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ÚVOD 
 
Staromestská knižnica je verejnou mestskou knižnicou, rozpočtovou organizáciou mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto. Svojou činnosťou v roku 2015 plnila poslanie vyplývajúce zo 
zákona č. 126/2015 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 2015 z Koncepcie rozvoja Staromestskej knižnice na 
roky 2015 – 2018 schválenej miestnym zastupiteľstvom Bratislava-Staré Mesto dňa 28. 
apríla uznesením č. 31/2015, Plánu hlavných cieľov a úloh Staromestskej knižnice na 
rok 2015 a zo Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020 
schválenej vládou SR 14. 12. 2014.  
Knižnično-informačnými službami v roku 2015 podporovala knižnica osobnostný rast svojich 
čitateľov (najmä detí, mládeže a seniorov), budovanie ich vzťahu ku knihám, pestovanie 
a rozvíjanie ich čitateľských návykov. Pozornosť sústredila na prekonanie 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 v roku 2015 na piatich 
pracoviskách, v letných mesiacoch (15. 6. 2015 – 31. 8. 2015) prevádzkovala sezónne 
pracovisko – letnú čitáreň v Medickej záhrade, prevádzkovala štyri samoobslužné knižné 
domčeky v letnej čitárni v Medickej záhrade, na Jakubovom, Americkom námestí a pred ZŠ 
na Mudroňovej ul. Samoobslužný knižný domček na kúpalisku na Búdkovej ceste knižnica 
demontovala z dôvodu zatvorenia kúpaliska.  
Vzdelávacími a kultúrno-výchovnými podujatiami reagovala na aktuálne kultúrno-
spoločenské výročia a udalosti, zapojila sa do viacerých celoslovenských projektov, úspešne 
pokračovala spolupráca s ostatnými verejnými knižnicami na území Bratislavského kraja.  

V oblasti automatizácie knižnično-informačných služieb a internetizácie sa sústredila 
najmä na poskytovanie služieb verejných internetových staníc na všetkých pracoviskách a  v 
spolupráci s verejnými knižnicami Bratislavského kraja sprístupňovala súborný online katalóg 
Infogate.  
V decembri 2015 knižnica po dvanásty raz udelila 5 laureátom ocenenie Rad Bobríka - 
knihovníka  za nezištnú pomoc a podporu pri jej budovaní, ocenila najaktívnejších čitateľov 
z každej pobočky. 
V rámci partnerstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s mestom Olomouc v ČR 
pokračovala v spolupráci s Knižnicou mesta Olomouca.  
Knižnica hospodárila v roku 2015 s rozpočtom 334 114 €, z toho bežné výdavky 
predstavovali 320 164 €. Finančné dotácie Ministerstva kultúry SR, Bratislavského 
samosprávneho kraja, Nadačného fondu DELL pri Nadácii Pontis, Slovenskej  asociácie 
knižníc a spoločnosti Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo predstavovali  13 950 €, 
z toho kapitálové výdavky 4 500 €. V porovnaní s rokom 2014 bol bežný rozpočet knižnice 
(dotácia od zriaďovateľa) vyšší o 5 000 €. Nákup kníh, novín a časopisov sa realizoval vo 
výške 30 814,08 €, príjmy za knižničnú činnosť predstavovali 10 720,48 €.  
Plán činnosti v merateľných ukazovateľoch knižnica splnila vo všetkých ukazovateľoch 
s výnimkou počtu zakúpených kníh (tabuľka č. 1 v prílohe).  
Výsledky v ostatných základných ukazovateľoch činnosti  sú uvedené v (tabuľkách č. 2 - 10, 
grafy č. 2 – 6 v prílohe), porovnanie plnenia základných ukazovateľov činnosti za roky 2012 – 
2015 v grafe č. 7 a – e. 
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I. časť   
Komentár k plneniu hlavných cieľov a úloh na rok 2015 

 
1  Doplňovanie, spracovanie a ochrana knižničného fondu 

 

1.1 Doplňovanie knižničného fondu 

Staromestská knižnica doplňovala a spracovávala knižničný fond pre všetky svoje 
pracoviská 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 a tiež potreby a požiadavky čitateľov. 
Na všetkých pracoviskách knižnica pokračovala v budovaní univerzálneho knižničného fondu 
– pre deti, mládež i dospelých čitateľov. V centrálnej knižnici na Blumentálskej buduje od 
roku 2011 špecializovaný fond literatúry pre  zdravotne znevýhodnených čitateľov (najmä 
zrakovo a sluchovo), v pobočke na Panenskej ul. 1 fond umenovednej literatúry, v pobočke 
na Západnom rade 5 od roku 2005 fond cudzojazyčnej literatúry. 
V roku 2015 získala knižnica finančné prostriedky na nákup knižničného fondu vo výške  
3 300 € z dotácie Ministerstva kultúry SR a 2 500 € z dotácie Bratislavského samosprávneho 
kraja, z ktorých zakúpila  693 k. j. odbornej a krásnej literatúry pre všetky pracoviská 
knižnice.   
V roku 2015 pokračovala v úspešnej kampani na podporu čítania Jednu knihu ročne – 
knižnici. Jej cieľom bolo osloviť návštevníkov a čitateľov knižnice, ktorí dosiahli vek 18 
rokov, aby darovali knižnici jednu knihu vydanú v aktuálnom roku. Profiláciu darovaných kníh 
raz mesačne posudzovala akvizičná komisia, knihy boli opatrené etiketou s exlibrisom 
kampane, menne a vecne spracované a sprístupnené čitateľom. Kampaňou knižnica získala 

do svojho zbierkového fondu 168 dokumentov v celkovej finančnej hodnote 1 123,50 €.  

1.1.1 Knihy 

 
Prírastok knižničného fondu predstavoval 4 502 k. j., z toho 2 973 k. j. kúpou a 1 529 k. j. 
darom, v nákladovej finančnej hodnote 23 258,10 €. Dôvodom poklesu celkového prírastku 
knižničného fondu v porovnaní s rokom 2014 o 13,56 % a prírastku knižničného fondu  
kúpou o 27,20 % bol znížený rozpočet. 
Náučná literatúra pre dospelých z celkového prírastku 4 502 k. j. predstavovala 1 283 k. j.  
(28,5 %), náučná literatúra pre deti a mládež predstavovala 154 k. j. (2,85 %). 
Prírastok knižničného fondu umenovednej študovne predstavoval 100 k. j. z oblasti 
architektúry, sochárstva, maliarstva, fotografie, hudby, výtvarného, filmového, divadelného a 
úžitkového umenia. Prínosom boli aj dary umelecky hodnotných dokumentov galérií, múzeí, 
informačných centier a súkromných osôb v hlavnom meste i celej SR. 
Knižný prírastok oddelenia cudzojazyčnej literatúry v pobočke na Západnom rade 5  bol 133 
k. j. prevažne krásnej literatúry pre dospelých a pre deti a mládež v českom, anglickom, 
nemeckom a viacjazyčná literatúra. 
Knižný fond oddelenia pre zdravotne znevýhodnených používateľov na pracovisku 
Blumentálska 10/a knižnica doplnila o 19 k. j. odbornej i krásnej literatúry. 
Do oddelení pre deti a mládež knižnica zakúpila 1 tematický rozprávkový kufrík, ktorý 
obsahuje rozprávkovú knihu, didaktickú pomôcku a spoločenskú hru.  
V roku 2015 začala knižnica budovať fond spoločenských hier s cieľom podporovať 
zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže, prispievať k rozvoju základnej informačnej 
gramotnosti, rozvíjať strategické myslenie, tímovú prácu a ponúkať rozmanitejšie knižnično-
informačné služby. Pre všetky pracoviská zakúpila 16 spoločenských hier v nákladovej 
finančnej hodnote 344,99 €.  
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Celkový stav knižničného fondu k 31.12. 2015 predstavoval 143 145 k. j. v nákladovej 
finančnej hodnote 496 250,36 €, z toho špeciálne (audiovizuálne) dokumenty tvorili 473 k. j. 
v nákladovej finančnej hodnote 3 884,74 €. 

 
Presné údaje podľa jednotlivých pobočiek sú uvedené v tabuľke č. 8 a 9, graf č. 5. Zloženie 
prírastku kníh je uvedené v tabuľke č. 10, graf. č. 6 v prílohe. 

1.1.2 Periodiká 

 
Knižnica odoberala 128 titulov denníkov a časopisov v 275 exemplároch, z toho darom 
získala 41 titulov v 74 exemplároch. Nákladová finančná hodnota odoberaných denníkov 
a časopisov bola 7 555,98 €, z toho predplatné  novín a časopisov na rok 2016 
predstavovalo 3 184 €. 
Pre potreby letnej čitárne 2015 bolo objednaných 68 titulov denníkov a časopisov v 75 

exemplároch v celkovej nákladovej hodnote 812,18 €, z toho darom knižnica získala 22 

titulov v 24 exemplároch.  

1.1.3 Elektronické informačné zdroje 

      
Od októbra 2012 knižnica v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou umožnila 
čitateľom prístup zdarma do databáz EBSCO host Research Databases (národná licencia) 
zo všetkých verejných internetových staníc v knižnici. 
Čitatelia centrálnej knižnice na Blumentálskej ul. 10/a so zrakovou nedostatočnosťou mali 
prístup k zvukovým knihám z digitálnej knižnice Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu v Levoči.   
 
1.2 Spracovanie knižničného fondu 
 
Knižničný fond je kompletne spracovaný v elektronickej podobe, od 1. 4. 2007 je čitateľom 
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 čitateľov v knižničnom fonde vypracovala knižnica interný Zoznam 
časopisov objednaných do Staromestskej knižnice na rok 2015, ktorý bol k dispozícii na 
všetkých pracoviskách a tiež v elektronickej forme na webovom sídle knižnice. 
 
V roku 2015 knižnica pokračovala v realizácii projektu Pamäť Starého Mesta. 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. Spracovala a archivovala 228 článkov z dennej tlače a časopisov. 

 
1.3 Revízia, vyraďovanie a ochrana knižničného fondu 
 
Z dôvodu zastaranosti, opotrebovanosti, duplicity a strát zavinených čitateľmi knižnica 
vyradila z knižničného fondu 1 603 k. j. v nákladovej finančnej hodnote 2 017,20 €. Všetky 
vyradené k. j. boli vyradené aj z evidencie knižničného fondu. Časť vyradených kníh 
ponúkne knižnica do Bratislavskej burzy kníh 2016 a v Staromestskom knižnom kolotoči v 
samoobslužných knižných domčekoch. 
Z dôvodu ochrany kníh pred mechanickým poškodením bol každý dokument získaný do 
knižničného fondu zabalený do ochrannej plastovej fólie. 
 

2  Knižnično-informačné služby 
 

Knižnica v roku 2015 poskytovala svoje služby v piatich stálych pracoviskách - pobočkách 
a sezónnom pracovisku - letnej čitárni v Medickej záhrade. S finančnou podporou 
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Nadačného fondu DELL pri Nadácii Pontis knižnica sprístupnila obyvateľom a návštevníkom 
Bratislavy ďalšie 3 samoobslužné knižné domčeky, kde si záujemcovia mohli bezplatne 
vypožičať knihy vyradené z fondu knižnice a dary od občanov.  
Pri poskytovaní knižnično-informačných služieb sa knižnica riadila Knižničným a výpožičným 
poriadkom Staromestskej knižnice a Cenníkom poplatkov a služieb, ktorý upravila v októbri 
2015 v súvislosti so zavedením nových služieb – požičiavanie spoločenských hier. 
Celkový týždenný výpožičný čas sa v porovnaní s rokom 2014 nezmenil - 46,5 hod. 
 
2.1 Letná čitáreň 
 
Letná čitáreň poskytovala svoje služby pod záštitou starostu mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto od 15. 6. 2015 do 31. 8. 2015 denne od 10.00 hod. do 18.00 hod., spolu 624 
výpožičných hodín. Služby boli bezplatné. Priemerne denne ju navštívilo 34 záujemcov, 
priemerná návštevnosť v pracovných dňoch bola 66,6 návštevníka.  
Návštevníkom bolo k dispozícii 45 študijných miest, bezplatné wifi pripojenie na internet.  
Knižnično-informačnú službu zabezpečovali dvaja externí pracovníci, jeden interný 
zamestnanec knižnice a 21 dobrovoľných pracovníkov zo spoločnosti Dell, s.r.o., z Ústrednej 
knižnice SAV a občianski dobrovoľníci.  
Letnú čitáreň navštívilo 4 655 návštevníkov, ktorí realizovali  8 593 výpožičiek periodík 
a kníh. 
Návštevníci mali k dispozícii 68 titulov v 75 exemplároch denníkov a časopisov v jazykoch 
slovenskom, českom, anglickom, nemeckom, poľskom, maďarskom, francúzskom, 
talianskom.  
V ponuke služieb letnej čitárne v Medickej záhrade bolo aj 862 kníh v Staromestskom 
knižnom kolotoči, ktoré knižnica sprístupnila čitateľom a návštevníkom v knižnom domčeku 
– malej samoobslužnej knižnici.  
 
2.2 Samoobslužné knižné domčeky 
 
V novembri 2015 knižnica uviedla do prevádzky 3 samoobslužné knižné domčeky typu little 
free library v lokalite mestskej časti Bratislava-Staré Mesto: v parku na Jakubovom 
a Americkom námestí a pred Základnou školou na Mudroňovej 83. Ponúkla obyvateľom 
a návštevníkom Bratislavy možnosť bezplatných výpožičiek kníh zaradených do 
Staromestského knižného kolotoča (knihy vyradené z fondu Staromestskej knižnice a  knižné 
dary od občanov). Celkovo prevádzkovala v roku 2015 knižnica 5 samoobslužných knižných 
domčekov. K dvom knižným domčekom, ktoré uviedla do prevádzky v roku 2014 (v letnej 
čitárni v Medickej záhrade a na kúpalisku na Búdkovej ceste), pribudli vďaka finančnej 
podpore Nadačného fondu DELL prii Nadácii Pontis ďalšie tri.  
Záujemcom bolo k dispozícii 2 935 kníh vyradených z fondu knižnice a dary od obyvateľov. 
Knižnica zabezpečuje pravidelné dopĺňanie kníh a zabezpečuje prevádzku  domčekov. Touto 
službou prichádza za čitateľmi, jej cieľom je podpora čítania kníh u detí aj dospelých, knihy, 
ktoré by inak skončili v zberných dvoroch získavajú svoju ďalšiu šancu na využitie. Služba sa 
stretla s veľmi priaznivým ohlasom u používateľov. Patronát nad knižným domčekom pred 
Základnou školou na Mudroňovej ul. prevzala základná škola. 
Z dôvodu zatvorenia kúpaliska na Búdkovej ceste a vyprázdnenia priestorov Ekoiuventy bola 
knižnica v novembri 2015 nútená demontovať knižný domček, ktorý v roku 2014 sprístupnila 
návštevníkom na tomto kúpalisku. Knižný domček plánujeme v roku 2016 uviesť opäť do 
prevádzky vo vhodnej lokalite Starého Mesta. 
 
2. 3 Čitatelia, návštevníci 
 
Staromestská knižnica v roku 2015 zaregistrovala 5 006 čitateľov, z toho 3 424 dospelých 
a 1 582 do 15 rokov. Percento čitateľov z počtu  39 286 (k 31. 10. 2015) obyvateľov mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto predstavovalo  12,74 %, pričom z celkového počtu 3 789 
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školopovinných detí mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bolo registrovanými čitateľmi 
knižnice 1 582 t. j. 41,75 %.  
Knižnica zaznamenala 98 475 návštevníkov, z toho 18 695 v čitárňach a študovniach. 
V roku 2015 navštívil jeden registrovaný čitateľ knižnicu priemerne 14,92-krát. 
V porovnaní s minulým rokom stúpol počet detských čitateľov o 3,67 %,  študentov o 4,88 %, 
v kategórii dospelých klesol o 5,28 % a v kategórii dôchodcovia o 4,25 %.  
Knižnica umožnila v roku 2015 pri rôznych príležitostiach (Týždeň slovenských knižníc, 
Mesiac úcty k starším, Bratislava pre všetkých, MDD, Medzinárodný deň študentstva...) 

bezplatnú čitateľskú registráciu, ktorú využilo 1 647 čitateľov.  
Knižnica ocenila 5 svojich najaktívnejších čitateľov. 

 

Presné údaje o čitateľoch podľa jednotlivých pobočiek sú uvedené v tabuľke č. 7 a grafe č. 4 
v prílohe.  

 
2.4 Výpožičky 
 
Čitatelia realizovali 343 656 výpožičiek, o 3 298 (0,96 %) menej ako v roku 2014, z toho  
247 645 absenčných, o 1,33 % menej ako v roku 2014 a 96 011 prezenčných, o 0,06 % viac 
ako v roku 2014. Jeden registrovaný čitateľ realizoval v roku 2015 68,65 výpožičky. Obrat 
knižničného fondu bol 2,4 k. j.   
V porovnaní s rokom 2014 klesol počet výpožičiek odbornej literatúry pre dospelých o 0,67 
%, krásnej literatúry pre dospelých o 3,38 % a krásnej literatúry pre deti o 5,65 %. Počet 
výpožičiek odbornej literatúry pre deti stúpol o 9,42 %. 
Čitatelia mali v roku 2015 možnosť vrátiť knihy i mimo výpožičných hodín do biblioboxov. Na 
štyroch pracoviskách (centrálna knižnica na Blumentálskej a pobočky Záhrebská 8, Západný 
rad 5 a Panenská 1) sa do biblioboxov vrátilo 2 586 k. j. Knižnica zaznamenala nárast  
využívanosti tejto služby v porovnaní s rokom 2014 o 63,9 %, čo svedčí o jej efektívnosti 
a obľúbenosti u čitateľov. 
Od roku 2013 knižnica poskytuje deťom predškolského a mladšieho školského veku od 3 do 
8 rokov požičiavanie rozprávkových tematických kufríkov. Táto netradičná výpožička 
podporuje vzťah detí ku knihám, čitateľské návyky a návštevnosť knižnice, prispieva 
k rozvoju ich základnej čitateľskej a informačnej gramotnosti a ponúka alternatívnejšie 
knižnično-informačné služby v oddeleniach pre deti a mládež na všetkých pracoviskách 
knižnice. V roku 2015 bolo najmenším čitateľom knižnice k dispozícii  24 tematických 
rozprávkových kufríkov. 

Presné údaje o výpožičkách podľa jednotlivých pobočiek sú uvedené v tabuľke č. 5, 6 a grafe 
č. 2 v prílohe. 

2.5 Ostatné knižnično-informačné služby 
 
Služby verejných internetových staníc na všetkých pracoviskách využilo 2 903 používateľov, 
t.j. o 180 (5,84 %) menej ako v roku 2014.    
Čitateľom knižnice sme v roku 2015 poskytli 134 registrovaných písomných bibliografických 
informácií, 3 793 referenčných (e-mailových, telefonických a ústnych) informácií, vyhotovila  
1 147 xerokópií z dokumentov nachádzajúcich sa v knižničnom fonde určených na 
prezenčné štúdium.  
V zmysle autorského zákona knižnica zasielala štvrťročné hlásenia a odviedla ochrannému 
autorskému zväzu LITA 3 % z celkovej sumy získanej za vyhotovené xerokópie 
z dokumentov knižnice. 
Knižnica zaznamenala 51 010 prístupov na svoju webovú stránku, z toho 19 930 prístupov 
do online katalógu. Na webovej stránke knižnice sa počas roka realizovali 4 ankety pre 
používateľov, na ktorých sa zúčastnilo 322 respondentov. 
Mesačne zasielala 899 čitateľom elektronického mailového spravodajcu (výber z prírastkov 
nových kníh a informácie o aktivitách a podujatiach knižnice), pre čitateľov knižnice poskytla 
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21 odborných konzultácií k využívaniu počítačov. 
V Centre pre deti a mládež na Blumentálskej ul. mali detskí čitatelia a návštevníci k dispozícii 
X-box so senzorom pre pohybové hry, ktorý v priebehu roka 2015 využilo 199 detí.  
 

3  Práca s čitateľmi, vzdelávacie a kultúrno-výchovné podujatia 
 
Organizácia vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí bola v roku 2015 trvalou 
súčasťou práce knižnice s čitateľmi a návštevníkmi. Podujatia boli zamerané najmä na 
podporu čítania a rozvoj čitateľských návykov u všetkých kategórií používateľov s dôrazom 
na deti a mládež. Tak ako po iné roky knižnica spolupracovala pri ich organizovaní najmä so 
základnými, strednými a materskými školami, záujmovými združeniami, domovmi a klubmi 
dôchodcov, neziskovými organizáciami, kultúrnymi inštitútmi a organizáciami. 
Celkovo zorganizovala 290 výchovno-vzdelávacích podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 22 865 
návštevníkov (besedy so spisovateľmi, výtvarníkmi, vedcami, odborné prednášky, hodiny 
informačnej výchovy, počítačové kurzy a tréningy pamäti pre seniorov, exkurzie,  slávnostné 
zápisy žiakov 1. a 2. ročníkov základných škôl, súťaže, kvízy, výstavy,...). Pri príležitosti 
významných výročí a udalostí pripravila 119 tematických výstaviek, 98 výstaviek knižných 
noviniek a 117 násteniek.  
 
Presné údaje o vzdelávacích a kultúrnych podujatiach sú uvedené v tab. č. 4 v prílohe. 
 
3.1 Podujatia pre deti a mládež, informačná výchova 
 
V roku 2015 sme zorganizovali 62 podujatí zameraných na informačné vzdelávanie (Kde 
býva Miška Knižka?, Knižiak Rišiak, Hľadaj a nájdeš) s cieľom posilniť základnú čitateľskú a 
informačnú gramotnosť u detí predškolského, mladšieho školského veku a stredoškolákov s 
účasťou 1 059 detí.  
Vláda SR vyhlásila rok 2015 za rok Ľudovíta Štúra. Knižnica si 200. výročie narodenia Ľ. 
Štúra pripomenula 5 podujatiami, na ktorých sa zúčastnilo 147 detí a študentov. 
Okrem autorských čítaní, besied so spisovateľmi, výtvarníkmi a odborníkmi z rôznych 
oblastí, prednášok na aktuálne témy pokračovala knižnica v projekte zážitkového rodinného 
čítania Čítanie nás baví, v rámci ktorého zorganizovala 4 podujatia zamerané na podporu 
rodinného čítania, na ktorých sa zúčastnilo 87 detí, rodičov a starých rodičov.  
V rámci nového projektu Kniha bez písmen, ktorého cieľom bolo atraktívnou formou priblížiť 
zdravým deťom život nevidiacich, knižnica realizovala vo všetkých oddeleniach pre deti a 
mládež 8 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 146 detí a dospelých. 
Počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku knižnica zorganizovala v pobočke na 
Západnom rade nový cyklus interaktívnych podujatí Einsteinova akadémia s účasťou 79 
detí a dospelých. 
V spolupráci so študentmi Katedry knižničnej a informačnej vedy FFUK zorganizovala turnaj 
v spoločenských hrách Rád sa hráš? Pridaj sa k nám a zahraj sa v knižnici s účasťou 29 
súťažiacich študentov.  
V spolupráci s partnerskou Knihovnou města Olomouce knižnica zorganizovala v spolupráci 
s Českým centrom a vydavateľstvom Albatros Media Týždeň českej/slovenskej detskej 
literatúry. Zámerom projektu bolo vzájomné priblíženie českej a slovenskej literatúry 
detským čitateľom. Okrem výstaviek českej detskej literatúry vo všetkých pobočkách knižnica 
zorganizovala autorskú besedu s českou spisovateľkou Danielou Krolupperovou, ktorá sa na 
besede osobne zúčastnila.  
V rámci sprievodného programu Bienále ilustrácií Bratislava 2015 zorganizovala 
v spolupráci s BIBIANOU, Medzinárodným domom umenia pre deti, 2 podujatia – stretnutia 
s ilustrátormi Miroslavom Cipárom a Jurajom Martiškom - Výsluch majstra Miroslava 
Cipára a Ilustrátor je tiež len človek, na ktorých sa zúčastnilo 61 žiakov základných škôl. 
V pobočke na Panenskej ul. pripravila pre študentov SPŠE na Zochovej ul. školské kolo 
v prednese poézie, prózy a rétoriky, na ktorom sa zúčastnilo 20 študentov.  
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Pokračovala v medzigeneračných projektoch (pre deti, mládež a seniorov) Bezpečne 
s knižnicou a Ostrov pokladov. V spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru 
Bratislava I. a finančným odborníkom pripravila 10 podujatí zameraných na bezpečné 
správanie a  rozvoj finančnej gramotnosti.  
 
3.2 Čitateľské súťaže 
 
V roku 2015 pokračovala knižnica v realizácii 10. ročníka vlastného projektu veľkej čitateľskej 
súťaže Čítam, čítaš, čítame, do ktorého sa zapojilo 495 súťažiacich, ktorí prečítali 3 686 
kníh. Partnerom knižnice bolo internetové kníhkupectvo Martinus.sk. 
Zúčastnila sa na 5. ročníku celomestskej literárnej a výtvarnej súťaže vlastnej tvorby 
bratislavských žiakov Bratislava, moje mesto. Literárne práce do súťaže poslalo 14 žiakov. 
Z celoslovenských čitateľských súťaží  sa knižnica zapojila do: 

 8. ročníka najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu Čítajme si... 2015, ktorý 

organizuje Linka detskej istoty pri SV pre UNICEF (168 detských čitateľov). Na celom 

Slovensku sa zúčastnilo 38 383 detí a bol prekonaný čitateľský rekord z roku 2014, 

 projektu Celé Slovensko číta deťom a Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša 

(186 detí a dospelých) 

 Deň ľudovej rozprávky (84 čitateľov). 

3.3 Podujatia pre dospelých, seniorov, informačné vzdelávanie seniorov  
 
V roku 2015 knižnica zorganizovala pre dospelých čitateľov a návštevníkov stretnutia so 
spisovateľmi, odborníkmi z rôznych oblastí, autorské besedy, prednášky. V rámci projektu 
Zelená pre seniorov zorganizovala  v pobočke na Panenskej ul. 5 kurzov počítačovej 
gramotnosti pre seniorov Internet a e-mail pre seniorov, ktoré absolvovalo 48 čitateľov 
v seniorskom veku a v centrálnej knižnici na Blumentálskej ul. Tréning pamäti pre 
seniorov. Na 10 stretnutiach – tréningoch sa zúčastnilo 10 seniorov. 
Úspešne pokračovala spolupráca knižnice s Centrom Memory a so Slovenskou 
Alzheimerovou spoločnosťou. V pobočke na Panenskej ul. knižnica zorganizovala 2 
prednášky zamerané na trénovanie pamäti. 
 
3.4 Podujatia pre zdravotne znevýhodnených čitateľov 
 
Na prácu so zdravotne znevýhodnenými čitateľmi sa špecializujú 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.) Žiaci z týchto škôl navštevujú knižnicu ako čitatelia, zúčastňujú sa na 
podujatiach, ktoré knižnica organizuje. V oblasti práce s ľuďmi s mentálnym a telesným 
postihnutím knižnica spolupracovala so Seniorcentrom na Podjavorinskej ul., domovom 
dôchodcov Ohel David, Domovom sociálnych služieb pre deti a dospelých na Javorinskej ul., 
Strediskom Evanjelickej DIAKONIE, Združením príbuzných, priateľov a ľudí s psychickými 
poruchami Krídla. V roku 2015 zorganizovala 4 výstavy ručných a výtvarných prác zdravotne 
znevýhodnených občanov. 
 
3.5 Týždeň slovenských knižníc 
 
V Týždni slovenských knižníc (23. 3. – 28. 3. 2014) knižnica zorganizovala 20 podujatí, na 
ktorých sa zúčastnilo 396 návštevníkov. Možnosť bezplatnej čitateľskej registrácie využilo 
550 záujemcov, možnosť vrátenia požičaných dokumentov bez sankčných poplatkov 
(amnestiu) 116 čitateľov, ktorí knižnici vrátili 246 dokumentov. 
Ťažiskovým podujatím Týždňa slovenských knižníc bolo už po deviatykrát spoločné 
podujatie verejných knižníc hlavného mesta Bratislavy (Mestská knižnica, Staromestská 
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knižnica, Knižnica Ružinov, Knižnica Bratislava-Nové Mesto, Miestna knižnica Petržalka) 
a Malokarpatskej knižnice v Pezinku - Jarný maratón s knihou, v rámci ktorého sa vo 
všetkých zúčastnených knižniciach na pokračovanie čítali knihy Juraja a Kamily Šebestovcov 
Keď sa pes smeje, Generácia My a Venussha. Záštitu nad Týždňom slovenských knižníc 
v Staromestskej knižnici prevzal starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
V rámci TSK 2015 sa knižnica zapojila do celoslovenskej akcie – Knižničné hliadky na 
verejných priestranstvách, ktoré odmenili čítajúcich občanov záložkou do knihy. V rámci tejto 
kampane knižnica získala 8 nových čitateľov. 
Súčasťou Týždňa slovenských knižníc bolo i celoeurópske podujatie Noc s Andersenom, 
do ktorého sa knižnica zapojila po tretíkrát. V Centre pre deti mládež na Blumentálskej ul. sa 
na podujatí zúčastnilo 20 detí, prevažne víťazov veľkej čitateľskej súťaže Čítam, čítaš, 
čítame. Knižnica na akcii spolupracovala so spoločnosťou DELL a Medzinárodným domom 
umenia pre deti BIBIANA. Na podujatí sa zúčastnil i starosta mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto. 
 
3.6 Podujatia v letnej čitárni v Medickej záhrade 
 
V letnej čitárni knižnica zorganizovala 19 podujatí, z toho 7 pre deti – predstavenia 
Bratislavského bábkového divadla a tvorivé dielne, 9 pre dospelých (autorské čítania z cyklu 
Čítanie v tráve, besedy z cyklu Rozprávanie o Bratislave, cestovateľská videoprojekcia) a 3 
výstavy. V letnej čitárni dostalo priestor i Stražanovo bábkové divadlo. 5 predstavení pre deti 
zorganizoval poslanec mestskej časti Staré Mesto Martin Borguľa. Na podujatiach sa 
zúčastnilo 2 001 návštevníkov.  

 
3.7 Výstavy  
 
V roku 2015 knižnica realizovala 21 výstav amatérskych a profesionálnych výtvarných 
umelcov a absolventov ZUŠ na Podjavorinskej ul., na ktorých sa zúčastnilo 16 783 
návštevníkov. 
Pobočka  na Panenskej ul. pokračovala v spolupráci so združením výtvarných umelcov 
Detvianska umelecká kolónia, v pobočke na Karadžičovej ul. sa uskutočnil 10. ročník výstavy 
prác nevidiacich a slabozrakých detí Zastretý farebný svet, ktorú finančne podporila 
spoločnosť Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo. 
 
3.8 Spoločné podujatia verejných knižníc v Bratislavskom kraji  
 
Úspešná spolupráca verejných knižníc v hlavnom meste (Mestská knižnica, Knižnica 
Ružinov, Knižnica Bratislava Nové Mesto a Miestna knižnica Petržalka) a v Bratislavskom 
kraji (Malokarpatská knižnica v Pezinku) pokračovala aj v roku 2015. Okrem 9. ročníka 
Jarného maratónu s knihou v rámci Týždňa slovenských knižníc a 5. ročníka literárno-
výtvarnej súťaže vlastnej tvorby bratislavských žiakov Bratislava, moje mesto, sa knižnica 
zúčastnila aj na 9. ročníku Bratislavskej burzy kníh (v rámci akcie Bratislava pre všetkých), 
ktorej hlavným organizátorom bola Mestská knižnica. Do Bratislavskej burzy kníh sme 
poskytli 3 080 k. j. (knihy vyradené z fondu knižnice, dary od súkromných osôb). Finančný 
výťažok bol použitý na nákup zvukových kníh do Oddelenia pre nevidiacich a slabozrakých 
Mestskej knižnice.  
 

4  Propagácia, public relations 
 

V roku 2015 knižnica pokračovala v propagácii svojej činnosti vo všetkých typoch 
regionálnych i celoštátnych médií – tlači, rozhlase, televízii i na 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, na portáli www.obchodnaulica.sk a portáli pre knižničnú teóriu a prax 

http://www.staremesto.sk/
http://www.obchodnaulica.sk/
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www.infolib.sk, v celoštátnych médiách – tlač, RTVS, vo vysielaní Televízie Bratislava, v 
Staromestských novinách, regionálnych periodikách Bratislavské noviny a Bratislavský 
kuriér.  
Zamestnanci knižnice pravidelne prispievali do Staromestských novín príspevkami 
o aktuálnom dianí v knižnici a v stálej rubrike Prečítajte si odporúčali čitateľom knihy.   
Od roku 2004 knižnica každoročne udeľuje výročné ocenenie – Rad bobríka knihovníka 
svojim priaznivcom, sponzorom a podporovateľom. V roku 2015 udelila toto ocenenie 5 
laureátom za nezištnú pomoc a podporu pri jej rozvoji.  
Knižnica prezentovala a propagovala svoje služby na Dobrom trhu na Panenskej ul., (15. 9. 
2015), na Knižných hodoch (29. 8. 2015) a na Otvorených kapitulských dvoroch (26. 9. 
2015), kde okrem kníh v Staromestskom knižnom kolotoči pripravila pre detských 
návštevníkov tvorivé dielne.  

 
5  Automatizácia a internetizácia knižnično-informačných služieb a procesov 

 
Knižnica poskytovala v roku 2015 svojim čitateľom 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.  
Aj v roku 2015 sprístupňovala knižnica svoje fondy v rámci súborného katalógu knižníc 
Bratislavského samosprávneho kraja INFOGATE. Súborný katalóg bol sprístupnený 
používateľom z webovej stránky Staromestskej knižnice. Umožňuje používateľom z jedného 
miesta získať informácie o mieste a dostupnosti hľadaného dokumentu vo verejných 
knižniciach v hlavnom meste a Malokarpatskej knižnici v Pezinku, ktorá je regionálnou 
knižnicou s krajskou pôsobnosťou. 
Používatelia mali v roku 2015 k dispozícii 20 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.  
Počas roka 2015 knižnica priebežne dopĺňala informácie na vlastnom webovom sídle 
www.starlib.sk, aktualizovala ho v súlade s platnými štandardmi pre informačné systémy 
verejnej správy. Počas roka 2015 zrealizovala prostredníctvom vlastného webového sídla 4 
ankety, na ktorých sa zúčastnilo 226 respondentov.  
 

6  Organizácia práce, riadiaca, kontrolná činnosť a metodická činnosť 
 
6.1 Riadiaca činnosť, organizácia práce 
 
Vedenie knižnice zabezpečovalo v roku 2015 riadiacu prácu prostredníctvom pravidelných 
pracovných porád vedenia a činnosti poradných orgánov riaditeľa – odborných komisií 
(akvizičná komisia, vyraďovacia komisia knižničného fondu, inventarizačná a vyraďovacia 
komisia majetku, mzdová komisia, škodová komisia, skartačná komisia). V priebehu roka sa 
uskutočnilo 5 porád vedenia knižnice a  1 porada riaditeľov verejných knižníc 
v Bratislavskom samosprávnom kraji. Riaditeľka knižnice sa pravidelne zúčastňovala na 
zasadnutiach miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
V priebehu roku 2015 bolo vypracovaných šesť koncepčných materiálov, štyri interné 
predpisy a deväť príkazov riaditeľa. 
Koncepčné materiály: 

 Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia za rok 2014; 

 Vyhodnotenie Staromestského kultúrneho leta pre rokovanie miestneho 
zastupiteľstva; 

 Koncepcia rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2015 – 2018, ktorá bola 
schválená na zasadnutí miestneho  zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto dňa 28. 4. 2015 uznesením č. 31/2015; 

http://www.infolib.sk/
http://www.starlib.sk/
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 Návrh rozpočtu na roky 2016 - 2018; 

 Plán hlavných cieľov a úloh Staromestskej knižnice na rok 2016; 

 Koncepcia práce s deťmi a mládežou v Staromestskej knižnici; 
 

Interné predpisy: 

 Interný predpis č. 1/2015 - Inventarizácia majetku a záväzkov v podmienkach 

Staromestskej knižnice; 

 Interný predpis č. 2/2015 - Zásady doplňovania a sprístupňovania spoločenských 

hier v podmienkach Staromestskej knižnice 

 Interný predpis č. 3/2015 - Zásady poskytovania konzultácií k používaniu 

počítača pre čitateľov Staromestskej knižnice 

 Interný predpis č. 4/2015 - Dodatok č. 2 ku Knižničnému poriadku Staromestskej 

knižnice  

Príkazy riaditeľa: 

 Príkaz riaditeľa č. 1/2015 - Opatrenia vyplývajúce z následnej finančnej kontroly; 

 Príkaz riaditeľa č. 2/2015 - Limit pokladničnej hotovosti; 

 Príkaz riaditeľa č. 3/2015 - Poskytnutie finančných prostriedkov na MHD 

zamestnancom Staromestskej knižnice;  

 Príkaz riaditeľa č. 4/2015 - Menovanie škodovej komisie;  

 Príkaz riaditeľa č. 5/2015 - Vykonanie inventarizácie majetku, pohľadávok 

a záväzkov v roku 2015 - menovanie inventarizačnej a vyraďovacej komisie 

v roku 2015;        

 Príkaz riaditeľa č. 6/2015 - Menovanie vyraďovacej komisie knižničného fondu; 

 Príkaz riaditeľa č. 7/2015 - Menovanie mzdovej komisie; 

 Príkaz riaditeľa č. 8/2015 - Poskytnutie finančných prostriedkov na MHD 

zamestnancom Staromestskej knižnice v roku 2016; 

 Príkaz riaditeľa č. 9/2015 - Cenník služieb Staromestskej knižnice platný od 

12. 10. 2015. 

6.2 Kontrolná činnosť 
 
Vnútorná kontrolná činnosť knižnice vychádzala v roku 2015 zo Zásad kontrolnej činnosti 
a Zásad finančnej kontroly. V rámci plánu vnútornej kontroly sa vykonalo  49 kontrol 
(finančné plánované, predbežné, priebežné, kontroly evidencie, pohybu a ochrany 
knižničného fondu, evidencie periodík, lokalizácie nových prírastkov dokumentov, skladových 
priestorov, evidencie počítačov na všetkých pracoviskách) z toho 10 námatkových kontrol. 
Vedenie knižnice nezaznamenalo v roku 2015 ani jednu ústnu alebo písomnú sťažnosť či 
petíciu. 

 
6.3 Metodická činnosť 

 
Vnútroknižničná metodická činnosť bola v roku 2015 zameraná najmä na usmerňovanie 
činnosti pobočiek pri evidovaní poplatkov a pokút (príjmové pokladničné doklady za 
omeškanie, kopírovanie, stratené knihy, internet, predaj vyradených kníh a časopisov, 
rezervácie dokumentov a  počítačové výstupy z knižnično-informačného systému), kontrolu 
dochádzky, poriadku na pracoviskách, úroveň podujatí. Uskutočnilo sa 6 metodických 
návštev.  
Pracovníci knižnice poskytovali odborné konzultácie k tvorbe seminárnych a diplomových 
prác pre študentov najmä Katedry knižničnej a informačnej vedy FFUK, Žilinskej 
a Prešovskej univerzity.  
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7  Priestorové podmienky, technické a počítačové vybavenie  

 
7.1 Priestory 
 

Knižnično-informačné služby verejnosti poskytovala knižnica na piatich pracoviskách. Všetky 
priestory knižnice, okrem budovy centrálnej knižnice na Blumentálskej ul. 10/a, 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. 
Od roku 2013, kedy vznikol zámer zrekonštruovať priestory v Základnej škole na Dubovej ul. 
a presťahovať tam pobočku knižnice na Západnom rade 5, ktorá sídli v priestoroch 
Stavebného bytového družstva Bratislava I. a prenájom priestorov je finančne mimoriadne 
nákladný, sa zriaďovateľovi knižnice – mestskej časti Bratislava-Staré Mesto nedarí nájsť 
vhodné priestory pre pobočku na Západnom rade 5. Do pôvodne plánovaných priestorov 
v základnej škole na Dubovej ul. plánuje mestská časť Bratislava-Staré Mesto umiestniť 
v roku 2016 materskú školu. 
V roku 2015 knižnica zabezpečila výrobu a inštaláciu troch samoobslužných knižných 
domčekov v priestoroch parkov na Jakubovom a Americkom námestí a pred Základnou 
školou na Mudroňovej ul. 83., ktoré budú v trvalej celoročnej prevádzke. Finančné 
prostriedky vo výške 3-tis. € na realizáciu tohto projektu získala z Nadačného fondu DELL pri 
Nadácii Pontis. Z dôvodu zatvorenia kúpaliska na Búdkovej ceste a vyprázdnenia priestorov 
Ekoiuventy knižnica demontovala knižný domček, ktorý v roku 2014 sprístupnila 
návštevníkom na tomto kúpalisku. Knižný domček plánujeme v roku 2016 uviesť opäť do 
prevádzky vo vhodnej lokalite Starého Mesta. 
Oddelenie dopravy Miestneho úradu Bratislava-Staré Mesto zabezpečilo v roku 2015 
vyznačenie 2 parkovacích miest pred budovou centrálnej knižnice na Blumentálskej 10/a. 
 
7.2 Technické a počítačové vybavenie  
 
K 31. 12. 2015 mala knižnica 39 počítačov všetky s pripojením na internet. Používateľom 
bolo k dispozícii 20 verejných internetových staníc.  
 

8  BOZP, PO 
 
Knižnica venovala systematickú pozornosť bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a protipožiarnej ochrane.  
V roku 2015 boli na všetkých pracoviskách knižnice podľa § 21 ods. 4 vyhlášky MV SR č. 
719/2002 Z. z. vykonané kontroly hasiacich prístrojov. V zmysle zákona č. 355/2007 Z. z.  
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia bolo vypracované hodnotenie zdravotného 
rizika za rok 2015 - vstupný audit na všetkých pracoviskách knižnice. V zmysle vyhlášky MZ 
SR č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách kurzu 1. pomoci absolvovali všetci 
zamestnanci školenie 1. pomoci.  

 
9  Zamestnanci, vzdelávanie, dobrovoľníci 

 
9.1 Zamestnanci 
 
Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný stav) za rok 2015 bol 19, z toho15 
vykonávalo knihovnícke činnosti,  v službách pracovalo 11 zamestnancov. Z celkového počtu 
bolo 6 zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním. Priemerný  vek zamestnancov dosiahol 
53,26 roka, priemerná mesačná mzda  bola 729,07 €, čo je v porovnaní s priemernou 
mesačnou mzdou v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2015 – 859 € (podľa údajov Štatistického 
úradu SR - http://statdat.statistics.sk) o 129, 93 € menej.  
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Vedenie knižnice spolupracovalo so Základnou organizáciou odborového zväzu pracovníkov 
knižníc SR pri Staromestskej knižnici na základe Kolektívnej zmluvy uzavretej do 30. apríla 
2015 a Dodatku č. 1, ktorým bola jej platnosť predĺžená do apríla 2017. Plnenie uznesení 
kolektívnej zmluvy sa  dvakrát ročne vyhodnocovalo na členskej schôdzi odborovej 
organizácie. 
Riaditeľka knižnice získala v októbri 2015 ocenenie Bratislavského samosprávneho kraja 
Kultúrno-osvetový pracovník roka.  
 
9.2 Vzdelávanie zamestnancov 
 
V roku 2015 venovala knižnica pozornosť vzdelávaniu zamestnancov v rámci svojho 
finančného rozpočtu. Zamestnanci knižnice sa zúčastnili na 28 odborných vzdelávacích 
aktivitách organizovaných profesijnými odbornými organizáciami, združeniami. Pre svojich 
zamestnancov zoragnizovala pracovný seminár a workshop Neverbálna komunikácia. 
   
9.3 Publikačná a prednášková činnosť zamestnancov  
 

1. KOPÁČIKOVÁ, Judita: Týždeň slovenských knižníc 2015. Prednáška na Valnom 

zhromaždení Slovenskej asociácie knižníc konanom dňa 3. 3. 2015 v Martine. Dostupné 

na www.sakba.sk 

2. KOPÁČIKOVÁ, Judita: Čitateľská gramotnosť detí a mládeže na Slovensku. In Knižnice 

2015. Zborník z celoslovenskej konferencie. Slovenská asociácia knižníc, Bratislava 

2015, s. 214 – 220. Dostupné na http://www.sakba.sk/dokumenty/2015/Kniznice-2015-

zbornik.pdf 

3. KOPÁČIKOVÁ, Judita: Čítanie mládeže na Slovensku. Prednáška na seminári konanom 

dňa 25. 9. 2015 v Košiciach. Dostupné na http://www.k.kosicekmk.sk/index.php/archiv-

clankov/295-citanie-deti-a-mladeze-v-cechach-a-na-slovensku 

4. LESAYOVÁ, Jaroslava: Týždeň českej detskej literatúry v Staromestskej knižnici. 

In Bulletin Slovenskej asociácie knižníc, 2015. Roč. 23, č. 4, s. 46 - 47. ISSN 1335-7905. 

5. LESAYOVÁ, Jaroslava: Seniori v Staromestskej knižnici. Prednáška  pre študentov KKIV 

FF UK konaná dňa 8. 4. 2015  

6. LESAYOVÁ, Jaroslava: Marketing v praxi.  Prednáška pre študentov KKIV FFUK konaná 

dňa 13. 10. 2015. 

9.4 Dobrovoľníci 
 
V roku 2015 využila knižnica prácu 21 dobrovoľníkov v letnej čitárni v Medickej záhrade, kde 
zabezpečovali prevádzku počas víkendov a tiež pri organizovaní tvorivých dielní pre deti. Pri 
dobrovoľníckej činnosti knižnica spolupracovala so spoločnosťou DELL, s. r. o., Ústrednou 
knižnicou SAV a s Bratislavským dobrovoľníckym centrom.  
 

10  Celoslovenské aktivity, spolupráca knižníc 
 
Knižnica bola v roku 2015 kolektívnym členom Spolku slovenských knihovníkov a knižníc 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 2015 zastúpenie v Slovenskej sekcii IBBY (International 
Board on Books for Young People) a vo výbore krajskej pobočky Spolku slovenských 
knihovníkov a knižníc, riaditeľka knižnice je členkou Správnej rady Slovenskej asociácie 
knižníc a Ústrednej knižničnej rady – poradného orgánu ministra kultúry SR. 
Od roku 2012 je knižnica zapojená do medzinárodného projektu Benchmarking knižníc, 
ktorého cieľom je vytvoriť a testovať benchmarkingový systém pre hodnotenie knižníc, 

http://www.sakba.sk/
http://www.sakba.sk/dokumenty/2015/Kniznice-2015-zbornik.pdf
http://www.sakba.sk/dokumenty/2015/Kniznice-2015-zbornik.pdf
http://www.k.kosicekmk.sk/index.php/archiv-clankov/295-citanie-deti-a-mladeze-v-cechach-a-na-slovensku
http://www.k.kosicekmk.sk/index.php/archiv-clankov/295-citanie-deti-a-mladeze-v-cechach-a-na-slovensku
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pomôcť knižniciam analyzovať vlastné výkony, porovnať ich s inými knižnicami, efektívne 
využiť štatistické údaje. 
Na základe dohody o partnerstve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s mestom Olomouc 
v ČR sa úspešne rozvíjala i spolupráca knižnice s  Knižnicou mesta Olomouca, v rámci ktorej 
sa v roku 2015 uskutočnila vzájomná 2-dňová odborná výmenná stáž 2 pracovníčok 
Staromestskej knižnice a 2 pracovníčok Knižnice mesta Olomouca, obe partnerské knižnice 
zorganizovali spoločné kultúrno-vzdelávacie podujatie pre deti Týždeň českej/slovenskej 
detskej literatúry v Bratislave a v Olomouci. 
 
 

II. časť 
 

Komentár k plneniu rozpočtu za rok 2015 
 
Staromestská knižnica je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou napojenou na  
rozpočet svojho zriaďovateľa m. č. Bratislava Staré-Mesto.  
Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2015 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 31. 03. 2015 uznesením č. 20/2015 a boli určené takto: 
 
Príjmy spolu             10 000 € 
Výdavky spolu          320 164 € 
v tom: 
kód zdroja 41           320 164 € 
 
Záväzné ukazovatele:  

 príspevok do sociálneho fondu 1,5 % z objemu vyplatených platov. 
 

1. zmenu rozpočtu schválilo miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 22. 09. 2015 
uznesením č. 80/2015 - rozpočet výdavkov sa zvýšil o poskytnuté dotácie z MK SR vo výške 
3 300 € na knihy a Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 2 500 € na knihy, v celkovej 
sume  5 800 € a kapitálové výdavky  z MK SR vo výške 4 275 € a zriaďovateľa vo výške 225 € 
a to:  
 
Výdavky spolu:          330 464 € 
 
      
600 - Bežné výdavky na:         325 964 € 
v tom: 
kód zdroja   41          320 164 € 
kód zdroja 111              3 300 € 
kód zdroja 11H              2 500 € 
 
700 - Kapitálové výdavky na:            4 500 €   
v tom:  
kód zdroja 111              4 275 € 
kód zdroja 46                  225 € 
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2. zmenu rozpočtu schválilo miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 08. 12. 2015 
uznesením  č. 138/2015 a rozpočtové vzťahy boli zvýšené o ďalšie poskytnuté dotácie, a to 
z Nadačného fondu DELLv Nadácii Pontis vo výške 3 000 €, zo Slovenskej asociácie knižníc 
vo výške 150 € a firmy Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o. vo výške 500 €  
a rozpočtové vzťahy boli určené: 
 
Výdavky spolu:          334 114 € 
 
600 - Bežné výdavky         329 614 € 
v tom 
kód zdroja 41           320 164 € 
kód zdroja 11H              2 500 € 
zdroj 111               3 300 € 
zdroj 71               3 000 € 
zdroj 72a                  650 € 
 
700 - Kapitálové výdavky spolu            4 500 € 
v tom: 
kód zdroja 111               4 275 € 
kód zdroja 46                  225 € 
 
Vysvetlivky k kódom financovania: 
kód zdroja 41   bežné výdavky od zriaďovateľa  
kód zdroja 46  kapitálové výdavky od zriaďovateľa 
kód zdroja 11H dotácia BSK - knihy 
kód zdroja 71  dotácia z Nadačného fondu DELL v Nadácii Pontis - knižné domčeky 
kód zdroja 72a dotácia SAK a spoločnosti Strabag s. r. o. - podujatia 
kód zdroja 111 dotácia z MK SR bežné výdavky - knihy 
kód zdroja 111 dotácia z MK SR kapitálové výdavky - bibliobox 

 
 

1. Príjmy 
 
Príjmy na rok 2015 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 - 10 717,39 
pol. 243 úroky 0 - 3,09 

Spolu: 10 - 10 720,48 
 

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

 Skutočnosť 
2013 

Skutočnosť 
2014 

Rozpočet 
2015 

Skutočnosť 
2015 

pol. 600 Bežné výdavky 
z toho: 

297 626,29 335 835,88 329 614,00 329 573,80 

ZF 41 288 676,57 326 179,35 320 164,00 320 123,80 
ZF 111 4 825,00 8 156,53 3 300,00 3 300,00 
ZF 72 3 932,00 0,00 0,00 0,00 
ZF 11H  1500,00 2 500,00 2 500,00 
ZF 71   3 000,00 3 000,00 
ZF 72a   650,00                    650,00 

   
 pol. 700 Kapitálové výdavky 0,00 0,00  4 500,00  4 440,00 
z toho: 
ZF 46    0,00 0,00     225,00     225,00 
ZF 111    0,00 0,00  4 275,00  4 215,00 

 
Zostatok finančných prostriedkov z kapitálových výdavkov 60 € bol vrátený na účet MK SR. 
 
Podrobný prehľad plnenia rozpočtu je uvedený v tabuľke č. 11 v prílohe.  
 

 
STAV ÚČTOV k 31. 12. 2015 
 

 Stav bežného účtu č. 61430-012/0200 vo VÚB Bratislava bol         40,20 € 

 Stav príjmového účtu č. 2057853257/0200 vo VÚB Bratislava bol           5,00 € 

 Stav sociálneho fondu č. 107-61430012/0200 vo VÚB Bratislava bol  21 939,35 € 
 
 
3. Čerpanie sociálneho fondu 

 
 
 
PRÍJMY ROZPOČET v € SKUTOČNOSŤ v € 

Stav k 1. 1. 2015 19 753,92 19 753,92 
Prídel z rozpočtu do fondu 2 000,00 2 242,24 
Depozit miest za XII. 2015  18 632,03 
Spolu: 21 753,92 40 628,19 
 
 
VÝDAVKY ROZPOČET v € SKUTOČNOSŤ v € 

vyplatené mzdy z depozitu za XII. 2014 17 389,64 17 389,64 
príspevok na závodné stravovanie 2 000,00 1 299,20 
rezerva 2 364,28 - 
Spolu: 21 753,92  18 688,84 
 
Zostatok účtu č. 107-61430012 k 31. 12. 2015 bol 21 939,35 €. 
 
 
4. Stav správy majetku 
  
V zmysle rozhodnutia starostý m. č. Bratislava-Staré Mesto č. 52/2015 z 12. 10. 2015 bola 
nariadená inventarizácia majetku k 31. 12. 2015.  
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Príkazom riaditeľky Staromestskej knižnice č. 5/2015 z  16. 10. 2015 v zmysle § 29 a § 30 
zákona č. 431/2003 Z. z. a Zásad hospodárenia s majetkom m. č. Bratislava-Staré Mesto a s 
majetkom zvereným do správy Staromestskej knižnice bola vykonaná inventarizácia majetku 
k 31. 12. 2015. 
Za účelom zistenia skutkových stavov hospodárskych prostriedkov bola menovaná čiastková 
trojčlenná inventarizačná komisia a hlavná inventarizačná a vyraďovacia komisia. V roku 
2015 bol navrhnutý na vyradenie hmotný dlhodobý majetok v hodnote 6 001,61 € 
a krátkodobý hmotný majetok v hodnote 5 909,35 €. Rozhodnutia o neupotrebiteľnosti 
majetku a naložení s týmto majetkom schválila riaditeľka knižnice.  
Stav správy majetku k 31. 12. 2015 je uvedený v tabuľke č. 12 v prílohe. 
 
Prehľad príjmov bežného rozpočtu za roky: 
 
Rok  Rozpočet v €  Skutočnosť v € % plnenia 
_______________________________________________________ 
2012  10 000    10 482,41  104,82 
2013  10 000    11 176,18  111,76 
2014  10 000    10 765,63  107,65 
2015  10 000    10 720,48  107,20 
 
Prehľad čerpania prevádzkových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie za roky: 
 

Pol. Názov Skutočnosť 
2012 

Skutočnosť 
2013 

Skutočnosť 
2014 

Skutočnosť 
2015 

Index 
15/14 

610 mzdový fond 149 408 136 057 147 157,57 167 103,77 113,55 

620 poistné a príspevky 50 827 49 322 51 977,53 57 335,21 110,31 

630 tovary, služby  102 717 110 299 136 347,85 104 256,58 76,46 

640 bežný transfer 752 1 766 352,93 878,24 248,84 

600 bežné výdavky 303 704 297 444 335 835,88 329 573,80 98,14 

(v prevádzkových výdavkov  za roky sú započítane aj dotácie).  
 
Pozri graf č. 1 čerpanie prevádzkových výdavkov za roky 2012 - 2015 v prílohe. 
 
 
5. Stav zamestnancov a priemerná mzda 
 
 
 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 
stav zamestnancov 
(prepočítaný) 

20,40  18,00   18,00  19,00 

priemerná mzda 586,61 629,89 681,28 729,07 
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  Príloha – tabuľky, grafy 
 
  
Tabuľka č. 1 
Prehľad plnenia plánu základných ukazovateľov knižnice za rok 2015 

 

POLOŽKA PLÁN SKUTOČNOSŤ PLNENIE v % 

PRÍRASTOK KF 4 100 4 502 109,8 

VÝPOŽIČKY 343 000 343 656 100,19 

ČITATELIA 5 000 5 006 100,12 

VZDEL. A KULT. SPOL. PODUJATIA 170 290 170,59 

PRÍJMY 10 000 10 720,48 107,20 

 
 
 
Merateľné ukazovatele na rok 2015 
 

POLOŽKA PLÁN SKUTOČNOSŤ PLNENIE v % 

Počet čitateľov 5 000 5006 100,12 

Počet zakúpených kníh* 4 100 2973 72,51 

Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí 170 290 170,59 

 
*Pozn. Celkový prírastok knižničného fondu bol 4502 k. j. , z toho 1 529 k. j. knižnica získala 
darom. 
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Tabuľka č. 2 
Prehľad plnenia základných ukazovateľov činnosti a ostatné údaje za rok 2015 

 

U K A Z O V A T E Ľ ROK 2015 

Knižničný fond 143 145 

Počet zväzkov na 1 registrovaného čitateľa 28,59 

Prírastok knižničného fondu 4502 

Ročný prírastok knižničného fondu na 1 registrovaného čitateľa 0,9 

Obrat knižničného fondu 2,4 

Počet obyvateľov m. č. Bratislava-Staré Mesto k 31. 10. 2015 39286 

Počet k. j. na 1 obyvateľa 3,64 

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

0,78 

Počet čitateľov 5006 

Počet pracovníkov v službách 11 

Počet čitateľov na 1 pracovníka v službách 455 

Percento čitateľov z počtu obyvateľov m. č. Bratislava-Staré Mesto 12,74 

Počet výpožičiek 343656 

Počet výpožičiek na 1 registrovaného čitateľa 68,65 

Počet výpožičiek na 1 pracovníka v službách 31241,45 

Počet výpožičiek na 1 obyvateľa m. č. Bratislava-Staré Mesto 8,75 

Počet školopovinných detí m. č. Bratislava-Staré Mesto 3789 

Počet čitateľov - školopovinných detí  1582 

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

8,5 

Počet študovní a čitární + sezónne pracovisko 10 

Počet študijných miest 173 

Počet verejných internetových staníc  20 

Počet pobočiek 5 

Počet pracovníkov 19 

Rozloha v m
2 

1192 
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Tabuľka č. 3 
Prehľad plnenia základných ukazovateľov činnosti za rok 2015 podľa jednotlivých 
pobočiek 
 

ukazovateľ 
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tá
ls

k
a

 

K
a
ra

d
ž
ič

o
v
a

 

P
a
n

e
n

s
k
á

 

Z
á
h

re
b

s
k
á
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á
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doplňovanie KF 1176 398 1536 731 661 - 4502 

čitatelia 1043 532 1545 968 918 - 5006 

návštevníci 17236 9048 23791 14070 7843 2654 74669 

výpožičky 72982 31081 117864 62790 50346 8593 343656 

vzdel. a kult. 
podujatia 

72 29 46 36 83 24 290 

tematické 
výstavky 

20 33 31 17 19 - 120 

výstavky knižných 
noviniek 

37 24 12    13 13 - 99 

nástenky 21 10 49 0 37 - 117 

vyradené knihy 210 83 231 888 191 - 1603 

 
 

Tabuľka č. 4  
Vzdelávacie a kultúrne podujatia za rok 2015 

podujatie 
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besedy 9 4 11 5 10 3 42 

výstavy 2 5 10 1 0 3 21 

súťaže, kvízy 2 2 1 2 1 0 8 

iné (posedenie, 
čítanie, koncerty) 

8 5 3 1 11 18 46 

informačná 
výchova deti 

33 7 0 11 12 0 63 

informačná 
výchova seniori 

0 0 5 0 0 0 5 

tréningy pamäti 1 0 0 0 0 0 1 

exkurzie 10 3 10 8 43 0 74 

slávnostné zápisy 7 3 6 8 6 0 30 

Celkom 72 29 46 36 83 24 290 

Návštevníci 
podujatí spolu 

1452 2531 14641 656 1584 2001 22865 
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Tabuľka č. 5 
Výpožičky absenčné, prezenčné, poskytnuté bibliografické informácie za rok 2015 

 

 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 72982 58299 79,88 14683 20,11 23954 32,82 9852 14102 24 

Karadžičova 31081 14301 46,01 16780 53,99 17708 56,97 3590 14118 8 

Panenská 117864 100094 84,92 17770 15,08 78606 66,69 69564 9042 79 

Záhrebská 62790 41268 65,72 21522 34,28 22322 35,55 9383 12939 23 

Západný rad 50346 33683 66,90 16663 33,10 6108 12,13 4312 1926 0 

Letná čitáreň 8593 0 0 8593 100 8593 100 0 8593 0 

S P O L U 343656 247645 72,06 96011 27,94 157421 45,77 96701 60720 134 

 
Tabuľka č. 6 
Výpožičky podľa druhu literatúry za rok 2015 

 

Pracovisko 
Odborná 
literatúra 
dospelí 

Krásna 
literatúra 
dospelí 

Odborná 
literatúra 
pre deti 

Krásna  
literatúra 
pre deti 

Špeciálne 
dokum. 

Periodiká SPOLU 

Blumentálska 5381 33505 1381 8338 423 23954 72982 

Karadžičova 563 7796 1868 3136 10 17708 31081 

Panenská 13950 25308 0 0 0 78606 117864 

Záhrebská 4886 26430 2378 6688 86 22322 62790 

Západný rad 3970 25366 3181 11721 0 6108 50346 

Letná čitáreň 0 0 0 0 0 8593 8593 

S P O L U 28750 118405 8808 29883 519 157291 343656 
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Graf č. 1 
Čerpanie prevádzkových výdavkov za roky 2012- 2015  
 

 
 
 
 
Graf č. 2 
Výpožičky podľa druhu literatúry za rok 2015 
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Tabuľka č. 7 
Čitatelia podľa jednotlivých pobočiek a kategórií za rok 2015 
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deti do 15 r. 419 267 28 438 430 1582 

dospelí 624 265 1517 530 488 3424 

z toho  
   študenti 

109 34 676 71 205 1095 

   dôchodcovia 242 132 434 259 126 1193 

   ostatní 273 99 407 200 157 1136 

SPOLU 1043 532 1545 968 918 5006 

 
 
Graf č. 4 
Čitatelia podľa jednotlivých kategórií za rok 2015 
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Tabuľka č. 8 
Stav (v k. j.) a finančná hodnota knižničného fondu v € podľa jednotlivých pobočiek  
k 31. 12. 2015 

Pracovisko 
S

ta
v
 K

F
 

k
  

3
1
. 
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2
. 
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o
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3
1
. 
1

2
. 
1

5
 

H
o

d
n

o
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 K
F

 

Blumentálska 29233 107616,21 1176 5907,08 210 365,61 30199 113157,68 

Karadžičova 12144 44463,98 398 2243,74 83 74,04 12459 46633,68 

Panenská 41960 153140,49 1536 6803,15 231 290,50 43265 159653,14 

Záhrebská 31407 90203,12 731 4465,20 888 1093,87 31250 93574,45 

Západný rad 25502 79585,66 661 3838,93 191 193,18 25972 83231,41 

S P O L U 140246 475009,46 4502 23258,10 1603 2017,20 143145 496250,36 

 
Tabuľka č. 9 
Stav knižničného fondu (v k. j.) k 31. 12. 2015 podľa jednotlivých pobočiek a druhu 
literatúry 

Pracovisko 
Literatúra pre dospelých Literatúra pre deti Špec. 

dok. 
SPOLU 

náučná krásna spolu náučná krásna spolu 

Blumentálska 6947 15724 22671 1602 5777 7379 149 30199 

Karadžičova 1597 6861 8458 914 3040 3954 47 12459 

Panenská 21319 21403 42722 143 374 517 26 43265 

Záhrebská 5740 15971 21711 1616 7797 9413 126 31250 

Západný rad 4031 12847 16878 1830 7139 8969 125 25972 

S P O L U 39634 72806 112440 6105 24127 30232 473 143145 

Graf. č. 5 
Zloženie knižničného fondu podľa druhu literatúry v roku 2015  
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Tabuľka č. 10 
Prírastok knižničného fondu podľa jednotlivých pobočiek a druhu literatúry za rok 
2015 
 

Pracovisko 
Literatúra pre dospelých Literatúra pre deti Špec. 

dok. 
SPOLU 

náučná krásna spolu náučná krásna spolu 

Blumentálska 273 551 824 57 292 349 3 1176 

Karadžičova 51 257 308 5 85 90 0 398 

Panenská 752 670 1422 17 97 114 0 1536 

Záhrebská 111 379 490 27 214 241 0 731 

Západný rad 93 279 372 48 241 289 0 661 

S P O L U 1280 2136 3416 154 929 1083 3 4502 

 
 
Graf č. 6 
Prírastok knižničného fondu podľa druhu literatúry za rok 2015 
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Graf č. 7 
Porovnanie plnenia základných ukazovateľov činnosti za roky 2012 – 2015 
 
 

a) Prírastok knižničného fondu za roky 2012 - 2015 
 

 
 
 
 
 

b) Výpožičky za roky 2012 – 2015 
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c) Čitatelia za roky 2012 – 2015 

 
 
 
 

d) Vzdelávacie a kultúrno-výchovné podujatia za roky 2012 - 2015 
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e) Využívanie verejných internetových staníc za roky 2012 – 2015 
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Tabuľka č. 11 
Plnenie rozpočtu za rok 2015 
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Tabuľka č. 12 
Stav správy majetku k 31. 12. 2015 
Inventarizácia a jej účtovné vzťahy 
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1
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c
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1 13 Software 8346,64    8346,64 -8346,64 
0 

2 14  
Oceniteľné 
práva 

389,30    389,30 -389,30 
0 

3 21 Budovy, haly 20600,62   20600,62 -18834,70 
1765,92 

4 22 
Stroje, 
prístroje 

42532,49 4440,00 -6001,61 40970,88 -33059,24 
7911,64 

5 23 
Dopravné 
prostriedky  

     
 

6 24 Inventár      
 

7 31 Pozemky      
 

8 
Spolu  
1-7 

Spolu 
riadok 1-7 

71869,05 4440,00 -6001,61 70307,44 -60629,88 
9677,56 

9 28 DHIM      
 

10 
Spolu  
8-9 

Spolu 
riadok 8+9 

71869,05 4440,00 -6001,61 70307,44 -60629,88 
9677,56 

11  DHaNM 171920,68 2621,32 -5909,35 168632,65  
168632,65 

12  Materiál      
 

13  
Knižničný 
fond 

475009,46 23258,10 -2017,20 496250,36  496250,36 

  
Spolu riadky  
10-13 

718799,19 30319,42 -13928,16 735190,45 -60629,88 674560,57 

 
 


