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ÚVOD 
 
Staromestská knižnica je verejnou mestskou knižnicou, rozpočtovou organizáciou mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto. Svojou činnosťou v roku 2017 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 2017 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 2017 a zo Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020 
schválenej vládou SR 14. 12. 2014.  
Knižnično-informačnými službami v roku 2017 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 rozvoj čitateľskej gramotnosti 
detí a mládeže, podporu rodinného čítania, odstraňovanie 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 2017 na piatich 
pracoviskách, v letných mesiacoch (12. 6. 2017 – 31. 8. 2017) prevádzkovala sezónne 
pracovisko – letnú čitáreň v Medickej záhrade, v celoročnej prevádzke boli štyri 
samoobslužné knižné domčeky v letnej čitárni v Medickej záhrade, na Jakubovom, 
Americkom námestí a pred ZŠ na Mudroňovej ul.  
Vzdelávacími a kultúrno-výchovnými podujatiami reagovala na aktuálne kultúrno-
spoločenské výročia a udalosti, zapojila sa do viacerých celoslovenských i bratislavských 
komunitných projektov. Pri ich organizovaní spolupracovala najmä s občianskym združením 
Milujem knihy/Amo libris, so školami, kultúrnymi a vzdelávacími organizáciami, domovmi 
a klubmi dôchodcov, občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami, ostatnými 
verejnými knižnicami v Bratislavskom kraji. 
V spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto pokračovala v realizácii na 
Slovensku ojedinelého projektu na podporu rodinného čítania a rozvoja čitateľskej 
gramotnosti detí od útleho veku - Môj prvý čitateľský preukaz. V rámci neho získali deti 
narodené v roku 2017 s trvalým bydliskom rodičov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
bezplatnú čitateľskú registráciu do knižnice až do nástupu na povinnú školskú dochádzku. 
Projekt sa stretol s mimoriadne pozitívnou odozvou u rodičov detí i odborníkov. Za projekt 
Môj prvý čitateľský preukaz získala výročné ocenenie Slovenskej asociácie knižníc za 
aktívny čin  roka 2016 – SAKAČIK.  
V oblasti automatizácie knižnično-informačných služieb a internetizácie sa sústredila najmä 
na zefektívnenie poskytovania služieb, prístup na internet prostredníctvom verejných 
internetových staníc na všetkých pracoviskách. V roku 2017 sprístupnila svojim 
používateľom mobilné služby a prostredníctvom sms správ ich informovala o uplynutí 
výpožičného času dokumentov. Podieľala sa budovaní súborného online katalógu Infogate, 
do ktorého je zapojených 34 knižníc na Slovensku.  
V decembri 2017 knižnica po trinásty raz udelila siedmim 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 2017 s rozpočtom bežných výdavkov vo výške 379 223,00 €, 
z toho finančné dotácie z Fondu na podporu umenia, Bratislavského samosprávneho kraja, 
Slovenskej asociácie knižníc, Nadácie Poštovej banky a poslaneckej priority poslanca 
miestneho zastupiteľstva Bratislava-Staré Mesto Vladimíra Palka predstavovali 19 422,86 €. 
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Nákup kníh, novín a časopisov sa realizoval vo výške 43 014,57 €, príjmy knižnice 
predstavovali sumu 10 758,66 €.  
 
Plán činnosti v merateľných ukazovateľoch knižnica splnila vo všetkých ukazovateľoch. 
Výsledky v ostatných základných ukazovateľoch činnosti  sú uvedené v prílohe, tabuľky 1 – 
10, grafy 2 – 6, porovnanie plnenia základných ukazovateľov činnosti za roky 2014 – 2017 
v grafe č. 6 a – e. 
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I. časť   
Komentár k plneniu hlavných cieľov a úloh na rok 2017 

 
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 zabezpečovala 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 2017 získala knižnica finančné prostriedky na nákup knižničného fondu vo výške 
10 850 € (dotácia Bratislavského samosprávneho kraja 5 000,- €, dotácia Fondu na podporu 
umenia 4 000,- € a Nadácia Poštovej banky 500,- €  ocenenie Slovenskej asociácie knižníc 
za aktívny čin roka 650.- € a poslanecká priorita poslanca mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto Vladimíra Palka 700.- €). 
V roku 2017 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 označené etiketou s exlibrisom 
kampane, menne a vecne spracované a sprístupnené čitateľom. Kampaňou knižnica získala 
do svojho zbierkového fondu 106 dokumentov v celkovej finančnej hodnote 889,08 €.  

1.1.1 Knihy 

Prírastok knižničného fondu predstavoval 5 174 k. j. v nákladovej finančnej hodnote 
33 229,72 €, z toho 4 130 k. j. kúpou a 1 044 k. j. darom.   
V roku 2017 sme zaznamenali nárast celkového prírastku knižničného fondu v porovnaní 

s rokom 2016 o 5,92 %, prírastok kúpou vzrástol o  9,31 %.  
Náučná literatúra pre dospelých z celkového prírastku 3 693 k. j. pre dospelých 
predstavovala 1 100 k. j. čo je 29,78 %, náučná literatúra pre deti a mládež z celkového 
prírastku 1 481 k.j. pre deti a mládež predstavovala 224 k. j., čo je 15,12 %.  
Knižný fond umenovednej študovne knižnica doplnila o 55 k. j. z oblasti architektúry, 
sochárstva, maliarstva, fotografie, hudby, výtvarného, filmového, divadelného a úžitkového 
umenia.  
Knižný prírastok oddelenia cuzojazyčnej literatúry bol v roku 2017 doplnený o 77 k. j. beletrie 
i náučnej literatúry v jazykoch anglickom, nemeckom, francúzskom, talianskom, 
španielskom, poľskom a rumunskom.  
Knižný fond oddelenia pre zdravotne znevýhodnených používateľov na pracovisku 
Blumentálska 10/a knižnica doplnila o 4  k. j. odbornej i krásnej literatúry. 
V roku 2016 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 získala  v roku 2017 5 spoločenských hier 
v nákladovej finančnej hodnote  105.- €. V knižničnom fonde sa k 31. 12. 2017 nachádzalo 
31 spoločenských hier v nákladovej finančnej hodnote 549,99 €. 
Do oddelení pre deti a mládež knižnica zakúpila 4 tematické kufríky pre deti do 10 rokov, 
ktoré obsahujú náučné knihy a didaktické pomôcky.  K 31. 12. 2017 bolo vo fonde knižnice 
celkovo 32 tematických kufríkov. 
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Knižničný fond k 31.12. 2017 predstavoval 148 860 k. j. v nákladovej finančnej hodnote 
553 738,06 €, z toho špeciálne dokumenty (audiovizuálne dokumenty) tvorili 475 k. j. (v 
nákladovej finančnej hodnote 3 903,39 €.) 
 
Presné údaje podľa jednotlivých pobočiek sú uvedené v prílohe, tabuľka č. 8 - 9. Zloženie 
prírastku kníh je uvedené v tabuľke č. 10, graf. č. 6. 

1.1.2 Periodiká 

Knižnica odoberala 129 titulov denníkov a časopisov v 270 exemplároch z toho darom 
získala 48 titulov v 76 exemplároch. Nákladová finančná hodnota odoberaných denníkov 
a časopisov za rok 2017 bola 9 784,85 €. 
Pre potreby letnej čitárne bolo objednaných 75 titulov denníkov a časopisov v 81 
exemplároch v  nákladovej hodnote 824,62 €; darom knižnica získala 34 titulov v 39 
exemplároch. 

1.1.3 Elektronické informačné zdroje  

V rokoch 2012 – 2016 umožňovala knižnica v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou 
prístup zdarma do databáz EBSCO host Research Databases (národná licencia) zo všetkých 
verejných internetových staníc v knižnici. Keďže národná licencia EBSCO bola ukončená 
31.12. 2016, v roku 2017 knižnica databázy používateľom nesprístupňovala. 
V centrálnej knižnici na Blumentálskej ul. 10/a mali čitatelia so zrakovou nedostatočnosťou 
možnosť prístupu 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. 
Na vlastnej webovej stránke sprístupňovala aplikáciu Smartkatalóg 2 – katalóg pre mobilné 
zariadenia, ktorú si používatelia môžu stiahnuť do svojich mobilných telefónov a mať 
komfortný prístup do katalógu knižnice, rezervovať si požičané knihy, zobrazovať stav svojho 
čitateľského konta, sledovať novinky v knižnici, robiť si svoj plán výpožičiek, zistiť, či sa kniha 
nachádza v knižnici. 
Aj v roku 2017 sprístupňovala svoje fondy v rámci súborného katalógu Infogate, v ktorom je 
v súčasnosti zahrnutých 34 slovenských knižníc. Katalóg umožňuje používateľom z jedného 
miesta získať informácie o mieste a dostupnosti hľadaného dokumentu. 
Pre lepšiu orientáciu čitateľov v knižničnom fonde vypracovala knižnica interný Zoznam 
časopisov objednaných do Staromestskej knižnice na rok 2017, ktorý bol k dispozícii na 
všetkých pracoviskách a tiež v elektronickej forme na webovom sídle knižnice. 
V roku 2017 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 182 článkov z dennej tlače, regionálnej 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 2 268 k. j. v nákladovej finančnej hodnote 3 245,59 €. Všetky 
vyradené k. j. boli vyradené aj z evidencie knižničného fondu. Časť vyradených kníh 
ponúkne knižnica do Bratislavskej burzy kníh 2018 a umiestni ich do samoobslužných 
knižných domčekov. 
V roku 2017 knižnica darovala do Bratislavskej burzy kníh, ktorú organizuje Mestská 
knižnica, 2 330 k. j. (vyradené z fondu knižnice v roku 2016 a dary od používateľov).  
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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 2017 poskytovala svoje služby v piatich stálych pracoviskách (v centrálnej 
knižnici a 4 pobočkách) a sezónnom pracovisku - letnej čitárni v Medickej záhrade. Pri 
poskytovaní knižnično-informačných služieb sa knižnica riadila Knižničným a výpožičným 
poriadkom Staromestskej knižnice a Cenníkom poplatkov a služieb. 
V marci 2017 spustila mobilné služby pre čitateľov, komunikovala s nimi prostredníctvom 
sms správ, na čo využívala službu mobilného operátora O2. Čitatelia pravidelne dostávali 
prostredníctvom sms správ pripomienky o blížiacom sa uplynutí výpožičnej lehoty a 
upomienky o skončení výpožičnej lehoty. Do konca roka bolo čitateľom zaslaných 6 311 sms 
správ.  
Od júna 2017 začala knižnica 1-krát mesačne zasielať čitateľom doporučene poštou 
riaditeľskú upomienku. Bolo zaslaných 174 upomienok, z toho 83 bolo nedoručených pre 
nesprávnu adresu, resp. neprevzatých. 
Prevádzkovala 4 samoobslužné knižné domčeky typu little free library, kde si záujemcovia 
mohli bezplatne vypožičať knihy vyradené z fondu knižnice a dary od občanov.  
V spolupráci s občianskym združením Milujem knihy/Amo libris pokračovala v poskytovaní 
služby pre staromestských seniorov - Donáška kníh seniorom.  
Celkový týždenný výpožičný čas sa v porovnaní s rokom 2016 nezmenil - 46,5 hod. 
Od od 3. júla 2017 do 31. augusta 2017 letný výpožičný čas, pričom celkový týždenný 
výpožičný čas ostal nezmenený. 
 
2.1 Letná čitáreň 
Letná čitáreň poskytovala bezplatné služby pod záštitou starostu mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto od 12. 6. 2017 do 31. 8. 2017 denne od 10.00 hod. do 18.00 hod., spolu 640 
výpožičných hodín.  
Návštevníkom bolo k dispozícii 51 študijných miest, bezplatné wifi pripojenie na internet, 75 
titulov v 81 exemplároch denníkov a časopisov v jazykoch slovenskom, českom, 
anglickom, nemeckom, poľskom, maďarskom, francúzskom, talianskom, 1 028 kníh 
(vyradených z fondu Staromestskej knižnice a dary od občanov) v samoobslužnom knižnom 
domčeku. Letnú čitáreň navštívilo 7 815 návštevníkov (o 41,91 % viac ako v roku 2016), ktorí 
realizovali  11 093 výpožičiek periodík a kníh. Priemerne denne ju navštívilo 
97,86 návštevníka, zorganizovala 25 podujatí. 
Knižnično-informačnú službu zabezpečovali traja externí pracovníci a 20 dobrovoľných 
pracovníkov (odpracovali celkom 142 dobrovoľníckych hodín) zo spoločnosti Dell, s.r.o., z 
Ústrednej knižnice SAV a občianski  dobrovoľníci.  
 
2.2 Samoobslužné knižné domčeky 
V roku 2017 knižnica prevádzkovala 4 samoobslužné knižné domčeky typu little free library 
v lokalite mestskej časti Bratislava-Staré Mesto: v parku na Jakubovom a Americkom 
námestí, pred Základnou školou na Mudroňovej 83 a v priestore dreveného prístreška 
v Medickej záhrade. Všetky boli v celoročnej prevádzke, knižnica zabezpečovala pravidelné 
dopĺňanie kníh. Záujemcom poskytla 2 967 kníh (knihy vyradené z fondu Staromestskej 
knižnice a  knižné dary od občanov), ktoré si mohli vypožičať, prečítať, vrátiť, prípadne  
ponechať. Touto službou umožňovala bezplatný prístup k literatúre najmä pre sociálne 
znevýhodnených občanov, podporovala čítanie kníh u detí i dospelých. Knihy, ktoré by inak 
skončili v zberných dvoroch, získali svoju ďalšiu šancu na využitie. Služba sa stretla s veľmi 
priaznivým ohlasom u používateľov. S pravidelným poškodzovaním knižných domčekov sa 
stretávame v parku na Jakubovom námestí a v parku na Americkom námestí. 
 



 
 

9 

 

2. 3 Donáška kníh seniorom 
V decembri 2017 pokračovala knižnica v spolupráci s občianskym združením Milujem 
knihy/Amo libris v službe donáška kníh pre staromestských seniorov. Služba je určená 
menej pohyblivým a dlhodobo chorým seniorom nad 60 rokov s trvalým pobytom v mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, ktorí pre zdravotné obmedzenia nemôžu knižnicu osobne 
navštíviť. K 31.12. 2017 službu využilo 7 čitateľov. 
 
2.4 Čitatelia, návštevníci 
Staromestská knižnica v roku 2017 zaregistrovala 5 221 čitateľov, (nárast v porovnaní 
s rokom 2016 o 2,5 %), z toho 3 066 dospelých a 2 155 do 15 rokov. Výrazný nárast o 16,7 
% knižnica zaznamenala v kategórii deti a mládež do 15 rokov, v kategórii dospelých 
čitateľov klesol ich počet o 6,2 %, v kategórii študenti o 25,88 %, v kategórii seniori stúpol 
o 1,32 %.  
Percento čitateľov z počtu 40 472  (k 30. 9. 2017) obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto predstavovalo 12,9  % (minimálne zvýšenie o 0,12 % v porovnaní s rokom 2016), 
pričom z celkového počtu 4 033 (k 15. 9. 2017) školopovinných detí v mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto bolo čitateľmi Staromestskej  knižnice 2 155, t. j. 53,43 %. Percento 
čitateľov z celkového počtu školopovinných detí vzrástlo v porovnaní s rokom 2016 o 0,29 %.   
Knižnica zaznamenala v roku 2017 celkom 106 155 návštevníkov (mierny nárast v porovnaní 
s rokom 2016). 
V roku 2017 navštívil jeden registrovaný čitateľ knižnicu 16,2-krát, čo predstavuje 
v porovnaní s rokom 2016 veľmi mierne zvýšenie (0, 45). 
Knižnica umožnila v roku 2017 pri rôznych príležitostiach (Týždeň slovenských knižníc, 
Mesiac úcty k starším, Bratislava pre všetkých, MDD, Medzinárodný deň študentstva, 

komunitné akcie...) bezplatnú čitateľskú registráciu, ktorú využilo 1 688 čitateľov.  
Koncom roka 2017 ocenila v každej pobočke svojich najaktívnejších čitateľov. 

V roku 2017 pokračovala v spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto 
a občianskym združením Milujem knihy/Amo libris v realizácii  projektu Môj prvý čitateľský 
preukaz.  Jeho zámerom je podporovať rodinné čítanie a rozvíjať čitateľskú gramotnosť detí 
od ich útleho veku. Deti, ktoré sa narodili v roku 2017 rodičom s trvalým pobytom v mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, dostali bezplatný čitateľský preukaz, ktorý môžu využívať až do 
nástupu na povinnú školskú dochádzku. Ide o rodinný čitateľský preukaz, ktorý môžu využiť 
i rodičia. Okrem čitateľského preukazu dostali i tzv. knižný balíček: brožúru Krok za krokom 
k čitateľstvu (vydalo ju občianske združenie Milujem knihy/Amo libris), ktorá pomôže rodičom 
rozvíjať vzťah detí ku knihám a k čítaniu, knihu od mestskej časti Staré Mesto a propagačné 
materiály o službách knižnice. Projekt sa stretol s mimoriadne pozitívnou odozvou u rodičov 
detí i odborníkov. Knižnica odovzdala 289 bezplatných čitateľských preukazov, z toho k 
31.12. 2017 rodičia aktivovali preukaz 10 deťom. 
 
Presné údaje o čitateľoch podľa jednotlivých pobočiek sú uvedené v prílohe, tabuľka č. 7 . 

 
2.5 Výpožičky 
Čitatelia realizovali 369 726 výpožičiek (nárast o 0,79 % v porovnaní s rokom 2016), z toho 
263 393 absenčných (o 2,03 % viac ako v roku 2016) a 106 333  prezenčných (o 2,17 %  
menej ako v roku 2016). Jeden registrovaný používateľ realizoval v uplynulom roku 70,81 
výpožičky, čo je v porovnaní s rokom 2016 o 1,2 výpožičky menej. Obrat knižničného fondu 
bol 1,32 k. j.   
V porovnaní s rokom 2016 klesol počet výpožičiek odbornej literatúry pre dospelých o 10,16 
%, krásnej literatúry pre dospelých o 8,01 %. Naopak, počet výpožičiek odbornej literatúry 
pre deti stúpol o 6,1 % % a krásnej literatúry pre deti o 7,42 %, čo súvisí so stavom 
čitateľského zázemia knižnice – klesol počet dospelých čitateľov a mládeže a naopak, stúpol 
počet detských čitateľov. 
Čitatelia mali v roku 2017 možnosť vrátiť knihy do biblioboxov i mimo výpožičných hodín. Na 
štyroch pracoviskách (centrálna knižnica na Blumentálskej a pobočky Záhrebská 8, Západný 
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rad 5 a Panenská 1) sa do biblioboxov vrátilo 3 861 k. j. Knižnica zaznamenala nárast  
využívanosti tejto služby v porovnaní s rokom 2016 o 14,2 %, 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 tematických kufríkov. V roku 2017 túto službu rozšírila aj pre deti vo 
veku od 10 rokov. Táto netradičná služba podporuje vzťah detí ku knihám, čitateľské návyky 
a návštevnosť knižnice, prispieva k rozvoju ich základnej čitateľskej a informačnej 
gramotnosti a ponúka alternatívne knižnično-informačné služby v oddeleniach pre deti 
a mládež na všetkých pracoviskách knižnice. V roku 2017 bolo detským čitateľom knižnice 
k dispozícii  32 tematických rozprávkových kufríkov, realizovalo sa 5 výpožičiek.  
Zaznamenala 2 výpožičky zvukových kníh na mp3 prehrávačoch; čitatelia si 2-krát požičali 
elektronické čítačky s ponukou voľne prístupných e-kníh, ktoré sú k dispozícii v centrálnej 
knižnici na Blumentálskej 10/a. 

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

 

2.6 Ostatné knižnično-informačné služby 
Služby verejných internetových staníc na všetkých pracoviskách využilo 2 329 používateľov  
(pokles o 12,9 % v porovnaní s rokom 2016). Počet používateľov verejných internetových 
staníc z roka na rok klesá najmä všeobecnou dostupnosťou internetu i prostredníctvom 
mobilných operátorov. Porovnanie využitia verejných internetových staníc za roky 2014 – 
2017 je uvedené v prílohe, graf č. 6 e. 
Knižnica poskytla 114 registrovaných písomných bibliografických informácií, 4 321 
referenčných (e-mailových, telefonických a ústnych) informácií, vyhotovila 932 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. 
Zaznamenala 126 635 prístupov na svoju webovú stránku (nárast o 106,18 % v porovnaní 
s rokom 2016) a 23 202 prístupov do online katalógu (nárast o 13,16 %), 3 061 čitateľov 
(nárast o16,5 %) využilo vstup cez internet do svojho čitateľského konta. Na webovej stránke 
knižnice sa počas roka realizovali  4 ankety pre používateľov, na ktorých sa zúčastnilo  322 
respondentov. 
V roku 2017 pokračovala v službe adresného rozširovania informácií, mesačne elektronicky 
zasielala 153 čitateľom  mailového spravodajcu (výber z prírastkov nových kníh a 
informácie o plánovaných aktivitách knižnice). Služba má trvale pozitívny ohlas u čitateľov.  
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 2017 využilo 104  detí. 

 

3  Práca s čitateľmi, vzdelávacie a kultúrno-výchovné podujatia 
 
Organizácia vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí bola v roku 2017 trvalou 
súčasťou práce knižnice s čitateľmi a návštevníkmi. Podujatia boli zamerané najmä na 
podporu čítania a rozvoj čitateľských návykov u všetkých kategórií čitateľov s dôrazom na 
deti a mládež. Knižnica pri ich organizovaní spolupracovala najmä s občianskym združením 
Milujem knihy/Amo libris, so základnými, strednými a materskými školami, záujmovými 
združeniami, domovmi a klubmi dôchodcov, neziskovými organizáciami, kultúrnymi inštitútmi 
a organizáciami. 
V roku 2017 vznikol v pobočke na Záhrebskej Bookclub, ktorého členovia sa stretli 
v pobočke šesťkrát. Na svojich stretnutiach sa zaoberali najmä odrazom historicko-
spoločenských udalostí v literatúre a vplyvom politicko-kultúrneho prostredia na autorov a ich 
tvorbu. 
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Knižnica zorganizovala 331 výchovno-vzdelávacích podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 21 561 
návštevníkov - besedy so spisovateľmi, výtvarníkmi, vedcami, odborné prednášky, zážitkové 
čítania, hodiny informačnej výchovy, počítačové kurzy a tréningy pamäti pre seniorov,  kurz 
arteterapie a biblioterapie, workshopy, exkurzie,  slávnostné zápisy žiakov I. – II. tried 
základných a materských škôl, súťaže, kvízy, tvorivé dielne, výstavy,...). Pri príležitosti 
významných výročí a udalostí pripravila  94 tematických výstaviek,  97 výstaviek knižných 
noviniek a 148 násteniek.  
  
Presné údaje o vzdelávacích a kultúrnych podujatiach sú uvedené v prílohe,  tabuľka. č. 4. 
 
3.1 Podujatia pre deti a mládež, informačná výchova, Noc s Andersenom 
V roku 2017 knižnica zorganizovala 65 podujatí zameraných na informačné vzdelávanie 
(Kde býva Miška Knižka?, Knižiak Rišiak) s cieľom posilniť základnú čitateľskú a informačnú 
gramotnosť u detí predškolského, mladšieho školského veku a stredoškolákov s účasťou 
1 284 detí.  
Okrem autorských čítaní, besied so spisovateľmi, výtvarníkmi a odborníkmi z rôznych 
oblastí, pasovania prvákov za čitateľov knižnice, prednášok na aktuálne témy pokračovala 
knižnica v projekte zážitkového rodinného čítania Čítanie nás baví, v rámci ktorého 
zorganizovala 5 podujatí zameraných na podporu rodinného čítania, na ktorých sa zúčastnilo 
121 detí, rodičov a starých rodičov.  
V rámci projektu Ostrov pokladov, zameraného na rozvoj finančnej gramotnosti detí 
a mládeže, spolupracovala s Nadáciou Poštovej banky. Jednotlivé tematické bloky 
vychádzali z Národného štandardu finančnej gramotnosti. Zorganizovala 5 podujatí pre 
žiakov základných a stredných škôl s účasťou 149 účastníkov. 
Počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku zorganizovala 5 interaktívnych workshopov z 
cyklu Einsteinova akadémia s účasťou 112 detí a dospelých. 
V spolupráci s partnerskou Knihovnou města Olomouce pokračovala v projekte Týždeň 
českej/slovenskej detskej literatúry, ktorého zámerom bolo vzájomné priblíženie českej 
a slovenskej literatúry detským čitateľom. Okrem výstaviek českej literatúry vo všetkých 
pobočkách realizovala v pobočke na Záhrebskej ul. kvíz pre deti, v ktorom si overili, ako 
ovládajú český jazyk. 
Pobočka na Západnom rade realizovala slávnostné pasovanie prvákov za čitateľov knižnice. 
Zúčastnilo sa na ňom 90 žiakov základných škôl na Mudroňovej a Dubovej. ul. K svetovému 
dňu zvierat sa uskutočnili 4 podujatia – besedy so zverolekármi,  návšteva veterinárnej 
ambulancie, kvízy, iné interaktívne podujatia, na ktorých sa zúčastnilo 58 detí. 
V spolupráci s občianskym združením Kmeťovo námestie zorganizovala Lego Education 
workshop zameraný na prácu s mechanickou skladačkou Lego s účasťou 11 detí a 
dospelých. V pobočke na Panenskej ul. pripravila pre študentov SPŠE na Zochovej ul. 
školské kolo v prednese poézie, prózy a rétoriky, na ktorom sa zúčastnilo 18 študentov. 
Zapojila sa do celoslovenského projektu Deň ľudovej rozprávky. Zorganizovala 4 podujatia, 
na ktorých sa zúčastnilo 121 detí a dospelých. 
Po piatykrát sa zapojila do celoeurópskeho podujatia Noc s Andersenom. Záštitu nad 
podujatím prevzal starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorý sa na podujatí 
i osobne zúčastnil. V Centre pre deti mládež na Blumentálskej ul. spalo 20 detí, prevažne 
víťazov veľkej čitateľskej súťaže Čítam, čítaš, čítame. Knižnica na akcii spolupracovala 
s občianskym združením Milujem knihy/Amo Libris, so spoločnosťou DELL, s 
Medzinárodným domom umenia pre deti BIBIANA a vydavateľstvom Albatros Media 
Slovakia. 

3.2 Čitateľské súťaže 
 
V roku 2017 pokračovala v realizácii 12. ročníka vlastného projektu veľkej čitateľskej súťaže - 
Čítam, čítaš, čítame. Zapojilo sa doň 535 súťažiacich, ktorí prečítali 4 199 kníh (o 105 kníh 
viac ako v roku 2016).  
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Zúčastnila sa na 7. ročníku celomestskej literárnej a výtvarnej súťaže vlastnej tvorby . 
bratislavských žiakov Bratislava, moje mesto. Súťaž prebiehala od  2. 2. 2017 do 30. 4. 
2017, jej témou bolo Putovanie časopriestorom. Knižnica sa do súťaže zapojila 15 
výtvarnými prácami. 
V spolupráci s občianskym združením Kreatívny Klub Luna zorganizovala celomestskú súťaž 
Stvárni knihu 2017, ktorej cieľom bolo podporiť čítanie kníh, spojiť posolstvo v nich 
obsiahnuté s handmade technikou. 
Z celoslovenských čitateľských súťaží  sa knižnica zapojila do: 

 10. ročníka najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu Čítajme si... 2017, 
ktorý organizuje nezisková organizácia Linka detskej istoty (92 detských čitateľov). 
Na  celom Slovensku sa zúčastnilo 46 040 detí, čím bol prekonaný čitateľský rekord 
z roku 2016. 

 Celé Slovensko číta deťom a Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša, ktorý 
organizuje občianske združenie Celé Slovensko číta deťom (účasť 154 detí a 
dospelých). 

 Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty!, ktorý organizuje nezisková organizácia 
Osmijanko  (účasť 125 detí).  

3.3 Medzigeneračné projekty 
V roku 2017 knižnica pokračovala v úspešnom medzigeneračnom projekte (pre deti, mládež 
a seniorov) Bezpečne s knižnicou, ktorý realizovala v spolupráci s Okresným riaditeľstvom 
Policajného zboru Bratislava I.  Projekt prevencie je zameraný na bezpečné správanie. 
Pripravila  10 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 200 detí a dospelých. 
V spolupráci s občianskym združením Kreatívny klub Luna  zorganizovala v letnej čitárni 
v Medickej záhrade Medzigeneračný deň - tvorivé dielne. 
 
3.4 Podujatia pre dospelých, seniorov, informačné vzdelávanie seniorov, tréningy 
pamäti  
V roku 2017 zorganizovala pre dospelých čitateľov a návštevníkov knižnice stretnutia so 
spisovateľmi, odborníkmi z rôznych oblastí, autorské besedy, prednášky. V rámci projektu 
Zelená pre seniorov zorganizovala kurzy počítačovej gramotnosti pre seniorov a tréning 
pamäti. V pobočke na Panenskej ul. 4 kurzy Internet a e-mail pre seniorov, ktoré 
absolvovalo 41 čitateľov v seniorskom veku. Dva boli určené pre staromestských seniorov 
a pri ich organizácii knižnica spolupracovala so sociálnym oddelením miestneho úradu 
Bratislava-Staré Mesto a občianskym združením Milujem knihy/Amo Libris; ďalšie 2 kurzy 
finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj. V centrálnej knižnici na Blumentálskej ul. 
sa konali 2 tréningy pamäti pre seniorov, na ktorých sa zúčastnilo 20 seniorov.  
Úspešne pokračovala spolupráca knižnice s Centrom Memory a so Slovenskou 
Alzheimerovou spoločnosťou. V pobočke na Panenskej ul. sa uskutočnila prednáška Starajte 
sa o svoj mozog – odvďačí sa vám s účasťou 24 návštevníkov.  
V roku 2017 pokračovala  v projekte arteterapeutického čitateľského programu, ktorého  
cieľom je rozvoj osobných a sociálnych kompetencií s využitím prvkov biblioterapie 
a bibliopedagogiky. Program zahŕňal 8 stretnutí so skúsenými arteterapeutkami 
a psychologičkami z občianskeho združenia Artea. Zúčastnilo sa na ňom  15 účastníkov.  
V rámci projektu knižnica zorganizovala pre pracovníkov knižníc workshop Od arteterapie 
k čítaniu, na ktorom sa zúčastnilo 25 knihovníkov. Workshop viedli ateterapeutky 
z občianskeho združenia Artea. 
Pri príležitosti Medzinárodného  dňa  pamiatky obetí holokaustu knižnica zorganizovala 
v pobočke na Panenskej prednášku pre  študentov Strednej priemyselnej školy 
elektrotechnickej  na Zochovej  ul. Holokaust Rómov na Slovensku. 
V pobočke na Panenskej ul. knižnica zorganizovala besedu s tvorcami filmu Piata loď, ktorý 
získal na Medzinárodnom festivale Berlinale Krištáľového medveďa za najlepší film sekcie 
Generation  Kplus. Film bol natočený na motívy románu slovenskej výtvarníčky 
a spisovateľky Moniky Kompaníkovej. 
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3.5 Podujatia pre zdravotne znevýhodnených čitateľov 
So znevýhodnenými používateľmi pracovali v roku 2017 pobočky na Západnom rade 
(Spojená škola Mokrohájska), Záhrebskej (deti s poruchami čítania zo Základnej školy na 
Jelenej ul.), Karadžičovej ul. (Základná a materská škola pre deti a žiakov so sluchovým 
postihnutím na Drotárskej ceste 48) a Panenskej ul. (Seniorcentrum na Podjavorinskej ul., 
špecializované  zariadenie  pre seniorov  Ohel David,  Domov sociálnych služieb pre deti 
a dospelých  na Javorinskej ul. ).   
V roku 2017 knižnica  zorganizovala 3 výstavy ručných a výtvarných prác zdravotne 
znevýhodnených občanov.  
 
3.6 Týždeň slovenských knižníc 
V Týždni slovenských knižníc (13. – 18. 3. 2017) zorganizovala 24 podujatí (autorské 
besedy, prednášky, exkurzie), na ktorých sa zúčastnilo 563 návštevníkov. Možnosť 
bezplatnej ročnej čitateľskej registrácie využilo 673 používateľov, možnosť vrátenia 
požičaných dokumentov bez sankčných poplatkov (amnestiu) 163  čitateľov, ktorí vrátili 612 
vypožičaných dokumentov. 
Knižnica sa zapojila do celoslovenskej akcie – Knižničné hliadky. V spolupráci so študentmi 
Katedry knižničnej a informačnej vedy FFUK odmenili 125 občanov čítajúcich na verejných 
priestranstvách záložkou do knihy a tiež možnosťou bezplatnej ročnej čitateľskej registrácie. 
 
3.7 Podujatia v letnej čitárni v Medickej záhrade 
V letnej čitárni knižnica zorganizovala 22 podujatí, z toho 10 pre deti (6 predstavení 
Stražanovho bábkového divadla v spolupráci s poslancom mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto Martinom Borguľom, tvorivé dielne a zážitkové rodinné čítanie) a 12 pre dospelých 
(autorské čítania z cyklu Čítanie v tráve, beseda z cyklu Rozprávanie o Bratislave a 
cestovateľské videoprojekcie) a 3 výstavy. Na podujatiach sa zúčastnilo 4 299 návštevníkov.  

 
3.8 Výstavy  
V roku 2017 knižnica usporiadala 16 výstav, z toho 3 v letnej čitárni v Medickej záhrade, 
amatérskych a profesionálnych výtvarných umelcov a absolventov ZUŠ na Radlinského ul., 
výstavy ručných prác klientov seniorcentier, domovov dôchodcov, domov sociálnych služieb, 
ktoré navštívilo 13 857 návštevníkov. 
Pobočka na Panenskej ul. pokračovala v spolupráci so združením výtvarných umelcov 
Detvianska umelecká kolónia.  
 
3.9 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 2017.  
Okrem 7. ročníka literárno-výtvarnej súťaže vlastnej tvorby bratislavských žiakov Bratislava, 
moje mesto, sa zúčastnila aj na 11. ročníku Bratislavskej burzy kníh (v rámci akcie 
Bratislava pre všetkých), ktorej hlavným organizátorom bola Mestská knižnica. Do 
Bratislavskej burzy kníh sme poskytli  2 330 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.  
 
3.10 Celobratislavské a komunitné akcie 
Knižnica sa zapojila do celobratislavskej akcie Bratislava pre všetkých. Umožnila 
záujemcom o jej služby bezplatnú ročnú čitateľskú registráciu a amnestiu na porušenie 
výpožičnej lehoty. Bezplatne zaregistrovala  257 čitateľov, v rámci amnestie čitatelia vrátili 56 
vypožičaných kníh.  
Zúčastnila sa na Dobrom trhu na Panenskej, na  Kapitulských  dvoroch a na Knižných 
hodoch (Open air festival čítania). V rámci týchto akcií propagovala činnosť knižnice, 
organizovala pre deti tvorivé dielne, ponúkla záujemcom knihy vyradené z fondov knižnice 
a dary od občanov a možnosť bezplatnej ročnej čitateľskej registrácie, ktorú využilo 55 
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občanov. 
V rámci komunitných akcií rozvíjala spoluprácu s občianskym združením Kmeťovo námestie 
a zúčastnila sa na dvoch akciách – Kmeťovaní s deťmi (Deň detí v štvrti Blumentál) 
a Jesennom kmeťovaní. Zorganizovala pre deti tvorivé dielne a pre všetkých účastníkov 
zábavnú akciu Stratené knihy – Staromestská knižnica hľadá svoje stratené knihy. 
 

4  Propagácia, public relations 
 

V roku 2017 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 sociálnej sieti facebook, na webovom sídle mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto www.staremesto.sk, na portáli www.obchodnaulica.sk a portáli pre knižničnú 
teóriu a prax www.infolib.sk, v celoštátnych médiách – tlač, RTVS, vo vysielaní Televízie 
Bratislava, v Staromestských novinách, propagačnom materiáli Staromestské kultúrne 
centrá, regionálnych periodikách Bratislavské noviny, in.ba, Kam do mesta,...  
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 2017 udelila toto ocenenie 
siedmim laureátom za nezištnú pomoc a podporu pri jej rozvoji.  
V roku 2017 získala knižnica ocenenie v Slovenskej asociácie knižníc za aktívny čin roka 
2016. Cenu SAKAČIK 2016 získala za projekt Môj prvý čitateľský preukaz. Tento na 
Slovensku ojedinelý projekt realizuje knižnica v spolupráci s mestskou časťou Bratislava-
Staré Mesto a občianskym združením Milujem knihy/Amo libris a je zameraný na podporu 
rodinného čítania a rozvoj čitateľskej gramotnosti staromestských detí od útleho veku. Deti 
narodené v príslušnom kalendárnom roku, ktorých rodičia majú trvalé bydlisko 
v bratislavskom Starom Meste, získavajú okrem knihy a publikácie Krok za krokom k 
čitateľstvu i bezplatnú čitateľskú registráciu do Staromestskej knižnice až do ich nástupu na 
povinnú školskú dochádzku. Projekt je trvale udržateľný, úspešne pokračoval i v roku 2017 
a má už na Slovensku i svojich nasledovníkov – Krajskú knižnicu v Žiline.  

 
5  Automatizácia a internetizácia knižnično-informačných služieb a procesov 

 
Knižnica poskytovala v roku 2017 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.  
Používatelia knižnice mali v roku 2017 na všetkých pracoviskách knižnice k dispozícii 20 
verejných internetových staníc, v letnej čitárni v Medickej záhrade bolo k dispozícii bezplatné 
wifi pripojenie na internet. Všetky pracoviská knižnice sú pripojené na vysokorýchlostný 
internet.  
Počas roka 2017 knižnica priebežne dopĺňala informácie na vlastnom webovom sídle 
www.starlib.sk, aktualizovala ho v súlade s platnými štandardmi pre informačné systémy 
verejnej správy, zrealizovala 4 ankety. Aktívne informovala o svojej činnosti i na sociálnej 
sieti facebook.  
 

6  Organizácia práce, riadiaca, kontrolná činnosť a metodická činnosť 
 
6.1 Riadiaca činnosť, organizácia práce 
Vedenie knižnice zabezpečovalo v roku 2017 riadiacu prácu prostredníctvom pracovných 
porád vedenia a činnosti poradných orgánov riaditeľa – odborných komisií (akvizičná 
komisia, vyraďovacia komisia knižničného fondu, inventarizačná a vyraďovacia komisia 

http://www.staremesto.sk/
http://www.obchodnaulica.sk/
http://www.infolib.sk/
http://www.starlib.sk/
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majetku, mzdová komisia, škodová komisia, skartačná komisia). V priebehu roka sa 
uskutočnilo 5 porád vedenia knižnice. Riaditeľka knižnice sa pravidelne zúčastňovala na 
zasadnutiach miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Uskutočnila sa 
jedna porada riaditeľov verejných knižníc bratislavského kraja 
V priebehu roku 2017 boli vypracované 4 koncepčné materiály, 1 interný predpis a 6 
príkazov riaditeľa. 
Koncepčné materiály: 

 Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia za rok 2016; 

 Vyhodnotenie Staromestského kultúrneho leta 2017 pre rokovanie miestneho 
zastupiteľstva; 

 Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020; 

 Plán hlavných cieľov a úloh Staromestskej knižnice na rok 2018; 
 

Interné predpisy: 

 Interný predpis č. 1/2017 - Zásady postupu pri vybavovaní sťažností 

v podmienkach Staromestskej knižnice  

Príkazy riaditeľa: 

 Príkaz riaditeľa č. 1/2017 - poskytnutie finančných prostriedkov na MHD 

zamestnancom Staromestskej knižnice v roku 2017;  

 Príkaz riaditeľa č. 2/2017 - poskytnutie finančných prostriedkov na MHD 
zamestnancom Staromestskej knižnice v roku 2017;   

 Príkaz riaditeľa č. 3/2017 - menovanie vyraďovacej komisie knižničného fondu 
 Príkaz riaditeľa č. 4/2017 - menovanie akvizičnej  komisie;   
 Príkaz riaditeľa č. 5/2017 - úprava pracovného času v extrémnych horúčavách 

(nad 30°); 
 Príkaz riaditeľa č. 6/2017 - vykonanie inventarizácie majetku, pohľadávok 

a záväzkov v roku 2017 a menovanie inventarizačnej a vyraďovacej komisie 
na rok 2017.        

6.2 Kontrolná činnosť; sťažnosti, petície, poskytovanie informácií  
Vnútorná kontrolná činnosť knižnice vychádzala v roku 2017 zo Zásad kontrolnej činnosti 
a Zásad finančnej kontroly. V rámci plánu vnútornej kontroly sa vykonalo 42 kontrol (finančné 
plánované, predbežné, priebežné, kontroly evidencie počítačov, pohybu a ochrany 
knižničného fondu, skladových priestorov na všetkých pracoviskách), z toho 10 námatkových 
kontrol. 
Vedenie knižnice nezaznamenalo v roku 2017 ani jednu ústnu alebo písomnú sťažnosť či 
petíciu. 
 
6.3 Metodická činnosť 
Vnútroknižničná metodická činnosť bola v roku 2017 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 5 metodických 
návštev.  
Pracovníci knižnice poskytovali odborné konzultácie k tvorbe seminárnych a diplomových 
prác pre študentov najmä Katedry knižničnej a informačnej vedy FFUK, študentka Katedry 
knižničnej a informačnej vedy FFUK absolvovala v knižnici odbornú prax. 
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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 nájsť náhradné priestory pre 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 túto pobočku. 
V roku 2017 knižnica riešila v spolupráci s investičným oddelením Miestneho úradu 
Bratislava-Staré Mesto umiestnenie služobného priestoru pre prevádzku letnej čitárne 
v Medickej záhrade. Knižnica má pre prevádzku letnej čitárne vyhradený nevyhovujúci 
priestor (cca 2 x 1,5 m) na medziposchodí v budove verejných toaliet. Investičné oddelenie 
zabezpečilo vypracovanie projektu rekonštrukcie budovy verejných toaliet, kde sa pre 
potreby knižnice počíta s novým priestorom prístupným z úrovne chodníka. Predpokladané 
ukončenie realizácie tejto rekonštrukcie je v roku 2018. 
V roku 2016 prevádzkovala knižnica v lokalite mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 4 knižné 
samoobslužné domčeky typu little free library - na Jakubovom a Americkom námestí, pred 
Základnou školou na Mudroňovej ul. 83. a v letnej čitárni v Medickej záhrade.  
Priestory pobočky na Panenskej 1  boli dňa 29. 8. 2017 počas rekonštrukcie bytu nad 
knižnicou vytopené. Bola poškodená maľovka, voda zatiekla do elektrického vedenia 
a svietidiel. Škodová udalosť bola nahlásená do Komunálnej poisťovne v Bratislave a jej 
úhrada bude v priebehu roka 2018 realizovaná z  poistnej zmluvy škodcu. Knižnica 
zabezpečila odbornú prehliadku a odbornú skúšku zatečených zásuvkových a svetelných 
obvodov, ich opravu a vymaľovanie zatečených priestorov. 
Počas intenzívnych dažďov boli cez strechu zatečené priestory Centra pre deti a mládež na 
Blumentálskej. Vlastník a správca budovy - Magistrát hlavného mesta SR zabezpečil 
vyčistenie vpustov na odvod vody. 
Z dotácie Fondu na podporu umenia zakúpila knižnica 5 počítačov pre čitateľov a interiérové 
vybavenie. Pre pobočku na Západnom rade zakúpila nové stoly a stoličky. 
V spolupráci s oddelením životného prostredia, správnych konaní a verejného poriadku 
Miestneho úradu Bratislava-Staré Mesto bol pred budovou centrálnej knižnice na 
Blumentálskej 10/a osadený cyklostojan.  
 
7.2 Technické a počítačové vybavenie  
V roku 2017 knižnica získala darom od Základnej školy na Dubovej ul. a  Goetheho inštitútu 
dva kopírovacie stroje (Konica Minolta a Canon IR2318). Kopírovacie stroje umiestnila 
v centrálnej knižnici na Blumentálskej 10/a a v pobočke na Panenskej ul. 
K 31. 12. 2017 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 priebehu mesiacov máj -  september 2017 absolvovalo 17 zamestnancov Staromestskej 
knižnice lekárske prehliadky o zdravotnej spôsobilosti na prácu v zmysle Zákona č. 124/2006 
Z. z.  
Knižnica zabezpečila odstránenie nedostatkov z revízie elektrických zariadení vykonanej 
dňa  30. 11. 2016 v centrálnej knižnici na Blumentálskej a v pobočke na Panenskej ul.  
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9  Zamestnanci, vzdelávanie, dobrovoľníci 
 
9.1 Zamestnanci 
Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný stav) za rok 2017 bol 18,6 osoby, vo 
fyzických osobách 17,2 osôby, z toho 14 vykonávalo knihovnícke činnosti, v službách 
pracovalo 11 zamestnancov. Z celkového počtu bolo 7 zamestnancov s vysokoškolským 
vzdelaním. Priemerný vek zamestnancov dosiahol 56,8 roka, priemerná mesačná mzda  
bola 891,45 €, čo je v porovnaní s priemernou mesačnou mzdou v hospodárstve SR za 3. 
štvrťrok 2017 (935 €) podľa údajov Štatistického úradu SR - http://statdat.statistics.sk) 
o 40,55 € menej.  
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. 2 ku kolektívnej zmluve, ktorým bola jej platnosť predĺžená do 30. apríla 
2019. Plnenie uznesení kolektívnej zmluvy sa  dvakrát ročne vyhodnocovalo na členskej 
schôdzi odborovej organizácie. 
 
9.2 Vzdelávanie zamestnancov 
V roku 2017 venovala knižnica pozornosť vzdelávaniu zamestnancov v rámci svojho 
finančného rozpočtu. Zamestnanci knižnice sa zúčastnili na 28 odborných vzdelávacích 
aktivitách organizovaných profesijnými odbornými organizáciami, združeniami 
a vzdelávacími inštitúciami. 
  
9.3 Dobrovoľníci 

V roku 2017 knižnica spolupracovala s  26 dobrovoľnými pracovníkmi (odpracovali 156 

dobrovoľníckych hodín) v letnej čitárni v Medickej záhrade, ktorí zabezpečovali prevádzku 

počas víkendov a tiež pri organizovaní tvorivých dielní pre deti. Spolupracovala so 

spoločnosťou DELL, s. r. o., s Ústrednou knižnicou SAV a Bratislavským dobrovoľníckym 
centrom. 
Po prvýkrát sa zapojila do Bratislavského týždňa dobrovoľníctva (16. 9. – 22. 9. 2017), 
v rámci ktorého sme zabezpečili umytie okien v budove centrálnej knižnice na Blumentálskej 
10/a a presun regálov z pivničných priestorov. Na tejto dobrovoľníckej aktivite sa zúčastnilo 6 
dobrovoľníkov, ktorí odpracovali 14 dobrovoľníckych hodín. 
 
9.4 Publikačná a prednášková činnosť zamestnancov  
 

1. HRDINÁKOVÁ, Ľudmila, KOPÁČIKOVÁ, Judita, RANKOV, Pavel: Text a čítanie, mládež 

a knižnice. Košice: Slovenská asociácia knižníc – Technická univerzita Košice 2017. 123 

s.  

2. KOPÁČIKOVÁ, Judita: Priateľskí k seniorom, deťom i mládeži. Prednáška na seminári 

Optimálna knižnica – súčasť rozvojového programu mesta, obce v sociálnej, kultúrnej 

a vzdelávacej oblasti konanom dňa 11. 5. 2017 v Čadci. 

3. KOPÁČIKOVÁ, Judita: Týždeň slovenských knižníc 2017. Prednáška na Valnom 

zhromaždení Slovenskej asociácie knižníc konanom dňa 22. 2. 2017 v Martine. Dostupné 

na www.sakba.sk. 

4. KOPÁČIKOVÁ, Judita: Výskum čítania mládeže vo veku 13 – 17 rokov v SR. 

In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc, 2017, roč. 25, č. 4, s. 15 – 18.  

5. KOPÁČIKOVÁ, Judita: Výskum čítania mládeže vo veku 13 – 17 rokov na Slovensku. 

Prednáška na Valnom zhromaždení Slovenskej asociácie knižníc konanom dňa 22. 2. 

2017 v Martine. Dostupné na www.sakba.sk. 

6. KOPÁČIKOVÁ, Judita: Výskum čítania mládeže vo veku 13 – 17 rokov na Slovensku. 

Prednáška na seminári Čítanie mládeže v SR konanom dňa 14. 11. 2017 v Martine. 

Dostupné na www.sakba.sk. 

http://www.sakba.sk/
http://www.sakba.sk/
http://www.sakba.sk/
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KOPÁČIKOVÁ, Judita: Mládež a knižnice. Prednáška na seminári Čítanie mládeže v SR 

konanom dňa 14. 11. 2017 v Martine. Dostupné na www.sakba.sk. 

7. KOPÁČIKOVÁ, Judita: Projektový manažment. Prednáška na kurze Knihovníckeho 

odborného knihovníckeho minima konanom v CVTI SR v Bratislave dňa 5. 4. 2017 a 5. 

10. 2017. 

8. KOPÁČIKOVÁ, Judita: Riadenie v knižniciach a informačných strediskách – základy. 

Prednáška na kurze Knihovníckeho odborného minima konanom v CVTI SR v Bratislave 

dňa 5. 4. 2017 a 5. 10. 2017. 

9. KOPÁČIKOVÁ, Judita: Marketing v knižničnej praxi. Prednáška na kurze Knihovníckeho 

odborného minima konanom v CVTI SR v Bratislave dňa 5. 4. 2017 a 5. 10. 2017. 

10. KOPÁČIKOVÁ, Judita, LESAYOVÁ, Jaroslava: (Ne) baví vás čítanie? Prednáška na 

seminári Ako hravo čítať alebo Literatúra na vlastnej koži konanom dňa 24. 10. 2017 

v Bratislave. 

11. LESAYOVÁ, Jaroslava: Čítajte mi odmalička... In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc, 

2017, roč. 25, č. 2, s. 36 - 38.  

12. LESAYOVÁ, Jaroslava: Einsteinova akadémia v praxi. In: Bulletin Slovenskej asociácie 

knižníc, 2017, roč. 25, č. 4, s. 49 - 51.  

13. ZAJACOVÁ, Anna: Shakespeare nájdený v literatúre. Prednáška pre študentov VŠMU 

konaná dňa 9. 11. 2017 v Bratislave. 

10  Celoslovenské aktivity, spolupráca knižníc 
 
Knižnica bola v roku 2017 kolektívnym členom Spolku slovenských knihovníkov a knižníc a 
Slovenskej asociácie knižníc. Zamestnanci knižnice sa aktívne zúčastňovali na aktivitách 
odborných profesijných združení a spolkov. Knižnica mala v roku 2017 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, 
pomôcť knižniciam analyzovať vlastné výkony, porovnať ich s inými knižnicami, efektívne 
využiť štatistické údaje. 
Riaditeľka knižnice bola za Slovenskú asociáciu knižníc gestorom projektu Výskum čítania 
mládeže vo veku 13 – 17 rokov na Slovensku. 
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 2017 uskutočnila vzájomná 2-dňová odborná výmenná stáž dvoch pracovníčok 
Staromestskej knižnice a 2 pracovníkov Knižnice mesta Olomouca, obe partnerské knižnice 
zorganizovali spoločné kultúrno-vzdelávacie podujatie pre deti Týždeň českej/slovenskej 
detskej literatúry v Bratislave a v Olomouci. 
 
  

http://www.sakba.sk/
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II. časť 
 

Komentár k plneniu rozpočtu za rok 2017 
 
Staromestská knižnica je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou napojenou na  
rozpočet svojho zriaďovateľa m. č. Bratislava Staré-Mesto.  
Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2017 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 6. 12. 2017 uznesením č. 163/2016 a boli určené takto: 
 
Príjmy spolu             10 000 € 
Výdavky spolu             345 000 € 
v tom: 
kód zdroja 41           345 000 € 
 
1. zmenu rozpočtu schválilo miestne zastupiteľstvo m. č. Bratislava-Staré Mesto na svojom 
zasadnutí dňa 28. 3. 2017 uznesením č. 25/2017 - rozpočet výdavkov sa zvýšil o 15 791 €, 
takže: 
Bežné výdavky spolu boli vo výške 360 791 € (z toho kód zdroja 41 bol 360 tis. € a kód 
zdroja 131G bol 791 €). 
 
2. zmenu rozpočtu schválilo miestne zastupiteľstvo m. č. Bratislava-Staré Mesto na svojom 
zasadnutí dňa 27. 6. 2017 uznesením č. 83/2017. Rozpočtové vzťahy zriaďovateľa 
k rozpočtovej organizácii Staromestská knižnica boli určené takto: 
Príjmy spolu:                                                                                                              10 000 € 
Výdavky spolu:                                                                                                        362 441 € 
v tom: 
kód zdroja 41                                                                                                            361 650 € 
kód zdroja 131G                                                                                                              791 € 
 
3. zmenu rozpočtu schválilo miestne zastupiteľstvo m č. Bratislava-Staré Mesto na svojom 
zasadnutí dňa 19. 9. 2017 uznesením č. 110/2017. Rozpočtové vzťahy zriaďovateľa 
k rozpočtovej organizácii Staromestská knižnica boli určené nasledovne: 
PRÍJMY spolu:                                                                                                              10 000 € 
VÝDAVKY  spolu:                                                                                                       379 223 € 
v tom: 
kód zdroja 41                                                                                                               361 000 € 
kód zdroja 131G                                                                                                                 703 € 
kód zdroja 71                                                                                                                   1 150 € 
kód zdroja 11H                                                                                                                8 370 € 
kód zdroja 111                                                                                                                 8 000 € 
 
Poskytnutá finančná dotácia kód zdroja 11H celkom vo výške 8 370 € bola z 
Bratislavského samosprávneho kraja, a to na projekt Žijeme s knihami na nákup kníh v 
sume  5 000 €,    na  projekt Podporme deti a seniorov na realizáciu podujatí Čítanie nás baví, 
Internet a e-mail pre seniorov, Tréningy pamäti v sume 1 370 €, na projekt Arteterapeutický 
čitateľský program 1 000 €, na projekt Letná čitáreň v Medickej záhrade 1 000 €. 
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Poskytnutá finančná dotácia kód zdroja 111 celkom vo výške 8 000 € bola z Fondu na 
podporu umenia a to: na projekt Príjemné prostredie, spokojní čitatelia v sume 4 000 €, na 
projekt Čítajte našu a svetovú literatúru v sume 4 000 €. Okrem toho nevyčerpaná dotácia 
z roku 2016 z Fondu na podporu umenia v sume 702,86 €, kód zdroja 131G,  bola 
vyčerpaná do konca februára 2017. 
 
Poskytnutá finančná dotácia kód zdroja 71 z Nadácie poštovej banky vo výške 500 € na 
nákup odbornej literatúry a spoločenských hier z oblasti finančného vzdelávania, finančný dar 
Slovenskej asociácie knižníc za cenu SAKÁČIK v sume 650 € na nákup kníh 
a propagačných predmetov. Od vydavateľstva Martinus knihy v hodnote 100 €. 
Poslanec mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Vladimír PALKO daroval z poslaneckej 
priority sumu 1 000 € na nákup kníh a propagačných predmetov.      
        
600 - Bežné výdavky spolu         379 223 € 
v tom 
kód zdroja 41           361 000 € 
kód zdroja 11H              8 370 € 
kód zdroja 111              8 000 € 
kód zdroja 71                  1 150 € 
kód zdroja 131G                                                                                                             703 € 
 
Vysvetlivky k kódom financovania: 
kód zdroja 41   bežné výdavky od zriaďovateľa  
kód zdroja 11H dotácia BSK  
kód zdroja 71   dotácia Nadácia Slovenskej sporiteľne 
                                   Slovenská asociácia knižníc - cena SAKÁČIK 
kód zdroja 111 dotácia z Fondu na podporu umenia 
kód zdroja 131G        dotácia z Fondu na podporu umenia - v roku 2016, vyčerpaná v r. 2017. 

 
1. Prímy 
 
Príjmy na rok 2017 boli stanovené vo výške 10 000 €. 
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 

  
         10 000 

-  
10 553,70 

pol. 292 017 vratky                   0                              204,96 
    

Spolu:          10 000 - 10 758,66 
 

Príjmy boli poukázané na účet zriaďovateľa.  
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2. Výdavky 
 

 Skutočnosť 
2015 

Skutočnosť 
2016 

Rozpočet 
2017 

Skutočnosť 
2017 

pol. 600 Bežné výdavky 
z toho: 

329 573,80 352 099,00 379 223,00 379 422,15 

ZF 41 320 123,80 342 599,00 361 000,00 361 199,29 
ZF 111 3 300,00 4 500,00 8 000,00 8 000,00 
ZF 72c 0,00 500,00  0,00 0,00 
ZF 11H 2 500,00 7 500,00 8 370,00 8 370,00 
ZF 131G 0,00 0,00 703,00 702,86 
ZF 71 3 000,00 0,00 1 150,00 1 150,00 
ZF 72a 650,00 0,00 0,00 0,00 
pol. 700 Kapitálové 
výdavky z toho: 

4 500,00                      0,00 0,00 0,00 

ZF 46 225,00 0,00 0,00 0,00 
ZF 111 4 275,00 0,00 0,00 0,00 

   Kapitálové výdavky v roku 2017 knižnica nemala. 
    
Podrobný prehľad plnenia rozpočtu je uvedený v tabuľke č. 11 v prílohe.  
 
STAV ÚČTOV k 31. 12. 2017 
 

 Stav bežného účtu č. SK72 0200 0000 0000 6143 0012                       5,67 € 

 Stav príjmového účtu č. SK40 0200 0000 0020 5785 3257                   5,00 € 

 Stav sociálneho fondu č. SK34 0200 0001 0700 6143 0012         26 401,69 € 

 Stav bežného účtu č. SK60 0200 0000 0038 9599 7756                        9,91 €  
 
 
3. Čerpanie sociálneho fondu 

 
 

PRÍJMY ROZPOČET v € SKUTOČNOSŤ v € 

Stav k 1. 1. 2017 23 850,45 23 850,45 
Prídel z rozpočtu do fondu 2 449,00 2 445,21 
Depozit miezd za XII. 2017 0,00  21 316,58 
Spolu: 26 299,45 47 612,24 
 
 
VÝDAVKY ROZPOČET v € SKUTOČNOSŤ v € 

vyplatené mzdy z depozitu za XII. 2016 19 506,60 19 506,60 
príspevok na závodné stravovanie 2 000,00 1 703,95 
rezerva 4 792,85 - 
Spolu: 26 299,45  21 210,55 
 
Zostatok účtu č. SK34 0200 0001 0700 6143 0012 k 31. 12. 2017 bol 26 401,69 €. 
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4. Stav správy majetku 
  
V zmysle rozhodnutia starostu m. č. Bratislava-Staré Mesto č. 27/2017 z 13. 09. 2017 bola 
nariadená inventarizácia majetku k 31. 12. 2017.  
Príkazom riaditeľky Staromestskej knižnice č. 6/2017 z  22. 11. 2017 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. 2017. 
Za účelom zistenia skutkových stavov hospodárskych prostriedkov bola menovaná čiastková 
trojčlenná inventarizačná komisia a hlavná inventarizačná a vyraďovacia komisia. V roku 
2017 bol navrhnutý na vyradenie hmotný dlhodobý majetok v hodnote 8 305,56 € 
a krátkodobý hmotný majetok v hodnote 6 273,62 €. Rozhodnutia o neupotrebiteľnosti 
majetku a naložení s týmto majetkom schválila riaditeľka knižnice.  
Stav správy majetku k 31. 12. 2017 je uvedený v tabuľke č. 12 v prílohe. 
 
Prehľad príjmov bežného rozpočtu za roky: 
 
Rok  Rozpočet v €  Skutočnosť v € % plnenia 
_______________________________________________________ 
2014  10 000    10 765,63  107,65 
2015  10 000    10 720,48  107,20 
2016  10 000    10 572,36  105,72 
2017  10 000    10 758,66  107,58 
 
Prehľad čerpania prevádzkových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie za roky: 
 

Pol. Názov Skutočnosť 
2014 

Skutočnosť 
2015 

Skutočnosť 
2016 

Skutočnosť 
2017 

Index 
17/16 

610 mzdový fond 147 158 167 103,77 174 669,35 183 996,25 105,34 

620 poistné a príspevky 51 978 57 335,21 59 731,20 62 680,92 104,94 

630 tovary, služby  136 348 104 256,58 119 144,71 131 832,03 110,65 

640 bežný transfer 353 878,24 800,64 912,95 114,03 

600 bežné výdavky 335 836 329 573,80  329 573,80 379 422,15 115,12 

(V prevádzkových výdavkov za roky sú započítane aj dotácie.)  
 
Čerpanie prevádzkových výdavkov za roky 2014 - 2017 je uvedené v prílohe - graf č. 1.  
 
 
5. Stav zamestnancov a priemerná mzda 
 
 
 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 
stav zamestnancov (prepočítaný) 18,00 19,00 18,40 18,60 
priemerná mzda 681,28 729,07 791,07 824,35 
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  Príloha – tabuľky, grafy 
 
 
Tabuľka č. 1 
Prehľad plnenia plánu základných ukazovateľov knižnice za rok 2017 

 

POLOŽKA PLÁN SKUTOČNOSŤ PLNENIE v % 

PRÍRASTOK KF 4 100 5 174  126,20 

VÝPOŽIČKY 343 000 369 726 107,79 

ČITATELIA 5 000 5 221 104,42 

VZDEL. A KULT. SPOL. PODUJATIA 185 331 178,92 

PRÍJMY 10 000 10 570,95 105,70 

 
 
 
Merateľné ukazovatele na rok 2017 
 

POLOŽKA PLÁN SKUTOČNOSŤ PLNENIE v % 

Počet čitateľov 5 000 5 221 104,42 

Počet zakúpených kníh* 4 100 4 130 100,73 

Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí 185 331 178,92 

 
*Pozn. Celkový prírastok knižničného fondu bol 5 174 k. j. , z toho 1 044 k. j. knižnica získala 
darom. 
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Tabuľka č. 2 
Prehľad plnenia základných ukazovateľov činnosti a ostatné údaje za rok 2017 

 

U K A Z O V A T E Ľ ROK 2017 

Knižničný fond 148 860 

Počet zväzkov na 1 registrovaného čitateľa 28,51 

Prírastok knižničného fondu 5174 

Ročný prírastok knižničného fondu na 1 registrovaného čitateľa 0,99 

Obrat knižničného fondu 1,32 

Počet obyvateľov m. č. Bratislava-Staré Mesto k 30. 9. 2017 40 472 

Počet k. j. na 1 obyvateľa 3,68 

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

1,06 

Počet čitateľov 5 221 

Počet pracovníkov v službách 11 

Počet čitateľov na 1 pracovníka v službách 474,64 

Percento čitateľov z počtu obyvateľov m. č. Bratislava-Staré Mesto 12,90 

Počet výpožičiek 369 726 

Počet výpožičiek na 1 registrovaného čitateľa 70,82 

Počet výpožičiek na 1 pracovníka v službách 33 611,45   

Počet výpožičiek na 1 obyvateľa m. č. Bratislava-Staré Mesto  9,13 

Počet školopovinných detí m. č. Bratislava-Staré Mesto 4033 

Počet čitateľov - školopovinných detí  2155 

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

8,92 

Počet študovní a čitární + sezónne pracovisko 10 

Počet študijných miest 173 

Počet verejných internetových staníc  20 

Počet pobočiek 5 

Počet pracovníkov 18,6 

Rozloha v m
2 

1 192 
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Tabuľka č. 3 
Prehľad plnenia základných ukazovateľov činnosti za rok 2017 podľa jednotlivých 
pobočiek 
 

ukazovateľ 

B
lu

m
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tá
ls

k
a
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á
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ň
 

S
P
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doplňovanie KF 1 226 413 1 375 1 046 1 114 - 5 174 

čitatelia 1 424 516 1 545 947 789 - 5 221 

návštevníci 18 434 9 606 25 680 14 022 13 337 3516 84 595 

výpožičky 75 263 32 842 129 825 67 487 53 216 11093 369 726 

vzdel. a kult. 
podujatia 

85 25 39 45 110 27 331 

tematické 
výstavky 

17 32 25 15 5  94 

výstavky knižných 
noviniek 

24 21 13 19 20  97 

nástenky 41 12 48 15 32  148 

vyradené knihy 248 295 452 807 466  2 268 

 
 

Tabuľka č. 4 
Vzdelávacie a kultúrne podujatia za rok 2017 

podujatie 

B
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besedy 9 3 12 4 3 2 33 

výstavy 2 3 7 1 0 3 16 

súťaže, kvízy 1 1 1 3 9 0 15 

iné (posedenie, 
čítanie, koncerty) 

7 7 3 16 18 22 73 

informačná 
výchova deti 

43 6 3 9 4 0 65 

informačná 
výchova seniori 

0 0 4 0 0 0 4 

tréningy pamäti 2 0 0 0 0 0 2 

exkurzie 10 3 6 7 72 0 98 

slávnostné zápisy 11 2 3 5 4 0 25 

Celkom 85 25 39 45 110 27 331 

Návštevníci 
podujatí spolu 

2 003 1 348 10 745 830 2 241 4 394 21 561  
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Tabuľka č. 5 
Výpožičky absenčné, prezenčné, poskytnuté bibliografické informácie za rok 2017 

 

 VÝPOŽIČKY z toho periodiká  

Pracovisko 
S

P
O

L
U

 

a
b

s
e
n

č
n

é
 

  
%

 

p
re
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%

 

S
P
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%

 

a
b
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n

é
 

p
re

z
e
n

č
n

é
 

B
IS

 

Blumentálska 75 263 63 894 84,89 11 369 15,11 19 601 26,04 8 573 11 028 32 

Karadžičova 32 842 16 887 51,42 15 955 48,58 16 428 50,02 3 285 13 143 5 

Panenská 129 825 107 429 82,75 22 396 17,25 86 187 66,39 74 075 12 112 57 

Záhrebská 67 487 44 474 65,90 23 013 34,10 19 365 28,69 6 979 12 386 20 

Západný rad 53 216 30 709 57,71 22 507 42,29 19 972 37,53 9 206 10 766 0 

Letná čitáreň 11 093 0 0 11 093 100 11 093 100 0 11 093 0 

S P O L U 369 726 263 393 71,24 106 333 28,76 172 646 46,70 102 118 70 528 114 

 
Tabuľka č. 6 
Výpožičky podľa druhu literatúry za rok 2017 

 

Pracovisko 
Odborná 
literatúra 
dospelí 

Krásna 
literatúra 
dospelí 

Odborná 
literatúra 
pre deti 

Krásna  
literatúra 
pre deti 

Špeciálne 
dokum. 

Periodiká SPOLU 

Blumentálska 6 110 34 588 1 956 12 904 104 19 601 75 263 

Karadžičova 695 9 844 2 282 3 586 7 16 428 32 842 

Panenská 14 936 27 940 163 579 0 86 187 129 805 

Záhrebská 4 485 27 916 4 142 11 544 35 19 365 67 487 

Západný rad 1 953 16 513 1 937 12 841 0 19 972 53 216 

Letná čitáreň 0 0 0 0 0 11 093 11 093 

S P O L U 28 179 116 801 10 480 41 454 146 172 646 369 706 
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Graf č. 1 
Čerpanie prevádzkových výdavkov za roky 2014- 2017  
 

 
 

 
 
 
 
Graf č. 2 
Výpožičky podľa druhu literatúry za rok 2017 
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Tabuľka č. 7 
Čitatelia podľa jednotlivých pobočiek a kategórií za rok 2017 
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deti do 15 r. 748 255 223 429 500 2 155 

dospelí 676 261 1 322 518 289 3 066 

z toho  
   študenti 

123 23 465 63 42 716 

   dôchodcovia 240 120 466 242 87 1 155 

   ostatní 313 118 391 213 160 1 195 

SPOLU 1 424 516 1 545 947 789 5 221  

 
 
Graf č. 3 
Čitatelia podľa jednotlivých kategórií za rok 2017 
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Tabuľka č. 8 
Stav (v k. j.) a finančná hodnota knižničného fondu v € podľa jednotlivých pobočiek  
k 31. 12. 2017 

Pracovisko 
S

ta
v
 K

F
 

k
  

3
1
. 
1

2
. 
1

6
 

H
o

d
n

o
ta

 K
F

 

 

P
rí

ra
s
to

k
 

2
0
1
7

 

H
o

d
n

o
ta

 

 

V
y
ra

ď
o

v
a
n

ie
 

K
F

 2
0
1

7
 

H
o

d
n

o
ta

 

 

S
ta

v
 K

F
  

k
  

3
1
. 
1

2
. 
1

7
 

H
o

d
n

o
ta

 K
F

 

Blumentálska 31 133 120 147,14 1 226 8 098,74 248 485,13 32 111 127 760,75 

Karadžičova 12 765 49 235,71 413 2 769,98 295 518,47 12 883 51 487,22 

Panenská 44 548 167 333,77 1 375 8 651,53 452 618,03 45 471 175 367,27 

Záhrebská 31 227 98 953,07 1 046 7 442,02 807 1 054,06 31 466 105 341,03 

Západný rad 26 281 88 084,24 1 114 6 267,45 466 569,90 26 929 93 781,79 

S P O L U 145 954 523 753,93 5 174 33 229,72 2 268 3 245,59 148 860 553 738,06 

 
 
 
Tabuľka č. 9 
Stav knižničného fondu (v k. j.) k 31. 12. 2017 podľa jednotlivých pobočiek a druhu 
literatúry 

Pracovisko 
Literatúra pre dospelých Literatúra pre deti Špec. 

dok. 
SPOLU 

náučná krásna spolu náučná krásna spolu 

Blumentálska 7 372 16 669  24 041 1 698 6 221 7 919 151 32 111  

Karadžičova 1 624 7 104    8 728 933 3 175 4 108 47 12 883 

Panenská 22 381 22 397 44 778 174 
493 

 
667 26 45 471 

Záhrebská 5 921 15 618 21 539 1 700 8 101 9 801 126 31 466 

Západný rad 4 297 13 204 17 501 1 955 7 348 9 303 125 26 929 

S P O L U 41 595 74 992 116 587 6 460 25 338 31 798 475 148 860 
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Graf. č. 4 
Zloženie knižničného fondu podľa druhu literatúry v roku 2017  
 

 
 
 
 

Tabuľka č. 10 
Prírastok knižničného fondu podľa jednotlivých pobočiek a druhu literatúry za rok 
2017 
 

Pracovisko 
Literatúra pre dospelých Literatúra pre deti Špec. 

dok. 
SPOLU 

náučná krásna spolu náučná krásna spolu 

Blumentálska 186 584 770 68 388 456 0 1 226 

Karadžičova 26 294 320 16 77 93 0 413 

Panenská 561 739 1 300 15 60 75 0 1 375 

Záhrebská 151 480 631 60 355 415 0 1 046 

Západný rad 176 496 672 65 377 442 0 1 114 

S P O L U 1 100 2 593 3 693 224 1 257 1 481 0 5 174 
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Graf č. 5 
Prírastok knižničného fondu podľa druhu literatúry za rok 2017 
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Graf č. 6 
Porovnanie plnenia základných ukazovateľov činnosti za roky 2014 – 2017 
 
 

a) Prírastok knižničného fondu za roky 2014 - 2017 

 

 
 

 
 
 
 

b) Výpožičky za roky 2014 – 2017 
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c) Čitatelia za roky 2014 – 2017 

 

 
 
 
 

d) Vzdelávacie a kultúrno-výchovné podujatia za roky 2014 – 2017 
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e) Využívanie verejných internetových staníc za roky 2014 – 2017 
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Tabuľka č. 11 
Plnenie rozpočtu za rok 2017 
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Tabuľka č. 12 
Stav správy majetku k 31. 12. 2017 
Inventarizácia a jej účtovné vzťahy 
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S
ta

v
 

3
1
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0
1
6
 

P
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s
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ro
k

 2
0

1
7
  

Ú
b

y
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y
 

ro
k

 2
0

1
7
 

S
ta

v
 

ú
č
to

v
n

ý
 

k
 3

1
.1

2
.2

0
1
7
 

O
d

p
is

y
 

ro
k

 2
0

1
7
 

Z
o

s
ta

tk
o

v
á
 

c
e
n

a
 

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 20 600,62   20 600,62 -20 600,62 
0 

4 22 
Stroje, 
prístroje 

36 143,46 0,00 -8 305,56 27 837,90 -22 385,70 
5 452,20 

5 23 
Dopravné 
prostriedky  

     
 

6 24 Inventár      
 

7 31 Pozemky      
 

8 
Spolu  
1-7 

Spolu riadok 
1-7 

65 480,02 0,00 -8 305,56 57 174,46 -51 722,26 
5 452,20 

9 28 DHIM      
 

10 
Spolu  
8-9 

Spolu riadok 
8+9 

65 480,02 0,00 -8 305,56 57 174,46 -51 722,26 
5 452,20 

11  DHaNM 
163 912,0

3 
5 693,22 --6 273,62 163 331,63  

163 331,63 

12  Materiál      
 

13  
Knižničný 
fond 

523 
753,93 

33 229,72 -3 245,59 553 738,06  553 738,06 

  
Spolu riadky  
10-13 

753 
145,98 

38 922,94 17 824,77 774 244,15 -51 722,26 722 521,89 

 
 


