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ÚVOD 
 
Staromestská knižnica je verejnou mestskou knižnicou, rozpočtovou organizáciou mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto. Svojou činnosťou v roku 2020 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 2020 z Koncepcie rozvoja Staromestskej knižnice na 
roky 2019 – 2022 schválenej miestnym zastupiteľstvom Bratislava-Staré Mesto dňa 28. 5. 
2019 uznesením č. 43/2019, Plánu hlavných cieľov a úloh Staromestskej knižnice na rok 
2020, zo Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020 schválenej 
vládou SR dňa 14. 12. 2014 a z Programového vyhlásenia vlády SR na obdobie rokov 2020 – 
2024 schváleného v NR SR dňa 30. 4. 2020.  
Činnosť knižnice v roku 2020 výrazne poznačila pandemická situácia v súvislosti so šírením 
ochorenia COVID-19. Knižnica bola, podobne ako všetky kultúrne a vzdelávacie zariadenia na 
Slovensku, zatvorená pre verejnosť počas 1. vlny pandémie v termíne od 10. 3. 2020 do 10. 5. 
2020 a počas 2. vlny v termíne od 26. 10. 2020 do 13. 11. 2020 a na konci roka od 22. 12. 2020 
do 31. 12. 2020, spolu 62 dní. Služby pre verejnosť boli obmedzené na poskytovanie základných 
služieb – absenčné výpožičky, v čase uvoľnenia opatrení boli obmedzené aj prezenčné 
výpožičky a prístup na internet prostredníctvom verejných internetových staníc. Kultúrno-
vzdelávacie podujatia pre verejnosť a tiež vzdelávacie kurzy pre seniorov boli od 13. marca 
zrušené, knižnica v roku 2020 neotvorila letnú čitáreň v Medickej záhrade. 
V jeseni sa začalo s rekonštrukciou bytového domu na Panenskej 1, kde sídli pobočka knižnice. 
Rekonštrukcia sa týkala vonkajšej fasády, ale aj vnútorných rozvodov vody a tepla. Z týchto 
dôvodov bola pobočka od 2. do 25. 10. 2020 zatvorená, spolu 16 dní. 
Knižnično-informačné služby verejnosti poskytovala v roku 2020 na piatich pracoviskách, 
v celoročnej prevádzke boli tri samoobslužné knižné domčeky v letnej čitárni v Medickej 
záhrade, na Jakubovom námestí a pred ZŠ na Mudroňovej ul.  
Od roku 2014 sa knižnica zapája do celoslovenského projektu Benchmarking knižníc pod 
gesciou Slovenskej národnej knižnice, v ktorom ide o porovnávanie výkonov knižníc na 
Slovensku. 
V spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto pokračovala v realizácii 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 2020 s trvalým bydliskom rodičov 
v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bezplatnú čitateľskú registráciu do knižnice až do 
nástupu na povinnú školskú dochádzku. 
V oblasti automatizácie knižnično-informačných služieb a internetizácie sa knižnica zamerala 
najmä na zefektívnenie poskytovania služieb. Knižnica pokračovala v poskytovaní mobilných 
služieb - prostredníctvom sms správ informovala čitateľov o uplynutí výpožičného času 
dokumentov, pripravených objednávkach a rezerváciách. Od marca 2020 mali čitatelia 
k dispozícii novú službu – požičiavanie elektronických kníh. 
V decembri 2020 knižnica po trinásty raz udelila trom 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 2020 s rozpočtom bežných výdavkov 490 653,00 €,  z toho finančné 
dotácie z Fondu na podporu umenia, predstavovali sumu 14 tis. €; dobropisy a preplatky 
3 688,00 €.  
Od partnerov a sponzorov získala finančný dar v hodnote 100 €. 
Nákup kníh, novín, časopisov a e-kníh sa realizoval vo výške 51 849,41 €, za e-knihy knižnica 
zaplatila 2 046,80 €. Príjmy za knižničnú činnosť (registračné poplatky, služby knižnice) 
predstavovali sumu 7 377,09 €.  
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V dôsledku nepriaznivej pandemickej situácie – zatvorenia knižnice pre verejnosť a výraznému 
obmedzeniu služieb pre verejnosť knižnica nesplnila merateľné ukazovatele plánu činnosti s 
výnimkou nákupu knižničného fondu – výsledky sú uvedené v prílohe v tabuľke č. 1. Výsledky 
v ostatných základných ukazovateľoch činnosti  sú uvedené v prílohe, tabuľky 2 – 10, grafy 2 – 
6, porovnanie plnenia základných ukazovateľov činnosti za roky 2017 – 2020 
 v grafe č. 6 a – e. 
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I. časť   
Komentár k plneniu hlavných cieľov a úloh na rok 2020 
 
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. fond umenovednej literatúry, v pobočke na Západnom 
rade od roku 2005 fond cudzojazyčnej literatúry. 
V roku 2020 získala knižnica mimo rozpočtu finančné prostriedky na nákup knižničného fondu 
vo výške 10 000 € (dotácia Fondu na podporu umenia). Vďaka dotácii sme zakúpili 600 titulov 
v 1 049 exemplároch, čo predstavovalo 38,54 % z celkového finančného rozpočtu na nákup 
(38 541,43 €). Táto finančná čiastka z dotácie nám pokryla 39,49 % nákupu k.j. do fondu. 
V súlade s projektom bolo 20 % podpory vyčlenenej na nákup kníh vydaných s podporou FPU  
a inštitúciami v priamej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR. 
V roku 2020 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 55 dokumentov v celkovej finančnej hodnote 582,52 €. 
Darom sme získali v priebehu roka 464 dokumentov od jednotlivcov aj organizácií. 
Pri nákupe sme sa zamerali na spoluprácu s distribučnými agentúrami, vydavateľstvami 
a kníhkupectvami, ktoré poskytli knižnici najvyššiu zľavu (10 – 50 %). Týmto sa podarilo ušetriť 
15 819,71 €. Priemerná cena knihy bez zľavy bola 13,12 € (o 0,73 € viac ako v minulom roku), 
priemerná cena knihy so zľavou bola 9,30 € (o 0,40 € viac ako v minulom roku). 
Nákup kníh v roku 2020 knižnica splnila na 101,05 %. 

1.1.1 Knihy 

Prírastok knižničného fondu predstavoval 4 607 k. j. v nákladovej finančnej hodnote 38 541,43 
€ (z toho dotácia Fondu na podporu umenia bola 10 000 €), z toho 4 143 k. j. kúpou a 464 k. j. 
darom.  
V roku 2020 síce klesol celkový prírastok knižničného fondu v porovnaní s rokom 2019 o 64 k. 
j. = 9,86%, ale prírastok kúpou vzrástol o 297 k. j. = 10,77 %.  
Náučná literatúra pre dospelých z celkového prírastku 4 607 k. j. predstavovala  856 k. j. , čo je 
53,82 %, náučná literatúra pre deti a mládež predstavovala 404 k. j., čo je 11,40 %.  
Knižničný fond oddelenia odbornej literatúry na Panenskej 1 sme doplnili o 482 k. j. náučnej 
literatúry, prevažne z pedagogiky, psychológie, sociológie, filozofie, logiky, ekonómie, 
manažmentu, práva, umenia, medicíny a encyklopédie.    
Knižný fond umenovednej študovne knižnica doplnila 9 dokumentmi. 
Knižničný fond sme doplnili o 63 k. j. cudzojazyčnej literatúry a 929 k. j. v českom jazyku. 
Z toho knižný prírastok oddelenia cudzojazyčnej literatúry v pobočke na Západnom rade bol 
v roku 2020 54 k. j. beletrie a náučnej literatúry prevažne v anglickom jazyku.  
Knižný fond oddelenia pre zdravotne znevýhodnených používateľov na pracovisku 
Blumentálska 10/a knižnica doplnila o 5 k. j. 
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1.1.2 Spoločenské hry 

Fond spoločenských hier buduje knižnica od roku 2016 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. V knižničnom fonde sa k 31. 12. 2020 nachádzalo 31 spoločenských hier (nákladová 
finančná hodnota 549,99 €). 

1.1.3 Tematické kufríky 

V oddeleniach pre deti a mládež  knižnica od roku 2013 ponúka detským čitateľom do 10 rokov 
tematické kufríky, ktoré obsahujú knihy a didaktické pomôcky. Touto službou podporuje vzťah 
detí ku knihám, k návyku čítania a zvýšeniu návštevnosti knižnice. Rozvíja ich čitateľskú 
a informačnú gramotnosť. K 31. 12. 2020 bolo vo fonde knižnice celkom 32 tematických 
kufríkov.  

 
Knižničný fond k 31. 12. 2020 predstavoval 154 853 k.j. (nákladová finančná hodnota 
640 774,70 €), z toho špeciálne dokumenty 161 k.j. (nákladová finančná hodnota 657,75 €). 
 
Presné údaje podľa jednotlivých pobočiek sú uvedené v prílohe, tabuľka č. 8 – 9. Zloženie 
prírastku kníh je uvedené v tabuľke č. 10, graf. č. 5. 

1.1.4 Periodiká 

Knižnica odoberala 89 titulov denníkov a časopisov v 182 exemplároch, z toho darom získala  
15 titulov v 29 exemplároch. Nákladová finančná hodnota odoberaných denníkov 
a časopisov za rok 2020 bola 8 720,41 €. 
 

1.1.5 Elektronické informačné zdroje  

1.1.5.1 e-knihy 

Od marca 2020 poskytuje knižnica čitateľom novú elektronickú službu – požičiavanie e-kníh 
v spolupráci s firmou Palmknihy s.r.o. (pôvodne Palmknihy – e-Reading s.r.o.). 
Prostredníctvom online katalógu knižnice mali čitatelia prístup k vyše 9000 titulom 
elektronických kníh, ktoré si mohli požičať na mesiac stiahnutím do svojho zariadenia (mobil, 
čítačka e-kníh, tablet). Súčasne mohli mať stiahnutých 5 kníh (pôvodne 3 knihy, ale vzhľadom 
na obmedzenie služieb počas pandémie, sme zvýšili počet e-kníh na 5). Túto službu čitateľom 
poskytovala knižnica zdarma. Za službu knižnica uhradila v roku 2020 sumu 2 046,80 €. Počas 
roka si čitatelia stiahli 875 titulov e-kníh. 
 

1.1.5.2. elektronické informačné zdroje/databázy 

Knižnica poskytuje svojim čitateľom v rámci projektu Slovenskej národnej knižnice (Národná 
licencia GALE) prístup k elektronickým informačným zdrojom databázy GALE (články 
z akademických a odborných časopisov a ďalších zdrojov na podporu štúdia) zo všetkých 
počítačov v knižnici. Okrem toho mali čitatelia prístup zdarma aj do databázy Springer. Počas 
roka bolo umožnený prístup čitateľom aj do týchto služieb aj z domova z dôvodu obmedzovania 
služieb knižníc v súvislosti s Covid-19. 
 
 
1.2 Spracovanie knižničného fondu 

Knižničný fond je kompletne spracovaný v elektronickej podobe, od 1. 4. 2007 je čitateľom 
k dispozícii elektronický online katalóg, fond je sprístupnený na všetkých pracoviskách formou 
voľného výberu. 

https://starlib.tritius.sk/
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Pre lepšiu orientáciu čitateľov v knižničnom fonde vypracovala knižnica interný Zoznam 
časopisov na rok 2020, ktorý bol k dispozícii na všetkých pracoviskách a tiež na webovej 
stránke knižnice. 

 
1.3 Revízia, vyraďovanie a ochrana knižničného fondu 

Z dôvodu zastaranosti, opotrebovanosti, duplicity a strát zavinených čitateľmi v zmysle § 30 
zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach, vyhlášky č. 201/2016 Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky z 8. júna 2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej 
evidencie knižničných dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu, knižnica vyradila 
z knižničného fondu 3 476 k. j. v nákladovej finančnej hodnote 6 338,06 €. Časť vyradených 
kníh poskytneme Mestskej knižnici v Bratislave do Bratislavskej burzy kníh 2021 a ostatné 
počas roka umiestnime do samoobslužných knižných domčekov v Medickej záhrade, na 
Mudroňovej 83 a do parku na Jakubovom námestí pre záujemcov z radov obyvateľov 
a návštevníkom mesta.  
V roku 2020 darovala knižnica do Bratislavskej burzy kníh 2020 Mestskej knižnici v Bratislave 
1 275 kníh. Získané finančné zdroje z Bratislavskej burzy kníh využíva Mestská knižnica na 
rozšírenie ponuky pre zrakovo znevýhodnených používateľov. Avšak pre zlú epidemiologickú 
situáciu sa v tomto roku burza nekonala. 
 
 
2  Knižnično-informačné služby 
 
Knižnica v roku 2020 poskytovala svoje služby na piatich stálych pracoviskách (v centrálnej 
knižnici a 4 pobočkách. Sezónne pracovisko – letnú čitáreň v Medickej záhrade knižnica pre 
verejnosť neotvorila z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie.  

Služby pre verejnosť  v roku 2020 výrazne poznačila pandemická situácia v súvislosti so šírením 
ochorenia COVID 19. Knižnica bola, podobne ako všetky kultúrne a vzdelávacie zariadenia na 
Slovensku, zatvorená pre verejnosť počas 1. vlny pandémie v termíne od 10. 3. 2020 do 10. 5. 
2020 a počas 2. vlny v termíne od 26. 10. 2020 do 13. 11. 2020 a 22. až 31. 12. 2020. Aj po 
otvorení knižnice boli služby pre verejnosť obmedzené na poskytovanie základných služieb, 
obmedzený bol i počet návštevníkov (1 návštevník na 15 m2 – absenčné výpožičky). V čase 
uvoľnenia opatrení sa neposkytovali prezenčné výpožičky a nebol možný prístup na internet 
prostredníctvom verejných internetových staníc. Aj po otvorení, od 11. mája 2020 do 31. 
augusta 2020 mala knižnica pre karanténu vrátených dokumentov a ďalšie dezinfekčné 
opatrenia skrátené výpožičné hodiny pre verejnosť. 

Pri poskytovaní knižnično-informačných služieb sa knižnica riadila Knižničným a výpožičným 
poriadkom Staromestskej knižnice a Cenníkom poplatkov a služieb. 
Pokračovala v poskytovaní mobilných služieb čitateľom. Čitatelia pravidelne dostávali 
prostredníctvom sms správ pripomienky o blížiacom sa uplynutí výpožičnej lehoty, upomienky 
o skončení výpožičnej lehoty, informácie o rezervovaní dokumentov a čakajúcich 
objednávkach. Čitatelia mali od marca možnosť požičiavania elektronických kníh.  
V spolupráci s občianskym združením Milujem knihy/Amo libris pokračovala knižnica 
v poskytovaní služby pre staromestských seniorov – Donáška kníh seniorom, aj keď počas 
zatvorenia knižnice táto služba bola obmedzená.  
Celkový týždenný výpožičný čas sa v porovnaní s rokom 2019 nezmenil – 46,5 hod. 
Čo sa zmenilo, bol počet pracovných dní, kedy bola knižnica pre epidemiologické opatrenia 
zatvorená: 
Všetky pracoviská Staromestskej knižnice boli zatvorené: 
od 10. 3. 2020 do 10. 5. 2020 – 40 pracovných dní 
od 26. 10. 2020 do 13. 11. 2020 – 15 pracovných dní 
od 21. 12. 2020 do 31. 12. 2020 – 7 pracovných dní 
Spolu je to 62 pracovných dní, kedy musela byť celá knižnica zatvorená. 
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Okrem toho z dôvodu rekonštrukcie rozvodov bola zatvorená pobočka na Panenskej 1: 
od 2. 10. 2020 do 25. 10. 2020 – 16 pracovných dní. 
Z dôvodu práceneschopnosti jedinej pracovníčky na Karadžičovej 1, kedy zastupovanie 
nestačilo vykryť všetky dni, bola pobočka zatvorená v novembri a decembri 8 pracovných 
dní. 
Pre opravy elektriny v Starom Meste bolo pracovisko na Blumentálskej zatvorené 27. 11. 
2020, čo je 1 pracovný deň. 

 
2.1 Samoobslužné knižné domčeky 

Od roku 2020 prevádzkuje knižnica tri samoobslužné knižné domčeky v rámci akcie 
Staromestský knižný kolotoč. Z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s dodržiavaním 
bezpečnostných a hygienických opatrení proti šíreniu ochorenia Covid-19 bola ponuka 
Staromestského knižného kolotoča značne obmedzená. Do knižných domčekov v letnej čitárni 
v Medickej záhrade, na Mudroňovej a Jakubovom námestí sme umiestnili 740 kníh – podstatne 
menej ako v minulých rokoch.  
Záujemcovia si mohli knihy zobrať, prečítať, vrátiť, prípadne ponechať. Touto službou majú 
mnohí obyvatelia, najmä sociálne znevýhodnení, možnosť bezplatného prístupu k literatúre. 
 
2.2 Donáška kníh seniorom 

V roku 2020 knižnica pokračovala 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. Počas roka 2020 
pravidelne využívalo túto službu 9 seniorov. 
 
2.3 Čitatelia, návštevníci 

Staromestská knižnica v roku 2020 zaregistrovala spolu 4 377 čitateľov (oproti roku 2019 
s 5 158 registráciami je to o 781 čitateľov menej – pokles o 15,14 %), z toho 2 464 dospelých 
(oproti roku 2019 s 3 067 registráciami je to o 603 čitateľov menej – pokles o 19,66 %) a 1 913 
detí do 15 rokov (oproti roku 2019 s 2 091 registráciami je to o 178 detí menej – pokles 8,51 %). 

Percento všetkých čitateľov z počtu obyvateľov 42 482 (stav k 31. 10. 2020) mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto predstavuje 10,30 % (v roku 2019 to bolo 12,35 % – pokles o 2,05 %). 
Z celkového počtu školopovinných detí 4 801 (stav k 15. 9. 2020) v mestskej časti Staré Mesto 
časti bolo členmi Staromestskej knižnice 1 913 detí, čo je 39,84 % (pokles oproti roku 2019 
o 10,46 %). Okrem iných faktorov to súvisí so zákazom hromadných návštev knižnice, kedy 
nemohli chodiť do knižnice triedy 1. stupňa škôl, tak ako v predošlých rokoch. 

Staromestská knižnica za rok 2020 eviduje 45 040 návštev (oproti roku 2019 s 81 135 je to 
pokles o 36 095 návštev, teda o 44,49 % menej). Počet návštevníkov čitární a študovne klesol 
na tretinu – čitárne navštívilo 7 364 čítajúcich (oproti roku 2019 s 26 247 čítajúcimi to znamená 
pokles o 18 883 návštev, v percentách je to o 71,94 % menej), študovne navštívilo 2 609 
študujúcich (oproti roku 2019 s počtom 8 307 študujúcich je to o 68,59 % menej). Vzdelávacích 
a kultúrnych podujatí organizovaných knižnicou sa zúčastnilo 7 743 účastníkov (oproti 19 357 
v roku 2019 je to o 11 614 návštev menej – pokles o 60 %). 

Registrovaný čitateľ navštívil knižnicu 10,29 krát (15,72 v roku 2019), čo je o 5,43 návštevy 
menej ako v roku 2019. 

Tento štatisticky významný pokles vo všetkých ukazovateľoch súvisí s Opatreniami Úradu 
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia z dôvodu 
vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením pandémie ochorenia covid-19 – knižnica 
bola zatvorená 62 pracovných dní, a aj po otvorení boli čitárne a študovne väčšinu času pre 
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čitateľov zatvorené. Takisto Staromestská knižnica nemohla otvoriť letnú čitáreň v Medickej 
záhrade. 

V roku 2020 knižnica umožnila pri rôznych príležitostiach (Valentín, Týždeň slovenských 
knižníc, Mesiac úcty k starším, Bratislava pre všetkých, MDD, Medzinárodný deň študentstva, 
komunitné akcie...) bezplatnú čitateľskú registráciu, ktorú využilo 1 542 čitateľov. 

Koncom roka 2020 knižnica ocenila svojich najaktívnejších čitateľov. Ocenenie udelila 5 
dospelým a 4 detským čitateľom. 

 
V roku 2020 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 2020 rodičom s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, získali bezplatný čitateľský preukaz, ktorý môžu využívať až do nástupu na povinnú 
školskú dochádzku. Ide o rodinný čitateľský preukaz, ktorý môžu využiť i rodičia na požičiavanie 
odbornej literatúry súvisiacej s výchovou a vzdelávaním detí. Knižnica odovzdala 370 
bezplatných čitateľských preukazov, z toho k 31.12. 2020 rodičia aktivovali preukaz 13 deťom. 
 
Presné údaje o čitateľoch podľa jednotlivých pobočiek sú uvedené v prílohe, tabuľka č. 7. 

2.4 Výpožičky 

Používatelia knižnice realizovali 250 489 výpožičiek (o 100 762 menej ako v roku 2019, kedy to 
bolo 351 251 výpožičiek – pokles o 28,69 %), z toho 178 584 absenčných (o 8 888 viac ako 
v roku 2019, kedy to bolo 169 696 výpožičiek – nárast o 5,24 %) a 71 970 prezenčných (o 109 
585 menej ako v roku 2019, kedy to bolo 181 555 výpožičiek – pokles o 60,36 %). Počet 
výpožičiek na jedného registrovaného čitateľa bol 57,32 k. j. (v roku 2019 to bolo 68,09 – pokles 
o 10,77 výpožičky), obrat knižničného fondu bol 1,13 k. j. (v roku 2019 to bolo 1,36 – pokles 
0,23). 

Klesol počet výpožičiek odbornej literatúry ako pre dospelých – 31 821 k. j. (čo predstavuje 
v porovnaní s 41 344 výpožičkami v roku 2019 pokles o 9 523 k. j., čo je pokles o 23,03 %), tak 
pre deti – 8 833 k. j. (v porovnaní s 13 091 k. j. v roku 2019 je to o 4 258 k. j. menej, čo 
predstavuje pokles o 32,53 %). 

Klesol aj počet výpožičiek krásnej literatúry ako pre dospelých – 98 208 k. j. (čo predstavuje 
v porovnaní so 115 465 výpožičkami v roku 2019 pokles o 9 523 k. j., to je úbytok 23,03 %), tak 
pre deti – 8 833 k. j. (v porovnaní s 13 091 k. j. v roku 2019 je to o 4 258 k. j. menej, čo 
predstavuje úbytok 32,53 %). 

Tesne pred prvou karanténou v marci 2020 sa Staromestskej knižnici podarilo spustiť cez portál 
Palmknihy – eReading požičiavanie e-kníh, čím získala aj nových čitateľov, ktorí ocenili 
možnosť požičiavať si knihy bez nutnosti fyzickej návštevy knižnice. Minulý rok bolo požičaných 
875 e-kníh. 

Čo stúplo, je počet absenčných výpožičiek periodík (z 25 204 v roku 2019 na 34 006 v roku 
2020), ale celkovo počet požičaných periodík oproti roku 2019 klesol na 75 005 (zo 141 278 
v roku 2019), čo predstavuje 46,91 % úbytok. 

Čitatelia mali v roku 2020 možnosť vrátiť knihy do biblioboxov i mimo výpožičných hodín. Túto 
možnosť využívali najmä počas karanténnych opatrení. Na štyroch pracoviskách (centrálna 
knižnica na Blumentálskej a pobočky Záhrebská 8, Západný rad 5 a Panenská 1) využilo túto 
službu 1 807 čitateľov, ktorí do biblioboxov vrátili 32 434 dokumentov.  
 

Knižnica realizovala 3 výpožičky prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby. 

Presné údaje o výpožičkách podľa jednotlivých pobočiek sú uvedené v prílohe, tabuľka č. 5, 6 
a graf č. 2. 
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2.5 Ostatné knižnično-informačné služby 

Služby verejných internetových staníc na všetkých pracoviskách v roku 2020 využilo 818 
používateľov, teda o 1 629 menej ako v roku 2019 (vtedy to bolo 2 447 používateľov), čo je 
pokles o 66,57 % zapríčinený najmä zatvorením knižnice počas pandémie COVID-19 
a obmedzením služieb knižnice po jej znovuotvorení pre verejnosť.  

V roku 2020 sme zaznamenali 104 595 prístupov na našu webovú stránku (o 32 296 viac ako 
minulý rok), t. j. o 45,9 % viac.  

Online katalóg: 31 877 návštevníkov (o 2 590 viac ako minulý rok), 91 447 vyhľadávaní. Čitatelia 
ocenili objednávanie a rezervácie kníh cez katalóg, službu odloženie z regálu, možnosť 
požičiavania elektronických kníh. 

Knižnica poskytla 197 registrovaných písomných bibliografických informácií (o 33 viac ako 
v roku 2019). Počas troch karantén knižnica vypracovala pre záujemcov z radu čitateľov 17 
rešerší. 
V databáze Gale čitatelia a pracovníci knižnice vykonali 190 vyhľadávaní. Čitatelia majú zdarma 
prístup aj do databázy Springer. 

Knižnica poskytla 2 750 referenčných (e-mailových, telefonických a ústnych) informácií, 
vyhotovila 389 xerokópií z dokumentov nachádzajúcich sa v knižničnom fonde. V zmysle 
autorského zákona knižnica zaslala hlásenia a odviedla ochrannému autorskému zväzu LITA 3 
% z celkovej sumy získanej za vyhotovené xerokópie z dokumentov knižnice. 

Na webovej stránke knižnice sa počas roka realizovali 2 ankety pre používateľov, na ktorých sa 
zúčastnilo 254 respondentov. 

Pokračovala v službe adresného rozširovania informácií, elektronicky zasielala 428 čitateľom  
mailového spravodajcu (výber z prírastkov nových kníh a informácie o plánovaných aktivitách 
knižnice).  
V rámci projektu Pamäť Starého Mesta archivovala články o aktivitách v mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto s dôrazom na spracovanie publikovaných informácií o aktivitách 
Staromestskej knižnice a verejných knižníc v Bratislave. Spracovala a archivovala 82 článkov 
z dennej, regionálnej tlače a časopisov, z toho 16 o Staromestskej knižnici. 
V roku 2020 pokračovala v poskytovaní mobilných služieb čitateľom. Prostredníctvom mailovej 
komunikácie a sms správ čitatelia pravidelne dostávali pripomienky o blížiacom sa uplynutí 
výpožičnej lehoty a upomienky o skončení výpožičnej lehoty.  Knižnica zaslala čitateľom  
10 115 elektronických pripomienok, upomienok, upozornení a rezervácií. 
 
 
3. Práca s čitateľmi, vzdelávacie a kultúrno-výchovné podujatia 
 
Knižnica zorganizovala 107 kolektívnych podujatí(o 236 menej ako v roku 2019, kedy sme 
mali 343 podujatí, čo bolo za rok úplne najviac v histórii knižnice), ktorých sa zúčastnilo 7 743 
návštevníkov (o 11 614 menej ako v roku 2019, kedy sa podujatí zúčastnilo 19 357 
návštevníkov, tu nastal pokles o 60 %).  

Počas karanténnych opatrení knižnica pripravila 3 videa v rámci podujatia Celé Slovensko 
číta deťom, ktoré sú prístupné na 
https://www.youtube.com/channel/UCebZflR20w0_7LZkFuW3gAg  

Pri príležitosti významných výročí a udalostí Staromestská knižnica pripravila 68 tematických 
výstaviek, 81 výstaviek knižných noviniek a 77 násteniek.  

V roku 2020 umožnila knižnica pri rôznych príležitostiach bezplatný zápis 1 542 čitateľov. 

 
Presné údaje o vzdelávacích a kultúrnych podujatiach sú uvedené v prílohe,  tabuľka. č. 4. 
 

https://www.youtube.com/channel/UCebZflR20w0_7LZkFuW3gAg
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3.1 Podujatia pre deti a mládež, informačná výchova 

V roku 2020 sme zorganizovali 16 hodín informačnej výchovy Kde býva Miška knižka? a Knižiak 
Rišiak, čo je o 67 hodín menej ako v roku 2019. Zúčastnilo sa ich 329 detí, čo je o 1 326 menej 
ako v predošlom roku.  

Z dôvodu epidemiologických opatrení sa tradičné a obľúbené vzdelávacie cykly, ktoré 
Staromestská knižnica pripravuje pre mládež, buď nekonali vôbec, alebo miesto viacerých 
prednášok sa stihla jedna. Týkalo sa to podujatí: Mladý archeológ, Ostrov pokladov, Bezpečne 
s knižnicou, Týždeň vedy a techniky, Týždeň českej literatúry, Čítanie nás baví. 
Nekonalo sa ani tradičné a obľúbené medzinárodné podujatie – Noc s Andersenom. 

Prehľad niektorých ďalších podujatí pre deti a mládež 

• 14. 1. 2020 – Cesta okolo Slovenska – pracovisko Blumentálska 

• 17. 1. 2020 – Slávnostný zápis MŠ Kvietok – pracovisko Blumentálska 

• 22. 1. 2020 – Informačná beseda pre škôlkarov – pobočka Záhrebská 

• 23. 1. 2020 – Čísla v rozprávkach – pracovisko Západný rad 

• 24. 1. 2020 – Cesta okolo Slovenska – pracovisko Blumentálska 

• 30. 1. 2020 – Čítame s najmenšími – komunitné stretnutie – pracovisko Blumentálska 

• 31. 1. 2020 – Slávnostné pasovanie za čitateľov – pobočka Západný rad 

• 6. 2. 2020 – Svetový deň bez mobilu – pobočka Západný rad 

• 11. 2. 2020 – Mladý archeológ. Prednáška Bartosza Wojnarowského o najstaršej 
histórii Bratislava – pobočka Karadžičova 

• 24. 2. 2020 – Čítanie pre škôlkarov – pobočka Záhrebská 

• 25. 2. 2020 – Slávnostné pasovanie za čitateľov – pobočka Západný rad 

• 27. 2. 2020 – Čítame s najmenšími – komunitné stretnutie – pracovisko Blumentálska 

• 2. 3. 2020 – Králi detských kníh: Daniel Hevier a Ján Uličiansky. Pri príležitosti 65 
narodenín spisovateľov – pobočka Karadžičova 

• 4. 3. 2020 – Chráňme práva detí. Ombudsmanka Mária Patakyová s deťmi – 
pracovisko Blumentálska 

• 6. 3. 2020 – Pimpuš a padajúca hviezda, beseda s Máriou Šurinovou – pracovisko 
Blumentálska 

• 6. 3. 2020 – Detská kniha putuje Bratislavou. Dramatizované čítanie z knihy Toni 
Revajovej Rok Sivka ohniváka v podaní Barbory Krajč Zamiškovej – pobočka 
Záhrebská 

 

3.2 Podujatia pre dospelých, seniorov, informačná výchova seniorov  

• 10. – 14. 2. 2020 – Mobil a aplikácie pre seniorov – kurz IT zručností v spolupráci so 
Sociálnym odd. m. č. Staré Mesto a občianskym združením Milujem knihy/Amo libris 

• 1. 7. 2020 – Čítanie na terase pre klientov Seniorcentra na Podjavorinskej ulici – 
pripravila pobočka Panenská 

• 30. 7. 2020 – Čítanie na terase pre klientov Seniorcentra na Podjavorinskej ulici – 
pripravila pobočka Panenská 

• Október – mesiac úcty k starším – 250 bezplatných zápisov 
Plánované tréningy pamäti pre seniorov sa nekonali. 

 

3.3 Podujatia pre zdravotne znevýhodnených používateľov 

So znevýhodnenými používateľmi pracujú pobočky na Západnom rade a na Karadžičovej so ZŠ 
s MŠ pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím Drotárska cesta 48. Pobočka na Záhrebskej 
spolupracuje so ZŠ na Jelenej ul. (deti s poruchami čítania). Na pracovisku Blumentálska 10/A 
sa doplňuje odborná a krásna literatúra pre zdravotne znevýhodnených používateľov. 
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V oblasti práce s ľuďmi s mentálnym a telesným postihnutím spolupracovala naša pobočka na 
Panenskej ul. so Seniorcentrom na Podjavorinskej ul., Ohel David – špecializovaným 
zariadením pre seniorov a s Domovom sociálnych služieb pre deti a dospelých na Javorinskej 
ul.  

 

3.4 Podujatia v letnej čitárni v Medickej záhrade 

Tohto roku Staromestská knižnica pre epidemiologické opatrenia neotvorila letnú čitáreň 
v Medickej záhrade.  

V altánku Staromestskej knižnice sa uskutočnilo 5 podujatí, jedno pre dospelých a 4 divadielka 
pre deti, ktoré navštívilo 274 návštevníkov. 

• 16. 6. 2020 – Rozprávanie o Bratislave s Jurajom Šebom a Jurajom Hradským na tému 
Bratislavské krčmy, kaviarne a vinárne 

• 8. 7. 2020 – Ministerstvo nápadov s Martinom Danišom  

• 30. 7. 2020 – Môj strakatý smiech alebo Ako som sa stal silný na motívy knižky 
Daniela Rušara Strakáč a Tioni v podaní bábkoherca Lukáša Tandaru, v spolupráci  
s n.o. Osmijanko 

• 12. 8. 2020 – Postrach Samko – Divadlo NELINE 

• 19. 8. 2020 – Stolček, prestri sa! – Divadlo NELINE 

 

3.5 Podujatia počas jarnej, jesennej a zimnej karantény 

• 26. 3. 2020 – Online čítanie z domu. V rámci projektu Celé Slovensko číta deťom. 

Gabriela Futová: Čo učky nevidia – 2 čítania 

• 1. 4. 2020 – Čítajme doma. V rámci projektu Celé Slovensko číta deťom. Kornej 

Čukovskij: Doktor Jajbolíto 

• Anotácie e-kníh 

• Rešerše 

• Dni európskeho kultúrneho dedičstva – Bratislavské povesti – ppt prezentácia 

• On-line stretnutia knižného a medzigeneračného knižného klubu 

 

3.6 Výstavy  

V roku 2020 knižnica realizovala 7 veľkých výstav, na ktorých sa zúčastnilo 5 665 
návštevníkov. 

• 1. 2. – 29. 2. 2020 – Výstava obrazov Petry Hanzelovej – pobočka Panenská 

• 2. 3. – 20. 3. 2020 – Pozrite sa, čo dokážeme. Výstava detských prác – pobočka 
Karadžičova 

• 1. 7. – 30. 9. 2020 – Výstava obrazov Hanky Jankovskej – pobočka Panenská 

• 7. 9. – 30. 9. 2020 Pastelkovo. Výstava obrazov Kristíny Fibichovej-Rumanovej – 
pobočka Karadžičova 

• 5. 10. – 30. 10. 2020 – Náš svet. Výstava prác detí zo ZŠ s MŠ pre deti a žiakov so 
sluchovým postihnutím na Drotárskej ceste – pobočka Karadžičova 

• 23. 11. – 31. 12. 2020 – Vianočné zimovanie. Výstava ručných prác klientov Domova 
sociálnych služie pre deti a dospelých na Javorinskej ulici – pobočka Panenská 

• 1. 12. – 31. 12. 2020 – Nielen biely. Výstava obrazov Ľubice Pribylovej – pobočka 
Karadžičova 
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3.7 Celoslovenské a bratislavské podujatia  

• Celé Slovensko číta deťom – 3 online čítania (bližšie info v Podujatiach počas jarnej, 
jesennej a zimnej karantény 

• 14. 9. – 16. 9. 2020 – Dobrý trh – pobočka Panenská (264 čitateľov) 

 
3.8 Iné 

• Bookclub na Záhrebskej – 12 prevažne online stretnutí sa zúčastnilo spolu 134 
členov. 

• Medzigeneračný knižný klub Stanica Záhreb – 9 prevažne online stretnutí sa 
zúčastnilo 109 členov. 

• Odborné výmenné stáže sa v roku 2020 nekonali. 

• Ocenenie Najaktívnejší čitatelia za rok 2020 za celú knižnicu bolo udelené 5 
dospelým a 4 detským čitateľom. 

• Ocenenie Rad Bobríka knihovníka 2020 za nezištnú pomoc knižnici bolo udelené 3 
podporovateľom knižnice. 

 
4  Propagácia, public relations 

 
V roku 2020 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 Staromestských novinách, propagačnom materiáli Staromestské kultúrne 
centrá, in.ba, Kam do mesta...  
Pravidelne prispievala do Staromestských novín príspevkami o aktuálnom dianí v knižnici 
a pravidelne odporúčala čitateľom knihy zo svojho knižničného fondu.  
Počas roka Staromestská knižnica poslala 7 Mailových spravodajcov, ktoré boli adresované 428 
čitateľom, zástupcom kultúrnych inštitúcií pôsobiacich v Bratislave, miestnym poslancom a 
vybraným zamestnancom miestneho úradu. 
Knižnica o svojich aktivitách informuje aj na sociálnej sieti Facebook. Fanúšikovská stránka 
Staromestskej knižnice má k 31.12.2020 713 fanúšikov, v porovnaní s rokom 2019, kedy ich 
bolo 547, je to nárast o 166 fanúšikov. 
Od roku 2020 má svoj profil na webovej stránke Youtube. 
Svoju činnosť a kultúrno-vzdelávacie aktivity v hlavnom meste propagovala na všetkých 
pracoviskách i formou násteniek.  
Od roku 2004 knižnica každoročne udeľuje výročné ocenenie – Rad bobríka knihovníka svojim 
priaznivcom, sponzorom a podporovateľom. V roku 2020 udelila toto ocenenie trom 
podporovateľom za nezištnú pomoc a podporu pri jej rozvoji.  
 
5  Automatizácia a internetizácia knižnično-informačných služieb a procesov 
 
Knižnica poskytovala v roku 2020 svojim čitateľom plne automatizované knižnično-informačné 
služby s možnosťou vyhľadávania, objednávania a rezervácie prostredníctvom online katalógu 
sprístupnenom na internete cez webovú stránku knižnice. Celý knižničný fond sa priebežne 
spracováva v elektronickej podobe vo knižnično-informačnom systéme Tritius. 
Od marca 2020 majú čitatelia možnosť požičiavania e-kníh prostredníctvom online katalógu 
knižnice. E-knihy si sťahujú do svojich zariadení – mobil, čítačka, tablet, po uplynutí výpožičnej 
doby (1 mesiac) sa im titul zo zariadenia vymaže. Túto službu poskytujeme čitateľom zdarma. 

http://www.staremesto.sk/
http://www.obchodnaulica.sk/
http://www.infolib.sk/
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E-knihy nakupuje knižnica zo svojho rozpočtu. Čitatelia mali prístup k cca 9 000 titulom do konca 
roka 2020. Služba sa veľmi osvedčila, prihlasujú sa k nám aj čitatelia mimo Bratislavy. Hlavne 
počas zatvorenia knižnice v súvislosti s COVID-19 to bola výborná služba čitateľom. 
Používatelia knižnice mali v roku 2020 na všetkých pracoviskách knižnice k dispozícii 19 
verejných internetových staníc, aj keď v súvislosti s obmedzeniami bolo tento rok ich využívanie 
značne limitované epidemiologickou situáciou.  
V pobočkách na Západnom rade a Panenskej sme v priebehu roka zaviedli optický internet. 
 
Počas roka 2020 knižnica priebežne dopĺňala informácie na vlastnom webovom sídle 
www.starlib.sk, aktualizovala ho v súlade s platnými štandardmi pre informačné systémy 
verejnej správy, zrealizovala 2 čitateľské ankety. Aktívne informovala o svojej činnosti i na 
sociálnej sieti facebook https://www.facebook.com/Staromestskakniznica. 
 
 
6  Organizácia práce, riadiaca, kontrolná činnosť a metodická činnosť 
 
6.1 Riadiaca činnosť, organizácia práce 

Vedenie knižnice zabezpečovalo v roku 2020 riadiacu prácu prostredníctvom pracovných porád 
vedenia a činnosti poradných orgánov riaditeľa – odborných komisií (akvizičná komisia, 
vyraďovacia komisia knižničného fondu, inventarizačná a vyraďovacia komisia majetku, mzdová 
komisia, škodová komisia, skartačná komisia). V priebehu roka sa uskutočnili 4 porady 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 2020 boli vypracovaných 3 koncepčné materiály, 2 interné predpisy a 21 
príkazov riaditeľa. 
Koncepčné materiály: 

• Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia za rok 2019; 

• Návrh rozpočtu na roky 2021 – 2023; 

• Plán hlavných cieľov a úloh Staromestskej knižnice na rok 2021; 
 

Interné predpisy: 

• Interný predpis č. 1/2020 – Zásady doplňovania a sprístupňovania spoločenských 

hier v podmienkach Staromestskej knižnice 

• Interný predpis č. 2/2020 – Organizačný poriadok Staromestskej knižnice v 

Bratislave 

Príkazy riaditeľa: 

• Príkaz riaditeľa č. 1/2020 – menovanie projektového tímu cezhraničného projektu 
Budovanie cezhraničných partnerstiev pre mestské knižnice formou literárneho umenia 
(LIBLAB); 

• Príkaz riaditeľa č. 2/2020 – menovanie akvizičnej komisie; 

• Príkaz riaditeľa č. 3/2020 – menovanie škodovej komisie;   

• Príkaz riaditeľa č. 4/2020 – menovanie mzdovej komisie;   

• Príkaz riaditeľa č. 5/2020 – určenie paušálnej sumy pre zamestnancov 
Staromestskej knižnice pri použití MHD v roku 2020; 

• Príkaz riaditeľa č. 6/2020 – preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia infekcie 
COVID-19; 

• Príkaz riaditeľa č. 7/2020 – práca z domu; 

• Príkaz riaditeľa č. 8/2020 – určenie paušálnej sumy za telefón – projekt LibLab; 

• Príkaz riaditeľa č. 9/2020 – práca z domu; 

• Príkaz riaditeľa č. 10/2020 – práca z domu; 

http://www.starlib.sk/
https://www.facebook.com/Staromestskakniznica
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• Príkaz riaditeľa č. 11/2020 – práca z domu a prekážky v práci zo strany 
zamestnávateľa počas zatvorenia knižnice v čase koronakrízy; 

• Príkaz riaditeľa č. 12/2020 - čerpanie dovolenky za rok 2019; 

• Príkaz riaditeľa č. 13/2020 – zrušenie príkazu riaditeľa č. 11 a 12/202;0 

• Príkaz riaditeľa č. 14/2020 – zrušenie príkazu riaditeľa č. 8 - určenie paušálnej 
sumy za telefón – projekt LibLab; 

• Príkaz riaditeľa č. 15/2020 – bezpečnostné opatrenia pre zamestnancov knižnice 
v podmienkach pandémie COVID 19; 

• Príkaz riaditeľa č. 16/2020 – bezpečnostné opatrenia pre zamestnancov knižnice 
pri návrate z dovolenky zo zahraničia v súvislosti s pandémiou COVID 19; 

• Príkaz riaditeľa č. 17/2020 – obmedzenie služieb pre verejnosť v dôsledku 
pandemickej situácie v súvislosti so šírením COVID-19; 

• Príkaz riaditeľa č. 18/2020 – práca z domu a prekážky v práci zo strany 
zamestnávateľa počas zatvorenia knižnice v čase 2. vlny COVID 19; 

• Príkaz riaditeľa č. 19/2020 – celoplošné testovanie COVID 19 v dňoch 31. 10. - 1. 
11. 2020; 

• Príkaz riaditeľa č. 20/2020 – vykonanie inventarizácie majetku, pohľadávok 
a záväzkov v roku 2020 a menovanie inventarizačnej a vyraďovacej komisie 
v roku 2020; 

• Príkaz riaditeľa č. 21/2020 - práca z domu a prekážky v práci zo strany 
zamestnávateľa počas zatvorenia knižnice pre verejnosť od 21. 12. 2020 do 
ukončenia zákazu vychádzania. 

6.2 Kontrolná činnosť; sťažnosti, petície, poskytovanie informácií  

Vnútorná kontrolná činnosť knižnice vychádzala v roku 2020 zo Zásad kontrolnej činnosti 
a Zásad finančnej kontroly. V rámci plánu vnútornej kontroly sa vykonalo 27 kontrol (finančné 
plánované, predbežné, priebežné, kontroly evidencie počítačov, preberacích protokolov, 
evidencie periodík, lokalizácie nových prírastkov na všetkých pracoviskách, skladových 
priestorov). 
Vedenie knižnice nezaznamenalo v roku 2020 ani jednu ústnu alebo písomnú sťažnosť či 
petíciu. 
 
6.3 Metodická činnosť 

Vnútroknižničná metodická činnosť bola v roku 2020 zameraná na prácu knižničným systémom 
Tritius, službou e-kníh, na prácu vo zvýšených nárokoch na dezinfekciu dokumentov, priestorov 
a dodržiavanie hygienických a epidemiologických nariadení, ako aj na hľadanie nových 
a bezpečných spôsobov fungovania počas karantén a po nich. Uskutočnilo sa  16 metodických 
návštev.  

 
7  Priestorové podmienky, technické a počítačové vybavenie  
 
7.1 Priestory 

Knižnično-informačné služby verejnosti poskytovala knižnica na piatich pracoviskách. Priestory 
knižnice na Blumentálskej ul. 10/a, Karadžičovej 1, Panenskej 1, Záhrebskej 8 sú majetkom 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, priestory pobočky na Západnom rade 5 sú v prenajatých 
priestoroch Stavebného bytového družstva Bratislava 1. 
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., sa nepodarilo nájsť 
vhodné priestory pre umiestnenie tejto pobočky v tejto lokalite. 
Na základe zmluvy o spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto uzavretej dňa  
2. 2. 2018 poskytovala mestská časť knižnici možnosť využívania nebytového priestoru na 
Karadžičovej 1 (Klub dôchodcov) v čase od 8.00 do 13.00 hod. na realizáciu kultúrno-
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vzdelávacích a spoločenských podujatí pre všetky kategórie používateľov. Tento rok však nebol 
priestor využívaný. 
V roku 2020 prevádzkovala knižnica v lokalite mestskej časti Bratislava-Staré Mesto tri 
samoobslužné knižné domčeky typu little free library - na Jakubovom námestí, pred Základnou 
školou na Mudroňovej ul. 83. a v letnej čitárni v Medickej záhrade. V roku 2020 knižnica 
venovala pozornosť skvalitneniu pracovného prostredia pre zamestnancov a skultúrneniu 
prevádzkových priestorov pre čitateľov a návštevníkov.  
 
 
7.2 Technické a počítačové vybavenie 

K 31. 12. 2020 mala knižnica 38 počítačov. Používateľom bolo k dispozícii 19 verejných 
internetových staníc. V decembri sme pre pracovníkov zakúpili nové počítače, nakoľko pôvodné 
boli nevyhovujúce.  
Na troch pobočkách Karadžičova, Panenská a Záhrebská sme zaviedli kamerový systém.  
 
  
8  BOZP, PO 
Knižnica venovala systematickú pozornosť bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a protipožiarnej ochrane. V marci 2020 bola na všetkých pracoviskách Staromestskej knižnice 
vykonaná kontrola a oprava hasiacich prístrojov.  
 
 
9  Zamestnanci, vzdelávanie, dobrovoľníci, ocenenia 
 
9.1 Zamestnanci 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný stav) za rok 2020 bol 20,54, bez 
skrátených úväzkov 17,54., z toho 14 zamestnancov vykonávalo knihovnícke činnosti, 
v službách pracovalo 11 zamestnancov. 
Z celkového počtu bolo 8 zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním. Priemerný vek 
zamestnancov dosiahol 58,1 roka; priemerná mesačná mzda bola 961 €. 
Spolupráca vedenia knižnice so Základnou organizáciou odborového zväzu pracovníkov knižníc 
SR pri Staromestskej knižnici sa riadila Kolektívnou zmluvou platnou do 30. apríla 2021 
a dodatkami č. 1 a 2. Plnenie uznesení kolektívnej zmluvy sa  dvakrát ročne vyhodnocovalo na 
členskej schôdzi odborovej organizácie. 
 
9.2 Vzdelávanie zamestnancov 

V roku 2020 venovala knižnica pozornosť vzdelávaniu zamestnancov v rámci svojho finančného 
rozpočtu. Zamestnanci knižnice sa zúčastnili na 7 odborných vzdelávacích aktivitách 
organizovaných profesijnými odbornými organizáciami, združeniami a vzdelávacími 
inštitúciami. Uskutočnilo sa jedno školenie pre pracovníkov knižnice. 
 
9.3 Dobrovoľníci 

Pre Staromestskú knižnicu predstavujú dobrovoľníci jednu z možností ako premieňať svoje 
plány na skutočnosť. Častým problémom, s ktorým sa naša organizácie stretáva je nedostatok 
finančných zdrojov na pokrytie všetkých výdavkov a tak je časté, že spolupráca s dobrovoľníkmi 
je spôsobom ako preklenúť tento problém. Na dobrovoľníkov nepozeráme, len ako na spôsob 
zníženia nákladov. Samotní dobrovoľníci sú mnohokrát veľmi motivovaní pre prácu v knižnici, 
pretože v tejto činnosti vidia zmysel a spôsob, ako aj svojou troškou prispieť k zlepšeniu 
prostredia, komunity či fungovania a napĺňania cieľov organizácie. 
 
V roku 2020 pre Staromestskú knižnicu vykonávalo dobrovoľnícku aktivitu 10 dobrovoľníkov.  
Odpracovali 37 dobrovoľníckych hodín – pomocné práce v pobočke na Záhrebskej, v letnej 
čitárni pomoc pri dezinfekcii mobiliáru pred a po predstaveniach, umývanie okienna 
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Blumentálskej, Karadžičovej a Panenskej. Dobrovoľníci boli z firmy Dell, s.r.o., občianski 
aktivisti a účastníci Bratislavského týždňa dobrovoľníctva (16. - 22. 9. 2020). 
 
 
10  Členstvo v profesijných organizáciách, cezhraničná spolupráca 
 
Knižnica bola v roku 2020 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 2020 zastúpenie v Slovenskej 
sekcii IBBY (International Board on Books for Young People) a v celoslovenskom výbore Spolku 
slovenských knihovníkov a knižníc, aj v krajskej pobočke Spolku. 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. 
Na základe dohody o partnerstve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s mestom Olomouc 
v ČR pokračovala spolupráca knižnice s  Knižnicou mesta Olomouca. Kvôli pandémii sa však 
nerealizovali výmenné stáže pracovníkov partnerských knižníc. 
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II. časť 
Komentár k plneniu rozpočtu za rok 2020 
 
 
Staromestská knižnica je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou napojenou na 
rozpočet svojho zriaďovateľa m. č. Bratislava Staré-Mesto.  
Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2020 postupovala v  súlade s ustanovením zákona NR SR č. 
523/2004 Z. z. v znení n. p. o rozpočtových pravidlách VS, Opatrenia MF SR č. 
MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia 
a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení n.p. a Opatrenia MF SR č. 
MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej 
účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie v znení n. p. 
  
Rozpočet rozpočtovej organizácie bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 17. 12. 2019  
uznesením č.131/2019 a boli určené takto: 
 
Príjmy spolu 10 000,00 € 
Výdavky spolu 472 865,00 € 
v tom: 
bežné výdavky: 
kód zdroja 41  472 865,00 € 
kapitálové výdavky: 
kód zdroja 46       0,00 € 
 
1. zmenu rozpočtu schválilo miestne zastupiteľstvo m. č. Bratislava-Staré Mesto na svojom 
zasadnutí dňa 27. 3. 2020 RO starostky č. 2/2020 - rozpočet príjmov aj výdavkov sa zvýšil o 4 
550 €, takže: 
bežné príjmy boli vo výške 14 550 € a výdavky boli vo výške 477 415 € . 
 
2. zmenu rozpočtu schválilo miestne zastupiteľstvo m. č. Bratislava-Staré Mesto na svojom 
zasadnutí dňa 30. 6. 2020 RO starostky č. 5/2020. Rozpočtové vzťahy zriaďovateľa k rozpočtovej 
organizácii Staromestská knižnica boli určené takto: 
Príjmy spolu 10 000,00 € 
Výdavky spolu 472 865,00 € 
v tom: 
bežné výdavky: 
kód zdroja 41  472 865,00 € 
kód zdroja 111 0,00 € 
kapitálové výdavky: 
kód zdroja 46       0,00 € 
 
3. zmenu rozpočtu schválilo miestne zastupiteľstvo m č. Bratislava-Staré Mesto na svojom 
zasadnutí dňa 19. 8. 2020 RO starostky č. 6/2020. Rozpočtové vzťahy zriaďovateľa k rozpočtovej 
organizácii Staromestská knižnica boli určené nasledovne: 
Príjmy spolu 17 265,00 € 
Výdavky spolu 480 130,00 € 
v tom: 
bežné výdavky: 
kód zdroja 41  476 130,00 € 
kód zdroja 111 4 000,00 € 
kapitálové výdavky: 
kód zdroja 46       0,00 € 
 
4. zmena rozpočtu bola miestnym zastupiteľstvom schválená dňa 09. 10. 2020 RO starostky  
č. 8/2020 nasledovne: 
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Príjmy spolu 17 688,00 € 
Výdavky spolu 480 553,00 € 
 
5. zmena rozpočtu bola schválená dňa 13. 11. 2020 RO starostky č. 10/2020 nasledovne: 
Príjmy spolu 17 788,00 € 
v tom: 
kód zdroja 41  13 688,00 € 
kód zdroja 111 4 000,00 € 
kód zdroja 71 100,00 € 
Výdavky spolu 480 653,00 € 
v tom: 
bežné výdavky: 
kód zdroja 41  476 553,00 € 
kód zdroja 71 100,00 € 
kód zdroja 111 4 000,00 € 
 
6. zmena rozpočtu bola schválená dňa 28. 12. 2020 rozpočtovým opatrením starostky  
č. 13/2020 nasledovne: 
Príjmy spolu 27 788,00 € 
v tom: 
kód zdroja 41  13 688,00 € 
kód zdroja 111 14 000,00 € 
kód zdroja 71 100,00 € 
 
Výdavky spolu 490 653,00 € € 
v tom: 
bežné výdavky: 
kód zdroja 41  476 553,00 € 
kód zdroja 71 100,00 € 
kód zdroja 111 14 000,00 € 
kód zdroja 111 v sume 4 000,00 € bol presunutý na čerpanie do r. 2021 v súvislosti 
s pandemickou situáciou COVID-19. 
 
Prijaté finančné dotácie v roku 2020: 
 

1. finančná dotácia kód zdroja 111 celkom vo výške 14 000 € bola z Fondu na podporu 
umenia a to: na projekt Knihy bez hraníc v sume 10 000 € a na projekt Knižnica – priestor 
pre vzdelávanie v sume 4 000 €.  

2. finančná dotácia kód zdroja 71 v celkovej sume 100,00 € bola prijatá od o. z. Hematit. 
    
600 - Bežné výdavky spolu  490 592 € 
v tom 
kód zdroja 41 476 492 € 
kód zdroja 111 14 000 € 
sumu 4 000,00 € nebolo možné vyčerpať v súvislosti s pandemickou situáciou COVID-19 a bola 
presunutá na čerpanie do r. 2021  
kód zdroja 71 100 € 
 
Vysvetlivky k kódom financovania: 
kód zdroja 41   bežné výdavky od zriaďovateľa  
kód zdroja 71   o.  z. Hematit 
kód zdroja 111 Fond na podporu umenia 
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1. Príjmy 

 
Vlastné príjmy knižnice na rok 2020 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 € Upravený v €         Skutočnosť v € 

 
pol. 223 001 zápisné 

  
         10 000 10 000,00 

 
7 377,09 

 
pol. 29 ostatné príjmy 0,00 3 688,00                              3 687,65 

 
    

Spolu:          10 000 23 688,00 11 064,74 
 

Vlastné príjmy knižnice boli poukázané na účet zriaďovateľa.  
 
Podrobný prehľad plnenia rozpočtu je uvedený v tabuľke č. 11 v prílohe.  
 
2. Výdavky 

 
 Skutočnosť 

2019 
Rozpočet 

2020 
Skutočnosť 

2020 
pol. 600 Bežné 
výdavky 
z toho: 

429 949,46 490 653,00 486 591,90 

ZF 41 414 300,76 476 553,00 476 491,90 
ZF 111 15 200,00 14 000,00 10 000,00 
ZF 72c  0,00  0,00  0,00 
ZF 11H 0,00 0,00 0,00 
ZF 131G 0,00 0,00 0,00 
ZF 71 448,70 100,00 100,00 
ZF 72a 0,00 0,00 0,00 
pol. 700 Kapitálové 
výdavky z toho: 

0,00 0,00 0,00 

ZF 46 0,00 0,00 0,00 
ZF 111 0,00 0,00 0,00 

   
Kapitálové výdavky v roku 2020 knižnica nemala.    
 
 
STAV ÚČTOV k 31. 12. 2020 
 

• stav bežného účtu č. SK72 0200 0000 0000 6143 0012 25,68 € 

• stav príjmového účtu č. SK40 0200 0000 0020 5785 3257 4,00 € 
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• stav sociálneho fondu č. SK34 0200 0001 0700 6143  31 943,73 € 

• stav dotačného účtu č. SK60 0200 0000 0038 9599 7756  4 000,00 € 
 

3. Čerpanie sociálneho fondu 

PRÍJMY ROZPOČET v € SKUTOČNOSŤ v € 

Stav k 1. 1. 2020 0,00 31 289,71 
Prídel z rozpočtu do fondu 1-11/20 2 700,00 2 544,28 
Depozit miezd za 12/2020 vrát tvorby  
Úprava 2020 

0,00  
0,00 

29 723,72 
214,64 

Spolu: 2 700,00 63 772,35 
 
VÝDAVKY ROZPOČET v € SKUTOČNOSŤ v € 

vyplatené mzdy z depozitu za 12/2019 0,00 27 563,32 
príspevok na závodné stravovanie 4 000,00 4 265,30 
 - - 
Spolu: 4 000,00  31 828,62 

 
Zostatok účtu č. SK34 0200 0001 0700 6143 0012 k 31. 12. 2020 bol 31 943,73 €. 
 
 
4. Stav správy majetku 

V zmysle rozhodnutia starostky m. č. Bratislava-Staré Mesto č. 31/2020 z 22. 09. 2020 bola 
nariadená inventarizácia majetku k 31. 12. 2020.  
 
Príkazom riaditeľky Staromestskej knižnice č. 20/2020 z 6. 11. 2020 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. 
2020. 
 
Za účelom zistenia skutkových stavov hospodárskych prostriedkov bola menovaná čiastková 
trojčlenná inventarizačná komisia a hlavná inventarizačná a vyraďovacia komisia. V roku 2020 
bol navrhnutý a vyradený hmotný investičný majetok v hodnote 2 407,57 €, nehmotný investičný 
majetok v hodnote 7 000,00 € a krátkodobý hmotný majetok v hodnote 6 923,52 €. Rozhodnutia 
o neupotrebiteľnosti majetku a naložení s týmto majetkom schválila riaditeľka knižnice.  
 
Stav správy majetku k 31. 12. 2020 je uvedený v tabuľke č. 12 v prílohe. 
 
Prehľad príjmov bežného rozpočtu za roky: 
 
Rok  Rozpočet v €  Skutočnosť v € % plnenia 
_______________________________________________________ 
2017  10 000    10 758,66  107,58 
2018  10 000    10 245,00  102,45 
2019  10 000    10 749,66  107,50 
2020  10 000      7 377,09    73,77  
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Prehľad čerpania prevádzkových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie za roky: 
 

Pol. Názov Skutočnosť 
2017 

Skutočnosť 
2018 

Skutočnosť 
2019 

Skutočnosť 
2020 

Index 
20/19 

610 mzdový fond 183 996,25 194 163,13 198 076,22 225 435,06 113,81 

620 poistné a 
príspevky 

62 680,92 69 910,55 72 182,77 81 772,35 113,28 

630 tovary, služby  131 832,03 139 973,49 158 487,40 172 469,53 108,82 

640 bežný transfer 912,95 1 239,86 1 203,07 6 914,96 574,78 

600 bežné výdavky 379 422,15 405 287,03 429 949,46 486 591,90 113,17 

(V prevádzkových výdavkov za roky sú započítane aj dotácie.)  
 
Čerpanie prevádzkových výdavkov za roky 2017 - 2020 je uvedené v prílohe - graf č. 1.  
 
 
5. Stav zamestnancov a priemerná mzda 

 
 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 
stav zamestnancov (prepočítaný) 18,60 18,40 19,25 20,54 
priemerná mzda 824,35 791,07 964,27 961,00 
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Príloha – tabuľky, grafy 
 
 Tabuľka č. 1 
Prehľad plnenia plánu základných ukazovateľov knižnice za rok 2020 

 

POLOŽKA PLÁN SKUTOČNOSŤ PLNENIE v % 

PRÍRASTOK KF 4 100 4 607 112,37 

VÝPOŽIČKY 343 000 250 921 73,15 

ČITATELIA 5 000 4 377 87,54 

VZDEL. A KULT. SPOL. PODUJATIA 200 107 53,5 

PRÍJMY 10 000 7 376,94 73,77 

 
 
 
Merateľné ukazovatele na rok 2020 
 

POLOŽKA PLÁN SKUTOČNOSŤ PLNENIE v % 

Počet čitateľov 5 000 4 377 87,54 

Počet zakúpených kníh* 4 100 4 143 101,05% 

Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí 200 107 53,5 

 
*Pozn. Celkový prírastok knižničného fondu bol 4 607 k. j. , z toho 464 k. j. knižnica získala 
darom. 
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Tabuľka č. 2 
Prehľad plnenia základných ukazovateľov činnosti a ostatné údaje za rok 2020 

 

U K A Z O V A T E Ľ ROK 2020 

Knižničný fond 154 853 

Počet zväzkov na 1 registrovaného čitateľa 35,37 

Prírastok knižničného fondu 4 607  

Ročný prírastok knižničného fondu na 1 registrovaného čitateľa 1,05 

Obrat knižničného fondu 1,13 

Počet obyvateľov m. č. Bratislava-Staré Mesto k 31. 10. 2020 42 482 

Počet k. j. na 1 obyvateľa 3,64 

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

8 720,41 

Počet čitateľov 4 377 

Počet pracovníkov v službách 11 

Počet čitateľov na 1 pracovníka v službách 397,9 

Percento čitateľov z počtu obyvateľov m. č. Bratislava-Staré Mesto 10,3 

Počet výpožičiek 250 921 

Počet výpožičiek na 1 registrovaného čitateľa 57,32 

Počet výpožičiek na 1 pracovníka v službách 22 811 

Počet výpožičiek na 1 obyvateľa m. č. Bratislava-Staré Mesto  5,9 

Počet školopovinných detí m. č. Bratislava-Staré Mesto 4 801 

Počet čitateľov – školopovinných detí  1 755 

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

11,5 

Počet študovní a čitární + sezónne pracovisko 10 

Počet študijných miest 173 

Počet verejných internetových staníc  19 

Počet pobočiek 5 

Počet pracovníkov 20,54 

Rozloha v m2 1 192 
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Tabuľka č. 3 
Prehľad plnenia základných ukazovateľov činnosti za rok 2020 podľa jednotlivých 
pobočiek 

 

ukazovateľ 

B
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á
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á
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á
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á
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doplňovanie KF 1 145 336 1 155 930 1 041 0 4 607 

čitatelia 1 196 461 1 355 689 676 0 4 377 

návštevníci 11 846 5 185 12 498 9 078 6 159 274 45 040 

výpožičky 64 965 22 041 83 380 39 802 40 733 0 250 921 

vzdel. a kult. 
podujatia 

19 10 11 29 33 5 107 

tematické 
výstavky 

14 15 12 17 10 0 68 

výstavky knižných 
noviniek 

18 19 11 22 11 0 81 

nástenky 16 10 24 13 14 0 77 

vyradené knihy  730 615 959 759 413 0 3 476 

 

Tabuľka č. 4 
Vzdelávacie a kultúrne podujatia za rok 2020 

podujatie 

B
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besedy 2 2 2 0 0 1 7 

výstavy 0 3 4 0 0 0 7 

súťaže, kvízy 1 1 0 1 0 0 3 

iné (posedenie, 
čítanie, koncerty) 

4 0 4 25 3 3 39 

informačná 
výchova deti 

11 2 0 3 0 0 16 

informačná 
výchova seniori 

0 0 1 0 0 0 1 

tréningy pamäti 0 0 0 0 0 0 0 

exkurzie 0 0 0 1 28 0 29 

slávnostné zápisy 1 2 0 0 2 0 5 

Celkom 19 10 11 29 33 5 107 

Návštevníci 
podujatí spolu 

482 1 023 5 023 369 572 274 7 743 
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Tabuľka č. 5 
Výpožičky absenčné, prezenčné, poskytnuté bibliografické informácie za rok 2020 

 

 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
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L

U
 

  
%

 

a
b

s
e
n

č
n

é
 

p
re

z
e
n

č
n

é
 

B
IS

 

Blumentálska 64 965 61 580 94,79 3 385 5,21 13 121 20,20 11 180 1 941  

Karadžičova 22 041 13 911 63,11 8 130 36,89 8 870 40,24 1 462 7 408 1 

Panenská 83 380 53 439 64,09 29 941 35,91 39 731 47,65 17 527 22 204 72 

Záhrebská 39 802 25 361 63,71 14 441 36,28 5 559 13,96 1 983 3 576 124 

Západný rad 40 733 24 293 59,64 16 440 40,36 7 724 18,96 1 854 5 870 0 

Letná čitáreň 0 0 0 0 0 0  0 0 0 

S P O L U 250 921 178 584  72 337  75 005  34 006 40 999 197 

 
 
Tabuľka č. 6 
Výpožičky podľa druhu literatúry za rok 2020 

 

Pracovisko 
Odborná 
literatúra 
dospelí 

Krásna 
literatúra 
dospelí 

Odborná 
literatúra 
pre deti 

Krásna  
literatúra 
pre deti 

Špeciálne 
dokum. 

E-
knihy 

Periodiká SPOLU 

Blumentálska 7 561 27 714 2 333 13 861 0 875 13 121 64 965 

Karadžičova 582 7 870 791 3 928 0 0 8 870 22 041 

Panenská 12 937 29 913 142 654 3 0 39 731 83 380 

Záhrebská 6 489 19 085 1 972 6 691 6 0 5 559 39 802 

Západný rad 4 252 14 126 3 595 11 020 16 0 7 724 40 733 

Letná čitáreň 0 0 0 0 0 0 0 0 

S P O L U 31 821 98 208 8 833 36 154 25 875 75 005 250 921 
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Graf č. 1 
Čerpanie prevádzkových výdavkov za roky 2017 - 2020  

 

 
 
 
Graf č. 2 
Výpožičky podľa druhu literatúry za rok 2020 

 

 
 

 
 

  

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

2017 2018 2019 2020

Čerpanie prevádzkových výdavkov

mzdy poistné a príspevky tovary a služby bežný transfer

odborná literatúra 
dospelí; 31821; 13%

krásna 
literatúra 

dospelí ; 98208; 
39%

odborná 
literatúra pre 
deti; 8833; 4%

krásna 
literatúra pre 
deti; 36154; 

14%

špeciálne 
dokumenty; 25; 

0%

e-knihy; 875; 
0%

periodiká; 
75005; 30%

VÝPOŽIČKY PODĽA DRUHU LITERATÚRY



 
 

30 

 

Tabuľka č. 7 
Čitatelia podľa jednotlivých pobočiek a kategórií za rok 2020 
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deti do 15 r. 627 227 214 301 386 1 755 

dospelí 569 234 1 141 388 290 2 622 

z toho  
   študenti 

52 12 453 34 47 598 

   dôchodcovia 197 107 333 106 81 824 

   ostatní 320 115 355 248 162 1 200 

SPOLU 1 196 461 1 355 689 676 4 377 

 
 

 
 
 
 
Graf č. 3 
Čitatelia podľa jednotlivých kategórií 
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Tabuľka č. 8 
Stav (v k. j.) a finančná hodnota knižničného fondu v € podľa jednotlivých pobočiek 
k 31. 12. 2020 

Pracovisko 
S

ta
v
 K

F
 

k
  

3
1
. 
1

2
. 
1

9
 

H
o

d
n

o
ta

 K
F

 

 

P
rí

ra
s
to

k
 

2
0
2
0

 

H
o

d
n

o
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V
y
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ď
o

v
a
n

ie
 

K
F
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0
2

0
 

H
o

d
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o
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S
ta

v
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F
  

k
  

3
1
. 
1

2
. 
2

0
 

H
o

d
n

o
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 K
F

 

Blumentálska 33 162 140 074,00 1 145 9 644,54 730 1 497,59 33 577 148 220,95 

Karadžičova 13 179 56 272,80 336 2 913,10 615 1 390,73 12 900 57 795,17 

Panenská 46 902 192 041,35 1 155 10 455,00 959 1 512,38 47 098 200 983,97 

Záhrebská 31 881 115 742,36 930 8 529,99 759 1 377,27 32 052 122 895,08 

Západný rad 28 598 104 440,82 1 041 6 998,80 413 560,09 29 226 110 879,53 

S P O L U 153 722 608 571,33 4 607 38 541,43 3 476 6 338,06 154 853 640 774,70 

 
 

 

 

Tabuľka č. 9 
Stav knižničného fondu (v k. j.) k 31. 12. 2020 podľa jednotlivých pobočiek a druhu 
literatúry 

Pracovisko 
Literatúra pre dospelých Literatúra pre deti Špec. 

dok. 
SPOLU 

náučná krásna spolu náučná krásna spolu 

Blumentálska 7 332 17 243 24 575 2 000 6 963 8 963 39 33 577 

Karadžičova 1 634 7 007 8 641 955 3 274 4 229 30 12 900 

Panenská 23 272 22 934 46 206 222 637 859 33 47 098 

Záhrebská 5 508 16 085 21 593 1 873 8 554 10 427 32 32 052 

Západný rad 4 794 14 255 19 049 2 227 7 923 10 150 27 29 226 

S P O L U 42 540 77 524 120 064 7 277 27 351 34 628 161 154 853 
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Graf č. 4 
Zloženie knižničného fondu podľa druhu literatúry v roku 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tabuľka č. 10 
Prírastok knižničného fondu podľa jednotlivých pobočiek a druhu literatúry za rok 2020 

 

Pracovisko 
Literatúra pre dospelých Literatúra pre deti Špec. 

dok. 
SPOLU 

náučná krásna spolu náučná krásna spolu 

Blumentálska 96 580 676 122 347 469 0 1 145 

Karadžičova 9 256 265 9 62 71 0 336 

Panenská 482 623 1 105 20 30 50 0 1 155 

Záhrebská 159 378 537 111 282 393 0 930 

Západný rad 110 453 563 142 336 478 0 1 041 

S P O L U 856 2 290 3 146 404 1 057 1 461 0 4 607 
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Graf č. 5 
Prírastok knižničného fondu podľa druhu literatúry za rok 2020 
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Graf č. 6 
Porovnanie plnenia základných ukazovateľov činnosti za roky 2017 – 2020 

 

a) Prírastok knižničného fondu za roky 2017 - 2020 

 
 

 
 

 
 

b) Výpožičky za roky 2017 – 2020 
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c) Čitatelia za roky 2017 – 2020 

 
 

 
 
 
 

d) Vzdelávacie a kultúrno-výchovné podujatia za roky 2017 – 2020 
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e) Využívanie verejných internetových staníc za roky 2017 – 2020 
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Tabuľka č. 11 
Plnenie rozpočtu za rok 2020 
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Tabuľka č. 12 
Stav správy majetku k 31. 12. 2020 
Inventarizácia a jej účtovné vzťahy 
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k

y
 

 

Z
o
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ta

tk
o

v
á
 

c
e
n
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1   013 Software 8 346,64   -7 000,00   1 346,64 -1 346,64    0,00        

2   014 
Oceniteľné 
práva 

389,30    389,30 -389,30    0,00                

3   021     Budovy, haly 20 600,62   20 600,62 -20 600,62 0,00 

4   022 
Stroje,  
prístroje 

25 209,88  -2 407,57 22 802,31 -20 403,31 2 399,00 

5 
Spolu 
 1-4 

Spolu riadok 
 1-4 

54 546,44 0,00 -9 407,57 45 138,87 -42 739,87 2 399,00 

6  DH a NM 170 122,83 24 639,23 -6 923,52     187 838,54          187 838,54 

7  
Knižničný 
fond 

608 571,33       38 541,43 -6 338,06 640 774,70    640 774,70 

 
Spolu 
5-7 

Spolu riadky 
 5-7 

833 240,60 63 180,66 -22 669,15 873 752,011 -42 739,87 831 012,24 

 
 


