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ÚVOD
Staromestská knižnica je verejnou mestskou knižnicou, rozpočtovou organizáciou mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto. Svojou činnosťou v roku 2021 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 2021 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 2021, 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 2021 poznačila pandemická situácia, knižnica bola z dôvodov pandemických
opatrení, zatvorená pre verejnosť 32 dní.
V máji prebiehala rekonštrukcia okien na pobočke Panenská 1. Z tohto dôvodu bola pobočka 5
pracovných dní zatvorená. V mesiacoch júl a august bola v utorky a štvrtky zatvorená pobočka
Karadžičova 1 z dôvodu čerpania dovolenky. Pre vytopenie a neskoršie hygienické vymaľovanie bola
zatvorená pobočka Záhrebská 8 14 pracovných dní.
Knižnično-informačné služby verejnosti poskytovala v roku 2021 na piatich pracoviskách, v prevádzke
boli štyri samoobslužné knižné domčeky v letnej čitárni v Medickej záhrade, na Jakubovom námestí
(demontovaný počas roka), pred ZŠ na Mudroňovej ul., v Prüger-Wallnerovej záhrade (namontovaný
počas roka).
Od roku 2014 sa knižnica zapojila 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 2021 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. Čitatelia môžu integrovať svoj čitateľský preukaz do čipovej karty,
ktorú už vlastnia – ISIC, dopravný podnik... Knižnica pokračovala v poskytovaní mobilných služieb prostredníctvom sms správ informovala čitateľov o uplynutí výpožičného času dokumentov,
pripravených objednávkach, rezerváciách a požičiavaní elektronických kníh.
V decembri 2021 knižnica po trinásty raz ocenila najaktívnejších čitateľov z každej pobočky.
Knižnica hospodárila v roku 2021 s rozpočtom bežných výdavkov 490 653,00 €, z toho finančné dotácie
predstavovali sumu 9 140 €; dobropisy a preplatky 5730,00 €.
Do konca júna 2021 bol realizovaný projekt podporený FPU Knižnica – priestor pre vzdelávanie
posunutý z roku 2020 kvôli COVID-19, zameraný na realizáciu podujatí. Pôvodná suma projektu bola
4000 €, keďže aj počas roka 2020 aj 2021 boli mnohé obmedzenia na konanie hromadných podujatí,
nebolo možné projekt realizovať v plnom rozsahu a knižnica v roku 2021 vrátila na účet FPU 2393,88 €.
Na nákup knižného fondu bol zameraný projekt Knihy bez hraníc, z FPU podporený sumou 7 000 €
a zrealizovaný v roku 2021.
Z Férovej nadácie O2 sme získali 1500 € na projekt V knižnici to žije – realizácia podujatí, dotácia bola
vyčerpaná v tomto roku.
Z Nadácie ZSE sme získali 600 € na realizáciu projektu Estetika nie je nuda, z projektu bola v roku 2021
vyčerpaná suma 200 € a 400 € je potrebné vyčerpať do konca júna 2022.
V rámci projektu firemného dobrovoľníctva Naše Mesto sme získali podporu 40 €.
CELKOM sme získali v roku 2021 z mimorozpočtových zdrojov 9 140,00 €.
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Okrem týchto finančných prostriedkov sme v spolupráci s občianskym združením Milujem knihy/Amo
libris zrealizovali v letnej čitárni v Medickej záhrade podujatia za 1000 €, 3 vzdelávacie kurzy pre seniorov
a 6 prednášok v sume 3720 €.
Nákup kníh, novín, časopisov a e-kníh sa realizoval vo výške 57 342,33 €. Príjmy za knižničnú činnosť
(registračné poplatky, služby knižnice) predstavovali sumu 7 377,09 €.
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 2018 - 2021 v grafe č. 6 a - e.
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I. časť
Komentár k plneniu hlavných cieľov a úloh na rok 2021
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 zameraný na zdravotne znevýhodnených čitateľov, v pobočke na Panenskej ul. fond
umenovednej literatúry, v pobočke na Západnom rade od roku 2005 fond cudzojazyčnej literatúry.
Pri nákupe knižničných jednotiek sa akvizičná komisia zamerala na distribučné agentúry, vydavateľstvá
a kníhkupectvá, ktoré nám poskytovali čo najvyšší rabat (od 10 – 50%). Týmto postupom oddelenia
knižnica ušetrila v položke knihy, noviny a časopisy 18 152,61 EUR. Ušetrené finančné prostriedky
umožnili zvýšiť nákup knižničných jednotiek.
Priemerná cena knihy bez zľavy bola 13,67 € (o 0,55 € viac ako v minulom roku), priemerná cena knihy
so zľavou bola 9,68 € (o 0,38 € viac ako v minulom roku). Nákup kníh v roku 2021 knižnica splnila na
111,00 %.
V roku 2021 získala knižnica mimo rozpočtu finančné prostriedky na nákup knižničného fondu vo výške
7 000 € (dotácia Fondu na podporu umenia), čo predstavovalo 15,88 % z celkového finančného rozpočtu
na nákup (44 075,97 EUR €). Táto finančná čiastka z dotácie nám pokryla 16,55% nákupu k.j. do fondu.
Vďaka dotácii sme zakúpili 424 titulov v 753 exemplároch. 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 2021 knižnica pokračovala v 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. Knihy boli označené etiketou s exlibrisom kampane, menne a vecne
spracované a sprístupnené čitateľom. Kampaňou knižnica získala do svojho zbierkového fondu 49
dokumentov v celkovej finančnej hodnote 582,04 €.
Darom sme získali v priebehu roka 469 dokumentov od jednotlivcov aj organizácií.
1.1.1 Knihy
Prírastok knižničného fondu podľa plánu predstavoval 4 100 knižničných jednotiek (k. j.) kúpou, skutočný
prírastok je 5 020 k. j. z toho kúpou 4 551 k. j. a 469 k. j. darom v nákladovej finančnej hodnote 44 075,97
€ (z toho dotácia Fondu na podporu umenia bola 7 000 €).
Prírastok knižničného fondu v porovnaní s rokom 2020: vzrástol o 413 k. j. teda o 8,96%, prírastok
kúpou vzrástol o 408 k. j. 9,85% a nákladová finančná hodnota sa zvýšila o 5 534,54 EUR o 14,36%.
Náučná literatúra pre dospelých z celkového prírastku 5 020 k. j. predstavovala 1 042 k. j. , čo je 20,76
%, náučná literatúra pre deti a mládež predstavovala 429 knižničných jednotiek, čo je 8,55 %.
Knižničný fond oddelenia odbornej literatúry na Panenskej 1 sme doplnili o 522 k. j. náučnej literatúry,
prevažne z pedagogiky, psychológie, sociológie, filozofie, logiky, ekonómie, manažmentu, práva,
umenia, medicíny a encyklopédie.
Knižný fond umenovednej študovne knižnica doplnila 11 dokumentmi.
Knižničný fond sme doplnili o 68 k. j. cudzojazyčnej literatúry na všetkých pracoviskách knižnice a 1 198
k. j. v českom jazyku. Z toho knižný prírastok oddelenia cudzojazyčnej literatúry na pobočke Západný rad
bol v roku 2021 46 k. j. beletrie a náučnej literatúry prevažne v anglickom a nemeckom jazyku.
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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, rozvíjať strategické myslenie, tímovú prácu a ponúkať rozmanitejšie
knižnično-informačné služby. V knižničnom fonde sa k 31. 12. 2021 nachádza 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. 2021 bolo vo fonde knižnice celkom 32 tematických kufríkov.
Knižničný fond k 31.12. 2021 predstavoval 154 942 k. j. v nákladovej finančnej hodnote 675 390,22 €
(z toho špeciálne dokumenty tvorili 161 k. j. v nákladovej finančnej hodnote 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 102 titulov denníkov a časopisov v 248 exemplároch, z toho dary 20 titulov v 49
exemplároch. Nákladová finančná hodnota odoberaných denníkov a časopisov za rok 2021 bola
11 267,36 EUR.

1.1.5 Elektronické informačné zdroje
1.1.5.1 e-knihy
Od marca 2020 Staromestská knižnica ponúka službu – požičiavanie elektronických kníh. Naši
používatelia si môžu zadarmo vybrať z takmer 11 000 titulov elektronických kníh, ktoré ponúka portál
Palmknihy – eReading. E-knihy sú dostupné prostredníctvom online katalógu knižnice. K 31. 10. 2021 to
bolo 10 893 titulov elektronických kníh z ktorých bolo stiahnutých používateľmi 1 022 e-kníh. E-knihu si
môžu stiahnuť do svojho zariadenia (čítačka, mobil) a bude im k dispozícii 31 dní bez nutnosti pripojenia
k internetu. Po uplynutí tejto doby sa kniha vymaže z aplikácie. Súčasne môžu mať požičaných 5 e-kníh.
Ďalšie tituly si môžu vypožičať po uplynutí výpožičnej doby aktuálnych výpožičiek. Za elektronické knihy
knižnica uhradila 1 999 €.
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 používateľom
k dispozícii elektronický online katalóg (klasické lístkové katalógy knižnica prestala budovať v roku 2008),
fond je sprístupnený na všetkých pracoviskách formou voľného výberu.
Pre lepšiu orientáciu používateľov v knižničnom fonde sme vypracovali interný Zoznam časopisov
objednaných do Staromestskej knižnice na rok 2021, ktorý bol používateľom k dispozícii na všetkých
pracoviskách a tiež v elektronickej forme na webovom sídle knižnice.
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Pre projekt Pamäť Starého Mesta sme archivovali 170 článkov (výstrižky) z dennej tlače, časopisov
a regionálnej tlače, z toho 55 záznamov o Staromestskej knižnici.
1.3 Revízia, vyraďovanie a ochrana knižničného fondu
Z dôvodu zastaralosti, opotrebovanosti, duplicity a strát zavinených používateľmi sme z KF
Staromestskej knižnice 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, vyradili
4 931 knižničných jednotiek v nákladovej finančnej hodnote 9 460,45 EUR. Vyradené knihy (výber)
ponúkneme Mestskej knižnici v Bratislave na Bratislavskú burzu kníh 2022, do Staromestskej burzy kníh
a SWAPY v Medickej záhrade, do knižných domčekov v Medickej záhrade, na Mudroňovej, na letnom
kúpalisku Mičurin, v Prüger-Wallnerovej záhrade počas celého roka 2022.
2 Knižnično-informačné služby
Knižnica v roku 2021 poskytovala svoje služby na piatich stálych pracoviskách, v centrálnej knižnici a 4
pobočkách. Sezónne pracovisko – letná čitáreň v Medickej záhrade bola pre verejnosť otvorená od 14.
júna do 31. augusta 2021, kedy boli poskytované bezplatné knižnično–informačné služby a od 1. 9. do
30. 9. 2021 sme zrealizovali 11 kultúrnych podujatí.
Činnosť knižnice v roku 2021 poznačila pandemická situácia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.
Knižnica bola, z dôvodov pandemických opatrení zatvorená pre verejnosť: od 1. 1. 2021 do 26. 1. 2021
– 16 pracovných dní, od 8. 2. 2021 do 9. 2. 2021 – 2 pracovné dni, od 25. 11. 2021 do 6. 12. 2021 – 9
pracovných dní od 27. 12. 2021 do 31. 12. 2021 – 5 pracovných dní. Spolu 32 dní, čo je o polovicu menej,
ako v roku 2020. Knižnica reagovala na meniace sa vyhlášky pružne, aktívne komunikovala
s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Do 19. 4. fungoval obmedzený režim. Až 3. 5. 2021 sa
otvorila Staromestská knižnica v štandardnom režime, pričom čitárne a študovne zostali zatvorené. Od
20. 9. 2021 bol opäť povolený režim základ, kedy bol obmedzený počet čitateľov. 7. 12. 2021 prešla
knižnica na výdaj cez okienko a svoje priestory sprístupnila až 20. 12. 2021, čitárne a študovne zostali
zatvorené.
Okrem toho v máji prebiehala rekonštrukcia okien na pobočke Panenská 1. Z tohto dôvodu bola pobočka
5 pracovných dní, od 24. 5. 2021 do 28. 5. 2021 zatvorená. V mesiacoch júl a august bola v utorky a
štvrtky zatvorená pobočka Karadžičova 1 z dôvodu čerpania riadnej dovolenky. Pre vytopenie
a neskoršie hygienické vymaľovanie bola zatvorená pobočka Záhrebská 8: od 24. 9. 2021 do 1. 10. 2021
– 7 pracovných dní od 2. 12. 2021 do 10. 12. 2021 – 7 pracovných dní. Spolu 29 dní.
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 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 2020 nezmenil – 46,5 hod.
2.1 Samoobslužné knižné domčeky
Tento rok sme prevádzkovali knižné domčeky s ponukou kníh Staromestského knižného kolotoča v letnej
čitárni v Medickej záhrade, na Mudroňovej 83, v parku na Jakubovom námestí do augusta 2021 –
z dôvodu poškodenia bol odstránený. Od mája 2021 slúži ďalší knižný domček návštevníkom Prüger-
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Wallnerovej záhrady. V decembri 2021 sme domčeky opravili a plánujeme ich opäť osadiť do verejného
priestoru.
Aj tento rok z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s dodržiavaním bezpečnostných a hygienických
opatrení proti šíreniu ochorenia Covid-19 bola ponuka Staromestského knižného kolotoča v knižných
domčekoch, ktoré prevádzkujeme obmedzená.
V letných mesiacoch sme v prepravkách ponúkli Staromestský knižný kolotoč aj na letné kúpalisko
Mičurin v počte 120 kníh. Pre poškodenie sme v roku 2021 demontovali domček z parku na Jakubovom
námestí.
Do knižných domčekov sme celkovo umiestnili 3 561 kníh. Knihy vložené do domčekov pochádzali
z nášho vyradeného knižničného fondu a darov. 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 2021 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 2021 využilo túto službu 11
seniorov, spolu to bolo 138 návštev.
2.3 Čitatelia, návštevníci
Staromestská knižnica v roku 2021 zaregistrovala spolu 4 577 čitateľov (oproti roku 2020 je to o 200
registrácií viac), z toho 2 679 dospelých (oproti roku 2020 o 215 registrácií viac) a 1 898 detí do 15 rokov
(oproti roku 2021 je to o 15 registrácií menej). Percento všetkých čitateľov z počtu obyvateľov 42 903
(stav k 31. 10. 2021) mestskej časti Bratislava-Staré Mesto predstavuje 10,67 %, čo je o 0,37 % viac ako
v predošlom roku. Z celkového počtu školopovinných detí vrátane materských škôl 4 346 (stav k 15. 9.
2021) v mestskej časti Staré Mesto bolo 1 898 detí registrovaných v Staromestskej knižnici, čo je 43,67
% (nárast oproti roku 2020 o necelé 4 %).
Staromestská knižnica za rok 2021 eviduje 49 171 návštev (oproti roku 2020 o 4 131 viac), okrem
návštevníkov podujatí. Čitárne navštívilo 10 605 čítajúcich (oproti roku 2020 o 3 241 viac), študovne
navštívilo 1 336 študujúcich (oproti roku 2020 o 1 273 menej – dá sa to vysvetliť sprístupnením databáz
a zdigitalizovaných archívov, ktoré výrazne uľahčili prístup k dokumentom bez nutnosti fyzickej
návštevy). Vzdelávacích a kultúrnych podujatí organizovaných knižnicou sa zúčastnilo 16 508 účastníkov,
čo je o 8 765 návštevníkov viac ako v roku 2020. Okrem iného to súvisí s opätovným otvorením letnej
čitárne, kde pokračovali podujatia až do konca septembra. Takisto niektoré podujatia plynule prešli do
online priestoru, takže mohli pokračovať bez prerušenia.
Registrovaný čitateľ navštívil knižnicu 10,74 -krát, čo je jemné zvýšenie oproti roku 2020, kedy to bolo
10,29-krát.
Koncom roka 2021 knižnica ocenila svojich najaktívnejších čitateľov. Ocenenie udelila 5 dospelým a 4
detským čitateľom.
V roku 2021 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, narodené v roku 2021
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.
Zaregistrovaných bolo 282 novorodencov, slávnostného odovzdania preukazov sa zúčastnilo 30 detí
a rodičov.
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Presné údaje o čitateľoch podľa jednotlivých pobočiek sú uvedené v prílohe, tabuľka č. 7.
2.4 Výpožičky
Používatelia knižnice realizovali 190 310 výpožičiek, teda pokles oproti predošlým rokom pokračoval.
Z toho 135 014 absenčných a 55 296 prezenčných výpožičiek. Počet výpožičiek na jedného
registrovaného čitateľa bol 41,58 – to je o približne 16 výpožičiek menej ako v roku 2020 (presne to bolo
57,32 k. j., pričom v roku 2019 to bolo 68,09). Obrat knižničného fondu bol 1,23 k. j. Je to o 0,1 lepšie
ako v predošlom roku. Súvisí to s revitalizáciou fondu, zvýšeným počtom vyradených knižničných
jednotiek.
Klesol počet výpožičiek odbornej literatúry ako pre dospelých – 21 679, čo oproti predošlému roku
predstavuje pokles o vyše 10 000 k. j. (v roku 2021 to bolo 31 821 k. j., v roku 2019 – 41 344 výpožičiek),
ale vzrástol počet výpožičiek odbornej literatúry pre deti – 10 129 (v roku 2020 to bolo 8 833 k. j., v roku
2019 13 091 k. j.).
Počet výpožičiek krásnej literatúry pre dospelých bol 78 648 (rok 2020 – 98 208 k. j., rok 2019 – 115 465
k. j.), krásnej literatúry pre deti – 32 379 k. j.
Tesne pred prvou karanténou v marci 2020 sa Staromestskej knižnici podarilo spustiť cez portál
Palmknihy – eReading požičiavanie e-kníh, čo jej priviedlo aj nových čitateľov, ktorí ocenili možnosť
požičiavať si knihy bez nutnosti fyzickej návštevy knižnice. V roku 2021 to bolo 1 022 e-kníh (o 172 ekníh viac, ako v roku 2020).
Zrealizovalo sa 43 244 výpožičiek periodík pre dospelých a 3 402 výpožičiek detských periodík.
Vrátenie cez bibliobox využilo 2 724 čitateľov (takmer o 917 viac ako v predošlom roku), vrátených bolo
8 183 dokumentov týmto spôsobom.
Presné údaje o výpožičkách podľa jednotlivých pobočiek sú uvedené v prílohe, tabuľka č. 5, 6 a graf č. 2.

2.5 Ostatné knižnično-informačné služby
Služby verejných internetových staníc na všetkých pracoviskách v roku 2021 využilo 880 používateľov,
čo oproti roku 2020 predstavuje mierny nárast.
V roku 2021 sme zaznamenali 90 081 prístupov na našu webovú stránku. Online katalóg využilo 41 955
návštevníkov (o 10 078 viac ako v roku 2020) 9935 čitateľov vstúpilo cez internet do svojho čitateľského
konta (o 5914 viac ako minulý rok). Dôvodom vysokého nárastu počtu vstupov do čitateľského konta je
využívanie novej služby e-kníh a zrejme aj čitatelia začali pristupovať k online službám knižnice
adresnejšie. V online katalógu bolo uskutočnených 117 061 vyhľadávaní.
Pre projekt Pamäť Starého Mesta sme archivovali 170 článkov z dennej tlače, populárno-náučných
časopisov a regionálnej tlače, z toho 55 záznamov o Staromestskej knižnici.
Referenčné služby sa poskytovali mailom, telefonicky, ústne. Knižnica komunikovala aj prostredníctvom
sociálnej siete facebook.
V roku 2021 bolo poslaných 11 221 sms správ čitateľom, z toho 5 655 pripomienok pred ukončením
výpožičnej lehoty, 2 199 upomienok a 2 988 oznámení o pripravenej objednávke kníh.
Na všetkých pracoviskách s výnimkou pobočky na Karadžičovej máme biblioboxy, ktoré môžu využiť
čitatelia na vrátenie požičaných kníh mimo výpožičných hodín.
Počas roka bolo vrátených 8 183 kníh do biblioboxov.
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Čitatelia mali možnosť vyhľadávania v databázach Gale a Springer. V databáza Gale bolo zrealizovaných
35 vyhľadávaní. Z databázy Springer nie sú štatistické prístupy. Knižnica poskytla 5 800 referenčných (emailových, telefonických a ústnych) informácií, vyhotovila 432 xerokópií z dokumentov nachádzajúcich
sa v knižničnom fonde. V zmysle autorského zákona knižnica zaslala ochrannému autorskému zväzu LITA
3 % z celkovej sumy získanej za vyhotovené xerokópie z dokumentov knižnice.
Počas roka zrealizovali 4 ankety prostredníctvom našej stránky, ktorých sa zúčastnilo 314 respondentov.
Pokračovala v službe adresného rozširovania informácií, elektronicky zasielala mesačne 522 čitateľom
newsletter knižnice (výber z prírastkov nových kníh a informácie o plánovaných aktivitách knižnice).

3 Práca s čitateľmi, vzdelávacie a kultúrno-výchovné podujatia
Knižnica zorganizovala 185 kolektívnych podujatí (v roku 2020 ich bolo 107, kým v roku 2019, sme mali
343 podujatí, čo bolo úplne najviac v histórii knižnice), ktorých sa zúčastnilo 16 508 návštevníkov (v roku
2020 to bolo 7 743, v roku 2019, sa podujatí zúčastnilo 19 357 návštevníkov). K lepším výsledkom
prispeli miernejšie karanténne opatrenia v spoločnosti, ako aj predĺženie aktivít v priestoroch Letnej
čitárne v Medickej záhrade do konca septembra.
Pri príležitosti významných výročí a udalostí Staromestská knižnica pripravila 73 tematických výstaviek,
116 výstaviek knižných noviniek a 100 násteniek.
V roku 2021 umožnila knižnica pri rôznych príležitostiach bezplatný zápis 2 124 čitateľom. Je to o 582
registrácií viac ako v predošlom roku, Staromestská knižnica vyšla v ústrety školákom, ktorí nemohli plne
využívať služby knižnice a zaregistrovala či preregistrovala ich zadarmo.
Presné údaje o vzdelávacích a kultúrnych podujatiach sú uvedené v prílohe, tabuľka. č. 4.
3.1 Podujatia pre deti a mládež, informačná výchova
V roku 2021 sme zorganizovali 14 hodín informačnej výchovy pre deti. Zúčastnilo sa ich 221 detí, čo sú
oveľa nižšie čísla ako v predošlých rokoch. Súvisí to s dištančnou výukou a karanténnymi opatreniami.
Môj prvý čitateľský preukaz je projekt zameraný na podporu rodinného čítania, čitateľskej gramotnosti
detí a výchovu k čítaniu od útleho veku. Zaregistrovaných bolo 282 novorodencov, slávnostného
odovzdania preukazov sa zúčastnilo 30 detí a rodičov.
Na tento projekt nadväzuje Čítanie s najmenšími – interaktívne komunitné stretnutia pre rodičov s
deťmi do 3 rokov. Uskutočnili sa 2 stretnutia s 58 účastníkmi.
V rámci projektu na podporu čítania zameraného na rozvíjanie čitateľských návykov u detí a na
propagáciu čítania Čítanie nás baví bolo zrealizovaných 6 podujatí na 4 pracoviskách:
o
o
o
o

Ján Uličiansky: Max a Lea. Účinkovali Alžbeta Králiková, Šimon Králik – Divadlo ŠiBe
Peter Stoličný: Ako sa opice naučili vrieskať. Čítala Ľudmila Hrdináková
Gro Dahle: Tajomstvo tety Ringloty. Účinkovali Veronika Kořínková, Barbora Jurinová –
EduDrama.
Jill Twissová: Jeden deň v živote Marlona Zajda. Čítala Judita Hansman

Čítania sa zúčastnilo 285 osôb – 235 detí a 50 dospelých.
Týždňa českej detskej literatúry (18. – 24. 10. 2021), ktorého cieľom je spopularizovať českú literatúru,
priblížiť český jazyk a kultúru detským čitateľom, sa zúčastnilo 143 detí. Vyvrcholením bola literárna
opekačka pre rodiny na motívy knihy Rufus Zálesák od Davida Dolenského so sprievodcom Danielom
Langom.
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Série interaktívnych podujatí Einsteinova akadémia pri príležitosti Týždňa vedy a techniky (8. – 14. 11.
2021) sa zúčastnilo 186 detí. Témy: Biometria okolo nás, Naprogramuj sa, Mladý archeológ, Nájdi sever,
Fyzika naša každodenná, Divadelné predstavenie Tesla a priatelia, Naprogramuj sa pre najmenších.
Posledné podujatie viedli lektori z Fablabu Eva Kalužáková a Jozef Vaško, kde deťom okrem iného ukázali
techniku 3D tlačiarne.
Z dôvodu epidemiologických opatrení sa tradičné a obľúbené vzdelávacie cykly, ktoré Staromestská
knižnica pripravuje pre mládež buď nekonali vôbec, alebo sa uskutočnili v menšom počte. Týkalo sa to
podujatí: Mladý archeológ, Ostrov pokladov, Bezpečne s knižnicou. Nekonalo sa ani medzinárodné
podujatie – Noc s Andersenom.
Počas týždňa slovenských knižníc 1. – 7. 3. 2021 bola udelená generálna amnestia, vyhlásili sme
výsledky súťaží Čitateľská pevnosť a Vyčaruj druhý život knihe.

3.2 Čitateľské súťaže
Od 1. 10. 2020 do 28. 2. 2021 prebiehala online súťaž Čitateľská pevnosť, kde si deti mali doma urobiť
skrýšu, v ktorej si čítajú. Zúčastnilo sa jej 42 jednotlivcov a 1 kolektív z Čiech a Slovenska.
402 účastníkov sa zapojilo do 20 online kvízov pre deti i dospelých Knižný hravolam.
Súťaže Vyčaruj druhý život knihe sa zúčastnilo 18 jednotlivcov a 3 triedne kolektívy zo stredného
a západného Slovenska, ktorí poslali 64 prác.

3.3 Podujatia pre dospelých, seniorov, informačná výchova seniorov
Staromestská knižnica pripravila 4 kurzy informačnej výchovy a 4 prednášky o bezpečnom správaní na
internete a sociálnych sieťach pre dospelých a seniorov aj 4 konzultácie k práci s mobilnými aplikáciami
pre seniorov.
4. 6. – 24. 6. 2021 – Mobil a aplikácie pre seniorov
28. 10. – 25. 11. 2021 – Mobil a aplikácie pre seniorov
6. 9. – 10. 9. 2021 – Internet a mail pre seniorov
23. 9. – 21. 10. 2021 – Počítačová gramotnosť pre všetkých
V jeseni sa konal kurz pre seniorov Tréningy pamäti pre začiatočníkov.
V októbri, mesiaci úcty k starším knižnica pripravila špeciálnu ponuku podujatí pre seniorov, ktorú
rozposlala na rôzne kluby seniorov, združeniam, ktoré sa venujú práci so seniormi. Úspešná bola
vlastivedná prechádzka historickým centrom Bratislavy. Počas októbra bolo zaregistrovaných 185
seniorov.
11. 10. – 13. 10. 2021 – S vnúčatami do knižnice – bezplatná registrácia vnúčat a starých rodičov pri
príležitosti Medzinárodného dňa starých rodičov – 78 čitateľov
Celoročne funguje Donáška kníh pre seniorov.

3.4 Podujatia pre zdravotne znevýhodnených používateľov
So znevýhodnenými používateľmi pracujú pobočky na Západnom rade a na Karadžičovej. 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.
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.
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3.5 Podujatia v letnej čitárni v Medickej záhrade
Od 14. 6. 2021 do 30. 9. 2021 Staromestská knižnica v Letnej čitárni Medická záhrada zrealizovala 45
podujatí pre všetky vekové kategórie.
Kultúru do Medickej záhrady už po šestnásty rok (započítaný je aj rok 2020, keď sa tu konali iba kultúrne
podujatia z dôvodu pandémie) priniesla aj Staromestská knižnica so svojim sezónnym pracoviskom
letnej čitárne, ktorá je súčasťou Kultúrneho leta v Starom Meste. (Staromestská knižnica prevádzkuje
letnú čitáreň v letných mesiacoch od roku 2002, v priestoroch Medickej záhrady od roku 2006. Celková
dĺžka prevádzky 20 rokov). Hlavným poslaním letnej čitárne v atraktívnom prostredí Medickej záhrady
bolo, umožniť obyvateľom a návštevníkom Bratislavy bezplatne využívať jej služby – prečítať si dennú
tlač, časopisy, informačné materiály. Do Kultúrneho leta v Starom Meste sme prispeli 35 podujatiami
z toho 12 podujatí pre deti a mládež, pre dospelých 22 podujatí a 1 medzigeneračné. Tento rok po
prvýkrát sa návštevníci mohli zúčastniť SWAPu kníh, spoločenských hier ..., ale aj jazykových konverzácií
Language Exchange, ktoré boli organizované v spolupráci so združením Kupodivu o. z., interaktívnym
koncertom pre deti s Notovým Dannym, animovaným prekvapením Fest Anča pre deti a cyklu kruhová
ekonomika v spolupráci s 3E inštitútom. 13. 08. 2021 sme zaslali na Miestny úrad Staré Mesto
Oznámenie o predlžení kultúrnych podujatí v letnej čitárni v Medickej záhrade od 1. 9. 2021 – 30. 9.
2021. Do septembrovej ponuky kultúrnych podujatí sme zaradili 11 podujatí (z toho 5 pre deti) za účasti
364 návštevníkov. 2x úspešný SWAP kníh pre deti a dospelých, z cyklu kruhová ekonomika pre deti:
prednášku o (ne)plytvaní potravín, workshop o kompostovaní v domácnosti a interaktívnu prednáška
o cyklodoprave v meste, ďalej interaktívnu prezentáciu o multikulturalizme ako súčasti kultúrneho
dedičstva Bratislavy. Pre dospelých to bola prezentácia knihy, urbex prezentácia a prednáška z cyklu čo
je nové v estetike. Nechýbala ani cestovateľská prezentácia a prednáška, ako rozlíšiť relevantné
informácie od hoaxov. Vybrané kultúrne podujatia finančne podporili o. z. Milujem knihy/Amo libris,
FPU, nadácia ZSE, Férová nadácia O2 a Nadácia Orange. Podujatia sme realizovali v spolupráci
s časopisom Flash Art, vydavateľstvom Brak, dúhovým PRIDom, 3E institutom, festivalom Fest Anča,
kreatívnym klubom LUNA. V porovnaní s minulými sezónami (jún-august) Kultúrneho leta sme v tomto
roku ponúkli návštevníkom takmer o desať kultúrnych podujatí viac.
3.6 Komunitné a medzigeneračné podujatia
Pri vybraných podujatiach knižnica spolupracovala so staromestskými centrami kultúry a vzdelávania.
SCVK na Gaštanovej a Školskej zapožičali divadelné sály, v ktorých boli zorganizované 2 divadielka pre
deti.
20tich prevažne online podujatí Bookclubu a Medzigeneračného čitateľského klubu Stanica Záhreb sa
zúčastnilo spolu 241 čitateľov a priaznivcov.
V júni sme sprístupnili nový knižný domček v Prüger-Wallnerovej záhrade. V júli sme obnovili
Staromestský knižný kolotoč na kúpalisku Mičurín.
V letnej čitárni sa konali tvorivé medzigeneračné dielne v spolupráci s Kreatívnym Klubom LUNA.
3.7 Výstavy
V roku 2021 knižnica realizovala 13 výstav, na ktorých sa zúčastnilo 12 248 návštevníkov.
Z výstav:
15. 3. - 31. 3. 2021 Deťom – výstava ilustrácií Alžbety Krajčiovej – pobočka Karadžičova 1
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15. 3. - 30. 4. 2021 Príchod jari – výstava ručných prác klientov Domova sociálnych služieb na Javorinskej
ulici – pobočka Panenská
12. 4. - 30. 4. 2021 Machuľa – výstava obrazov Lýdie Prétorovej – pobočka Karadžičova 1
17. 5. - 18. 6. 2021 Zo seniorských aktivít – výstava ručných prác klientov Domova sociálnych služieb na
Javorinskej ulici – pobočka Panenská
6. 9. - 30. 9. 2021 Život je taký pestrý – výstava obrazov Zuzany Augustínovej-Botekovej a Andreja
Boteka – pobočka Karadžičova 1
4. 10. - 29. 10. 2021 Krása staroby, staroba v kráse – 15. ročník výstavy ručných prác seniorov zo
Seniorcentra Staré Mesto na Podjavorinskej ulici a Ohel David – pobočka Panenská
4. 10. - 29. 10. 2021 Náš svet – výstava výtvarných prác detí zo ZŠ a MŠ pre deti a žiakov so sluchovým
postihnutím na Drotárskej ceste – pobočka Karadžičova 1
5. 11. - 31. 12. 2021 Maliarka zo susedstva – výstava obrazov Aleny Kolesárovej-Ličkovej – pobočka
Panenská
8. 11. 2021 - 31. 12. 2021 Dotyk Vianoc – výstava ručných prác klientov Domova sociálnych služieb pre
deti a dospelých na Javorinskej ulici – pobočka Panenská
8. 11. 2021 - 26. 11. 2021 Detské Vianoce – výstava vianočných pozdravov žiakov ZUŠ Hálkova – pobočka
Karadžičova
18. 11. 2021 - 31. 1. 2022 Hľadáčikom do Severného Macedónska. Výstava fotografií Ljupča Ilievského.
Kurátorka výstavy Katarína Damjanovová – pracovisko Blumentálska
14. 12. - 14. 1. 2022 Spoločne – výstava obrazov a vianočných pozdravov Želmíry Danišovej a Ľubice
Pribylovej – pobočka Karadžičova 1

3.8 Celoslovenské a bratislavské podujatia
•

Bratislava pre všetkých – zvýhodnená registrácia a prezentácia Bratislavské povesti, kuriozity

•

Dobrý trh na Panenskej – hoci sa ho knižnica nemohla fyzicky zúčastniť, záujemcom ponúkla
zvýhodnenú registráciu

•

28. 8. 2021 sa Staromestská knižnica zúčastnila multižánrového festivalu Zo srdca, ktorý
organizovala MČ Staré Mesto na Hviezdoslavovom námestí. K dispozícií bola knižná burza,
tvorivé dielničky, možnosť bezplatnej registrácie priamo na mieste, hudobný workshop
a výstava prác seniorov do Seniorcentra Staré Mesto.
Fjúžn festival – workshop Let´s create children book

•

3.9 Iné
•

Charitatívne aktivity – v rámci kampane Book Giving Day Staromestská knižnica venovala 150
kníh pre nizkoprahové centrum Depaul Slovensko. V 2. novembrovom týždni sme zorganizovali
Zbierku oblečenia a trvanlivých potravín pre Depaul Slovensko. Vyzbierali sa 3 dodávky
oblečenia.

•

Ocenenie Najaktívnejší čitatelia za rok 2021 za celú knižnicu bolo udelené 5 dospelým a 4
detským čitateľom.

•

Knižnica pod stromček – záujemcovia mohli svojim blízkym zakúpiť darčekový čitateľský preukaz
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•

Ďalšie zvýhodnené registrácie:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Valentín: 15. - 21. 2. 2021: 21 čitateľov
TSK: 1. - 7. 3. 2021: 155 čitateľov
Bratislava pre všetkých: 21. - 27. 4. 2021: 372 čitateľov
Čítajúci susedia: 24. - 30. 5. 2021: 15 čitateľov
Deň detí: 1. - 6. 6. 2021: 135 čitateľov
Október mesiac úcty k starším (okrem 11. - 13. 10. 2021): 1. - 31. 10. 2021: 185 čitateľov
Vnúčatá a starí rodičia: 11. - 13. 10. 2021: 78 čitateľov
Medzinárodný deň študentstva: 15. - 19. 11. 2021: 9 čitateľov
Zbierka oblečenia: 8. - 12. 11. 2021: 18 čitateľov

Zaujímavé aktivity na pobočkách:
Blumentálska
o
o
o
o

Prešporské tingli-tangli
Stratení v knižnici. Cyklus hodín informačnej výchovy
Lego krúžok pod vedením Matúša Gavaliera z Kupodivu o.z.
Monzúnový Sečuán a čínsky sever. Prednášal Svetozár Krno

o
o
o

Čo čítajú Montessori deti
Vyrob si betlehem. Video workshop Daniely Krajčovej
Tajomný svet jazykov – beseda s prekladateľkou Janou Petrikovičovou, ktorá preložila prvé
dva diely Haryho Pottera. Pri príležitosti Medzinárodného dňa prekladateľov

Karadžičova
o

Zvieratká v českých detských knihách – beseda o českých spisovateľoch

Panenská
o
o
o

Bezpečný zlatý vek – prednáška policajného preventistu npor. PaeDr. Ing. Juraja Svrčeka
z Okresného riaditeľstva PZ Bratislava II.
Dezinformácie v dobe korony – prednáška Tomáša Kriššáka na tému bezpečné správanie na
internete pre seniorov
Slobodovo – cesta do demokracie. Prednáška Tomáša Kriššáka pre žiakov ZŠ Edulienka

Záhrebská
o
o

Čo nového v estetike
Čo sa deje v galérii a ako umelci tvoria

Západný rad
o

Pokladnica rozprávok – zábavná polhodinka s ľudovou rozprávkou pre žiakov 1 stupňa ZŠ.

o

O rozprávkach zábavne

o

Život v bratislavských mestských lesoch

o

Divadielko Palculienka – interaktívne divadelné predstavenie rozprávky H. Ch. Andersena
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o

Tesla a priatelia – divadelné predstavenie o vynálezcovi Teslovi a jeho priateľoch v rámci
týždňa vedy a techniky

4 Propagácia, public relations
V roku 2021 knižnica nadviazala na propagáciu svojej činnosti prostredníctvom rôznych typov
regionálnych i celoštátnych médií – tlač, rozhlas, televízia, internet – sociálne siete, web, pravidelný
newsletter. Šírili sme pozitívny obraz nielen o knižnici, ale i o zriaďovateľovi – mestskej časti BratislavaStaré Mesto. Knižnica o svojich aktivitách a službách pravidelne informovala na vlastnom webe,
pravidelne rozosielala newsletter, na sociálnej sieti facebook, na webovom sídle mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto www.staremesto.sk, v online magazíne ZRAZU, v Staromestských novinách,
propagačnom materiáli Staromestské kultúrne centrá, in.ba, Kam do mesta, www.citylife.sk,
www.goout.net, www.eventland.eu, www.kids.town.citylife.sk, www.sdetmi.com a knihovníckom
portáli www.infolib.sk
Pravidelne prispievala do Staromestských novín príspevkami o aktuálnom dianí v knižnici a pravidelne
odporúčala čitateľom knihy zo svojho knižničného fondu.
Svoju činnosť a kultúrno-vzdelávacie aktivity v hlavnom meste propagovala na všetkých pracoviskách.

5 Automatizácia a internetizácia knižnično-informačných služieb a procesov
Knižnica poskytovala v roku 2021 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 v knižnično-informačnom systéme Tritius. Čitatelia mali 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. E-knihy nakupuje knižnica zo svojho rozpočtu. Koncom roka 2021 mali čitatelia prístup
k cca 11 000 titulom. Služba sa veľmi osvedčila, majú o ňu záujem aj čitatelia mimo Bratislavy. Hlavne
počas obmedzení v súvislosti s COVID-19 ju čitatelia využívali veľmi radi.
Používatelia knižnice mali v roku 2021 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 centrálnej knižnici na Blumentálskej sme v júni 2021 zaviedli optický internet. Počas roka 2021 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 čitateľské ankety. Aktívne
informovala o svojej činnosti i na sociálnej sieti facebook
https://www.facebook.com/Staromestskakniznica.
Mesačne sa pripravovali informácie o nových prírastkoch do knižnice, o najčítanejších knihách,
o programe na webovej stránke knižnice, ale aj prostredníctvom Newslettera Staromestskej knižnice.

6 Organizácia práce, riadiaca, kontrolná činnosť a metodická činnosť
6.1 Riadiaca činnosť, organizácia práce
Vedenie knižnice zabezpečovalo v roku 2021 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
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pravidelne zúčastňovala na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré
Mesto. V priebehu roku 2021 boli vypracovaných 3 koncepčné materiály a 11 príkazov riaditeľa.
Koncepčné materiály:
• Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia za rok 2020;
• Návrh rozpočtu na roky 2021 – 2023;
• Plán hlavných cieľov a úloh Staromestskej knižnice na rok 2022;
Príkazy riaditeľa:
• Príkaz riaditeľa č. 1 – menovanie vyraďovacej komisie knižničného fondu
• Príkaz riaditeľa č. 2 – určenie paušálnej sumy pre zamestnancov Staromestskej knižnice pri
použití MHD v roku 2021
• Príkaz riaditeľa č. 3 – ukončenie práce z domu a služby knižnice od 27. 1. 2021 do 7. 2. 2021
v súvislosti s Covid-19
• Príkaz riaditeľa č. 4 – práca z domu a prekážky v práci so strany zamestnávateľa od 8. 2. 2021
do odvolania
• Príkaz riaditeľa č. 5 – ukončenie práce z domu a služby knižnice pre verejnosť počas lockdownu
od 10. 2. 2021 do 19. 3. 2021
• Príkaz riaditeľa č. 6 – otvorenie knižnice po ukončení obmedzení služieb počas núdzového
stavu
• Príkaz riaditeľa č. 7 – určenie paušálnej sumy pre zamestnancov Staromestskej knižnice pri
použití MHD v roku 2021
• Príkaz riaditeľa č. 8 – evidencia príchodov a odchodov od 1. 5. 2021
• Príkaz riaditeľa č. 10 – úprava pracovného času v extrémnych horúčavach
• Príkaz riaditeľa č. 11 – menovanie vyraďovacích komisií
• Príkaz riaditeľa č. 12 – práca počas lockdownu od 25. 11. 2021 a samotestovanie

6.2 Kontrolná činnosť; sťažnosti, petície, poskytovanie informácií
Vnútorná kontrolná činnosť knižnice vychádzala v roku 2021 zo Zásad kontrolnej činnosti a Zásad
finančnej kontroly. V rámci plánu vnútornej kontroly sa vykonalo 16 plánovaných kontrol.
Vedenie knižnice nezaznamenalo v roku 2021 ani jednu ústnu alebo písomnú sťažnosť či petíciu.
6.3 Metodická činnosť
Vnútroknižničná metodická činnosť bola v roku 2021 zameraná na prácu vo zvýšených nárokoch na
dezinfekciu dokumentov, priestorov a dodržiavanie hygienických a epidemiologických nariadení, ako aj
na hľadanie nových a efektívnych spôsobov fungovania počas rýchlo sa meniacich karanténnych
opatrení.
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.
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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 poskytuje mestská časť knižnici možnosť využívania nebytového priestoru na Karadžičovej 1
(Klub dôchodcov) v čase od 8.00 do 13.00 hod. na realizáciu kultúrno-vzdelávacích a spoločenských
podujatí pre všetky kategórie používateľov. Tento rok však nebol priestor využívaný.
V roku 2021 prevádzkovala knižnica v lokalite mestskej časti Bratislava-Staré Mesto štyri samoobslužné
knižné domčeky typu little free library - na Jakubovom námestí, pred Základnou školou na Mudroňovej
ul. 83., v letnej čitárni v Medickej záhrade, v Prüger-Wallnerovej záhrade. V roku 2021 knižnica
v spolupráci s oddelením životného prostredia MÚ zrezala a nalakovala trámy pretŕčajúce zpod strechy
altánku v Medickej záhrade, ktoré spôsobovali práchnivenie. Venovala pozornosť skvalitneniu
pracovného prostredia pre zamestnancov (vyradením nefunkčného mobiliáru) a skultúrneniu
prevádzkových priestorov pre čitateľov a návštevníkov (vyprataním a vyradením nefunkčného
mobiliáru, starostlivosťou o interiérovú zeleň, vytvorením zelených bariér).
Pre pobočku Záhrebská 8 v spolupráci s investičným oddelením sme pripravili architektonickú štúdiu pre
komplexnú rekonštrukciu.

7.2 Technické a počítačové vybavenie
K 31. 12. 2021 mala knižnica 38 počítačov, z toho pre návštevníkov 18 verejných internetových staníc.
20. 10. 2021 v noci bol z knižnice z detského oddelenia na Blumentálskej odcudzený 1 počítač pre
verejnosť. Incident je v štádiu riešenia, zatiaľ nebol prípad uzavretý.
Koncom roka sme vymenili 3 počítače pre čitateľov s operačným systémom Windows7 v knižnici na
Blumentálskej za novšie.
Na všetky pracoviská boli nainštalované k elektronickému zabezpečovaciemu systému (EZS) tzv. panic
tlačítka – použiteľné v prípade ohrozenia knihovníkov. V pobočke na Záhrebskej a Karadžičovej prebehla
rekonštrukcia EZS na novšiu verziu.
8 BOZP, PO
Knižnica venovala systematickú pozornosť bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a protipožiarnej
ochrane. V priebehu roka boli vykonané 4 preventívne protipožiarne prehliadky všetkých pracovísk
knižnice.

9 Zamestnanci, vzdelávanie, dobrovoľníci, ocenenia
9.1 Zamestnanci
Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný stav) za rok 2021 bol 19,75, bez skrátených
úväzkov 16,75 z toho 15 zamestnancov vykonávalo knihovnícke činnosti, v službách pracovalo 11
zamestnancov.
Z celkového počtu bolo 9 zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním. Priemerný vek zamestnancov
dosiahol 52 rokov; priemerná mesačná mzda bola 957 €.
Spolupráca vedenia knižnice so Základnou organizáciou odborového zväzu pracovníkov knižníc SR pri
Staromestskej knižnici sa riadila Kolektívnou zmluvou uzavretou 1. 5. 2021 s platnosťou do 30. apríla
2023. Plnenie uznesení kolektívnej zmluvy sa dvakrát ročne vyhodnocovalo na členskej schôdzi
odborovej organizácie.
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9.2 Vzdelávanie zamestnancov
V roku 2021 venovala knižnica pozornosť vzdelávaniu zamestnancov v rámci svojho finančného
rozpočtu. Zamestnanci knižnice sa zúčastnili na 32 odborných vzdelávacích aktivitách organizovaných
profesijnými odbornými organizáciami, združeniami a vzdelávacími inštitúciami. Uskutočnilo sa jedno
školenie pre pracovníkov knižnice.
9.3 Dobrovoľníci
Pre Staromestskú knižnicu sú dobrovoľníci jedna z možností ako realizovať svoje plány. Zásadným
problémom našej organizácie je nedostatok finančných prostriedkov na krytie potrebných výdavkov,
preto je spolupráca s dobrovoľníkmi spôsob ako preklenúť tento problém. Na dobrovoľníkov
nepozeráme, len ako na spôsob zníženia nákladov. Dobrovoľníci sú mnohokrát veľmi motivovaní pre
prácu v knižnici, pretože v nej vidia zmysel a spôsob, ako prispieť k zlepšeniu prostredia, komunity či
fungovania a napĺňania cieľov organizácie.
V roku 2021 pre Staromestskú knižnicu vykonávalo dobrovoľnícku aktivitu 17 dobrovoľníkov a
odpracovali 114 hodín a 45 minút. Prvá dobrovoľnícka aktivita v rámci podujatia Naše Mesto 2021
(umývanie okien na pracovisku Záhrebská 8) prebehla 11. 06. 2021 so 6 dobrovoľníkmi z firmy SK-NIC.
11. 06. 2021 pomáhali s upratovaním po rekonštrukcii okien na Panenskej 1 2 dobrovoľníčky. Počas
prevádzky letnej čitárne (14. 6. 2021 – 31. 8. 2021), nám vypomáhali 3 dobrovoľníčky. V rámci
Bratislavského týždňa dobrovoľníctva (16. 09. 2021 – 22. 09. 2021), sa zapojilo do našej aktivity
Staromestská knižnica – Privítame vašu pomoc 6 dobrovoľníkov, ktorí pomáhali pri vyraďovaní KF
v skladových priestoroch a upratovaní KF na pracoviskách Blumentálska 10/a, Záhrebská 8 a Západný
rad 5.
10 Členstvo v profesijných organizáciách, cezhraničná spolupráca
Knižnica bola v roku 2021 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 2021 zastúpenie v Slovenskej sekcii IBBY (International Board
on Books for Young People) a vo výbore krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov a knižníc. 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 2021
Staromestská knižnica je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou napojenou na rozpočet svojho
zriaďovateľa m. č. Bratislava Staré-Mesto.
Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2021 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 08. 12. 2021 uznesením
č. 120/2020 takto:
Príjmy spolu
Výdavky spolu
v tom:
bežné výdavky:
kód zdroja 41
kapitálové výdavky:
kód zdroja 46

10 000,00 €
492 865,00 €

492 865,00 €
0,00 €

1. zmenu rozpočtu schválilo miestne zastupiteľstvo m. č. Bratislava-Staré Mesto na svojom zasadnutí dňa
18. 2. 2021 RO starostky č. 1/2021 - rozpočet výdavkov sa zvýšil o 4 000 € a príjmové finančné operácie –
prenos nevyčerpaných prostriedkov z r. 2020 k dotácii FPU v sume 4 000 €, takže:
bežné príjmy boli vo výške 10 000 €, výdavky boli vo výške 496 865 € a finančné príjmové operácie 4 000
€.
2. zmenu rozpočtu schválilo miestne zastupiteľstvo m. č. Bratislava-Staré Mesto na svojom zasadnutí dňa
18. 5. 2021 RO starostky č. 3/2021. Rozpočtové vzťahy zriaďovateľa rozpočtovej organizácii Staromestská
knižnica boli určené takto:
Príjmy spolu
11 620,00 €
kód zdroja 41
11 620,00 €
kód zdroja 111
0,00 €
Výdavky spolu
498 485,00 €
v tom:
bežné výdavky:
kód zdroja 41
494 485,00 €
kód zdroja 131K
4 000,00 €
kapitálové výdavky:
kód zdroja 46
0,00 €
príjmové finančné operácie
kód zdroja 131K
4 000,00 €
3. zmenu rozpočtu schválilo miestne zastupiteľstvo m č. Bratislava-Staré Mesto na svojom zasadnutí dňa
2. 8. 2021 RO starostky č. 5/2021. Rozpočtové vzťahy zriaďovateľa k rozpočtovej organizácii Staromestská
knižnica boli určené nasledovne:
Príjmy spolu
11 660,00 €
kód zdroja 41
11 620,00 €
kód zdroja 72c
40,00 €
Výdavky spolu
496 131,00 €
v tom:
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bežné výdavky:
kód zdroja 41
kód zdroja 72c
kód zdroja 131K
kapitálové výdavky:
kód zdroja 46
príjmové finančné operácie
kód zdroja 131K

494 485,00 €
40,00 €
1 606,00 €
0,00 €
1 606,00 €

4. zmena rozpočtu bola miestnym zastupiteľstvom schválená dňa 18. 10. 2021 RO starostky č. 7/2021
nasledovne:
Príjmy spolu
21 239,00 €
kód zdroja 41
12 099,00 €
kód zdroja 72c
2 140,00 €
kód zdroja 111
7 000,00 €
Výdavky spolu
505 710,00 €
v tom:
bežné výdavky:
kód zdroja 41
494 964,00 €
kód zdroja 72c
2 140,00 €
kód zdroja 111
7 000,00 €
kód zdroja 131K
1 606,00 €
kapitálové výdavky:
kód zdroja 46
0,00 €
príjmové finančné operácie
kód zdroja 131K
1 606,00 €
5. zmena rozpočtu bola schválená dňa 16. 11. 2021 RO starostky č. 8/2021 nasledovne:
Príjmy spolu
24 871,00 €
kód zdroja 41
15 731,00 €
kód zdroja 72c
2 140,00 €
kód zdroja 111
7 000,00 €
Výdavky spolu
509 342,00 €
v tom:
bežné výdavky:
kód zdroja 41
498 596,00 €
kód zdroja 72c
2 140,00 €
kód zdroja 111
7 000,00 €
kód zdroja 131K
1 606,00 €
kapitálové výdavky:
kód zdroja 46
0,00 €
príjmové finančné operácie
kód zdroja 131K
1 606,00 €
Prijaté finančné dotácie v roku 2021:
1. finančná dotácia kód zdroja 111 celkom vo výške 7 000 € bola z Fondu na podporu umenia a to:
na nákup kníh v sume 7 000 € a na projekt presunutý z roku 2020 v sume 4 000 €, z ktorej bolo
vyčerpané 1 606 €, suma 2 394 € bola vrátená FPU.
2. finančné dotácie kód zdroja 72c v celkovej sume 2 140,00 € boli prijaté od:
a. nadácie Pontis
40,00 €
b. nadácie ZSE
600,00 €
21

c. nadácie O2
1 500,00 €
Finančné dotácie od nadácie Pontis a O2 boli vyčerpané v roku 2021, z dotácie od nadácie ZSE
boli prenesené finančné prostriedky do r. 2022 v sume 400,00 €.
600 - Bežné výdavky spolu
v tom
kód zdroja 41
kód zdroja 111
kód zdroja 72c
kód zdroja 131K

508 926 €
498 580 €
7 000 €
1 740 €
1 606 €

Vysvetlivky k kódom financovania:
kód zdroja 41
bežné výdavky od zriaďovateľa
kód zdroja 72c
nadácie
kód zdroja 111 Fond na podporu umenia
kód zdroja 131K
prenos finančných prostriedkov z r. 2020 - FPU

1.

Príjmy

Vlastné príjmy knižnice na rok 2021 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.

1.

Príjmy
Rozpočet v €

pol. 223 001 zápisné
pol. 29 ostatné príjmy
pol. 311 granty
pol 131K zostatok r. 2020

10 000
0,00
0,00
0,00

Spolu:

10 000

Upravený v €

Skutočnosť v €

10 000,00
5 731,00
9 140,00
1 606,00

7 370,53
5 730,51
9 140,00
1 606,12

26 477,00

23 847,16

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

Výdavky

pol. 600 Bežné výdavky
z toho:
ZF 41

Skutočnosť
2019
429 949,46

Rozpočet
2020
490 653,00

Skutočnosť
2021
508 925,84

414 300,76

476 553,00

498 579,72
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ZF 111
ZF 72c
ZF 11H
ZF 131K
ZF 71

15 200,00
0,00
0,00
0,00
448,70

14 000,00
0,00
0,00
0,00
100,00

7 000,00
1 740,00
0,00
1 606,12
0,00

pol. 700 Kapitálové
výdavky z toho:

0,00

0,00

0,00

ZF 46
ZF 111

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Kapitálové výdavky v roku 2021 knižnica nemala.

STAV ÚČTOV k 31. 12. 2021
•
•
•
•

3.

stav bežného účtu č. SK72 0200 0000 0000 6143 0012
stav príjmového účtu č. SK40 0200 0000 0020 5785 3257
stav sociálneho fondu č. SK34 0200 0001 0700 6143
stav dotačného účtu č. SK60 0200 0000 0038 9599 7756

16,28 €
0,00 €
35 048,10 €
501,60 €

Čerpanie sociálneho fondu

PRÍJMY

ROZPOČET v €

Stav k 1. 1. 2021
Prídel z rozpočtu do fondu 1-11/21
Depozit miezd za 12/2021 vrát tvorby
Úprava 2021
Spolu:
VÝDAVKY
vyplatené mzdy z depozitu za 12/2020
príspevok na závodné stravovanie
Spolu:

SKUTOČNOSŤ v €

0,00
3 440,00
0,00
0,00
3 440,00

31 943,73
2 608,15
34 089,85
0,00
68 641,73

ROZPOČET v €
0,00
4 000,00
4 000,00

SKUTOČNOSŤ v €
29 723,72
4 214,60
33 938,32

Zostatok účtu č. SK34 0200 0001 0700 6143 0012 k 31. 12. 2021 bol 35 048,10 €.

4.

Stav správy majetku

V zmysle rozhodnutia starostky m. č. Bratislava-Staré Mesto č. 28/2021 z 15. 10. 2021 bola nariadená
inventarizácia majetku k 31. 12. 2021.
Príkazom riaditeľky Staromestskej knižnice č. 11/2021 z 4. 11. 2021 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. 2021.
Za účelom zistenia skutkových stavov hospodárskych prostriedkov bola menovaná čiastková trojčlenná
inventarizačná komisia a hlavná inventarizačná a vyraďovacia komisia. V roku 2021 bol navrhnutý
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a vyradený hmotný investičný majetok v hodnote 3 053,76 €, nehmotný investičný majetok v hodnote
0,00 € a krátkodobý hmotný majetok v hodnote 13 392,03 €. Rozhodnutia o neupotrebiteľnosti majetku
a naložení s týmto majetkom schválila riaditeľka knižnice.
Stav správy majetku k 31. 12. 2021 je uvedený v tabuľke č. 12 v prílohe.
Prehľad príjmov bežného rozpočtu za roky:
Rok
Rozpočet v €
Skutočnosť v € % plnenia
_______________________________________________________
2018
10 000
10 245,00
102,45
2019
10 000
10 749,66
107,50
2020
10 000
7 377,09
73,77
2021
10 000
7 370,53
73,70

Prehľad čerpania prevádzkových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie za roky:
Pol.

Názov

610
620

Skutočnosť
2018
194 163,13
69 910,55

Skutočnosť
2019
198 076,22
72 182,77

Skutočnosť
2020
225 435,06
81 772,35

mzdový fond
poistné a
príspevky
630
tovary, služby
139 973,49
158 487,40
172 469,53
640
bežný transfer
1 239,86
1 203,07
6 914,96
600
bežné výdavky
405 287,03
429 949,46
486 591,90
(V prevádzkových výdavkoch za jednotlivé roky sú započítane aj dotácie.)

Skutočnosť
2021
226 758,25
82 156,68

Index
21/20
100,59
100,47

198 922,11
1 088,80
508 925,84

115,34
15,75
104,59

Čerpanie prevádzkových výdavkov za roky 2018 - 2021 je uvedené v prílohe - graf č. 1.

5.

Stav zamestnancov a priemerná mzda

stav zamestnancov (prepočítaný)
priemerná mzda

rok 2018
18,40
791,07

rok 2019
19,25
964,27
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rok 2020
20,54
961,00

rok 2021
19,75
956,79

Príloha – tabuľky, grafy
Tabuľka č. 1
Prehľad plnenia plánu základných ukazovateľov knižnice za rok 2021
POLOŽKA

PLÁN

PRÍRASTOK KF

PLNENIE v %

4 100

5 020

122,44

343 000

190 310

55,48

5 000

4 577

91,54

220

185

84,09

10 000 €

7 355,53 €

73,55 €

VÝPOŽIČKY
ČITATELIA
VZDEL. A KULT. SPOL. PODUJATIA
PRÍJMY

SKUTOČNOSŤ

Merateľné ukazovatele na rok 2021
POLOŽKA

PLÁN

SKUTOČNOSŤ

PLNENIE v %

Počet čitateľov

5 000

4 577

91,54

Počet zakúpených kníh*

4 100

4 551

111

220

185

84,09

Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí

*Pozn. Celkový prírastok knižničného fondu bol 5 020 k. j., z toho 469 k. j. knižnica získala darom.

25

Tabuľka č. 2
Prehľad plnenia základných ukazovateľov činnosti a ostatné údaje za rok 2021
UKAZOVATEĽ

ROK 2021

Knižničný fond

154 942

Počet zväzkov na 1 registrovaného čitateľa

33,85

Prírastok knižničného fondu

5 020

Ročný prírastok knižničného fondu na 1 registrovaného čitateľa

1,09

Obrat knižničného fondu

1,23

Počet obyvateľov m. č. Bratislava-Staré Mesto k 31. 10. 2021
Počet k. j. na 1 obyvateľa

42 903
3,6

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

1,34
4 577

Počet pracovníkov v službách

11

Počet čitateľov na 1 pracovníka v službách

416

Percento čitateľov z počtu obyvateľov m. č. Bratislava-Staré Mesto
Počet výpožičiek

10,66
190 310

Počet výpožičiek na 1 registrovaného čitateľa

41,58

Počet výpožičiek na 1 pracovníka v službách

17 300

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

4,44

Počet školopovinných detí m. č. Bratislava-Staré Mesto k 15. 9. 2021

4 346

Počet čitateľov – školopovinných detí

1 898

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

11,48

Počet študovní a čitární + sezónne pracovisko

10

Počet študijných miest

173

Počet verejných internetových staníc

19

Počet pobočiek

5

Počet pracovníkov

19

Rozloha v m2

1 192
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SPOLU

Letná čitáreň

Západný rad

Záhrebská

Panenská

Karadžičova

ukazovateľ

Blumentálska

Tabuľka č. 3
Prehľad plnenia základných ukazovateľov činnosti za rok 2021 podľa jednotlivých pobočiek

doplňovanie KF

1 443

417

1 226

918

1 016

0

5 020

čitatelia

1 349

508

1 321

749

650

0

4 577

návštevníci

10 520

4 977

16 611

8 191

7 203

1 669

49 171

výpožičky

48 407

19 588

56 064

31 458

30 572

4 220

190 310

vzdel. a kult.
podujatia

47

20

29

30

14

45

185

tematické výstavky

18

25

19

2

9

0

73

výstavky knižných
noviniek

27

24

12

38

15

0

116

nástenky

56

11

21

0

12

0

100

686

641

1 484

1 522

598

0

4 931

vyradené knihy

SPOLU

Letná čitáreň

Západný rad

Záhrebská

Panenská

Karadžičova

podujatie

Blumentálska

Tabuľka č. 4
Vzdelávacie a kultúrne podujatia za rok 2021

besedy

6

2

8

5

2

16

39

výstavy

1

6

6

0

0

0

13

20

0

1

0

0

0

21

11

1

0

21

9

25

67

3

7

0

4

0

0

14

0

0

4

0

0

4

8

tréningy pamäti

1

0

0

0

0

0

1

exkurzie

0

2

10

0

1

0

13

slávnostné zápisy

5

2

0

0

2

0

9

47

20

29

30

14

45

185

1033

1919

10 804

347

347

2058

16 508

súťaže, kvízy
iné (posedenie,
čítanie, koncerty)
informačná
výchova deti
informačná
výchova seniori

Celkom
Návštevníci
podujatí spolu
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Tabuľka č. 5
Výpožičky absenčné, prezenčné, poskytnuté bibliografické informácie za rok 2021

SPOLU

absenčné

%

%

SPOLU

%

absenčné

prezenčné

z toho periodiká

prezenčné

VÝPOŽIČKY

Blumentálska

48 407

46 874

96,83

1 533

3,16

7 980

16,49

7 143

837

Karadžičova

19 588

11 948

60,10

7 640

39,00

8 395

42,86

1 790

6 605

Panenská

56 064

37 111

66,19

18 953

33,80

17 635

31,46

9 522

8 113

Záhrebská

31 459

21 422

68,09

10 017

31,84

2 303

7,32

1 363

940

Západný rad

30 572

17 639

57,70

12 933

42,30

6 113

20,00

1 315

4 798

Letná čitáreň

4 220

0

0

4 220

100

4 220

100,00

0

4 220

55 296 29,06

46 646

24,51

21 133

25 513

Pracovisko

SPOLU

190 310 135 014 70,94

Tabuľka č. 6
Výpožičky podľa druhu literatúry za rok 2021

Pracovisko
Blumentálska

Odborná
literatúra
dospelí

Krásna
literatúra
dospelí

Odborná
literatúra
pre deti

Krásna
literatúra
pre deti

Špeciálne
dokum.

Periodiká

SPOLU

3 875

20 128

3 418

12 206

800

7 980

48 407

561

6 776

949

2 906

1

8 395

19 588

Panenská

10 573

26 569

247

1 039

1

17 635

56 064

Záhrebská

4 189

15 255

2 050

7 635

27

2 303

31 459

Západný rad

2 481

9 920

3 465

8 593

0

6 113

30 572

Letná čitáreň

0

0

0

0

0

4 220

4 220

21 679

78 648

10 129

32 379

829

46 646

190 310

Karadžičova

SPOLU
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Graf č. 1
Čerpanie prevádzkových výdavkov za roky 2018 - 2021

ČERPANIE PREVÁDZKOVÝCH VÝDAVKOV
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Graf č. 2
Výpožičky podľa druhu literatúry za rok 2021

VÝPOŽIČKY PODĽA DRUHU LITERATÚRY
špeciálne
dokumenty
1%

odborná literatúra dospelí
11%

periodiká
25%

krásna literatúra
dospelí
41%
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17%
odborná literatúra
pre deti
5%
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SPOLU

Západný rad

Záhrebská

Panenská

Karadžičova

Blumentálska

Tabuľka č. 7
Čitatelia podľa jednotlivých pobočiek a kategórií za rok 2021

deti do 15 r.

691

248

197

343

419

1 898

dospelí

658

260

1 124

406

231

2 679

68

8

527

32

29

664

dôchodcovia

234

151

330

117

79

735

ostatní

356

101

267

257

123

1 280

SPOLU

1 349

508

1 321

749

650

4 577

z toho študenti

Graf č. 3
Čitatelia podľa jednotlivých kategórií

ČITATELIA PODĽA KATEGÓRIÍ
dôchodcovia; 735;
16%
deti; 1898; 41%
deti
študenti
dospelí

dospelí; 1280; 28%

dôchodcovia

študenti; 664; 15%

30

12 900

57 795,17

Panenská

47 098

200 983,97

Záhrebská

32 052

122 895,08

918

Západný rad

29 226

110 879,53

1 016

154 853

640 774,70

SPOLU

Hodnota KF

Karadžičova

1 443 12 284,32

Stav KF
k
31. 12. 21

148 220,95

Hodnota

33 577

Hodnota

Blumentálska

Vyraďovanie
KF 2021

Prírastok 2021

Pracovisko

Stav KF
k
31. 12. 20

Hodnota KF

Tabuľka č. 8
Stav (v k. j.) a finančná hodnota knižničného fondu v € podľa jednotlivých pobočiek k 31. 12. 2021

686

1 180,53

34 334 159 324,74

3 615,00

641

1 705,27

12 676

1 226 11 837,76

1 484

2 245,32

46 840 210 576,41

8 420,19

1 522

2 673,11

31 448 128 642,16

7 918,70

598

1 656,22

29 644 117 142,01

5 020 44 075,97

4 931

9 460,45

154 942 675 390,22

417

59 704,90

Tabuľka č. 9
Stav knižničného fondu (v k. j.) k 31. 12. 2021 podľa jednotlivých pobočiek a druhu literatúry
Pracovisko

Literatúra pre dospelých
náučná krásna
spolu

Literatúra pre deti
náučná
krásna
spolu

Špec.
dok.

SPOLU

Blumentálska

7 484

17 416

24 900

2 150

7 245

9 395

39

34 334

Karadžičova

1 651

6 823

8 474

953

3 219

4 172

30

12 676

Panenská

23 795

23 105

45 900

228

679

907

33

46 840

Záhrebská

5 364

15 740

21 104

1 894

8 418

10 312

32

31 448

Západný rad

4 864

14 564

19 428

2 285

7 904

10 189

27

29 644

77 648 119 806

7 510

27 465

34 975

161

154 942

SPOLU

42 158
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Graf č. 4
Zloženie knižničného fondu podľa druhu literatúry v roku 2021
ZLOŽENIE KNIŽNIČNÉHO FONDU
špeciálne dokumenty;
161; 0%

krásna literatúra pre
deti; 27465; 18%

náučná literatúra pre
dospelých; 42158;
27%

náučná literatúra pre
deti; 7510; 5%

krásna literatúra pre
dospelých; 77648;
50%
náučná literatúra pre dospelých krásna literatúra pre dospelých
krásna literatúra pre deti

náučná literatúra pre deti

špeciálne dokumenty

Tabuľka č. 10
Prírastok knižničného fondu podľa jednotlivých pobočiek a druhu literatúry za rok 2021

Pracovisko
Blumentálska

Literatúra pre dospelých
náučná
krásna spolu

Literatúra pre deti
náučná krásna
spolu

Špec.
dok.

SPOLU

200

690

890

170

383

553

0

1 443

24

271

295

17

105

122

0

417

Panenská

522

649

1 171

10

45

55

0

1 226

Záhrebská

170

368

538

104

276

380

0

918

Západný rad

126

460

586

128

302

430

0

1 016

1 042

2 438

3 480

429

1 111

1 540

0

5 020

Karadžičova

SPOLU
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Graf č. 5
Prírastok knižničného fondu podľa druhu literatúry za rok 2021

PRÍRASTOK KNIŽNIČNÉHO FONDU
špeciálne dokumenty;
0; 0%
náučná pre dospelých;
krásna pre deti; 1111;
1042; 21%
22%

náučná pre deti; 429;
8%

krásna pre dospelých;
2438; 49%

náučná pre dospelých

krásna pre dospelých

náučná pre deti

krásna pre deti

Graf č. 6
Porovnanie plnenia základných ukazovateľov činnosti za roky 2018 – 2021
a) Prírastok knižničného fondu za roky 2018 - 2021

Prírastok knižničného fondu

5020

5100
5000
4900
4800

4751
4671

4700

4607

4600
4500
4400
2018

2019

2020

33

2021

špeciálne dokumenty

b) Výpožičky za roky 2018 – 2021
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c) Čitatelia za roky 2018 – 2021
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d) Vzdelávacie a kultúrno-výchovné podujatia za roky 2018 – 2021
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e) Využívanie verejných internetových staníc za roky 2018 – 2021
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Tabuľka č. 11
Plnenie rozpočtu za rok 2021

36

37

38

39

40

1

013

Software

2

014

Oceniteľné
práva

3

021

Budovy, haly

4

022

5

Spolu
1-4

Stroje,
prístroje
Spolu riadok
1-4

Zostatková
cena

Oprávky

Stav
k
31. 12. 2021

Úbytky
rok 2021

Prírastky
rok 2021

Stav
31.12.2020

Názov

Účet

P. č.

Tabuľka č. 12
Stav správy majetku k 31. 12. 2021
Inventarizácia a jej účtovné vzťahy

1 346,64

0,00

0,00

1 346,64

-1 346,64

0,00

389,30

0,00

0,00

389,30

-389,30

0,00

20 600,62

0,00

0,00

20 600,62

-20 600,62

0,00

22 802,31

0,00

-3 053,76

19 748,55

-17 720,55

2 028,00

45 138,87

0,00

-3 053,76

42 085,11

40 057,11

2 028,00

6

DH a NM

187 838,54

12 652,11

-13 392,03

187 098,62

0,00

0,00

7

Knižničný fond

640 774,70

44 075,97

-9 460,45

675 390,22

0,00

0,00

Spolu riadky
5-7

873 752,11

56 728,08

-25 906,24

904 573,95

-40 057,11

2 028,00

Spolu
5-7
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