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Prieskum sa realizoval od 15.12.2021 do 15.2. 2022.
Väčšina dotazníkov bola vyplnená online, spolu bolo iba 41 písomných odpovedí.

Prieskumu sa zúčastnilo 537 respondentov, 108 mužov a 429 žien.



Vekové zloženie respondentov:
16 – 20 rokov: 29
21 – 40 rokov: 145
41 – 60 rokov: 184
nad 60 rokov:  179



Respondenti podľa vzdelania:
základné: 13
stredoškolské bez maturity: 6
stredoškolské s maturitou: 118
vysokoškolské 1. stupeň: 31
vysokoškolské 2. stupeň: 369



Zamestnanosť:
študenti: 36
nezamestnaní: 3
na materskej/rodičovskej dovolenke: 32
zárobkovo-činní: 306
seniori/ŤZP 160



512 respondentov bolo z radov čitateľov, 25 neboli čitateľmi knižnice.
Z tých, ktorí nie sú čitateľmi 9 využíva služby iných knižníc, 2 nie sú spokojní so službami a 2 nie sú 
spokojní so zložením knižničného fondu, 4 nepotrebujú služby knižnice.
Komentár: 
Do prieskumu sa logicky zapojili zväčša čitatelia knižnice. Dôvody „nečitateľov“ sú väčšinou tie, že 
knižnicu navštevovali, alebo navštevujú rodinní príslušníci. Čiže jeden čitateľský preukaz využíva viacero 
čitateľov.



• 6. Ktorú pobočku najčastejšie navštevujete?

• viaceré pobočky súčasne 60 respondentov 11,2 %

• centrálnu knižnicu na Blumentálskej 177 respondentov 33 %

• pobočku na Panenskej 162 respondentov 30,2 %

• pobočku na Karadžičovej 55 respondentov 10,2 %
• pobočku na Záhrebskej 89 respondentov 16,6 %

• pobočku na Západnom rade 83 respondentov 15,5 %

• navštevujem Letnú čitáreň v Medickej záhrade 15 respondentov 2,8 %

• nie som čitateľom Staromestskej knižnice 12 respondentov 2,2 %

Komentár:
Do prieskumu sa zapojili väčšinou čitatelia, ktorí navštevujú knižnicu na 
Blumentálskej a Panenskej.



7. Čo najradšej čítate?

• romány, novely, poviedky 329 respondentov 61,3%

• poézia 26 respondentov 4,8%

• dráma 43 respondentov 8 %

• oddychová literatúra 108 respondentov 20,1%

• ľúbostné romány 60 respondentov 20,1%

• dobrodružná literatúra 59 respondentov 11%

• literatúra pre deti 81 respondentov 15,1%

• historické romány 141 respondentov 26,3%

• detektívky a kriminálne príbehy 258 respondentov 48%

• komiksy 22 respondentov 4,1%

• mangá 8 respondentov 1,5%

• fantasy 62 respondentov 11,5%

• sci-fi 62 respondentov 11,5%

• faktografická literatúra 119 respondentov 22,2%

• cestopisy 66 respondentov 12,3%

• životopisy 146 respondentov 27,2%

• odborná literatúra 126 respondentov 23,5%

• populárno-vedecká literatúra 94 respondentov 17,5%

• cudzojazyčná literatúra 54 respondentov 10,1%



Najviac sú žiadané romány, novely, poviedky; detektívky a kriminálne príbehy, životopisy; 
historické romány, potom odborná a faktografická literatúra, ale aj oddychová 
a ľúbostné romány. 
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Čo najradšej čítate?



Áno odpovedalo 413 respondentov 76,9%
Nie odpovedalo 13 respondentov 2,4%
Čiastočne odpovedalo 111 respondentov 20,7%

Komentár:
Viac ako ¾ respondentov je spokojných s ponukou kníh. Čo sa týka zastúpenia noviniek, nemyslíme si, že knižnica nenakupuje nové knihy – prírastok za 
minulý rok 2021 bol 5020 kníh. Čo sa týka počtu kníh na pobočkách – z finančných dôvodov zväčša nenakupujeme všetky novinky pre každú pobočku 
rovnako, preto možno vzniká dojem, že sa nakupuje iba niekde. Pobočky sú rôzne jednak profiláciou fondu a aj veľkosťou. Čitatelia majú možnosť 
požičiavať si knihy na všetkých pobočkách. Vieme, že to nemusí byť pre každého vyhovujúce, ale je to možnosť. Čo sa týka novších slovenských 
vydavateľstiev, určite nájdete ich ponuku v našom fonde. 
Niektorí čitatelia by chceli viac životopisov, faktografie, iní komiksy alebo sci-fi. Snažíme sa nakupovať knihy zo všetkých žánrov.
Z niektorých odpovedí vyplýva, že čitatelia nemajú prehľad o ponuke jednotlivých pobočiek. Napr. knihy vydavateľstiev Lindeni, Absynt, Brak... určite 
nájdete vo fonde. Aj pre deti 3-4 ročné máme na Blumentálskej veľkú ponuku.
Čitatelia majú možnosť napísať svoje požiadavky na nákup nových kníh na každej pobočke knižnice. 



Áno odpovedalo 454 respondentov 84,5%
Nie odpovedalo 11 respondentov 2%
Čiastočne odpovedalo 72 respondentov 13,4%

Komentár:
Opäť odpovedáme čitateľom, ktorí čítajú periodiká, že rozpočet knižnice je obmedzený a nemôžeme si dovoliť mať na každej pobočke všetky tituly periodík.



Áno odpovedalo 67 respondentov 12,5%
Nie odpovedalo 80 respondentov 14,9%
Neviem o tejto možnosti odpovedalo 390 respondentov 72,6%



denne 3 respondenti 0,6%
viackrát do týždňa 11 respondentov 2%
asi raz do týždňa 35 respondentov 6,5%
asi raz do mesiaca 299 respondentov 55,7%
asi raz polročne 46 respondentov 8,6%
sporadicky 126 respondentov 23,5%
nenavštevujem 17 respondentov 3,2%



áno 348 respondentov 64,8%
skôr áno 147 respondentov 27,4%
neviem 17 respondentov 3,2%
skôr nie 21 respondentov 3,9%
určite nie 4 respondenti 0,7%
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Najviac využívané sú absenčné výpožičky. Veľa čitateľov využíva aj možnosť vrátenia kníh do biblioboxov a rezervácie na požičané 
knihy.



áno 353 odpovedí 65,7%
nie 177 odpovedí 33%
občas 3 odpovede 0,6%
čiastočne 1 odpoveď 0,2%
zatiaľ nie, ale v budúcnosti určite - ďakujem za možnosť 1 odpoveď 0,2%
veľmi nerada, lebo nie je intuitívna a pôsobí neprehľadne 1 odpoveď 0,2%

Redizajn webstránky pripravujeme, uvedomujeme si, že je zmena je nutná. Podnety z dotazníka zohľadníme pri 
tvorbe novej štruktúry a upgrade obsahu.



15. Odkiaľ čerpáte informácie o Staromestskej knižnici?

a) webová stránka 354 odpovedí

b) facebook 47 odpovedí

c) newsletter 34 odpovedí

d) z plagátov v priestoroch knižnice 74 odpovedí

e) od knihovníka 171 odpovedí

f) z aplikácie/webu Starého Mesta 44 odpovedí

g) iné 19 odpovedí: 
osobne, z pravidelných návštev v knižnici, Staromestské noviny, rôzne časopisy, 
Nové knihy, od dcéry a ona od knihovníka, z plagátov vonku, od kolegov, škola, 
telefonicky, aj osobne, mailom



16. Ako hodnotíte online katalóg knižnice?

• využívam ho, viem sa v ňom orientovať 264 odpovedí 49,2%
• využívam ho, ale ťažko sa mi v ňom vyhľadáva 76 odpovedí 14,2%
• nevyužívam ho, neviem v ňom vyhľadávať 86 odpovedí 16%
• neviem o ňom 111 odpovedí 207%
• 6 respondentov odpovedalo, že nevie v ňom vyhľadávať 1,1%



17. Spokojnosť čitateľov... určite áno skôr áno
neviem 

posúdiť
skôr nie určite nie

so službami knižnice 380 139 10 7 1

s prostredím (atmosférou) 353 143 16 21 4

s nábytkovým vybavením 179 190 95 64 9

s technickým vybavením 165 161 172 29 10



Dostali sme 77 odpovedí – návrhov na zlepšenie, resp. vyjadrenie spokojnosti. S každým podnetom sa zaoberáme. Vyberáme :

• Vybavenie je zastarané. Je tam zlý vzduch. Budeme sa snažiť viac vetrať.

• Viac komunikovať s čitateľmi ohľadom kúpy nových titulov.  Máte možnosť napísať nám, alebo pri návšteve knižnice povedať, čo by ste 
chceli nájsť v našom fonde, resp. vhodiť do krabice Váš návrh na nové knihy do fondu

• Uvítala by som možnosť požičať si čítačku kníh - aj za poplatok, viaceré novinky sú len ako e-kniha. Moja stará čítačka vaše knihy nenačíta, 
knihy -pdf- z kníhkupectva áno, a vami odporúčané čítačky nedostať kúpiť. Alebo to ja neviem.
Môžeme sa nad touto požiadavkou zamyslieť, ale treba mať na pamäti, že by sa museli požičiavať na kauciu. 

• Vymyslieť podujatia pre seniorov, besedy s psychológom, aby sa odstránili negatívne vzťahy k používaniu počítača, smartfónu, hľadať 
riešenia alebo hravé formy, aby sa do toho seniori pustili, lebo sú do toho tlačení a mladí im to nevedia vysvetliť a ani nemajú trpezlivosť. 
Pravidelne organizujeme vzdelávacie kurzy zamerané na digitálnu gramotnosť a tréningy pamäti pre seniorov, prípadne aj 
nezamestnaných.

• Modernizácia úložných priestorov na knihy. Zaoberáme sa celkovou modernizáciou priestorov Staromestskej knižnice. Hľadáme možnosti 
financovania.

• Celkovo hodnotím knižnicu ako najlepšiu v Bratislave, čo ale žiaľ znamená len ich všeobecne slabú úroveň, predpokladám že to je spôsobené 
jej finančnou podvýživenosťou a fungovaním ROPO, chýbajú mi - originálne a inšpiratívne umiestnenia v priestoroch - organizovanie 
podujatí (kľudne aj online) ktoré ľudí inšpirujú k čítaniu - dobrý katalóg ktorý je v miestnosti knižnice ľahko dostupný zapnutý PC, 
vyhľadávanie podľa kľúčových slov) - stále je váš katalóg ale jeden z najlepších - v miestnosti na Záhrebskej nie je ani jedno miesto na čítanie 
priamo v priestoroch knižnice,  resp. učenie sa, čo je v zahraničí bežné, knižnica by mala byť miestom kde ľudia radi trávia svoj čas 
čítaním/učením/ďalším vzdelávaním. Na každom našom pracovisku sú počítače pre čitateľov – možnosť vyhľadávania v online katalógu. 
Plánujeme do pobočiek umiestniť veľký dotykový tablet s elektronickým katalógom. Čo sa týka priestorového usporiadania, postupne 
realizujeme zmeny. Pre pobočku Záhrebská máme pripravený plán obnovy.

• Lepšie osvetlenie, nižšie poličky a väčšie písmenká na chrbtoch kníh. Ale som rada za online katalóg, neviem odkedy je, ale je to super. Môcť 
si konečne z domov a pozrieť čo je k dispozícii, či je to voľné a objednať si a mať to nachystané.

• Prístupná čitáreň, kde nemám pocit, že iných čitateľov ruším komunikáciou s deťmi.

• eknihy aj na Kindle a Audioknihy. Čítačky Kindle sú primárne určené na komerčné využívanie.

• Chce to modernizáciu

• Blumentálska je super, Západný rad a Panenská by si zaslúžili rekonštrukciu



• Určite by som privítala modernejší, bledší nábytok, aj keď viem, že investície do nábytku sú asi najnižšou prioritou, ale zlepšilo b y to 

celkovú atmosféru knižnice.

• Nábytkové vybavenie je dosť zlé, ale je to zrejme otázka financií.

• Nemám, všetko je super! Aj personál je úžasný!

• Modernejší informačný systém

• Byť ešte viac prezenční na sociálnych médiách (hlavne Instagram teraz letí svetom).

• Modernizácia priestorov, ktorá by knižnicu zatraktívnila

• Chodím hlavne s deťmi, oceňujem, že sa v knižnici objavujú aj nové knihy pre deti. Veľa sme využívali aj požičiavanie spoločenských hier 

a privítali by sme aj širšiu ponuku. Bolo by skvelé, keby vznikla aj knižnica vecí, nielen kníh a spoločenských hier, podobne ako to je v 

Goetheho inštitúte. 

• Vybavenie je staršie, ale nie je to na závadu.

• Zmodernizovať knižnice police na Záhrebskej a podlahy, lepšie osvetlenie, ale aj kvôli pracovníkom knižnice, ktorí tam trávia väčšinu 

času.

• V podstate spokojný.

• Zmena otváracích hodín, každý deň do 18.30. Viac nových titulov. Ak by sme chceli každý deň otvoriť do večera, potrebovali by sme 

dvojzmennú prevádzku, ktorú si z finančných dôvodov v súčasnosti nemôžeme dovoliť.



• Rozšíriť knižnicu, knihy sú neprehľadné nakladané vo viacerých radoch, čo je veľmi nekomfortné. Pobočka Karadžičova. 
• Skrátiť výpožičnú dobu pri detských knihách s minimom textu. Niekedy ma jeden človek knihu aj 2 mesiace. 
• Požičiavať aj čítačky kníh s Androidom, pretože čítať eknihy na telefóne a tablete je úplne zle.
• Občas pomôže len personálna výmena vo vedení.
• Priestory knižnice (Západný rad) by potrebovali modernizáciu, vyzerá, že sa v nich asi 25 rokov nič nezmenilo.
• celková modernizácia priestorov knižnice a sociálnych zariadení, nové regály na knihy, registračný pult pre knihovníčky, lepšie sedenie (aj 

kreslového typu) priamo v knižnici. Využiť možnosť študentských návrhov (FA STU) na modernizáciu priestorov aj invenčným spôsobom.
• Stará knižnica, ale je útulná, možno by chcelo obnoviť nábytok.
• Viac noviniek
• zaškolenie personálu knižnice ohľadom noviniek (napr. možnosť registrácie na čipovú kartu- napr. Bratislavská mestská karta a pod.) a jej 

následné využívanie v procese výpožičiek kníh. Túto službu poskytujeme, zaškolenie knihovníčok prebehlo, urobíme aktualizáciu.
• Možno pre deti nejaký kútik, tulivak, kde by si mohli prelistovať knižky. Všetko závisí od priestorových možností na pobočkách.
• Na pobočke Blumentálska je obnovený a relatívne veľkorysý detský kútik a aj detské oddelenie, na ostatných pobočkách sú detské 

oddelenia. Nie je možné všade zriadiť detský kútik. 
• Chce to zmodernizovať, nový nábytok, nie ten, ktorý tam je už 40 rokov čo tam chodím.
• Zmeny biblioboxu, veľké (tučnejšie) knihy sa tam nezmestia, veľakrát sa mi stalo, že ani pani v knižnici mi nevedela pomôcť nájsť knihu, aj 

keď podľa počítača bola kniha v knižnici. Biblioboxy majú štandardné otvory na knihy, z bezpečnostných dôvodov nemôžu byť väčšie. Môže
sa stať, že sa kniha nedá nájsť. Knihovníci kontrolujú fondy a ich zaradenie, ale mnohí čitatelia vyberú knihu z regálu a nevložia na to isté 
miesto. Preto ich aj často upozorňujeme, aby radšej knihu dali bokom alebo na výpožičný pult, aby sme ju správne my zaradili.

• Menej akcií, viacej kníh.
• Nábytok by sa mohol zmodernizovať



• vizuálne by sa hodila modernizácia priestorov čo sa týka nábytku napr. čo by lahodilo oku a aj dámam čo pracujú v knihovni. Inak celková 
spokojnosť , personál je úžasný.

• Pohodlný kútik pre mladých kde by sa dalo rozvaliť, sedačka/ koberček/ tuli vak
• Možno by bolo vhodné hlavne v zimných mesiacoch zriadiť priestor na odloženie kabátov, búnd a tašky ak si potrebujem vyberať dlhšie 

knihy. Na všetkých pobočkách ponúkame možnosť odložiť si kabáty a kde priestor umožňuje aj odložiť si veci do skriniek.
• Práca na počítači bez obmedzenia dobou. Práca na počítači nie je obmedzená. Čitateľ má 1 hod. zadarmo a po hodine zaplatí poplatok. 

K takému prístupu sme boli nútení pristúpiť aj z dôvodu, že mnohí si zamieňali počítač v knižnici za svoje pracovisko.
• Bola som veľmi spokojná so službami
• Odporúčam zvýšiť cenu! Aspoň na 5.- €.
• Väčšie priestory - Západný rad
• Novší nábytok
• Nemám... dámy sú úžasné a poradia
• Mne sa páči aj ten starý nábytok, úžasná nostalgia z neho ide :)
• Knižnica by mala byť dostupná aj pre ľudí, ktorí chodia do práce a deti po škole. 3x týždenne je knižnica otvorená do 18.30 hod.
• Líši sa od pracoviska. Záhrebská potrebuje rekonštrukciu a bezbariérový prístup.
• Online katalóg potrebuje úpravy - knihy rozdeliť do kategórií, odstrániť duplicity, fotografie prebalov kníh napr. V online katalógu sa dá 

vyhľadávať aj podľa témy.
• mohli by byť parkovacie miesta
• modernizácia interiéru
• Viacej kníh od nových autorov
• Prostredie na Blumentálskej ma veľmi vyrušuje, dámy majú stále o čom medzi sebou debatovať. Čitateľov to dosť vyrušuje. Zvyk je, ale 

železná košeľa a nejaký čitateľ im nebude rušiť zaužívané zvyky.
• teda blumentálska je ok, ale záhrebska... tie police od dola až po strop a neprehľadnosť



• Bolo by lepšie, keby bol priestor knižnice (aspoň na Panenskej, kam chodím) väčší, viac miesta na sedenie. Inak je všetko 
super! Lepšie led osvetlenie

• Obnoviť zariadenie mestskej knižnice na Panenskej ul. v BA
Uviedli sme všetky čitateľov. Sami si urobte názor. 
Uvedomujeme si priestorovú neatraktivitu pobočiek Staromestskej knižnice. Aj keď určitú skupinu návštevníkov oslovuje 
práve pôvodné prostredie knižnice.
Pilotný projekt komplexnej rekonštrukcie je zatiaľ  pripravený pre pobočku Záhrebská.
Rekonštrukcia vybavenia je závislá od finančných možností, zdroje spolufinancovania neustále hľadáme. Taktiež musíme 
zohľadniť časové plány rekonštrukcie jednotlivých pobočiek tak, aby sa neprekrývali.

18. Ktoré podujatia navštevujete?

besedy s autormi, čítania 59 11%a)
populárno-náučné prednášky 39 7,3%
kurzy pre seniorov 25 4,7%
podujatia pre deti 38 7,1%
výstavy 54 10,1%
tvorivé dielne 11 2%
workshopy 12 2,2%
swapy 12 2,2%
divadielka 12 2,2%
nenavštevujem žiadne 381 70,9%



Vaše návrhy na iné typy podujatí:
• Rada by som, som rada že podujatia sú
• Rada by som navštevovala aj iné podujatia, uvítala by som výraznejšie informácie o ich konaní - možno 

cez instagram profil, stories na facebooku, plagáty na rôznych miestach v meste.
• Letná čitáreň v Medickej
• bol by záujem o kurzy pre seniorov, ale v tomto období ????
• jazykové konverzácie 
• v medickej záhrade
• Koncerty
• Som informovaná cez vnúčatá o aktivitách pre deti, čo ma najviac teší, lebo knihy treba milovať!
• Málokedy o nich viem
• nenavštevujem z časových dôvodov - obvykle mi nevyhovuje termín
• Len teraz sme sa presťahovali do Starého Mesta, ešte som na žiadnom podujatí nebola, uvedené by ma 

zaujímali v budúcnosti
• Navštevovala by som prednášky, ak by bola pre mňa zaujímavá téma
• väčšinou sa o nich nedozviem
• nemám informácie o podujatiach



20. Ak ste odpovedali áno, aké príspevky vás zaujímajú:

a) o podujatiach knižnice 67 odpovedí 54,9%

b) tipy na čítanie 83 odpovedí 68%

c) informácie z knižného sveta 59 odpovedí 48,4%

d) iné – odpovede:

Nie som na facebooku a ani nemám záujem musím pozrieť :)
Koncert
Info o zmene otváracích hodín, protipandemických opatreniach.
Fanúšičkou som ale na FB často nechodím, skôr si nájdem info na stránke alebo v newslettri.



21. Ako hodnotíte pracovníkov knižnice (z hľadiska profesionality, odbornosti, prístupu k čitateľom, 

pohotovosti)

a) pracovníkom knižnice dôverujem 400 odpovedí 74,5%

b) sú k čitateľom korektní 282 odpovedí 52,5%

c) sú schopní pohotovo reagovať na vzniknuté problémy 226 odpovedí 42,1%

d) sú odborne zdatní 231 odpovedí 43%

e) majú príjemné vystupovanie a sú ochotní 367 odpovedí 68,3%

f) nie som spokojný/á 8 odpovedí 1,5%

g) iné - odpovede:

• je to ok, ale vždy sa dá robiť lepšie
• No keďže nemáte knihy o ktoré mám záujem ani neviem aký je personál, len telefonicky som raz komunikovala
• vedia poradiť, sú veľmi milé, cítim sa v knižnici príjemne, rada sa vraciam
• veľmi milé vystupovanie, priateľské vystupovanie a vždy ochotne poradia
• zamestnankyne sú ústretové, ale vedúca je povýšenecká, karhajúca a nepríjemná voči návštevníkom
• Všetky pracovníčky a pracovníci sú neskutočné príjemní a milí. Ďakujem všetkým za ich ochotu a prijemné vystupovanie
• Ľudskosť, schopnosť vypočuť :)
• Ďakujem knihovníčkam zo Záhrebskej, vždy ochotné, keď je problém, kontaktovali ma aj telefonicky. Palec hore!
• Hoci nechodím do knižnice často, pani knihovníčky si ma pamätajú a sú priateľské.
• Pani knihovníčka Anna zo Záhrebskej je úžasná
• Sú skvelí ľudia, aj vďaka nim na Záhrebskú rada chodím
• Ochota a príjemné vystupovanie veľmi závisí od konkrétnej pracovníčky. Nedá sa zovšeobecniť.
• Je to rôzne od lokality knižnice, spokojný som s Panenskou
• Pani knihovníčka na Záhrebskej je najlepšia knihovníčka akú som mala možnosť poznať
• Sú veľmi príjemní, ochotní a vzdelaní
• Ide o Blum a Zahr. Hlavne Blum sú veľmi zlaté dámy , ozaj poradia, pomôžu nájsť
• Veľmi si vážim ochotu nájsť požadované knihy, aj ponuky žánrovo podobných kníh



22. Čo by ste v službách Staromestskej knižnice odporúčali zmeniť/zaviesť?

Na túto otázku sme dostali 113 odpovedí. Ďakujeme za podnety. Budeme sa nimi zaoberať a užitočné nápady 

zahrnieme do našej ďalšej činnosti.


