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Identifikácia organizácie:
Názov organizácie: Mestská knižnica v Bratislave
Sídlo organizácie: Klariská č. 16, 814 79 Bratislava
Zriaďovateľ: Magistrát Hl. mesta SR Bratislava
Kontakt: tel./fax: 02/544 35 148 e-mail: bratislava@mestskakniznica.sk
Forma hospodárenia: príspevková organizácia
Riaditeľ: Juraj Šebesta, PhD.
Adresa webovej stránky organizácie: http://www.mestskakniznica.sk
Členovia vedenia organizácie:
Námestník riaditeľa: Mgr. Marta Marková
Úsek ekonomiky: Ing. Viera Michalcová
Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry: PhDr. Eva Klobušická
Úsek odbornej literatúry: PhDr. Ľudmila Bokníková
Úsek literatúry pre mládež: PhDr. Eva Kořínková
Úsek hudobnej a umenovednej literatúry: Mgr. Ján Kasaj
Útvar metodiky a koordinácie: Mgr. Eva Šulajová
Mestská knižnica v Bratislave (ďalej len „knižnica“) v zmysle platných legislatívnych
noriem (zákon č. 183/200 z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č.
27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z.
z. o Matici slovenskej) zabezpečuje slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých
druhov nosičov, napomáha napĺňaniu kultúrnych, informačných a vzdelávacích potrieb;
podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj.
Už od svojho vzniku v roku 1900 má nezastupiteľné miesto pri šírení kultúrnych
hodnôt a vzdelanosti v bratislavskej pospolitosti. V roku 2007 knižnica poskytovala služby
verejnosti na špecializovaných pracoviskách:
- Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry (ÚKCL), Laurinská 5

- Úsek odbornej literatúry a oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých (ÚOL a ONS),
Klariská 16
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- Úsek literatúry pre mládež (ÚLM), Kapucínska 1

- Úsek hudobnej a umenovednej literatúry (ÚHUL), Kapucínska 1

Knižnica bola svojím zriaďovateľom v závere roka 2006 poverená prevádzkovaním
zrekonštruovanej letnej čitárne U červeného raka. Pre verejnosť bola slávnostne
sprístupnená v máji 2007.

Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26

HLAVNÉ UKAZOVATELE ČINNOSTI V ROKU 2007
Ukazovateľ

Plán na rok 2007

Skutočnosť v roku
2007

Čitatelia

10 270

9 666

Výpožičky

395 000

407 714

Doplňovanie knižničného
fondu kúpou (počet
dokumentov)

2 800

2 406

% plnenia ročného
plánu
94,1
103,2
85,9

V roku 2007 sa knižnici v porovnaní s minulým rokom podarilo zvýšiť nielen hlavné
ukazovatele činnosti knižnice v oblasti počtu čitateľov, výpožičiek, ale aj návštevnosť
jednotlivých úsekov a podujatí.
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Prehľad počtu čitateľov, výpožičiek a návštevníkov knižnice za posledné dva roky
uvádza nasledujúca tabuľka:

Čitatelia
Výpožičky
Návštevníci spolu
z toho knižnica
podujatia
Doplňovanie knižničného fondu
kúpou (počet dokumentov)

2006
9 600
406 580
125 504
120 037
5 467

2007
9 666
407 714
147 661
128 147
19 514

3 138

2 406

Za čitateľa sa v roku 2007 zaregistrovalo 9 666 občanov, ktorí si vypožičali
407 714 dokumentov a knižnicu navštívili 128 147 - krát.
Knižnica splnila plán počtu čitateľov na 94,1 %. Má stabilnú základňu čitateľov,
v porovnaní s rokom 2006 sa ich počet zvýšil o 66 (vzrástol počet registrovaných detí do 15
rokov, ekonomicky činných dospelých čitateľov a dôchodcov).
Plánu výpožičiek bol splnený na 103,2%. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého
roka počet výpožičiek vzrástol o 1 134.
Hoci návštevnosť knižnice a návštevnosť podujatí neboli zaradené do plánu hlavných
ukazovateľov činnosti, oba ukazovatele výrazne vzrástli. Knižnicu navštívilo 128 147
návštevníkov – v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 8 110 návštevníkov viac.
Podobne vzrástol aj záujem o internetové služby, ktoré využilo 14 982 návštevníkov – o 6
583 viac.
Ročný plán nákupu dokumentov splnila na 85,9%. Knižnica zakúpila 2 406
dokumentov vo finančnej hodnote 666 351,90 Sk, z toho 2 266 kníh a 140 špeciálnych
dokumentov.
Jeden čitateľ si v priemere vypožičal 42 dokumentov.
Jeden čitateľ navštívil knižnicu priemerne 13-krát.
Obrat knižničného fondu bol 1,1.
Počet dokumentov získaných kúpou pripadajúcich na jedného čitateľa bol 0,2

NÁKLADY NA ZÁKLADNÉ KNIŽNIČNÉ SLUŽBY PODĽA STN ISO 11620
Náklady na čitateľa
Zámerom je zhodnotiť náklady na službu knižnice vo vzťahu k počtu používateľov.
Náklady na čitateľa sú:
A
6 806 004
B
9 666
Kde A prevádzkové náklady knižnice počas kalendárneho roka
B počet registrovaných čitateľov
C výsledok 704,- Sk
Ukazovateľ je reálne číslo bez hornej hranice.
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Náklady na návštevnosť
Zámerom je zhodnotiť náklady na službu knižnice v pomere k počtu návštev v knižnici.
Náklady na návštevnosť sú:
A
6 806 004
B
128 147
Kde A prevádzkové náklady knižnice počas jedného kalendárneho roka
B celkový počet návštev v knižnici za rok
C výsledok 46,- Sk
Ukazovateľ je reálne číslo bez hornej hranice.
Náklady na výpožičku
Zámerom je zhodnotiť náklady na knižničné služby vo vzťahu k počtu výpožičiek.
Náklady na výpožičku sú:
6 806 004
A
B
407 714
Kde A prevádzkové náklady knižnice počas jedného kalendárneho roka
B celkový počet výpožičiek za rok (absenčné, prezenčné, elektronické bez MVS)
C výsledok 17,- Sk
Ukazovateľ je reálne číslo bez hornej hranice.
Získané výsledky sú porovnateľné s ostatnými knižnicami v Slovenskej republike.
Musíme ale konštatovať, že sú orientačné vzhľadom k tomu, že vyjadrujú náklady len na
jednu oblasť práce knižnice.

HLAVNÉ ÚLOHY V ROKU 2007
V sledovanom roku plnila knižnica v zmysle Plánu hlavných úloh Mestskej knižnice
v Bratislave na rok 2007, ako aj v zmysle Koncepcie rozvoja Mestskej knižnice v Bratislave
na roky 2007 – 2013 hlavné úlohy v týchto oblastiach:






služby čitateľom
doplňovanie knižničného fondu
automatizácia a elektronizácia
podujatia pre deti, mládež a dospelých
metodická činnosť a propagácia knižnice

HLAVNÉ SKUPINY ČITATEĽOV
Čitateľom knižnice v zmysle platného Knižničného a výpožičného poriadku mohol byť:

a) každý občan Slovenskej republiky s trvalým alebo prechodným bydliskom alebo
pracoviskom v Bratislave

b) cudzí štátny príslušník pracujúci alebo študujúci v Bratislave
Zdravotne a sociálne znevýhodneným čitateľom sa poskytovanie služieb realizovalo
primeraným spôsobom s ohľadom na zdravotné postihnutie a sociálne postavenie.
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Počet čitateľov knižnica ovplyvňovala propagačnou činnosťou a cielenou informačnou
výchovou. Väčšinu čitateľov knižnice tvorili dospelí čitatelia. Menšiu skupinu čitateľov tvorili
žiaci stredných a vysokých škôl, ktorí využívali hlavne výpožičné a elektronické služby
knižnice. Požičiavali si väčšinou dokumenty zaradené medzi študijnú literatúru a odporúčané
čítanie. Knižnica vytvárala prostredie aj pre zdravotne znevýhodnených používateľov,
konkrétne pre slabozrakých a nevidiacich.

Zloženie čitateľov v roku 2007
3003
2674

1267

1355
1096

162

109
deti
deti a mládež do
študenti
predškolského
15 rokov
stredných škôl
veku

študenti
vysokých škôl

dospelí

dôchodcovia

nevidiaci a
slabozrakí

SLUŽBY ČITATEĽOM
Knižnica poskytovala základné i špeciálne knižnično-informačné služby:
Výpožičné služby - dokumenty sa vypožičiavajú niekoľkými spôsobmi, a to absenčne
mimo budovu knižnice, prezenčne do študovne a medziknižničnou výpožičnou službou pre
čitateľov mimo sídla knižnice.
Konzultačné služby a služby - priama, adresná pomoc čitateľom prostredníctvom
odpovede pracovníka (osobne, telefonicky, faxom, mailom), zhromažďovanie a
sprístupňovanie údajov o zdrojoch a službách iných knižnično-informačných inštitúcií,
systémov a služieb.
Rešeršné služby a bibliograficko-informačné služby – zostavovanie a
spracovávanie výstupov rešeršnej činnosti z interných i externých informačných zdrojov rešerší (záznamy dokumentov alebo ich častí vybraných podľa vecných alebo formálnych
hľadísk zodpovedajúcich rešeršnej požiadavke používateľa), poskytovanie ústnych alebo
písomných bibliografických a faktografických informácií.
Elektronické služby – sprístupňovanie webovej stránky knižnice, elektronického
katalógu, digitálnych dokumentov, informačná výchova používateľov o elektronických
službách, prístup na internet.
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Služby pre nevidiacich a slabozrakých – sprístupňovanie čítacej lupy, programu
Magic a zvukového programu Jaws v spojení s technickým zariadením Braille,
vypožičiavanie zvukových kníh, elektronický katalóg a internet na počítači s hlasovým
výstupom a skenerom.
Relaxačné služby - počúvanie zvukových, audiovizuálnych a digitálnych dokumentov.
Kopírovacie služby a doplnkové služby – zhotovovanie kópií dokumentov čitateľom
na študijné účely, viazanie diplomových, dizertačných, rigoróznych a habilitačných prác.

Nosnou časťou knižnično-informačných služieb boli výpožičné služby.
Spôsob, rozsah a úhradu knižnično-informačných
v Knižničnom a výpožičnom poriadku.

služieb

upravuje

knižnica

Využívanie výpožičných služieb pozitívne ovplyvňoval jeden čitateľský preukaz platný
pre všetky úseky.
Výkon jednotlivých pracovísk knižnice v oblasti poskytovania služieb vyjadruje
nasledujúca tabuľka:

ÚKCL
49 667

ÚOL
22 834

ONS
1 197

Ø počet návštev/čitateľ

12,6

11

7,4

15

18

13

Počet čitateľov

3 946

2 174

162

2 588

796

9 666

-

-

-

109

-

109

-

-

-

1 267

-

1 267

422

164

14

697

72

1 369

1 041

1 017

3

224

392

2 677

837

126

-

67

66

1 096

1 646

867

145

224

266

3 148

Počet návštevníkov

z toho deti predškolského veku
žiaci základných škôl
žiaci stredných škôl
študenti vysokých škôl
dôchodcovia
ostatní

ÚLM
ÚHUL
40 039 14 410

Spolu
128 147

Počet výpožičiek

179 172 39 238 65 166 95 543 28 595

407 714

z toho absenčných

131 178 28 043 65 113 77 214 10 356

311 904

prezenčných

47 994

11 195

53

95 810

Ø počet výpožičiek/čitateľ

45,4

18

402

37

36

42

Bibliograficko
-informačná služba
z toho bibliografické informácie

2 000

224

-

678

409

3 311

1 628

199

-

678

409

2 914

372

25

-

-

-

397

6 562

2 361

40

1 692

4 367

15 022

faktografické informácie
Internetové služby

18 329 18 239
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Na služby čitateľom sa kládol dôraz počas celého roka. Obyvateľom
i návštevníkom mesta sa v roku 2007 vyšlo v ústrety:











rozšírením výpožičného času na všetkých pracoviskách knižnice - dvojzmenná
prevádzka bola zavedená v Úseku odbornej literatúry, v Úseku hudobnej
a umenovednej literatúry a v Úseku literatúry pre mládež
bezplatnou registráciou detí do 15 rokov a zrakovo znevýhodnených občanov za
čitateľa knižnice
cenovým zvýhodnením pri registrácii dôchodcov, zdravotne znevýhodnených
a študentov stredných a vysokých škôl za čitateľov knižnice
získaním certifikátu „Zariadenie priateľské k deťom a rodinám“
prípravou hodnotných kultúrnych podujatí pre všetky vekové kategórie návštevníkov
spustením prevádzky automatizovaných výpožičiek a evidencie čitateľov v úseku
literatúry pre mládež a v úseku hudobnej a umenovednej literatúry
sprístupnením WiFi zóny v študovni každého pracoviska knižnice
zabezpečením kvalitného, vysokorýchlostného pripojenia na internet
sprístupnením letnej čitárne U červeného raka na Michalskej ul. 26
zintenzívnením informačnej výchovy pre čitateľov

Letná čitáreň U červeného raka
Čitáreň sa stala bezplatnou oddychovou zónou pre všetkých obyvateľov
i návštevníkov Bratislavy určenou nielen na čítanie novín a časopisov, ale aj na voľnočasové
a kultúrno – spoločenské aktivity. V letných mesiacoch sa stala dejiskom viacerých podujatí,
ktoré sa začlenili do Kultúrneho leta 2007 organizovaného Magistrátom hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy (viac v časti Podujatia).
Služby poskytovala od 23. mája do 29. septembra 2007 celkovo 60 hodín týždenne.
Je v nej 60 miest na sedenie. Čitáreň bola vybavená novým nábytkom (stoly, stoličky), ktorý
prírodným materiálom (drevo) zapadol do koloritu prírodného, tichého posedenia v centre
mesta. Návštevníci mali k dispozícii okrem slovenských denníkov a časopisov aj vybrané
české, ako i cudzojazyčné časopisy, ktoré zabezpečovala spoločnosť Interpress Slovakia.
Výber kníh a časopisov tu našli i deti, ktoré si mohli čas vyplniť aj maľovaním omaľovánok
alebo kreslením kriedou na chodník.
Nevýhodou je, že čitáreň nemá vybudovaný bezbariérový prístup - vstupuje sa do nej
z Michalskej ulice č. 26 cez kamenný portál a podbránie po pomerne strmých schodoch
vedúcich dole na úroveň bývalej priekopy. Táto skutočnosť bránila jej využívaniu fyzicky
znevýhodneným ľuďom a rodičom s detskými kočíkmi. Počas leta ju navštívilo 6 801
návštevníkov, ktorí si prečítali 20 319 denníkov a časopisov.
Informačná výchova čitateľov
Informačná výchova bola zameraná na komplexný proces nadobúdania vedomostí,
schopností a zručností čitateľov na využívanie služieb knižnice a iných knižníc rôznymi
formami od individuálnych konzultácií po organizované exkurzie. Individuálne konzultácie
boli zamerané na informácie o knižničnom fonde a na využívanie automatizovaného
knižnično-informačného systému. Súčasťou elektronických služieb je sprístupňovanie a
využívanie digitálnych dokumentov na počítačoch v Úseku hudobnej a umenovednej
literatúry. S poskytovaním týchto služieb vzrástol význam realizácie jednotlivých foriem
informačnej výchovy so zameraním na elektronické služby knižnice.
Exkurzie sa organizovali v spolupráci so základnými a strednými školami s cieľom
poskytnúť komplexné informácie o službách knižnice. V Úseku krásnej a cudzojazyčnej
literatúry sa konalo 9 exkurzií pre 199 účastníkov, v Úseku odbornej literatúry a v Oddelení
pre nevidiacich a slabozrakých sa zorganizovalo 7 exkurzií pre 157 zrakovo znevýhodnených
účastníkov. Úsek literatúry pre mládež navštívilo 516 účastníkov v rámci 26 exkurzií a Úsek
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hudobnej a umenovednej literatúry 203 účastníkov v rámci 9 exkurzií. V rámci exkurzií
knižnicu navštívili aj telesne znevýhodnené deti zo Základnej školy a Gymnázia pre telesne
postihnutých na Mokrohájskej ulici č. 3. Knižnica pripravila celkovo 52 exkurzií pre 1 080
účastníkov.

DOPLŇOVANIE KNIŽNIČNÉHO FONDU
Knižnica utvára a sprístupňuje univerzálny knižničný fond. Tvorí ho predovšetkým
beletria (poézia i próza), literatúra faktu, odporúčané čítanie pre deti a mládež, odborná
literatúra zo všetkých vedných odborov, hudobniny, audiovizuálne dokumenty, literatúra
v cudzích jazykoch, monografie i periodiká, denná tlač. Osobitnú časť tvoria zvukové knihy
a periodiká, dokumenty so zväčšeným písmom a v Braillovom písme (beletria i odborná
literatúra) pre zrakovo znevýhodnených občanov.
Knižničný fond k 31. 12. 2007 obsahoval 285 639 knižničných jednotiek v hodnote
18 880 707,- Sk. Z toho krásna literatúra pre dospelých tvorila 41,6 %, odborná literatúra pre
dospelých 24,2 %, krásna literatúra pre deti 13,5 %, odborná pre deti 5,3 % a špeciálne
dokumenty 15,4 %.

Stav knižničného fondu
v roku 2007
Prírastok knižničného
fondu v roku 2007
kúpou
z toho
darom
Ø počet kúpených
dokumentov /čitateľ
Úbytok v roku 2007

ÚKCL

ÚOL

ONS

ÚLM

ÚHUL

Príručný
fond

Spolu

132 697

40 748

10 714

53 963

47 486

31

285 639

1 514

1 066

152

617

452

3

3 804

899
615

734
332

101
51

481
136

188
264

3
0

2 406
1 398

0,2

0,3

0,6

0,2

0,2

0

0,2

1 799

3 100

0

3 100

169

0

8 168

Doplňovanie knižničného fondu a jeho spracovávanie sa realizovalo v Úseku fondov.
Jeho poradným orgánom je akvizičná komisia, ktorej členmi sú vedúci jednotlivých úsekov
knižnice a riaditeľ knižnice. Celkový prírastok knižničného fondu predstavoval 3 804
dokumentov vo finančnej hodnote 909 040,80 Sk.
Kúpou knižnica získala 2 406 dokumentov vo finančnej hodnote 666 351,90 Sk, z toho
2 266 kníh a 140 špeciálnych dokumentov. Priemerná cena kúpenej knihy bola 294,-Sk.
Nákup sa realizoval vo vydavateľstvách a kníhkupectvách, ktoré poskytovali výhodné zľavy
z maloobchodných cien vo výške 28 až 30%. Prehľad priemernej ceny knihy získanej kúpou
za posledných 5 rokov:
Rok
2003 2004 2005 2006 2007
Priemerná cena kupovanej knihy v Sk 230
299
262
258
294
Darom získala knižnica 1 398 dokumentov vo finančnej hodnote 248 688,10 Sk, z toho
1 279 kníh a 119 špeciálnych dokumentov. Medzi významných darcov v roku 2007 patrili
jednotlivci i organizácie: Zuzana Koláriková, Michal Kopčok, Mestská knižnica v Prahe,
Rádio Devín, Združenie pre klasickú gitaru, Tatra banka v spolupráci s Literárnou a kultúrnou
agentúrou L.C.A v rámci projektu 100 kníh Tatrabanky, Interpress Slovakia a mnohí ďalší.
V rámci projektu Počúvajme spolu venoval do fondu Oddelenia pre nevidiacich a
slabozrakých Slovenský rozhlas 6 titulov načítaných na kazetách (Kocúr na kolieskových
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korčuliach, Môj skvelý brat Robinson, My dvaja babráci, Bratislavské rarity, Egyptské mýty,
Balzac a malá čínska krajčírka).
Knižnica odoberala 174 titulov periodík (v 205 exemplároch) vo finančnej hodnote
294 338,95 Sk, z toho 127 slovenských a 47 zahraničných.
Počas celého roka prebiehalo automatizované spracovanie knižničného fondu (nové
prírastky i retrospektíva) v systéme Dawinci. K 31. 12. 2007 bolo automatizovane
spracovaných 192 995 knižničných jednotiek čo je 67,6 % knižničného fondu. Okrem
priebežnej automatizovanej katalogizácie nových prírastkov v roku 2007 pokračovala
retrokatalogizácia fondu. Ukončilo sa automatizované spracovanie knižničného fondu
v Úseku odbornej literatúry, v Oddelení pre nevidiacich a slabozrakých. Začala sa
retrokatalogizácia fondu Úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry.
Úbytok knižničného fondu z dôvodu zastaranosti a opotrebovanosti predstavoval 8 168
knižničných jednotiek vo finančnej hodnote 239 759,10 Sk. Pomerne vysoký úbytok v roku
2007 súvisel s automatizovaným spracovávaním knižničného fondu a jeho čiastočnou
revíziou na jednotlivých pracoviskách.
Univerzálny knižničný fond bol takmer celý voľne prístupný všetkým čitateľom.

AUTOMATIZÁCIA A ELEKTRONIZÁCIA
Retrospektívne spracovanie knižničného fondu, ukončené na troch pracoviskách
knižnice, umožnilo knižnici implementáciu modulu výpožičiek systému Dawinci. V prvej etape
sa modul výpožičiek implementoval v Úseku hudobnej a umenovednej literatúry a v Úseku
literatúry pre mládež. Nastavenia systému (úprava karty čitateľa, kategorizácia čitateľov,
špecifikácia pracovísk knižnice, potvrdenie o výpožičke a o vrátení dokumentu, výpožičné
lehoty, poplatky knižnice podľa nového Knižničného poriadku platného od 1. 1. 2008) sa
prispôsobili požiadavkám knižnice. Vykonalo sa verejné obstarávanie na nákup nových
počítačov, zakúpili sa nové výpožičné pulty do úseku literatúry pre mládež, skontroloval sa
hardvérový a softvérový stav existujúcich počítačov. Postupne sa preinštalovali jednotlivé
pracovné stanice - aktualizácia systému Windows, čistenie počítačov, kontrola softvérových
licencií. Pripravil sa plán a rozpočet na rekonštrukciu siete. Rozšírila sa pamäť a výkon
servera. Všetci pracovníci knižnice pracujúci s počítačmi v priebehu augusta a októbra 2007
absolvovali školenia o bezpečnosti počítačov, používaní USB kľúčov a o nastaveniach siete
WiFi pre používateľov notebookov a laptopov.
Uskutočnili sa aj doškoľovania pracovníkov služieb Úseku literatúry pre mládež
a Úseku hudobnej a umenovednej literatúry, ktoré sa týkali práce v systéme Dawinci - modul
výpožičiek. To umožnilo spustiť modul automatizovaných výpožičiek v systéme Dawinci
v Úseku literatúry pre mládež a v Úseku hudobnej a umenovednej literatúry od 4. decembra
2007.
Elektronické služby
Internetové služby boli registrovaným čitateľom poskytované bezplatne. Internet bol
čitateľom k dispozícii na všetkých pracoviskách knižnice na 17 počítačoch (v Úseku odbornej
literatúry na 2 počítačoch, v Oddelení pre nevidiacich a slabozrakých na 1 počítači
s hlasovým výstupom, v Úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry na 4 počítačoch, v Úseku
literatúry pre mládež na 2 počítačoch a v Úseku hudobnej a umenovednej literatúry na 8
počítačoch). Stal sa vyhľadávaným zdrojom informácií a modernej komunikácie, vďaka čomu
v roku 2007 knižnica zaznamenala výrazný dopyt po tejto službe. Ak v roku 2006 využilo
internetové služby 8 399 záujemcov, v roku 2007 to bolo už 14 873 záujemcov, teda o 6 474
viac, čo predstavuje 44% nárast využívania internetových služieb. Samozrejme, zvýšený
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záujem sa prejavil aj vďaka väčšiemu počtu počítačov určených pre túto službu, ako aj
vďaka kvalitnému, vysokorýchlostnému pripojeniu na internet. V priebehu roka 2007 sa totiž
knižnici podarilo vyriešiť problém s výpadkami internetu. Do študovní jednotlivých úsekov sa
v októbri 2007 zaviedlo WiFi pripojenie pre používateľov, ktorí môžu využívať pre prácu s
internetom vlastné notebooky. Z dôvodu lepšej informačnej bezpečnosti inštitúcie sa vyhradil
server, na ktorom sa budú ukladať zálohy dôležitých súborov pre jednotlivých pracovníkov.
Webová stránka
Webová stránka www.mestskakniznica.sk knižnice je živým a dynamickým mechanizmom.
V priebehu roka sa pracovalo na úpravách jej jednotlivých zložiek – najčastejšie kalendár
podujatí, aktuálne podujatia, pripravované podujatia, oznamy, výpožičný čas, verejné
knižnice v Bratislave – adresár, činnosť, pracoviská knižnice – letná čitáreň U červeného
raka. Podľa potreby sa zasahovalo aj do ďalších zložiek stránky. Priebežnú aktualizáciu na
základe pripravených podkladov z knižnice v rámci platenej služby vykonával content
manager. Ani v roku 2007 sa knižnici nepodarilo zabezpečiť redakčný systém na tvorbu
a aktualizáciu webovej stránky. Webová stránka poskytuje od novembra 2007 aj službu RSS
(Really Simple Syndication) http://www.mestskakniznica.sk/rss.html. Kanál RSS umožňuje
záujemcom rýchlu informovanosť o novinkách a podujatiach knižnice bez toho, aby museli
stránku navštevovať. Informácie o novinkách prostredníctvom RSS kanála možno dostávať
priamo mailovej schránky vlastného počítača.
V roku 2007 sa prostredníctvom www.naj.sk – monitoring návštevnosti sledovala
návštevnosť webovej stránky knižnice. Bolo zaznamenaných 41 560 návštev.

PODUJATIA PRE DETI, MLÁDEŽ A DOSPELÝCH
Koncepcia tvorby podujatí kládla dôraz na vzdelávacie, kultúrne a voľnočasové
aktivity obyvateľstva. V roku 2007 sa v knižnici uskutočnilo 177 bezplatných podujatí,
ktoré navštívilo 19 514 návštevníkov - o 14 047 viac ako v rovnakom období minulého roka.
Návštevnosť podujatí sa zvýšila zásluhou pútavého programu počas dní Bratislavy pre
všetkých a Bratislavskej burzy kníh, ako aj vďaka zaujímavým podujatiam zameriavajúcim
sa na prácu s najmladšou generáciou - deťmi.
Vývoj počtu návštevníkov na podujatiach za posledných 5 rokov:

Počet návštevníkov na podujatiach
19514

3250

Rok

2003

3577

2004

4573

2005

5467

2006

2007
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V realizovaných podujatiach prevládali literárno – vzdelávacie podujatia, koncerty,
prezentácie nových kníh, čítania pre najmenšie deti, tvorivé výtvarné dielne pre deti
a výstavy.
Na pracoviskách knižnice bolo v priebehu roka inštalovaných aj 23 menších
výstaviek kníh z knižničného fondu, niektoré z nich dopĺňali konané podujatia.
Podujatia sú zverejnené na http://www.mestskakniznica.sk/podujatia2007.html

Počet realizovaných podujatí
177
108

121

141

59

Rok
2003

2004

2005

2006

2007

Bratislava pre všetkých 21. – 22. apríl 2007
Medzi najvýznamnejšie podujatia patril začiatkom roka 4. ročník projektu Bratislava
pre všetkých – deň otvorených dverí samosprávy hlavného mesta. Bezplatný víkend
v mestských organizáciách sa odrazil v jeho úspešnosti.
Knižnica poskytovala služby 21. apríla na všetkých pracoviskách od 10. 00 do 20.00
hod., 22. apríla v Úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry od 10.00 do 18.00 hod. V rámci
Dní otvorených dverí knižnica bezplatne registrovala záujemcov za čitateľov.
Na nádvorí Klariská 16, v letnej čitárni U červeného raka a v galérii Artotéka sa konal
nultý ročník Bratislavskej burzy kníh (počas víkendu a následne celý pracovný týždeň ju
navštívilo 10 000 návštevníkov), Ukážka výcviku vodiacich psov, divadelné predstavenie pre
deti Kam rak liezol v Prešporku, koncerty Pressburger Klezmer Band, dua Nylon Guitars
a beseda Literárny večer s Bratislavou.
Počas podujatia sa 722 občanov stalo čitateľmi knižnice. Jej pracoviská navštívilo
7 122 návštevníkov, z toho 1 165 využilo služby knižnice, 5 000 návštevníkov prišlo na
Bratislavskú burzu kníh a 957 návštevníkov navštívilo popoludňajšie a večerné podujatia.
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Týždeň slovenských knižníc 26. 3. – 30. 3. 2007
Začiatkom roka sa knižnica zapojila do celoslovenského podujatia slovenských
knižníc s mottom „Knižnice pre všetkých“. Niesol sa v znamení 1. ročníka Jarného
maratónu s knihou - čítanie na pokračovanie knihy Gabriely Futovej Moja mama je
bosorka, ktorý knižnica pripravila pre deti bratislavských základných škôl v spolupráci so
Staromestskou knižnicou, Knižnicou Ružinov, Knižnicou Bratislava Nové Mesto a Miestnou
knižnicou Petržalka.
Kultúrne leto 2007
32. ročník populárnej aktivity sa konal od 17. júna do 20. septembra. Knižnica sa do
neho zapojila prostredníctvom 22 letných podujatí, ktoré sa konali v novootvorenej letnej
čitárni U červeného raka. Pekné zrekonštruované priestory čitárne pod holým nebom
prilákali 3 197 návštevníkov. Podujatia boli zamerané na literárne stretnutia (Daniela
a Pavel Dvořákovci, Anton Hykisch, Ján Čomaj, Boris Brendza, Milka Zimková, Gabriela
Rothmayerová a ďalší), prezentácie a krsty kníh (J. Jevtušenko Ľudská tvár, Tomáš
Janovic a Ján Štrasser Humor Ho!, Eva Potočná Slovensko – Pohľadnice s charizmou času,
Večer africkej literatúry, Viliam Turčány číta a komentuje Danteho a pod.). V spolupráci so
Spoločnosťou Ferdinanda Martinenga sa pripravilo spomienkové podujatie na Ignáca
Lamára s názvom Schıner Náci sa vracia, ktoré bolo obohatené výstavou dobových
fotografií tejto známej postavičky Bratislavy z prelomu 19. a 20. storočia. Úspešnými boli
večerné koncerty folkovej hudby, world a ethno music zorganizované v spolupráci
s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom (Skupina Banda, francúzska
klezmerová kapela Glik, Arcus, Peter Remiš z kapely Slniečko, Silent duo). Prvú sezónu
podujatí kultúrneho leta konaných v letnej čitárni ukončil Úsek hudobnej a umenovednej
literatúry, ktorý v spolupráci s Konzervatóriom v Bratislave pripravil záverečný koncert Flauty
po prázdninách.

Úspešné projekty podporené grantom Ministerstva kultúry SR
Čítajme spolu 2007 - projekt sa zameral na integrovanie zrakovo znevýhodnených
detí medzi zdravé deti formou podujatí zameraných na podporu záujmu o čítanie,
vedomostné obohatenie detí a mládeže v oblasti literatúry a podporu slovenskej literatúry
a slovenských autorov. Úsek odbornej literatúry a oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých sa zapojilo do práce so zrakovo znevýhodnenými
deťmi týmto mimoriadne úspešným projektom. V roku 2007 sa uskutočnili tri podujatia tohto
programu (Astrid Lindgrenová a jej knižní hrdinovia, Elá a Hop v rozprávke, Psík, ktorý
pracuje).
Čítanie pre najmenších 2007 - hlavným cieľom projektu bolo oslovenie najmladšej
generácie detských čitateľov, budovanie vzťahu detí predškolského veku ku knihe a čítaniu
formou interaktívneho a dramatizovaného čítania, realizácia prebiehala v spolupráci
s Úsekom literatúry pre mládež. Pracovníci Úseku literatúry pre mládež sa zapojili do
zabezpečovania podujatí pre menšie deti. V rámci grantového projektu Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky Čítanie pre najmenších 2007 sa tu od septembra do decembra
uskutočnilo 22 čítaní, na ktorých bratislavskí herci a študenti herectva čítali rozprávky deťom
predškolského veku. Interaktivizáciou a dramatizáciou sa zatraktívnilo a uľahčilo vnímanie
obsahu čítaného textu. Pri organizácii podujatí knižnica spolupracovala s blízkymi
materskými školami a propagovala ich aj v materských centrách. Úspešnosťou podujatí sa
vytvorili predpoklady pre dlhodobejšiu spoluprácu s predškolskými zariadeniami aj pri iných
aktivitách knižnice.
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Priestor pre mladých 2007 - hlavným cieľom projektu bola podpora kultúrnych
a umeleckých aktivít mladých ľudí zo Slovenska, podujatia sa realizovali v galérii Artotéka aj
v spolupráci s Oddelením pre nevidiacich a slabozrakých. V rámci projektu sa uskutočnilo
stretnutie mladých ľudí venované poézii, hudbe a výtvarnému umeniu. Ako hudobný hosť
vystúpil DJ Maraky, výtvarné umenie reprezentovala výstava Grafikcia Petra Sulu a Agnes
Ürge. Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých pripravilo autorský večer zameraného na
literárnu a hudobnú tvorbu zrakovo znevýhodnených autorov s názvom Večer tvorby
nevidiacich a slabozrakých autorov, ako i výstavu sprostredkujúcu svet nevidiacich očami
vidiacich umelcov s názvom Viditeľný posun.
Ďalšie podujatia pre zrakovo znevýhodnené deti
Nadviazala sa spolupráca so Slovenským rozhlasom prostredníctvom grantového
projektu Ministerstva kultúry SR - Počúvajme spolu (Egyptské a antické mýty so Zuzanou
Krónerovou – interaktívne čítanie, Odkryté osudy kníh – beseda s Jánom Uličianskym,
Chvála knihy – tvorivé dielne). S cieľom priblížiť život zrakovo znevýhodnených ľudí sa pre
širokú verejnosť zorganizoval cyklus propagačných prednášok „Žijú medzi nami“. Pre žiakov
2. stupňa ZŠI pre nevidiacich a slabozrakých na Svrčej ul. sa uskutočnila prechádzka po
historickom okolí Mestskej knižnice s názvom Bratislava – mesto, v ktorom žijem. Počas
celého roka sa organizovali besedy na rôzne témy (o vzniku písma, knihy, o horolezcoch
a horách). V spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich a slabozrakých Mateja
Hrebendu v Levoči oddelenie otvorilo aj čitateľskú súťaž pre žiakov ZŠI pre nevidiacich
a slabozrakých Sovička.
Tvorivé dielne
V spolupráci s Centrom voľného času na Gessayovej ulici a Veľvyslanectvom
Japonska v Slovenskej republike sa v Úseku literatúry pre mládež uskutočnili tvorivé dielne
zamerané na rozvoj zručností detí (Origami, Vianočné ozdoby, Vianočné pohľadnice,
Zvieratká z orechov).
Slávnostný zápis prvákov za čitateľa knižnice
Žiaci zo Základnej školy Dr. Milana Hodžu absolvovali slávnostný zápis prvákov za
čitateľa knižnice v Úseku literatúry pre mládež.
Prezentácie nových kníh slovenských autorov, čítania a literárno – hudobné podujatia
Spolu sa realizovalo 37 podujatí, ktoré boli situované do galérie Artotéka a do letnej
čitárne U červeného raka. Medzi hlavných spoluorganizátorov patrili slovenské vydavateľstvá
(Ex Tempore, Slovart), členovia Revue aktuálnej kultúry RAK, Femina – klub slovenských
prozaičiek, Občianske združenie Fantázia, Združenie Devínska brána, Združenie spolkov
dolnozemských Slovákov na Slovensku, Ústav slovenskej literatúry SAV a mnohí ďalší.
Pri prezentácii nových kníh sa v knižnici predstavili: Etela Farkašová s knihami Na
rube času, Na ceste k „vlastnej izbe“, Veronika Dianišková s knihou Labyrint okolo rúk,
Michal Hronec s knihou Za väčšou skyvou, Vladimír Barborík s knihou Prozaik Gejza
Vámoš, Gizela Gáfriková s knihou Zabúdané súvislosti, Vladimír Tomčík s knihou Knedle
na tisíc spôsobov, Orhan Pamuk – nositeľ Nobelovej ceny za literatúru za rok 2006
sprostredkovane cez prekladateľa Otakara Kořínka s knihou Moje meno je červená a ďalší.
V Úseku literatúry pre mládež sa konali besedy so známymi slovenskými
spisovateľmi (Gabriela Futová: Rozruch na Kavuličovej ulici), o známych slovenských
autoroch – Meduška a jej kamaráti o Elene Čepčekovej, Voňavý venček o Márii Haštovej,
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Jediná o Kláre Jarunkovej. V spolupráci s Feminou – klubom slovenských prozaičiek sa
pripravilo autorské čítanie Dar deťom.
Maratón autorského čítania slovenských prozaikov
Pri príležitosti Svetového dňa poviedky a Valentína sa konal Maratón autorského
čítania slovenských prozaikov. Podujatie moderoval populárny Dado Nagy.
100 kníh Tatra banky
V spolupráci Literárnej a kultúrnej agentúry LCA s Tatra bankou vznikol projekt 100
kníh Tatra banky, na základe ktorého slovenské knižnice dostávajú knižný dar v počte 100
kníh slovenských autorov – v roku 2007 ho dostala aj knižnica. Na slávnostnom podujatí jej
ho odovzdal riaditeľ Tatra banky.
Medzinárodný festival Jána Smreka
Od 1. 10. do 4. 10. 2007 sa v Bratislave, Trnave, Modre a Pezinku konal siedmy
ročník Medzinárodného festivalu Jána Smreka. Záver tohto podujatia sa konal v galérii
Artotéka, kde sa čítali nové texty slovenských a rakúskych autorov. Ako hostia prišli dvaja
rakúski autori Zdenka Beckerová a Erwin Riess, čítanie dopĺňali slovenskí spisovatelia Pavel
Vilikovský, Tomáš Janovic a Igor Hochel. Hlavným organizátorom festivalu bolo Občianske
združenie Svetový kongres básnikov. Záštitu nad ním prevzal podpredseda vlády SR Dušan
Čaplovič a predseda Bratislavského samosprávneho kraja Vladimír Bajan.
Konečne doma
Cyklus podujatí Konečne doma organizovaných v spolupráci so Združením spolkov
dolnozemských Slovákov sa konal pri príležitosti 60. výročia reemigrácie Slovákov do vlasti.
V sledovanom roku sa uskutočnili tri podujatia venované návratu Slovákov z Maďarska,
Rumunska a Bulharska.
Výstavy
V galérii Artotéka sa pripravili výstavy Lux collegium (výstava (ne)náhodného
stretnutia žilinských fotografov v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom
a Regionálnym osvetovým strediskom v Žiline), Pocta grafickému priateľstvu v spolupráci
s vydavateľstvom Ex Tempore a Súčasná nemecká knižná ilustrácia v spolupráci
s Goetheho inštitútom v Bratislave a Bienále ilustrácií Bratislava. 17. ročník Mesiaca
fotografie, ktorý sa konal od 30. 10. do 30. 11. 2007 priniesol do Bratislavy 35 výstav
fotografií svetových fotografov. V galérii Artotéka sa pri tejto príležitosti konala výstava
venovaná českému fotografovi Miloslavovi Stiborovi. PaeDr. Miloslav Stibor (1927)
absolvoval Katedru výtvarnej výchovy Filozofickej fakulty v Olomouci, v rokoch 1977 – 1990
externe spolupracoval s Inštitútom výtvarnej fotografie Zväzu českých fotografov. Od roku
1990 vyučuje na Inštitúte tvorivej fotografie FPF Slezskej univerzity. Je členom Nemeckej
spoločnosti pre fotografiu a Asociácie fotografov ČR. Je držiteľom titulov Medzinárodnej
federácie pre fotografické umenie EFIAP (1970) a MFIAP (1986). Výstava sa pripravila
v spolupráci s Českým centrom a Institutom tvůrčí fotografie Opava. V galérii sa realizovala
aj výstava Ateliér 219, grafiky Anny Schaal, Juraja Puchovského a Davida Ursínyho.
Okrem nich Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry pripravil výstavky kníh na témy
Bratislavy pre všetkých, Týždeň slovenských knižníc, 100 kníh Tatra banky. V úseku sa
konala aj výstava Bratislavský fotomaratón a vo vianočnom období činnosť úseku spestrila
výstava Vianočné čaro paličiek pripravená v spolupráci s členkami Klubu paličkovanej čipky
Rača, ktoré denne názorne predvádzali tvorbu paličkovanej čipky.
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Úsek odbornej literatúry - Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých pripravil výstavu
fotografií v spolupráci s ÚNSS Cesta svetla 2007, fotoreportáž zo života vodiaceho psa
a jeho nevidiaceho pána Tisíc očí, výstavu predmetov z dreva v spolupráci so Školou
úžitkového výtvarníctva Hmatky pre zrakovo a telesne postihnuté deti a výstavky fotografií
z otvorenia a činnosti oddelenia a z ručných prác a výtvarnej činnosti zrakovo
znevýhodnených občanov. Vo vestibule budovy na Klariskej ulici kontinuitne pokračovala
výstava prác tvorivých dielní z projektu Ja – ty – my: slovo - obraz – svet.
Bratislavský fotomaratón 2007
V novembri 2007 sa pod gesciou Úseku hudobnej a umenovednej literatúry konal
prvý ročník súťaže určenej pre priaznivcov fotografie Bratislavský fotomaratón 2007.
Súťažiaci za šesť hodín spracovali 12 tém v poradí: 1. Sobota, 2. My ľudia, 3. Verzus, 4.
Voľné miesta, 5. Staré múry, staré príbehy, 6. Keď ju miluješ, nie je čo riešiť, 7. Ukážem ti
niečo, 8. Tu som rád, 9. Štruktúra, 10. Pot, 11. Spomaľ, 12. Reštart. Víťazné série fotografií
boli od 15. novembra do 31. decembra 2007 vystavené vo všetkých priestoroch úseku.
Výstava najkrajších bratislavských fotografií umiestnených na nádvorí knižnice na Klariskej
16, ako aj fotografie z výberu súťažných tém umiestnených v Úseku krásnej a cudzojazyčnej
literatúry na Laurinskej 5 kontinuitne prejde do roku 2008.
Koncerty
Úsek hudobnej a umenovednej literatúry pripravil v sledovanom období sedemnásť
študentských i absolventských, komorných i diplomových koncertov vážnej hudby, ktoré
navštívilo 706 návštevníkov. Koncerty sa realizovali na základe dobrej spolupráce
s hudobnými školami v Bratislave (Katedra hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty
Univerzity Komenského, Konzervatórium v Bratislave, Chrámový zbor Chorus Cantilena,
Cirkevné konzervatórium v Bratislave, Vysoká škola múzických umení a pod.). Veľký ohlas
malo podujatie „Deti v hudobnej knižnici“ pre deti predškolského veku spojené s hudobnou
a filmovou produkciou z dokumentov knižnice. V hudobnom a internetovom štúdiu bola
inštalovaná výstava Niccolo Paganini.
Detská kniha roka 2007
Knižnica sa zapojila do celoštátnej ankety Detská kniha roka 2007, ktorú pripravilo
Občianske združenie Fanfáry a Pracovná skupina pre prácu s deťmi a mládežou pri Odbore
pre knižničný systém Slovenskej národnej knižnice v Martine. Prvé miesto v knižnici získala
kniha Jozefa C. Hronského Tri múdre kozliatka, druhé miesto Klára Jarunková s dielom
Jediná.
METODICKÁ ČINNOSŤ A PROPAGÁCIA KNIŽNICE
Výkonom metodickej činnosti pre verejné knižnice v Bratislave je v zmysle svojej
zriaďovacej listiny poverená Mestská knižnica v Bratislave. Realizuje ju prostredníctvom
Útvaru metodiky a koordinácie (ďalej len „útvar“). V jednotlivých mestských častiach
Bratislavy pôsobí spolu 17 verejných knižníc (Staromestská knižnica, Knižnica Ružinov,
Knižnica Bratislava Nové Mesto, Miestna knižnica Dúbravka, Miestna knižnica Petržalka,
Miestna knižnica Vrakuňa, Miestna knižnica Podunajské Biskupice, Miestna knižnica Rača,
Miestna knižnica Vajnory, Miestna knižnica Karlova Ves, Miestna knižnica Lamač, Miestna
knižnica Devínska Nová Ves, Miestna knižnica Devín, Miestna knižnica Záhorská Bystrica,
Miestna knižnica Jarovce, Miestna knižnica Rusovce, Miestna knižnica Čunovo). z toho až 5
neprofesionalizovaných (Miestna knižnica Devín, Miestna knižnica Záhorská Bystrica,
Miestna knižnica Jarovce, Miestna knižnica Rusovce, Miestna knižnica Čunovo).
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Metodická činnosť a koordinácia činnosti bratislavských verejných knižníc sa
zameriavala na vypracovávanie iniciatívnych návrhov a odporúčaní týkajúcich sa priorít
knižníc pôsobiacich v Bratislave, spracovávanie štatistických údajov a ich analýzu,
organizáciu odborných podujatí vzdelávacieho charakteru, tvorbu metodických materiálov a
poskytovanie odborného poradenstva. Knižnica v tejto oblasti spolupracovala s pracovníkmi
Slovenskej národnej knižnice v Martine poverenými knižničnou problematikou s cieľom
zabezpečenia rozvoja knižnično-informačného systému mesta Bratislavy a jeho integrácie do
knižničného systému Slovenskej republiky.
Sprostredkovanie najnovších poznatkov a ich implementácia v knižnično informačnej praxi je hlavná úloha verejných knižníc poverených metodickou pôsobnosťou.
Stav technickej vybavenosti knižnice umožňuje realizovať ju predovšetkým tradičnými
formami – odbornými seminármi, pracovnými poradami a individuálnymi metodickými
inštruktážami a poradenskými službami.
V roku 2007 sa uskutočnili tieto spoločné aktivity:
- Metodický seminár pre zamestnancov bratislavských verejných knižníc k vypĺňaniu
štatistických výkazov o knižnici KULT (MK SR) 10-01 za rok 2006
- Na základe vyplnených ročných výkazov knižníc knižnica spracovala štatistické údaje
za všetky verejné knižnice v Bratislave a poskytla ich v tlačenej i elektronickej forme
Malokarpatskej knižnici v Pezinku, Slovenskej národnej knižnici v Martine a Krajskej
správe Štatistického úradu SR v Bratislave
- Pre potreby verejných knižníc v Bratislave knižnica spracovala a vydala štatistickú
ročenku Prehľad činnosti bratislavských verejných knižníc za rok 2006, ktorú
distribuovala do všetkých knižníc
- Knižnica aktualizovala a vydala Adresár verejných knižníc v Bratislave 2007, ktorý
obsahuje podrobné informácie o knižniciach v jednotlivých mestských častiach, ich
službách, výpožičných časoch, ako aj o výške zápisných poplatkov za čitateľa.
Adresár je doplnený aj o kontaktné údaje (adresa, telefón, mail, webstránka) iných
typov bratislavských knižníc (vedeckých, akademických), ktoré uľahčia konzultačnú
prácu knihovníkom verejných knižníc
Vo vnútroknižničnej metodickej činnosti sa útvar zameral na vnútornú legislatívu,
vyhodnotenie činnosti knižnice za rok 2006 a správy o činnosti knižnice v priebehu roka
2007, spracovávanie odborných knižničných a propagačných materiálov, propagáciu
knižnice, jej služieb a aktivít v médiách, vedenie archívu, prípravu a vyhodnotenie grantov,
vzdelávanie zamestnancov knižnice, spoluprácu s neprofesionálnymi organizáciami
a inštitúciami.
Spolupráca s odbornými knihovníckymi školami
Knižnica sa aktívne zapája do odbornej prípravy žiakov a študentov škôl
knihovníckych a informačných štúdií. V máji, júni a decembri 2007 knižnica zabezpečila
mesačnú prax študentov Školy knihovníckych a informačných štúdií, Katedry knižničnej
a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a jednu študentku
Pedagogickej a sociálnej akadémie z Bratislavy. V spolupráci so školami organizovala na
základe požiadavky exkurzie po jednotlivých pracoviskách, príp. celej knižnici.
Spolupráca s inými inštitúciami a organizáciami
Spolupráca sa uskutočňovala s viacerými inštitúciami – školami, združeniami,
spolkami, mimovládnymi organizáciami, vydavateľstvami zo Slovenskej republiky
i zahraničia. Zameriavala sa na výmenu odborných skúseností, organizáciu výchovnovzdelávacích a kultúrnych podujatí. Príkladom úspešnej spolupráce boli aktivity Oddelenia
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pre slabozrakých a nevidiacich s Úniou pre nevidiacich a slabozrakých Slovenska
a Základnou školou internátnou pre slabozrakých a nevidiacich na Svrčej ul. v Bratislave.
Naďalej sa rozvíjala spolupráca s Mestskou knižnicou v Prahe. V rámci výmenného
študijného pobytu dve pracovníčky v dňoch 21. 5. - 23. 5. 2007 navštívili Mestskú knižnicu
v Prahe. Pobyt bol zameraný na prácu Mestskej knižnice v Prahe – knižničné fondy
a akvizíciu, prácu detského oddelenia, metodiku automatizovaných knižníc a informačné
technológie. Navštívili Knihovnu a tiskárnu pro nevidomé K. E. Macana a prezreli si aj
bibliobus, prostredníctvom ktorého sa knihy Mestskej knižnice v Prahe prevážajú
a vypožičiavajú v oblastiach mesta, kde obyvatelia nemajú možnosť dostať sa do knižnice.
Ďalšie vzdelávanie zamestnancov
Vzdelávanie zamestnancov knižnice bolo zamerané na implementáciu nových
vnútroknižničných legislatívnych noriem uvedených do praxe a s implementáciou nového
knižnično-informačného systému. Uskutočnili sa školenia zamestnancov služieb Úseku
literatúry pre mládež a Úseku hudobnej a umenovednej literatúry, ktoré boli zamerané na
prácu v systéme Dawinci - modul výpožičiek. Ich zaškolenie umožnilo spustiť modul
automatizovaných výpožičiek v systéme Dawinci v Úseku literatúry pre mládež a v Úseku
hudobnej a umenovednej literatúry od 4. decembra 2007.
Metodičky knižnice sa zúčastnili na medzinárodnej konferencii Školské knižnice ako
informačné a kultúrne centrá škôl v Univerzitnej knižnici, ktorá poukazovala na funkciu
knižnice v oblasti spolupráce so základnými školami, na informačnú a čitateľskú gramotnosť
žiakov.
Knihovníčka Oddelenia pre nevidiacich a slabozrakých absolvovala vzdelávací kurz
Základy špeciálnej pedagogiky pre prácu so študentmi stredných a vysokých škôl zameraný
na špeciálne potreby a integráciu rôzne znevýhodnených ľudí.
Koncom roka sa uskutočnilo školenie všetkých pracovníkov knižnice o Protipožiarnej
ochrane a bezpečnosti pri práci.
Propagácia knižnice
Propagácia knižnice bola zameraná na prezentovanie výsledkov činností a služieb
prostredníctvom edičnej a publikačnej činnosti v odborných knihovníckych periodikách.
Knižnica pripravila a distribuovala viaceré propagačné materiály o svojich knižničnoinformačných službách a organizovaných podujatiach, propagovala svoju činnosť aj
v rozhlasových vysielaniach. Propagačný charakter mala aj akcia Zápis nových používateľov
a registrácia na rok 2007 zadarmo a odpustenie sankčných poplatkov v Týždni slovenských
knižníc. Knižnica sa snažila propagovať svoje služby aj prostredníctvom sprievodných
podujatí.
V záujme svojho zviditeľnenia a propagácie medzi čitateľmi a verejnosťou knižnica
spolupracovala s viacerými médiami. Pravidelne sa publikovali oznamy o knižnici v Knižnej
revue, denníkoch SME a Pravda, v regionálnych novinách – najmä v Bratislavských
novinách, Bratislavskej pravde, Bratislavskom echu. Propagácia podujatí sa realizovala aj
v elektronickej podobe na oficiálnych stránkach Hlavného mesta SR Bratislavy a na stránke
www.infolib.sk. Spolupracovala aj s Rádiom Slovensko 1, Rádiom Devín a Regina. Všetky
oznamy o činnosti Mestskej knižnice sa archivovali vo výstrižkoch, ktorých v roku 2007 bolo
stotridsaťsedem. Knižnica informovala o podujatiach všetkých záujemcov, ktorých má
zaradených v elektronickej databáze. Táto forma informovania je u verejnosti veľmi
obľúbená.
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ÚLOHY V OBLASTI RIADENIA
Úlohy v oblasti riadenia sa zabezpečovali prostredníctvom pravidelných porád
vedenia knižnice, jednotlivých úsekov a vydávaním interných smerníc a príkazov so
zámerom zabezpečiť ekonomicko-prevádzkový chod a odbornú činnosť knižnice v zmysle
príslušných zákonov a štatutárnych noriem. Veľká pozornosť sa venovala implementácii
knižnično-informačného systému Dawinci, koordinácii činnosti všetkých organizačných
zložiek a zvyšovaniu efektívnosti knižnično-informačnej práce. V priebehu roka vedenie
knižnice zabezpečovalo uplatňovanie legislatívnych noriem upravujúcich predmet činnosti
knižnice.
Plnenie Plánu hlavných úloh knižnice na rok 2007 bolo kontrolované v priebehu
celého roka 2007. Knižnica nemala samostatný útvar kontrolnej činnosti, príp. pracovníka
s pracovnou náplňou zameranou na kontrolnú činnosť. Za činnosť jednotlivých úsekov
zodpovedali ich vedúci pracovníci, za kontrolu činnosti celej organizácie zodpovedal riaditeľ
knižnice.

Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v danom roku
V roku 2007 knižnica pokračovala v trende predchádzajúceho obdobia pôsobenia. Vo
viacerých oblastiach došlo k pokroku v porovnaní s predchádzajúcim stavom – v riešení
elektronizácie, rozsahu a kvalite poskytovaných služieb, metodickej činnosti a pod. Knižnica
si dokázala vybudovať kultúrnu identitu vyplývajúcu z prostredia, v ktorom pôsobí, opäť sa
dostala do spoločensko-kultúrneho povedomia verejnosti a je nespochybniteľnou súčasťou
knižnično-informačného systému Bratislave i na Slovensku.
Úroveň dosiahnutej elektronizácie a internetizácie umožnila knižnici stať sa miestom
verejného prístupu k informáciám šíreným prostredníctvom internetu. Prístup na internet
nie je viazaný členstvom v knižnici.
Knižnica sa mení. Stáva sa z nej otvorená inštitúcia, ktorá sa už nespolieha iba na
vlastný knižničný fond. Z prevažne uzavretej inštitúcie na zhromažďovanie, spracúvanie a
uchovávanie fondov sa stáva otvorenou inštitúciou, ktorá sprostredkúva informácie
prostredníctvom najnovších technológií. Vzrastajúci počet podujatí, ako aj ich návštevnosť
poukazuje na zviditeľňovanie knižnice medzi verejnosťou. Pútavé podujatia zameriavajúce
sa na všetky vekové kategórie verejnosti si v sledovanom roku získali svojich stálych
priaznivcov a stali sa obľúbenou formou trávenia voľného času. Knižnica sa tak zaraďuje
medzi komunitné inštitúcie s priamym vzťahom k svojmu mestu a ľuďom v ňom žijúcich.
Knižnica aj v sledovanom období venovala zvýšenú pozornosť zdravotne a sociálne
znevýhodneným obyvateľom Bratislavy. Najviac sa zameriavala na zrakovo znevýhodnené
deti a mládež a vychádzala v ústrety telesne znevýhodneným návštevníkom knižnice.
Knižnica upriamila pozornosť aj na znevýhodnenú, i keď prirodzenú, sociálnu skupinu –
matky a otcov na rodičovskej dovolenke. V priestoroch knižnice sa pre nich vytvorili
podmienky na nerušené poskytovanie knižnično-informačných služieb, poradenstvo.
Zabezpečilo sa sprístupnenie verejne prístupného „kútika pre mamičky“, kde majú možnosť
svoje deti prebaliť a kojiť. Na základe týchto aktivít knižnica získala certifikát „Zariadenie
priateľské k deťom a rodinám“.
Knižnici sa podarilo vo väčšej miere nadviazať spoluprácu s viacerými novými
inštitúciami – Veľvyslanectvo USA na Slovensku, Veľvyslanectvo Japonska v SR, čo
umožnilo rozšíriť rozsah knižnično-informačných služieb pre verejnosť.
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Rozpočet knižnice umožnil postupnú realizáciu základných rozvojových programov
knižnice predovšetkým v oblasti elektronizácie knižnice. Nebolo ale možné zabezpečiť napr.
vybudovanie multifunkčného centra pre deti a mládež, školiaceho pracoviska, či zakúpenie
redakčného systému na úpravu webovej stránky. Výška pridelených finančných prostriedkov
umožnila knižnici zabezpečiť jej prevádzku bez zadĺženia.
V oblasti financovania chce knižnica v maximálnej miere využiť štrukturálne fondy a
aktívne vyhľadávať ďalšie grantové zdroje na realizáciu svojich projektov.
Čiastočným problémom knižnice bolo jej personálne zabezpečenie. Personálne
zabezpečenie odborných činností knižnice v oblasti služieb čitateľom, spracovania
knižničných fondov je stále nevyhovujúce.
V najbližšom období chce knižnica:
• rozvíjať kultúrno-výchovné aktivity tak, aby knižnica ostala súčasťou spoločenského
a kultúrneho života Bratislavy
• dôsledným uplatňovaním princípov demokracie budovať knižnicu ako miesto
verejného prístupu k informáciám
• rozvojom elektronických i tradičných služieb a integráciou klasických a elektronických
informačných zdrojov prispievať k uspokojovaniu knižnično-informačných potrieb
čitateľov primerane potrebám informačnej spoločnosti
• vzdelávacími aktivitami a informačnými službami podporovať proces neformálneho
celoživotného vzdelávania obyvateľov Bratislavy
• pokračovaním elektronizácie umožniť čitateľom a občanom online prístup k svojím
knižnično-informačným zdrojom
• čitateľskou a informačnou výchovou prispievať k rozvoju čitateľskej, informačnej
a digitálnej gramotnosti, a to osobitne detí a mládeže
• umožniť sociálne a zdravotne znevýhodneným občanom plnohodnotný prístup
k zdrojom informácií potrebných na skvalitnenie ich života.
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PLNENIE PLÁNU FINANČNEJ, HOSPODÁRSKEJ
A PERSONÁLNEJ ČINNOSTI

24

Čerpanie nákladových položiek za rok 2007

Ukazovateľ
VÝNOSY z hlavnej činnosti CELKOM
z toho :
- prevádzkové dotácie – transfery na činnosť – mesto
- dotácia MK SR
- tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb
z toho:
tržby z prenájmu
- iné ostatné výnosy
- granty
z toho: - použitie prostriedkov fondu reprodukcie a rezervného
fondu na úhradu nákladov
- zo štátneho fondu
- od iných organizácií z prostriedkov štátneho rozpočtu
tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
NÁKLADY na hlavnú činnosť – celkom
v tom:
- spotrebované nákupy
z toho: spotreba materiálu + knihy a časopisy
z toho: kancelárske potreby + ost. materiál
nákup kníh a periodík
pohonné hmoty
pracovné odevy, pomôcky
drobný hmotný majetok
spotreba energie
predaný tovar
- služby
z toho: opravy a údržba
cestovné
náklady na reprezentáciu
ostatné služby
z toho: výkony spojov
drobný nehmotný majetok
- osobné náklady
z toho: mzdové
z toho: na základe dohôd o prácach vykonaných mimo
pracovného pomeru
náklady na sociálne poistenie
sociálne náklady, odchodné
z toho: príspevok na stravovanie
- dane a poplatky
- ostatné náklady + dary
- odpisy, predaný majetok a rezervy
z toho: odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného a
hmotného majetku
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK v Sk
50 %-ný odvod hosp.výsledku (ak rozpočtované výnosy prekračujú
rozpočtované náklady) v Sk
Obstaranie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku
odpisovaného
+ opravy a údržba hmot. majetku z fondu reprod.
Krytie :
- predpokladaným zostatkom vo fonde reprodukcie k 31.12
- vytvorenými odpismi
„Z“ príspevkom na obstaranie dlhodobého majetku z rozpočtu mesta
- inými zdrojmi
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)
Priemerná mzda (Sk)

Skut.
Upravený
za rok
plán na
2006
rok 2007
v tis.Sk
v tis. Sk
17 852
20 658

Skutočné
čerpanie
%
za rok 2007 plnenia
v Sk
21 154 535,50
102,40

16 100
219
1 496

19 158
1 490

19 158 000,00

414
2
35

Index
plnenia
2007/06
1,18

1 848 665,00

100,00
124,07

1,19
1,24

300
10

756 442,00
62 870,50
85 000,00

252,15
628,7
-

1,83
31,44
-

17 852

20 658

21 151 470,46

102,39

1,18

2 274
1 262
196
976
22
9
59
1 012

2 555
1 455
205
1 200
20
10
20
1100

2 769 434,82
1 488 462,12
385 677,70
960 690,86
15 266,36
0,00
126 827,20
1 280 972,70

108,39
102,30
188,13
80,06
76,33
634,13
116,45

1,22
1,18
1,97
0,98
0,69
2,15
1,26

1 502
134
35
11
1 322
183
0
13 210
9 474

2 142
960
30
11
1 141
100
0
15 101
10 785

2 405 188,10
982 928,00
12 072,60
12 784,00
1 397 403,50
225 944,00
0,00
15 067 943,00
10 784 966,00

112,29
102,39
40,24
116,22
122,47
225,94
99,78
99,99

1,60
7,34
0,34
1,16
1,06
1,23
1,14
1,14

9
3 135
601
444
6
50
810
810

30
3 616
700
530
5
55
800
800

0,00
3 560 500,00
722 477,00
550 038,00
153 406,00
53 851,84
701 646,70
701 646,70

98,46
103,21
103,78
3068,12
97,91
87,71
87,71

1,14
1,20
1,24
25,56
1,08
0,86
0,86

0

3 065,04

-

-

800

396 658,90

49,58

0,53

800

396658,90

49,58

2,69

94,29
106,23

0,96
1,11

0

747
166
766
147

59,4
13 278
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Komentár
Ako je zrejmé z tabuľky čerpania nákladových položiek za rok 2007, výnosy z hlavnej
činnosti boli splnené na 102,40 %, čo predstavuje 21 154 535,50 Sk.
Náklady na hlavnú činnosť boli čerpané v celkovej finančnej čiastke 21 151 470,46 Sk, čo je
102,39 %. Vyššie náklady na jednotlivých položkách ako spotreba energie, materiálu,
ostatné služby, mzdy v porovnaní s minulým rokom súvisí i so sprevádzkovaním letnej
čitárne U červeného raka , ale i s prebiehajúcou automatizáciou knižničného systému.
Hospodársky výsledok v našej organizácii za rok 2007 je 3 065,04 Sk.
Finančné čiastky, ktoré boli počas roka čerpané, boli vydávané s čo najväčšou úspornosťou
a efektívnosťou.
Pripomíname, že z dokladovej inventúry, tak ako minulý rok, vyplynul inventarizačný rozdiel
teraz už vo výške 9 460 926,00 Sk na účte 081- oprávky k budovám, ktorý vyplýva
z nerealizovaných účtovných odpisov budov, ktoré má knižnica v správe. Začiatkom roka
2007 sme Magistrátu Hl. m. SR Bratislavy zaslali list s návrhom na vysporiadanie tohoto
rozdielu. Keďže sme nedostali odpoveď, situácia je vo vykazovaní tohoto inventarizačného
rozdielu obdobná ako minulý rok.
Spotrebované nákupy
z toho:

2 769 434,82 Sk

- spotrebovaný materiál:
385 677,70 Sk
Nakúpený a spotrebovaný bol materiál na údržbu budov, spotrebný materiál drobného
charakteru, čistiace prostriedky, kancelársky materiál a materiál pre chod prevádzok a
knihárskej dielne, špeciálny materiál na oddelenia prechádzajúce na automatizáciu
knižničného systému.

- nákup kníh a časopisov :
960 690,86 Sk
Nákup kníh a periodík zabezpečuje ÚF na základe požiadaviek Akvizičnej komisie (zloženej
z vedúcich pracovníkov MsK), ktorá zohľadňuje odborné aj finančné možnosti doplňovania
fondu.
- pohonné hmoty:
15 266,36 Sk
Nákup a spotreba PHM pre jedno referentsky riadené motorové vozidlo, ktoré zabezpečuje
dovoz a prevoz kníh, drobného materiálu pre údržbu budov, čistiacich prostriedkov pre
údržbu interiéru budov, materiálu pre knihársku dielňu a pod. Zároveň zabezpečuje i
prepravu osôb na služobné cesty.
- drobný hmotný majetok:
126 827,20 Sk
Zakúpené boli: koberce, rebríky, pneumatické kladivo, píla, stoličky, vysávač,
police, skrinky, stôl, žalúzie na ochranu zvukových kníh a špeciálnych dokumentov pre
oddelenie nevidiacich a slabozrakých.
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Spotreba energií:
z toho:

1 280 972,70 Sk

- elektrická energia
593 085,00 Sk
- plyn
649 766,00 Sk
- voda
38 121,70 Sk
Na základe Príkazov riaditeľa sa spotrebe energií venuje veľká pozornosť. Mesačne sa
spotreba sleduje a zaznamenáva. Dodržiavali sa všetky opatrenia pri šetrení elektrickou
energiou a plynom.
Služby celkom:
z toho:
- oprava a údržba:

2 405 188,10 Sk

982 928,00 Sk

Boli zrealizované práce na oprave (havária) poškodenej domovej kanalizácie a prípojky
s nákladmi celkovo vo výške 864 tis. Sk.
Vykonané boli opravy strojov v knihárskej dielni, údržba a opravy výťahov a výpočtovej
techniky, odstránenie závad z revízie plynového a tlakového zariadenia, oprava
elektroinštalácie.
- cestovné:
Zamestnanci absolvovali pracovné cesty do Martina, Prahy a Bulharska.

12 072,60 Sk

- reprezentačné výdavky:
12 784,00 Sk
Nákup kávy, minerálky pre porady vedúcich pracovníkov a návštev z iných kultúrnych
organizácií.
- ostatné služby:

1 397 403,50 Sk

V tejto položke sú zahrnuté :
-

OLO- odvoz odpadu
poštovné a poplatky za pošt. priečinok
stočné za odber vody
poplatky za strešnú vodu
poplatky za Internet
poplatky za aktualizácie a údržbu počítačových programov
poplatky za školenie pracovníkov
poplatky za revízie
poplatky za deratizáciu
koncesné poplatky
revízie plynových a elektrických rozvodov budov, kotolní a výťahov, bleskozvodov,
hydrantov,
pranie uterákov, obrusov a pod.
zhotovenie rezervných kľúčov a pod.
telefónne poplatky
nájomné a služby za NP Laurinská
upratovanie
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Osobné náklady
z toho:

15 067 943,00 Sk

- mzdový fond

10 784 966,00Sk

Výsledky plnenia plánu práce za 4. kvartál 2007

P.č.

Ukazovateľ

Mer.j.

1.
2.
3.
4.
5.

Pracovníci (prepoč.stav)
Mzdové prostriedky celkom
Mzdové prostr. bez OON
OON
Priemerná mesačná mzda

osôb
t. Sk
t. Sk
t. Sk
Sk

Skut.
4.Q
2006
62,5
2 804
2 804
2
14 943

Plán
upravený
2007

Skut.
4.Q
2007

63
10 785
10 755
30
14 226

65,2
3 164
3 164
0
16 174

Plán
upravený
2007

Skut.
rok
2007

% plne nia
ročného
plánu
103,49
29,34
29,42
0,00
113,69

Index
07/06
1,04
1,13
1,13
0
1,08

Výsledky plnenia plánu práce za rok 2007

P.č.

Ukazovateľ
Mer.j.

1.
2.
3.
4.
5.

Pracovníci (prepoč.stav)
Mzdové prostriedky celkom
Mzdové prostr. bez OON
OON
Priemerná mesačná mzda

osôb
t. Sk
t. Sk
t. Sk
Sk

Skut.
rok
2006
59,4
9 474
9 465
9
13 780

63
63
10 785 10 785
10 755 10 785
30
0
14 226 14 266

% plnenia
Index
ročného 07/06
plánu
100,00
1,06
100,00
1,14
100,28
1,14
0,00
0,00
100,28
1,04

Komentár k výsledku plnenia plánu práce
-

zamestnanci

Plánovaný počet zamestnancov v prepočítanom stave pre rok 2007 je 63 osôb.
Skutočnosť za 4. štvrťrok 2007 je 65,2 zamestnancov v prepočítanom stave, vo fyzických
osobách za sledované obdobie vykazujeme 74 osôb.
V hodnotení za rok 2007 je plnenie v prepočítanom stave zamestnancov 63 osôb, vo
fyzických osobách vykazujeme 70 zamestnancov.
Plnenie oproti ročnému plánu je na 100%. Index rastu oproti roku 2006 je 1,06.
Zvýšenie počtu zamestnancov v 4. štvrťroku malo vplyv na plnenia celoročného počtu
pracovníkov v súlade s plánom. Dôvodom bolo rozšírenie návštevných hodín,
zavedenie dvojzmennej prevádzky na všetkých úsekoch knižnice, čo sa následne odrazilo
v raste návštevnosti našich pracovísk.
Zabezpečenie dvojzmennej prevádzky však nutne vyžadovalo zvýšený počet
zamestnancov tak, ako sme ho vykazovali v 4. štvrťroku 2007, a tým i zvýšenie mzdových
prostriedkov nielen v roku 2007, ale aj v budúcom roku.
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- mzdové prostriedky celkom
Schválený záväzný ukazovateľ mzdové prostriedky celkom pre rok 2007 vo výške
10 475 tis. Sk bol v 3. štvrťroku upravený z dôvodu zvýšených mzdových nákladov počas
„Dní Bratislavy“ o 56 tis. Sk a v 4. štvrťroku o 254 tis. Sk. Požiadavka na úpravu mzdových
prostriedkov bola z dôvodu zabezpečenia miezd v letnej čitárni U červeného raka, kde boli
rozšírené služby čitateľom nad rámec plánu, na úpravu platových tried zamestnancov,
zavedenie dvojzmennosti na pracoviskách a tiež odmeny zamestnancom. Celková úprava
mzdových prostriedkov v priebehu roka bola vo výške 310 tis. Sk. Mzdové prostriedky
celkom boli pre rok 2007 upravené na výšku: 10 785 tis. SK.
Plnenie čerpania mzdových prostriedkov celkom za rok 2007 je na 100 %, index rastu
oproti roku 2006 je 1,14.
S účinnosťou od 1. júla 2007 bola v súlade so zákonom č.238/2007 Z. z. vykonaná
úprava tarifných tried u THP pracovníkov o 7% a u odborných pracovníkov o 5%.
Pri celkovom hodnotení čerpania mzdových prostriedkov za rok 2007 môžeme
jednoznačne konštatovať, že na základe vyššie spomínanej úpravy záväzného limitu
mzdových prostriedkov mohla byť zavedená dvojzmennosť na všetkých úsekoch, rozšírenie
služieb v letnej čitárni U červeného raka, zabezpečenie riadnej údržby na tomto pracovisku
a v neposlednom rade úpravy tarifných platov pracovníkov knižnice, ktoré ako vieme, sú
stále hlboko pod celoslovenským priemerom. V rámci bratislavských verejných knižníc sa
stále pohybujeme na spodných priečkach.

- ostatné osobné náklady
Ostatné osobné náklady pre rok 2007 boli plánované vo výške 30 tis. Sk. V roku
2007 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.
- priemerná mesačná mzda
Plánovaná priemerná mesačná mzda pre rok 2007 po úprave záväzného limitu je vo
výške 14 266,- Sk. Plnenie oproti ročnému plánu je na 100 %, index rastu oproti roku 2006
je 1,04.
Napriek rastu priemernej mesačnej mzdy oproti predchádzajúcemu roku, jej výška
nás naďalej do značnej miery obmedzuje prijímať do služieb aj vysokoškolsky vzdelaných
mladých ľudí, ktorých organizácia potrebuje, nakoľko všetky pracoviská postupne budú
prechádzať na automatizáciu výpožičného systému. Výška priemernej mzdy v našej
organizácii nie je pre mladých ľudí lákavá.

Sociálne náklady:
z toho:

722 477,00,00 Sk

- stravné:
550 038,00 Sk
Pre pracovníkov bolo zabezpečené stravovanie prostredníctvom stravovacích lístkov
fi.DOXX .
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- tvorba sociálneho fondu:

96 464,00 Sk

Počas roku sa pravidelne mesačne prispievalo 1 % z hrubých miezd do sociálneho fondu.
Začiatočný stav 1.1.2007
prísun 1 % v roku 2007

43 422,40 Sk
+

96 464,00 Sk

príspevok na cestovné zamestnancom

-

príspevok na dôchodkové poistenie

-

11 900,00 Sk

čerpanie SF podľa Kolektívnej zmluvy

-

5 000,00 Sk

zostatok SF k 31.12.2007

51 610,00 Sk

71 376,40 Sk
==========

- odchodné:

32 480,00 Sk

Zamestnancom knižnice bola vyplatená čiastka pri rozviazaní pracovného pomeru na
základe platnej vyhlášky.
- náhrada za PN:

43 495,00 Sk

Zamestnancom knižnice bola vyplatená čiastka pri práceneschopnosti za prvých 10 dní na
základe platnej vyhlášky.
Dane a poplatky:

153 406,00 Sk

Z čerpanej finančnej čiastky sa preplatili poplatky za nákup diaľničnej známky, poplatok za
vjazd motorového vozidla na pracovisko, daň z nájmu priestorov.

Ostatné náklady, dary:
-

53 851,84 Sk

poplatky za členské príspevky v knihovníckych spolkoch,
preplatenie poistenia za motorové vozidlo a osoby
dary - na nákup kníh na recipročnú výmenu pre knižnice v zahraničí
bankové poplatky

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku:

701 646,70 Sk

Na základe platnej vyhlášky sa vykonávali odpisy v súlade s odpisovým plánom na rok 2007.
- obstaraný dlhodobý hmotný majetok odpisovaný:

-

1 ks server

43 911,00 Sk

-

1 ks notebook

33 497,31 Sk

-

1 ks procesor

40 091,10 Sk

-

1 ks wi-fi s príslušenstvom

57 184,00 Sk
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-

obstaraný drobný dlhodobý majetok:

-

10 ks počítačov s príslušenstvom
na sprístupnenie internetu v rámci zavádzania systému Dawinci

Spolu obstaraný dlhodobý majetok r. 2007 v celkovej hodnote

221 975,49 Sk

396 658,90 Sk

(kapitálové výdavky organizácie z fondu reprodukcie)
- obstaraný majetok je súčasťou prebiehajúceho procesu automatizácie knižničných
procesov a skvalitnenia poskytovaných služieb (pozri horeuvedený zoznam).
Tržby za predaj služieb

1 848 665,00 Sk

v tom:
vlastné tržby za výkony:
- zápisné a pokuty

741 775,50 Sk

- väzba diplomových prác pre čitateľov knižnice

306 520,00 Sk

- xerox -kopírovacie služby pre čitateľov

17 047,50 Sk

- internet

26 880,00 Sk

Spolu:

1 092 223,00 Sk
===============

- za nájom priestorov

756 442,00 Sk

Granty

85 000,00 Sk

Iné ostatné výnosy

62 870,50 Sk

Prevádzkové dotácie

19 158 000,00 Sk

v tom:
- príspevok Magistrát Hl. m. SR Bratislavy

19 158 000,00 Sk

Pohľadávky:
219 220,60 Sk
Dlhodobé pohľadávky organizácii vznikli z dôvodu neuhradených tržieb z nájmu nebytových
priestorov na Bielej ul. č. 6 ešte v roku 1998 na základe platných HZ. Jednalo sa o nájom:
- MEDIA REAL – realitná kancelária
- Espreso Čierny havran – p. Havranová

160 620,60 Sk
58 600,00 Sk
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Obidvaja z dôvodu neplatenia zmluvných finančných čiastok po viacerých písomných
výzvach obdržali výpoveď z nebytových priestorov ešte v roku 1998. Hore uvedená čiastka
bola vtedy zúčtovaná na Pohľadávky organizácie a oproti Tržby od obyvateľstva.
Po odovzdaní budovy Biela č. 6 naspäť do správy Magistrátu Hl. m. SR Bratislavy boli
odovzdané i podklady za naše pohľadávky. Obidve pohľadávky sa riešia súdnou cestou.
V roku 2007 bola súdom vymožená čiastka 16 002,00 Sk od fi. MEDIA REAL a o túto sumu
sa znížila pohľadávka.

Výsledok inventarizácie majetku a záväzkov.
Komisia po spracovaní fyzickej a dokladovej inventúry za rok 2006 skonštatovala, že
bol zistený inventarizačný rozdiel vo výške 9 460 926,00 Sk na účte 081- oprávky
k budovám, ktorý vyplýva z nezrealizovaných účtovných odpisov budov, ktoré má naša
organizácia v správe. V tejto súvislosti je vykázaný inventarizačný rozdiel v tej istej výške aj
na účte 901- fond dlhodobého majetku.
Komisia navrhuje vysporiadať tento rozdiel ako účtovnú operáciu roku 2008 po
odsúhlasení záverečného účtu v Zastupiteľstve Hl. m. SR Bratislavy s tým, že Mestská
knižnica v Bratislave si nebude nárokovať príspevok na pokrytie nezrealizovaných účtovných
odpisov a navrhuje ich zaúčtovať na ťarchu účtu 428 – nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov a v prospech účtu 081 – oprávky k budovám.
Komisia nariaďuje správcovi majetku, aby naďalej realizoval tieto účtovné odpisy a
doporučuje zabezpečiť realizáciu úpravy rozpočtu na rok 2008 na účte 551 – odpisy.

Bratislava, dňa 27. 3. 2008
Juraj Šebesta, PhD. v. r.
riaditeľ Mestskej knižnice v Bratislave
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Príloha č. 1

EDIČNÁ ČINNOSŤ MESTSKEJ KNIŽNICE ZA ROK 2007
Bibliografické materiály:
 Jediná: Bibliografický leták o tvorbe Kláry Jarunkovej/Zost. Zuzana Sekáčová. –
Bratislava: Mestská knižnica, 2007. – 18 bibliogr. zázn.
 Meduška a jej kamaráti: Bibliografický leták o tvorbe Eleny Čepčekovej/Zost. Eva
Kořínková. Bratislava: Mestská knižnica, 2007. – 17 bibliogr. zázn.
Interné materiály:
 Knižničný poriadok. – Bratislava: Mestská knižnica, 2007. – 14 s. - S platnosťou od
1.1.2008
 Plán na rok 2007. – Bratislava: Mestská knižnica, 2007. – [10 s.]
 Správa o výsledkoch a záveroch rozboru činnosti a hospodárenia za rok 2006. –
Bratislava: Mestská knižnica, 2007. – 26 s. + 1 príloha, 10 tab.
 Správa o výsledkoch a záveroch rozboru činnosti a hospodárenia za 1. štvrťrok 2007.
Bratislava: Mestská knižnica, 2007. – 5 s.
 Správa o výsledkoch a záveroch rozboru činnosti a hospodárenia za 1. polrok 2007.
Bratislava: Mestská knižnica, 2007. – 14 s. + 8 tab.
 Správa o výsledkoch a záveroch rozboru činnosti a hospodárenia za 1. – 3. štvrťrok
2007. Bratislava: Mestská knižnica, 2007. – 7 s.
 Zoznam novín a časopisov dochádzajúcich do MsK v roku 2007. – Bratislava:
Mestská knižnica, 2007.
Metodické materiály:
 Adresár verejných knižníc v Bratislave 2007/Zost. Helena Pangrácová. – Bratislava:
Mestská knižnica, 2007. – 25 s.
 Prehľad činnosti bratislavských verejných knižníc za rok 2006/Zost. Eva Šulajová. –
Bratislava: Mestská knižnica, 2007. -12 s. + 12 tab.
Propagačné materiály:
 Letná čitáreň U Červeného raka (leták)
 Mestská knižnica v Bratislave/Zost. Eva Šulajová.- Bratislava: Mestská knižnica, 2006
(skladačka)
 Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých 2007 (skladačka)
 Sprievodca mladého čitateľa po knižnici 2007 (leták)
 Úsek hudobnej a umenovednej literatúry 2007 (skladačka)
 Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry 2007 (skladačka)
 Úsek literatúry pre mládež 2007 (skladačka)
 Úsek odbornej literatúry a oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých 2007
(skladačka)
Oznamy:
 Letný výpožičný čas od 2. 7. do 31. 8. 2008
 Novinka: WiFi Free zone (leták)
 Pozvánky a plagáty na kultúrne podujatia
 Týždeň slovenských knižníc (leták)
 Vianočný výpožičný čas MsK od 24. 12. 2007 do 2. 1. 2007
 Výňatok z Knižničného poriadku Mestskej knižnice v Bratislave (informačný leták)
 Výpožičný čas Mestskej knižnice v Bratislave od 15. 1. 2007
 Výpožičný čas Mestskej knižnice v Bratislave od 1. 3. 2007
 Výpožičný čas Mestskej knižnice v Bratislave od 1. 10. 2007
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