu 
pre školiteľa kurzu Internet a e-mail pre seniorov vo výške 200 €. 
Firma Lehor s. r. o. Bratislava sponzorovala vo výške 100 € výstavu nevidiacich 
a slabozrakých detí - z vlastných prostriedkov uhradila občerstvenie a zakúpila výtvarné 
pomôcky. 
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         vo VÚB Bratislava bol 50,95 € 

 Stav príjmového účtu č. 2057853257/0200  vo VÚB Bratislava bol 26,60 € 
budú predmetom finančného vysporiadania v roku 2013. 
 
3. Čerpanie sociálneho fondu 

 
PRÍJMY ROZPOČET v € SKUTOČNOSŤ v € 

Stav k 1. 1. 2011 1 066,89 1 066,89 
Prídel z rozpočtu do fondu 2 000,00 1 970,82 
Úroky 0 0,44 
Spolu: 3 066,89 3 038,15 
 
 
VÝDAVKY ROZPOČET v € SKUTOČNOSŤ v € 

Príspevok na závodné stravovanie 2 900,00 1 970,85 
Poplatky banke 166,89 94,19 
Spolu: 3 066,89 2 065,04 
 
Zostatok účtu č. 107-61430-012 k 31. 12. 2012    973,11 €. 
 
4. Stav správy majetku 
  
V zmysle rozhodnutia starostky m. č. Bratislava-Staré Mesto č. 42/2012 z 29. 10. 2012  bola 
nariadená inventarizácia majetku k 31. 12. 2012.  
Príkazom riaditeľky Staromestskej knižnice č. 8/2012 z  22. 11. 2012 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. 2012. 
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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. 2012 je uvedený v tabuľke č. 12 v Prílohe č. 1.  
 
Prehľad príjmov bežného rozpočtu za roky: 
 
Rok  Rozpočet v €  Skutočnosť v € % plnenia 
_______________________________________________________ 
2010  10 000   11 675,71  116,76 
2011  10 000   11 477,76  114,78 
2012  10 000   10 482,41  104,82 
 
 
Čerpanie niektorých vybraných prevádzkových výdavkov za rok 2012 podľa 
ekonomickej klasifikácie: 
  

Pol. Názov Skutočnosť 
2010 

Skutočnosť 
2011 

Rozpočet 
2012 

Skutočnosť 
2012 

% Index 
12/11 

612 cestovné  1 173 1 202 425 426 100,20 35,44 
632001 energie 19 000 23 368 22 164 21 140 95,38 90,46 
633009 knihy, čas. 46 257 33 786 25 023 28 559 114,13 84,53 
633  materiál celkom 55 975 42 819 28 065 38 087 135,71 88,95 
635 údržba celkom 17 603 6 957 6 540 6 539 99,99 93,99 
636 nájomné celkom 12 166 11 540 11 458 11 456 99,98 99,26 
637 služby celkom 29 196 20 808 16 966 17 663 104,11 84,88 
        
600 Bežné výdavky 416 687 329 649 294 000 *303 704 103,30 92,13 
610 mzdový fond 167 682 159 126 149 409 149 408 99,99 93,89 
620 poistné, prísp. 55 668 53 901 50 830 50 827 99,99 94,30 
630 tovary, služby 157 578 115 639 93 038 **93 020 99,98 80,44 
640 bež. transfery 1 934 982 723 752 104,01 76,58 
        
700 Kapitálové 

výdavky 
0 7 952 0 0 0 0 

 

*  sú započítané mimorozpočtové prostriedky a granty 
** nie sú započítané mimorozpočtové prostriedky a granty   
 
Z celkového rozpočtu na rok 2012 vo výške 294 000 € mzdy tvorili 50,82 %, poistné 17,29 %, 
tovary a služby bez grantov 31,64 % a bežné transfery 0,25 %. 
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Graf č. 1 Čerpanie prevádzkových výdavkov v rokoch 2010 – 2012 
 

 
 

 
 
Graf č. 2 Čerpanie vybraných prevádzkových výdavkov v rokoch 2010 - 2012 
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Príloha – tabuľky, grafy 
 
 
Tabuľka č. 1 
Prehľad plnenia plánu základných ukazovateľov knižnice za rok 2012 

 

POLOŽKA PLÁN SKUTOČNOSŤ PLNENIE v % 

PRÍRASTOK KF 4 100 4 186 102,09 

VÝPOŽIČKY 340 000 376 777 110,81 

POUŽÍVATELIA 5 000 5 074 101,48 

VZDEL. A KULT. SPOL. PODUJATIA 150 252 168,00 

PRÍJMY 10 000 10 482,41 104,82 

 
 
 
Merateľné ukazovatele na rok 2012 
 

POLOŽKA PLÁN SKUTOČNOSŤ PLNENIE v % 

Počet čitateľov 5 000 5 074 101,48 

Počet zakúpených kníh* 4 100 2896 70,63 

Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí 150  252 168 

 
*Pozn. Celkový prírastok knižničného fondu bol 4 186 k.j., z toho 1 290 k.j. knižnica získala 
darom. 
  



 
 

22 

 

Tabuľka č. 2 
Prehľad plnenia základných ukazovateľov činnosti a ostatné údaje za rok 2012 

 

U K A Z O V A T E Ľ ROK 2012 

Knižničný fond 133 560 

Počet zväzkov na 1 registrovaného používateľa 26,32 

Prírastok knižničného fondu 4186 

Ročný prírastok knižničného fondu na 1 registrovaného používateľa 0,82 

Obrat knižničného fondu 1,47 

Počet obyvateľov m. č. Bratislava-Staré Mesto k 30. 9. 2012 38 856 

Počet k. j. na 1 obyvateľa 1,59 

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

0,73 

Počet používateľov 5 074 

Počet pracovníkov v službách 11 

Počet používateľov na 1 pracovníka v službách 461,27 

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

13,06 

Počet výpožičiek 376 777 

Počet výpožičiek na 1 registrovaného používateľa 74,26 

Počet výpožičiek na 1 pracovníka v službách 34 252,45 

Počet výpožičiek na 1 obyvateľa m. č. Bratislava-Staré Mesto 13,05 

Počet školopovinných detí m. č. Bratislava-Staré Mesto 2 547 

Počet používateľov - školopovinných detí  1 550 

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

7,81 

Počet študovní a čitární + sezónne pracovisko 10 

Počet študijných miest 173 

Počet verejných internetových staníc  19 

Počet pobočiek 5 

Počet pracovníkov 20,4 

Rozloha v m
2 

1 192 
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Tabuľka č. 3 
Prehľad plnenia základných ukazovateľov činnosti za rok 2012 podľa jednotlivých 
pobočiek 
 

ukazovateľ 

B
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m
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á
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Z
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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 1 089 369 1 339 695 694 0 4 186 

používatelia 1 100 516 1 573 960 925 0 5 074 

návštevníci 16 907 8 553 23 624 14 001 9 327 3 794 76 206 

výpožičky 73 769 29 457 134 182 60 055 67 175 12 139 376 777 

vzdel. a kult. 
podujatia 73 24 45 30 68 13 253 

tematické 
výstavky 20 27 16 15 21 0 99 

výstavky knižných 
noviniek 34 26 18 12 20 0 110 

nástenky 31 0 45 22 36 0 134 

vyradené knihy 274 4 43 729 374 0 1 424 

 
 

Tabuľka č. 4  
Vzdelávacie a kultúrne podujatia za rok 2012 
 

podujatie 

B
lu
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á
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besedy 5 2 7 2 0 4 20 

výstavy 1 1 15 1 1 3 22 

súťaže, kvízy 4 4 2 5 4 0 19 

iné (posedenie, 
čítanie, koncerty) 

1 4 6 3 0 6 20 

informačná 
výchova deti 

42 7 2 10 9 0 70 

informačná 
výchova seniori 

0 0 2 0 0 0 2 

exkurzie 9 3 9 6 50 0 77 

slávnostné zápisy 11 3 2 3 4 0 23 

Celkom 76 24 42 32 72 7 253 

Návštevníci 
podujatí spolu 

1 668 912 20 678 889 1 488 1 363 26 998 
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Tabuľka č. 5 
Výpožičky absenčné, prezenčné, poskytnuté bibliografické informácie za rok 2012 

 

 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 73 769 56 370 76,41 17 399 23,59 28 189 38,21 11 061 17 128 25 

Karadžičova 29 457 17 077 57,97 12 380 42,03 15 449 52,45 4 527 10 922 10 

Panenská 134 182 107 494 80,11 26 688 19,89 85 767 63,91 73 280 12 487 105 

Záhrebská 60 055 40 422 67,30 19 633 32,70 22 822 38,00 9 314 13 508 32 

Západný rad 67 175 46 409 69,09 20 766 30,91 6 488 9,66 2 678 3 810 9 

Letná čitáreň 12 139 912 7,51 11 227 92,49 11 227 92,49 0 11 227 0 

S P O L U 376 777 268 684 71,31 108 093 28,69 169 942 45,10 100 860 69 082 181 

 
 
Tabuľka č. 6 
Výpožičky podľa druhu literatúry za rok 2012 

 

Pracovisko 
Odborná 
literatúra 
dospelí 

Krásna 
literatúra 
dospelí 

Odborná 
literatúra 
pre deti 

Krásna  
literatúra 
pre deti 

Špeciálne 
dokum. 

Periodiká SPOLU 

Blumentálska 5 291 32 493 1 793 5 961 42 28 189 73 769 

Karadžičova 589 8 922 1 231 3 250 16 15 449 29 457 

Panenská 14 356 34 059 0 0 0 85 767 134 182 

Záhrebská 5 075 23 718 1 989 6 398 53 22 822 60 055 

Západný rad 4 164 29 972 5 657 20 894 0 6 488 67 175 

Letná čitáreň 0 912 0 0 0 11 227 12 139 

S P O L U 29 475 130 076 10 670 36 503 111 169 942 376 777 
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Graf č. 3 
Výpožičky podľa druhu literatúry za rok 2012 
 

 

 
 
Tabuľka č. 7 
Používatelia podľa jednotlivých pobočiek a kategórií za rok 2012 
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deti do 15 r. 444 229 0 447 430 1 550 

dospelí 656 287 1 573 513 495 3 524 

z toho  
   študenti 

116 50 686 88 175 1 115 

   dôchodcovia 236 116 399 246 175 1 172 

   ostatní 304 121 488 179 145 1 237 

SPOLU 1 100 516 1 573 960 925 5 074 
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Graf č. 4 
Používatelia podľa jednotlivých kategórií za rok 2012 
 

 
 
 
Tabuľka č. 8 
Stav (v k. j.) a finančná hodnota knižničného fondu v € podľa jednotlivých pobočiek 
k 31. 12. 2012 
 

Pracovisko 
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Blumentálska 26 255 90 839,05 1 089 4 936,95 280 502,04 27 064 95 273,96 

Karadžičova 11 178 37 727,26 369 2 270,51 5 13,84 11 542 39 983,93 

Panenská 38 248 134 368,16 1 339 5 371,09 56 158,12 39 531 139 581,13 

Záhrebská 31 489 78 604,57 695 3 582,74 731 519,02 31 453 81 668,29 

Západný rad 23 652 67 351,99 694 3 779,01 376 686,21 23 970 70 444,79 

S P O L U 130 822 408 891,03 4 186 19 940,30 1 448 1 879,23 133 560 426 952,10 

 
  

1550; 31% 

1115; 22% 

1237; 24% 

1172; 23% 

Používatelia podľa kategórií  

deti

študenti

dospelí

dôchodcovia
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Tabuľka č. 9 
Stav knižničného fondu (v k. j.) k 31. 12. 2012 podľa jednotlivých pobočiek a druhu 
literatúry 
 

Pracovisko 
Literatúra pre dospelých Literatúra pre deti Špec. 

dok. 
SPOLU 

náučná krásna spolu náučná krásna spolu 

Blumentálska 6 236 14 152 20 388 1 488 5 042 6 530 146 27 064 

Karadžičova 1 488 6 231 7 719 897 2 879 3 776 47 11 542 

Panenská 19 533 19 590 39 123 126 256 382 26 39 531 

Záhrebská 6 097 15 990 22 087 1 645 7 595 9 240 126 31 453 

Západný rad 3 818 11 722 15540 1 700 6 605 8 305 125 23 970 

S P O L U 37 172 67 685 104 857 5 856 22 377 28 233 470 133 560 

 
Graf. č. 5 
Zloženie knižničného fondu podľa druhu literatúry v roku 2012  
 

 
 

Tabuľka č. 10 
Prírastok knižničného fondu podľa jednotlivých pobočiek a druhu literatúry za rok 
2012 
 

Pracovisko 
Literatúra pre dospelých Literatúra pre deti Špec. 

dok. 
SPOLU 

náučná krásna spolu náučná krásna spolu 

Blumentálska 304 489 793 64 232 296 0 1 089 

Karadžičova 19 246 265 19 85 104 0 369 

Panenská 531 790 1321 2 16 18 0 1 339 

Záhrebská 93 373 466 34 195 229 0 695 

Západný rad 94 336 430 45 219 264 0 694 

S P O L U 1 041 2 234 3 275 164 747 911 0 4 186 
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Graf č. 6 
Prírastok knižničného fondu podľa druhu literatúry za rok 2012 

 

 

 
 
Graf č. 7 
Porovnanie plnenia základných ukazovateľov činnosti za roky 2010 – 2012 
 
 

a) Prírastok knižničného fondu za roky 2010 - 2012 
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b) Výpožičky za roky 2010 – 2012 

 

 

 
 

c) Používatelia za roky 2010 – 2012 
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d) Vzdelávacie a kultúrno-výchovné podujatia za roky 2010 - 2012 

 

 
 

 

e) Využívanie verejných internetových staníc za roky 2010 – 2012 
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f) Prístupy na webové sídlo za roky 2010 – 2012 
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Tabuľka č. 11 
Plnenie rozpočtu za rok 2012 
  
Položka  Podp.              N á z o v Skutočnosť Rozpočet Skutočnosť % 

        upravený     

      r. 2011 r. 2012 r. 2012   

200     11 477,76 10 000 10 482,41 104,73  

    z toho:         

223 001 
za predaj výrobkov, tovarov, 
služieb 11 448,25 10 000 10 473,04 104,73 

243   úroky z finančných účtov 29,51 0 9,37   

              

600   BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 329 649,30 294 000 303 704,31 103,30  

    z toho:         

              

610   MZDY, PLATY SPOLU: 159 126,00 149 409 149 408,35 99,99  

    v tom:         

611   Tarifný plat 130 921,03 125 289 125 299,67 100,01  

612   Príplatky  22 084,97 20 020 20 012,89 99,96  

614   Odmeny  6 120,00 4 100 4 095,79 99,90  

              

620   
POISTNÉ A PRÍSP.ZAM. 
SPOLU: 53 901,02 50 830 50 826,74 99,99  

    z toho:         

621   Poistné do Všeob. zdr. poisťovne 10 735,43 10 050 10 068,15 100,18  

623   Poistné do ostatných poisťovní 4 874,92 4 625 4 624,74 99,99  

625   
Poistné do Sociál. poisťovne 
spolu: 38 290,67 36 155 36 133,85 99,39  

    z toho:         

  001 na nemocenské poistenie 2 210,28 2 075 2 075,09 100,01  

  002 na starobné poistenie 22 257,87 20 924 20 924,19 100,01  

  003 na úrazové poistenie 1 297,83 1 239 1 238,32 99,94  

  004 na invalidné poistenie 3 429,84 3 312 3 311,74 99,99  

  005 poistné v nezamestnanosti 1 142,64 1 105 1 103,32 99,85  

  006 na garančné poistenie 401,39 400 382,88 95,72  

  007 poistné do rezervného fondu 7 550,82 7 100 7 098,31 101,40  

              

630   TOVARY A SLUŽBY SPOLU: 115 639,79 93 038 102 717,29 110,40  

    v tom:         

631   Cestovné náhrady spolu: 1 202,27 561 560,93 99,99  

    z toho:         

  001 tuzemské cestovné 930,49 425 424,78 99,95  

  002 zahraničné 271,78 136 136,15 100,11  

632   Energie a komunikácie spolu: 29 228,99 29 448 28 410,85 96,40  

    z toho:         

  001 energie  23 368,26 22 164 21 140,45 95,38  

  002 vodné, stočné 308,02 500 496,19 99,24  

  003 poštovné a telekom. služby 4 382,59 4 475 4 474,85 99,99  

633   Materiál spolu: 42 819,34 28 065 38 087,20 135,71  

    z toho:         

  001 interiérové vybavenie 1 614,62 35 34,99 99,97  

  002 výpočtová technika   157 4 927,21 313,83  
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  003 telekomunikačná technika   84 83,70 99,64  

  004 prevádzkové stroje, prístroje 69,40       

  006 všeobecný materiál 2 689,59 1 782 1 944,70 109,13  

  009 knihy, časopisy, noviny 36 786,47 25 023 28 559,01 114,13  

  010 prac. odevy a pomôcky 43,27       

  013 softvér 528,95       

  016 reprezentačné 199,48 200 163,61 81,80  

  018 licencie 705,60 784 2 373,98 302,80  

635   
Rutinná a štandardná údržba 
spolu: 6 956,71 6 540 6 539,29 99,99  

    z toho:         

  001 interiérové vybavenie         

  002 výpočtovej techniky 38,63 9 8,90 98,88  

  004 prevádzkových strojov, prístrojov 330,40 75 75,44 100,58  

  005 špeciálnych prístrojov a zariadení 104,04 546 545,83 99,97  

  006 budov a priestorov         

  009 softvéru 3 646,74 3 991 3 991,14 100,10  

  010 komunikačnej infraštruktúry 2 836,89 1 865 1 864,46 99,97  

636   Nájomné za prenájom spolu: 11 539,75 11 458 11 455,83 99,98  

    z toho:         

  001 budov, priestorov 11 539,75 11 458 11 455,83 99,98  

637   Služby spolu: 23 892,74 16 966 17 663,18 104,11  

    z toho:         

  001 školenia, kurzy, semináre 781,79 345 344,41 99,83  

  002 konkurzy a súťaže 22,00 0 340,00   

  003 
propagácia, reklama, inzercia, 
Web   0 57,24   

  004 všeobecné služby 3 668,77 2 300 2 439,28 106,05  

  005 špeciálne služby 1 238,05 1 156 1 156,36 100,03  

  012 poplatky a odvody 1 180,64 1 100 1 130,12 102,73  

  014 stravovanie 9 913,59 4 691 4 690,92 99,99  

  016 prídel do sociálneho fondu 2 135,04 1 971 1 970,82 99,99  

  027 
odmeny na základe dohôd o 
vyk.pr. 4 947,72 5 403 5 532,09 102,39  

  035 dane     2,95   

              

640   BEŽNÉ TRANSFÉRY SPOLU:           982,49 723 751,94 104,00  

    z toho:         

642 006 na členské príspevky - SSK 113,00 33 33,00 100,00  

  015 
na nemocenské dávky (náhr. príj. 
PN) 869,49 690 718,94 104,19  
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Tabuľka č. 12 

Stav správy majetku k 31.12.2012 

 
 

P. 
č. 

Účet Názov Stav 31.12.2011 Prírastky 
rok 2012     

Úbytky 
rok  2012 

k 31.12.2005 

Stav účtovný 
k 31.12.2012 

Oprávky 
k 31.12.2012 
 

1 13 Software 8 346,64      8 346,64    4 944,52  

2 14  Oceniteľné práva 389,30    389,30 389,30 

3 21 Budovy, haly 20 600,62   20 600,62  11 852,29 

4 22 Stroje,  prístroje 46 063,91  3 531,42 42 532,49 39 204,00 

5 23 Dopravné prostriedky        

6 24 Inventár       

7 31 Pozemky       

8 Spolu 
1-7 

Spolu riadok 1-7 75 400,47  - 3 531,42 71  869,05 56 390,11 

9   28 DHIM      

10 Spolu 
8-9 

Spolu riadok 8+9 75 400,47  - 3 531,42 71 869,05 56 390,11 

11  DHaNM 153 877,92  6 462,79 - 6 321,66 154 019,05  

12  Materiál      

13  Knižničný fond 408 891,03 19 940,30 - 1 879,23 426 952,10  

        
  Spolu riadky 10-13 638 169,42 26 403,09 - 11 732,31 652 840,20 56 390,11 

 
 


