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Úsek literatúry pre deti a mládež:
Úsek náučnej literatúry:
Útvar metodiky a koordinácie:

Mgr. Juraj Šebesta, PhD.
Mgr. Marta Marková
Ing. Viera Michalcová
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Mgr. Barbora Bieliková
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Mestská knižnica v Bratislave (v knižničnom odbornom texte ďalej len „knižnica“) je
univerzálnou verejnou knižnicou. V súlade so Zriaďovacou listinou Mestskej knižnice
v Bratislave zo dňa 1. októbra 2009 je jej hlavným poslaním prostredníctvom knižničnoinformačných služieb z vlastných a vonkajších knižnično-informačných zdrojov zabezpečovať
slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov, napomáhať napĺňaniu
kultúrnych, informačných a vzdelávacích potrieb, podporovať celoživotné vzdelávanie a
duchovný rozvoj obyvateľstva. Činnosť knižnice je založená na princípe rovnosti prístupu
ku všetkým bez ohľadu na vek, rasu, pohlavie, náboženstvo, národnosť, jazyk alebo
spoločenské postavenie. Je verejnou knižnicou mesta Bratislavy slúžiacou všetkým
obyvateľom i návštevníkom mesta. Má dobré predpoklady na to, aby ju navštevovali všetky
vekové skupiny používateľov, či už ide o univerzálne zloženie jej knižničného fondu, širokú
ponuku knižnično-informačných služieb pre všetky vekové skupiny používateľov
i návštevníkov alebo o jej lokalizáciu a prístupnosť v centre mesta.
Knižnica poskytuje služby verejnosti na týchto špecializovaných pracoviskách:


Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5 a letná čitáreň U červeného raka,
Michalská 26,



Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3, (vchod cez Kapucínsku 1),



Úsek náučnej literatúry:
-

Oddelenie odbornej literatúry s Oddelením pre nevidiacich a slabozrakých,
Klariská 16,

-

Oddelenie hudobnej
Kapucínska 1.

a umenovednej
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literatúry

s Galériou

Artotéka,

Knižnica bude v roku 2014 udržiavať a zlepšovať kvalitu knižnično-informačných
služieb pre verejnosť tak, aby zodpovedala potrebám vedomostnej spoločnosti. Základným
predpokladom toho je dôsledné dodržiavanie ustanovení zákona č. 183/2000 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
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach“).
Celková činnosť knižnice v roku 2014 závisí v prvom rade od schválenia rozpočtu
pre knižnicu na rok 2014. Ten ku dňu 16. 1. 2014 nebol odsúhlasený. Z tohto dôvodu záver
tohto textu obsahuje ekonomický komentár k návrhu rozpočtu a príjmov a výdavkov knižnice
na rok 2014, ktorý sa na finančné oddelenie Magistrátu hl. m. SR Bratislavy predkladal 28. 8.
2013. V závislosti od prideleného rozpočtu a úspešných žiadostí o Dotáciu Ministerstva
kultúry SR knižnica plánuje:
dosiahnuť splnenie aktuálnych zámerov:
• zrealizovať redizajn vlastnej webovej stránky www.mestskakniznica.sk,
• zrealizovať úpravy priestoru v Oddelení odbornej literatúry na Klariskej 16 - prízemie - nové
regále a podlaha (z tohto dôvodu bude oddelenie zatvorené od 10. 2. do 21. 2. 2014), nové
osvetlenie,
• zútulniť upravené prízemie v Úseku literatúry pre deti a mládež dokúpením doplnkového
zariadenia, napr. tulivaky, výzdoba, sedenie, vymaľovanie stien v spolupráci so študentmi
výtvarníctva a pod.,
• postúpiť v riešení problematiky rekonštrukcie spoločenskej miestnosti na Klariskej 16,
ktorej priestor knižnici výrazne chýba pri realizácii množstva podujatí. Dosiaľ bolo na tejto
rozostavanej stavbe preinvestovaných 255.301,- EUR, investície sa postupom času
znehodnocujú, resp. nezhodnocujú. Knižnica chce tieto priestory využívať na kultúrne
aktivity (literárne, výtvarné, divadelné, hudobné a spoločenské). Uchádzať o dotáciu
z Ministerstva kultúry SR sa v tomto prípade nemôže, nakoľko budova na Klariskej 16 nie je
zaradená do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. Najlepším riešením by bolo dokončiť
investíciu z prostriedkov zriaďovateľa.
• úspešne zrealizovať aj ukončiť čiastkovú revíziu knižničného fondu v Úseku krásnej
a cudzojazyčnej literatúry
dosiahnuť splnenie hlavných úloh v roku 2014:

HLAVNÉ ÚLOHY V ROKU 2014
Pri plnení hlavných úloh v roku 2014 sa knižnica prednostne zameria na tieto oblasti
svojej činnosti:
1. Plánované hlavné ukazovatele činnosti pre rok 2014
2. Činnosť knižnice a podujatia v závislosti od Dotačného systému Ministerstva kultúry
SR na rok 2014
3. Utváranie knižničného fondu
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4.
5.
6.
7.
8.

Automatizácia a internetizácia knižnice
Základné a špeciálne knižnično-informačné služby
Kultúrno-vzdelávacie podujatia pre deti, mládež a dospelých
Metodická činnosť
Propagácia knižnice a jej služieb

1. Plánované hlavné ukazovatele činnosti pre rok 2014
Knižnica chce v roku 2014 naplniť tieto hlavné ukazovatele činnosti:
Počet návštevníkov knižnice:

209 000

v tom počet návštevníkov podujatí:

35 000

počet návštevníkov webovej stránky:

84 000

počet osobných návštev v knižnici:

90 000

Nákup nových dokumentov:

2 500

Čitatelia:

7 500

Výpožičky:

243 000

Tabuľka 1: Hlavné ukazovatele činnosti pre rok 2014 na jednotlivých pracoviskách knižnice
Pracovisko
Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry
Úsek literatúry pre deti a mládež
Oddelenie odbornej literatúry
ÚNL
Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých
Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry
Celoknižničný projekt Letné čítanie na kúpaliskách 2014
SPOLU

Čitatelia

Výpožičky

2 800
2 000
1 800
150
750
7 500

115 000
29 000
34 000
15 000
19 000
31 000
243 000

Plánované hlavné ukazovatele činnosti budú dosiahnuté za priaznivých personálnych
aj finančných podmienok, ako aj podmienok finančného zabezpečenia knižnice a prideleného
rozpočtu, prípadne pridelených dotácií zo štátneho rozpočtu, odkiaľ okrem podpory
realizácie podujatí kultúrneho leta 2014, či práce s vidiacimi, nevidiacimi i najmenšími
bratislavskými deťmi, očakávame najmä podporu nákupu nových kníh, ktorý je v knižnici dlhé
roky poddimenzovaný.
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2. Činnosť knižnice a podujatia v závislosti
od Dotačného systému Ministerstva kultúry SR
Knižnica často nemá dostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie komplexnej
prevádzky svojich služieb a aktivít pre čitateľov a verejnosť. Podporu preto hľadá
v Dotačnom systéme Ministerstva kultúry SR. Aj pre rok 2014 pripravila knižnica projekty žiadosti na podporu svojej činnosti a adresovala ich Ministerstvu kultúry SR, aby
prostredníctvom Dotačného systému na rok 2014 mohla vo vzťahu k obyvateľstvu v plnej
miere rozvíjať oblasti, ktorými chce vyjsť v ústrety nielen svojim čitateľom a návštevníkom,
zrakovo a inak znevýhodneným deťom, ale celkovo obyvateľom i návštevníkom Bratislavy.
Prehľad žiadostí o dotáciu Ministerstva kultúry SR na rok 2014:
1. Nákup kníh 2014
Projekt Nákup kníh 2014 má pomôcť knižnici aj v roku 2014 zabezpečiť kvalitné
doplnenie knižničného fondu novými knihami, aby dôstojne zastávala aj funkciu regionálnej
knižnice pre mesto Bratislava a obhájila svoju opodstatnenosť medzi jeho obyvateľmi.
2. Bibliobox - služba pre čitateľov knižnice
V súlade s aktuálnymi trendmi, snahou čo najviac sa priblížiť čitateľom a poskytnúť im
čo najkomplexnejšie služby, máme záujem rozšíriť ponuku aj o bibliobox – box na vrátenie
kníh. Otváracie hodiny knižnice sú od pondelka do piatku vždy do 19:00, počas víkendov je
zatvorené. Tento časový rozsah nevyhovuje všetkým, preto je potrebné pridať doplnkovú
možnosť vrátiť knižničné dokumenty aj počas doby, keď je knižnica zatvorená. Bibliobox má
zároveň aj propagačnú funkciu, keďže je dobre viditeľný okoloidúcimi. Jeho vizuál s knižným
motívom bude okrem názvu a loga knižnice obsahovať aj logo Hl. mesta Bratislavy a časti
Staré Mesto. Pre ľudí to bude signál spojitosti a spolupráce medzi mestskými organizáciami,
čo bude v konečnom dôsledku pozitívne vplývať na ich vzťah k mestu a k jeho častiam.
3. Čítanie pre najmenších 2014
Cieľom už niekoľkoročného úspešného projektu Čítanie pre najmenších je pripraviť
pre najmenšie deti z materských škôl a z prvých ročníkov ZŠ pútavé interaktívne čítania za
účasti profesionálnych hercov, ponúknuť kvalitný umelecký zážitok z čítaného a počutého,
napomôcť tak rozvoju ich fantázie a v neposlednom rade vybudovať u detí vzťah k čítaniu
i k samotnej knižnici.
4. Čítajme spolu 2014
Projekt Čítajme spolu 2013 je cyklický, pripravuje sa od roku 2006. Zameriava sa
v prvom rade na integráciu vidiacich a nevidiacich detí aj inak zdravotne postihnutých detí a
mládeže v rozsahu odôvodnenom ich zdravotným postihnutím. Radi by sme v ňom
pokračovali aj v roku 2014. Prostredníctvom realizovania nápaditých podujatí, na ktorých sa
obe skupiny detí stretávajú, majú spoločné zážitky z videného a počutého, odnášajú si z nich
nové vedomosti a nezriedka aj nové priateľstvá.
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5. Hudba U červeného raka
Projekt je zameraný na propagáciu a podporu pôvodnej slovenskej hudobnej scény
nekomerčného charakteru. Chceme podporiť a prezentovať najmä žánre folku a blues, ktoré
mali už po minulé roky úspech v letnej čitárni. Takto sa snažíme zviditeľniť knižnicu a letnú
čitáreň U červeného raka prostredníctvom kultúrnych podujatí a tiež prispieť k rozmanitosti
programu bratislavských inštitúcií v rámci kultúrneho leta 2014.
6. Čítajme slovenskú literatúru
Cieľom projektu Čítajme slovenskú literatúru je propagovanie hodnotných
aktuálnych diel slovenskej literatúry vo všetkých žánroch, najmä poézie a prózy, ale aj drámy
a non-fiction v pravidelných mesačných cykloch Literárnych utorkov, v letnej sezóne
s častejšou frekvenciou a počas júla a augusta každý týždeň v rámci kultúrneho leta 2014,
prezentovať slovenských autorov a diela na profesionálnej úrovni, ako kultúrnu udalosť,
s účasťou moderátora a s hudobným sprievodom a prostredníctvom toho umožniť širšej
verejnosti osobné stretnutie s významnými slovenskými autormi. Projekt je určený širokej
verejnosti, ktorej chceme predstaviť aktuálnu slovenskú tvorbu a tak ju propagovať, ale aj
dať priestor mladým talentom v oblasti literatúry a vážnej hudby.
7. Vlnenie U červeného raka
Cieľom projektu je naďalej prezentovať slovenskú nekomerčnú scénu umelcov,
ktorí sa venujú viacerým moderným formám umenia blízkym literatúre, divadlu aj hudbe.
8. Folklór U červeného raka
Cieľom projektu je podpora a propagovanie jedinečného slovenského folklóru priamo
v centre Bratislavy, kde môže osloviť najširšie publikum – slovenské i zahraničné –
bez ohľadu na jazykovú bariéru či obmedzenie kúpou vstupeniek.
Tabuľka 2: Projekty na podporu činnosti v roku 2014 - prehľad žiadaných finančných
prostriedkov
Por.
č.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Celkový
rozpočet v
€

Názov projektu

Nákup kníh 2014
Bibliobox - služba pre čitateľov knižnice
Čítanie pre najmenších 2014
Čítajme spolu 2014
Hudba U červeného raka
Čítajme slovenskú literatúru
Vlnenie U červeného raka
Folklór U červeného raka
SPOLU

6 000
4 760
2 500
1 200
4 000
8 800
8 400
6 400
42 060

Požadovaná
dotácia z MK
SR v €
5 700
4 522
2 375
1 140
3 800
8 360
7 980
6 080
39 957

Povinná
spoluúčasť
knižnice v €
vo výške 5 %
300
238
125
60
200
440
420
320
2 103

 Výška celkovej požadovanej dotácie je 39 957 €. V prípade pridelenia všetkých dotácií bude
povinné spolufinancovanie knižnice vo výške 2 103 €.
 S rozhodnutím o poskytnutí dotácie bude knižnica oboznámená najneskôr do 30. 4. 2014.
Termín platí pre všetky podané žiadosti. Zmluvy o poskytnutí dotácie by mali byť zaslané
najneskôr do 4 týždňov odo dňa prijatia rozhodnutia ministra o poskytnutí dotácie.
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3. Utváranie knižničného fondu

Knižničný fond sa tvorí:
-

doplňovaním,
spracovávaním,
revíziou a vyraďovaním.

Doplňovanie knižničného fondu
Knižnica bude získavať knihy, špeciálne dokumenty a periodiká kúpou aj darom.
Doplňovanie knižničného fondu je najefektívnejšie kúpou, ale finančné prostriedky na nákup
nie sú postačujúce, nakoľko knižnica z nich občas musí kryť nečakané výdavky súvisiace
s prevádzkou.
Tabuľka 3: Plán nákupu dokumentov v roku 2014 pre jednotlivé pracoviská knižnice
Úsek
Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry
Úsek literatúry pre deti a mládež
Oddelenie odbornej literatúry
Úsek náučnej
Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých
literatúry
Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry
SPOLU

Nákup dokumentov
900
550
700
100
250
2 500

Viaceré verejné knižnice v Bratislave nakupujú ročne vyše 3 000 nových dokumentov.
Knižnica, napriek tomu, že plní funkciu regionálnej knižnice pre verejné knižnice v Bratislave,
za nimi v nákupe nových dokumentov zaostáva. Preto v snahe podporiť nákup naplánovaný
podľa pridelených finančných prostriedkov od zriaďovateľa vypracovala žiadosť s názvom
Nákup kníh 2014 pre Dotačný systém Ministerstva kultúry SR. Podpora nákupu bude
závisieť od schválenia žiadosti.
Zohľadňujúc požiadavky čitateľov, stav existujúceho fondu a potrebu jeho obnovy aj
finančné podmienky nákup sa bude realizovať prostredníctvom distribučných firiem,
internetových predajní i osobným výberom v kníhkupectvách. Za výber a tematické
zastúpenie fondu je zodpovedná akvizičná komisia zostavená z vedúcich zamestnancov
jednotlivých úsekov. Pri výbere dokumentov spolupracuje aj s čitateľmi.
Spracovávanie knižničného fondu
Spracovávanie knižničného fondu sa realizuje automatizovaným spôsobom v systéme
DAWINCI. Kompletne automatizovane spracovaný knižničný fond majú všetky pracoviská
knižnice. V týchto úsekoch sa bude realizovať priebežné spracovávanie novozískaných
dokumentov.
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V roku 2014 sa bude v Úseku fondov pokračovať v revízii záznamov dokumentov
v knižnično-informačnom systéme DAWINCI (ďalej KIS DAWINCI), v odstraňovaní ich
duplicít. Zamestnankyne budú pokračovať v úprave kľúčových slov. V oddelení hudobnej
a umenovednej literatúry sa ukončí rekatalogizácia viazaných periodík.
Revízia a vyraďovanie knižničného fondu
Na všetkých úsekoch knižnice sa bude realizovať vyraďovanie knižničného fondu
so zameraním na obsahovo zastaranú, poškodenú aj stratenú literatúru.
V roku 2014 je plánová čiastková revízia knižničného fondu v Úseku krásnej
a cudzojazyčnej literatúry. Fond tvoria rôzne typy dokumentov a jeho celková veľkosť je
v súčasnosti (k 14. 1. 2014) 121 180 kn. j. Trvanie revízie, následnú kontrolu a dohľadávanie
dokumentov plánujeme na obdobie troch mesiacov (jún – august). Proces bude prebiehať
automatizovane použitím prenosných čítačiek a následným načítavaním dát do KIS DAWINCI
– modul Katalóg.
Okrem utvárania knižničného fondu bude knižnica dbať aj na jeho uchovávanie,
ochranu a sprístupňovanie. Oprava a väzba poškodených kníh či časopisov z jednotlivých
pracovísk sa bude zabezpečovať vo vlastnej Knihárskej dielni.

4. Automatizácia a internetizácia knižnice
Automatizácia
Proces automatizácie výpožičných pracovísk knižnice je ukončený od roku 2010
a odvtedy je cieľom stabilné udržiavanie fungovania knižnično-informačného systému, v čom
budeme pokračovať aj v roku 2014.
Knižnično-informačný systém DAWINCI od firmy SVOP je od roku 2010 úspešne
implementovaný na všetkých pracoviskách, všetci zamestnanci v prípade zmien v novej verzii
dostávajú inštrukcie k práci, všetci noví zamestnanci pracujúci v službách pri nástupe
do zamestnania prechádzajú školením pre prácu so systémom.
Web
V roku 2014 plánujeme revitalizáciu a redizajn webového sídla knižnice. Vzhľadom
na nepodporenú žiadosť Dotačného systému Ministerstva kultúry SR budeme v tomto roku
tento finančne náročný projekt financovať z vlastných zdrojov a hľadať optimálne riešenie
na realizáciu moderného webového sídla.
Online katalóg
Online katalóg, ktorého sprostredkovateľom je firma SVOP, s.r.o. funguje od mája
2013 ako online katalóg novej generácie pod názvom OPAC XE. Zamestnanci firmy SVOP
integrovali do novej generácie online katalógu množstvo nových funkčných prvkov, ktorými
skvalitňujú proces vyhľadávania a umožňujú interaktivitu vo vzťahu čitateľ a knižnica –
inteligentné dohľadanie pri neúplne zadanej požiadavke, možnosť hodnotenia dokumentov
hviezdičkami, možnosť pridávania tagov (kľúčových slov), odkaz na Google Books v prípade,
že obsahuje obálku alebo ukážku knihy, možnosť spresnenia výsledku vyhľadávania výberom
z faziet. Ku každému dokumentu je možné napísať čitateľskú recenziu, nahlásiť chybu.
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Z doterajších osvedčených funkcií zostali výber databázy vyhľadávania, možnosť vkladať
záznamy do košíka a následne zoznam poslať na mail. Modernizáciou už prešiel aj dizajn
online katalógu, pôsobí sviežejšie a farebnejšie.
Firma SVOP podpísala v októbri 2013 zmluvu s dodávateľom elektronických databáz
EBSCO, čo pre knižnicu znamená obohatenie online katalógu o možnosť priameho
vyhľadávania v databázach EBSCO, kde sa zobrazí aj záznam o dokumente, ktorý je súčasťou
niektorej z EBSCO databáz. Úplná implementácia je naplánovaná v priebehu prvého štvrťroka
2014.
Súborný katalóg INFOGATE a súborný katalóg bratislavských verejných knižníc
Projekt súborného katalógu InfoGate – http://www.infogate.sk, do ktorého je
zapojená aj naša knižnica, zjednodušuje čitateľom prístup k dokumentom viacerých knižníc
jednotným prostredím pre vyhľadávanie. Aktuálne sú v Infogate zapojené online katalógy
všetkých knižníc využívajúcich KIS DAWINCI. V roku 2014 je cieľom projektu zapojiť aj
knižnice, ktoré používajú iný knižnično-informačný systém a zároveň v rámci Infogate
vytvoriť prostredie pre súborný katalóg bratislavských verejných knižníc, aby mohli čitatelia
jedným hľadaním získať informácie o existencii a dostupnosti konkrétneho knižného titulu.
V súčasnosti je do Infogate zapojených 25 knižníc a približne 2 milióny záznamov, cieľom
propagácia knižničného fondu knižnice v kontexte iných knižníc a perspektívne získanie
nových čitateľov.

5. Základné a špeciálne knižnično-informačné služby

Základné a špeciálne knižnično-informačné služby čitateľom, používateľom
a verejnosti, poskytované prostredníctvom svojich pracovísk, sú prioritou činnosti knižnice,
ako aj ich kontinuálne skvalitňovanie.
Knižnica bude naďalej poskytovať základné knižničné služby:





výpožičné služby absenčné mimo priestorov knižnice,
výpožičné služby prezenčné v knižnici,
predlžovanie výpožičnej lehoty dokumentov,
poskytovanie bibliografických a faktografických informácií.
V rámci špeciálnych služieb bude poskytovať:







možnosť rezervovania dokumentov,
písomné spracovanie bibliografií a rešerší z knižničného fondu,
kopírovanie a skenovanie dokumentov z knižničného fondu,
knihárske služby,
počúvanie zvukových dokumentov v hudobnom štúdiu,
V rámci elektronických (online) služieb bude poskytovať:
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služby webovej stránky a vyhľadávanie v elektronickom katalógu,
bezplatný prístup na internet,
bezplatný prístup k licencovaným externým informačným zdrojom (EBSCO a Springer
link),
službu Spýtajte sa knižnice a Info mailom,
elektronickú poštu,
editor na tvorbu prezentácií (PowerPoint),
WiFi sieť pre majiteľov notebookov vo všetkých študovniach jednotlivých pracovísk
knižnice, na nádvorí Klariská 16 a v letnej čitárni U červeného raka na Michalskej 26.

Knižnica bude poskytovať služby všetkým používateľom na základe osobných,
písomných alebo telefonických požiadaviek, ako aj požiadaviek zaslaných elektronickou
poštou.

6. Kultúrno-vzdelávacie podujatia pre deti, mládež
a dospelých
Neoddeliteľnou súčasťou práce knižnice je príprava vzdelávacích, výchovných
a kultúrno-spoločenských aktivít pre deti, mládež, dospelých, a to nielen pre čitateľov, ale
pre celú bratislavskú i mimo bratislavskú verejnosť. K bohatej návštevnosti podujatí
prispieva nielen bezplatný vstup, ale aj ich kvalitná obsahová náplň, ako aj pútavé spoločné
projekty v spolupráci s bratislavskými verejnými knižnicami.
Predpokladáme, že v roku 2014 navštívi podujatia knižnice 35 000 návštevníkov.
V spolupráci so Staromestskou knižnicou, Knižnicou Ružinov, Knižnicou Bratislava –
Nové Mesto a Miestnou knižnicou Petržalka bude knižnica pokračovať v spolupráci
na príprave projektov v roku 2014.
PLÁNOVANÉ SPOLOČNÉ PODUJATIA
PIATICH VEREJNÝCH KNIŽNÍC V BRATISLAVE V ROKU 2014
• Bratislava, moje mesto 2014 - 4. ročník súťaže vlastnej tvorby bratislavských žiakov bol
na tému OSUDOVÝ ROK 2014 (fantasy poviedka) vyhlásený 10. 1. 2014 a potrvá do 30.
4. 2014,
• 15. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc sa uskutoční v termíne
31. 3. - 6. 4. 2014. Počas neho v pracovných dňoch Mestská knižnica v Bratislave,
Staromestská knižnica, Knižnica Ružinov, Knižnica Bratislava – Nové Mesto a Miestna
knižnica Petržalka zorganizujú spoločne 8. ročník Jarného maratónu s knihou (Maratón
spočíva v tom, že každý pracovný deň v týždni od 31. marca do 4. apríla 2014 sa bude
čítať kniha vybraného slovenského autora alebo autorky v inej verejnej bratislavskej
knižnici),
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•

•

Noc s Andersenom sa bude konať v piatok 4. apríla 2014. Tento projekt vo svojich
priestoroch samostatne zorganizuje všetkých 5 spomenutých knižníc. Dobrodružná
noc plná úloh, riešení, hádania aj čítania má každoročne u detí veľký úspech,
Bratislavská burza kníh - 7. ročník (súčasť projektu Bratislava pre všetkých 2014 - dni
otvorených dverí bratislavskej samosprávy plánovaného zo strany mesta na dni 25. 4.
- 27. 4. 2014). Realizácia a dĺžka trvania burzy bude závislá od dostatku vyradených
kníh zo spolupracujúcich knižníc, ako aj z domácich knižníc Bratislavčanov.

Ďalej sa budú realizovať konkrétne projekty:
Pre zamestnancov verejných knižníc v Bratislave
V rámci vzdelávania zamestnancov verejných knižníc v Bratislave knižnica pripraví
začiatkom roka metodické školenie Ročný výkaz o knižnici za rok 2013 zamerané
na správnosť vyplnenia štatistických údajov v danom výkaze, ktorý je podkladom pre
celoslovenské spracovanie štatistiky knižníc na Slovensku. Na prelome septembra a októbra
2014 pripraví interaktívnu prednášku Komunikačné zručnosti s riaditeľom spoločnosti
INSIGHT PaedDr. Martinom Prodajom.
Pre návštevníkov bratislavských kúpalísk
V spolupráci so STARZ knižnica pripraví 4. ročník Letného čítania na kúpaliskách
2013. Spolupráca na projekte je nadviazaná s kúpaliskami: Zlaté piesky, Delfín, Rosnička,
Tehelné pole, Lamač a Rača. Návštevníkom kúpalísk knižnica ponúkne na čítanie časopisy,
ktoré si používatelia môžu požičať aj domov. Ide o domáce i zahraničné časopisy z remitendy
a z fondov knižnice. Lifestylové časopisy sú kombinované s literárnymi.
Pre bratislavskú verejnosť - deti, mládež a dospelých
Plánované podujatia podľa jednotlivých mesiacov
Január
Vzhľadom na sviatky a vianočné prázdniny, prvé podujatia sa konajú v druhej polovici
mesiaca. Zvyčajne ide o akcie pre deti, financované z grantových projektov, ako sú Čítanie
pre najmenších, Čítajme spolu, a pod. Samozrejme, početnosť podujatí závisí od udelenia
dotácií Ministerstva kultúry SR. Tieto akcie však organizujeme už od začiatku a v prvej
polovici roka, hoci ešte nevieme, či dotácia bude schválená. Preto aj ich periodicita je
celkovo v prvej polovici roka menšia. Dôležitou udalosťou je vyhlásenie 4. ročníka literárnovýtvarnej súťaže pre bratislavských školákov Bratislava, moje mesto 2014, na tému
OSUDOVÝ ROK 2014 (fantasy poviedka) v termíne 10. 1. - 30. 4. 2014. Vyhodnotenie chceme
v spolupráci s mestom realizovať v máji 2014.
Február
Knižnica usporiadala už šesť ročníkov podujatia Maratón autorského čítania pri príležitosti
Svetového dňa poviedky, ktorý bol vyhlásený na 14. februára. Zúčastnilo sa približne 60
slovenských autorov. Budeme v ňom pokračovať.
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Marec
Týždeň slovenských knižníc vyhlasovaný Slovenskou asociáciou knižníc sa bude konať od 31.
3. do 6. 4. 2014. Ťažiskovým podujatím Mestskej knižnice je Jarný maratón s knihou, ktorý
organizujú spoločne bratislavské verejné knižnice (Mestská knižnica v Bratislave,
Staromestská knižnica, Knižnica Ružinov, Knižnica Bratislava – Nové mesto, Miestna knižnica
Petržalka). Podstatou je čítanie z tvorby vybraného autora pre deti a mládež, jeden deň
v každej zúčastnenej knižnici počas celého týždňa. Piatok tohto týždňa býva vyhradený
pre populárne podujatie Noc s Andersenom, do ktorého sa zapája aj naša knižnica.
Apríl
Bratislava pre všetkých
Knižnica sa zúčastňuje celomestského podujatia Bratislava pre všetkých programom
v duchu sloganu “Bratislava – mesto, ktoré číta“. V rámci neho organizuje obľúbenú
Bratislavskú burzu kníh, ponúka bezplatnú registráciu za čitateľa knižnice i bezplatný prístup
na internet. Na burze kníh sa podieľajú aj iné bratislavské verejné knižnice.
Ďalšie podujatia pripravujeme pre všetky kategórie čitateľov v rámci dostupného rozpočtu:
divadelné predstavenie pre deti, vernisáž výstavy, koncert, ukážku výcviku vodiacich psov
pre nevidiacich, literárne podujatie pre dospelých.
Máj
Otvorenie sezóny v letnej čitárni U červeného raka sa snažíme spojiť s prezentáciou tvorby
renomovaného slovenského spisovateľa. Frekvencia literárnych podujatí v čitárni bude
závisieť aj od toho, či sa knižnici podarí získať grant MK SR. V menšej miere sa konajú aj iné
typy podujatí, ako sú koncerty, výstavy a pod.
Slávnostné vyhodnotenie súťaže Bratislava, moje mesto - Osudový rok 2014.
Jún, Júl, August
Program začíname intenzívnejšie plánovať a organizovať od februára daného roka.
Radi by sme pokračovali v rozbehnutých projektoch z minulého roku, ktoré boli veľmi
rozdielne, keďže sme sa snažili osloviť čo najširšie publikum. Máme v pláne pokračovať
v týchto úspešných projektoch:
 Hudba U červeného raka (folk, blues, pôvodná tvorba)
 Čítajme slovenskú literatúru (prezentácie nových slovenských titulov a ich autorov
spojené s mini koncertom vážnej hudby)
 Vlnenie U červeného raka (akcie pre mladšie publikum, alternatívne formy blízke
poézii a próze, (slam poetry, stand-up comedy, dramatizované čítanie, divadlo,
improvizácia...)
 Folklór U červeného raka (veľmi úspešný tanečno-hudobný projekt pre najširšiu
cieľovú skupinu vrátane cudzincov)
 Filmové večery U červeného raka (premietanie študentských dokumentárnych
a animovaných filmov v spolupráci s OZ Living Documentary)
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Samozrejme, počítame aj so spoluprácou s inými kultúrnymi inštitúciami (literárnymi – Klub
nezávislých spisovateľov, Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, Slovenské centrum
PEN, Literárne informačné centrum, rôznymi vydavateľmi, zahraničnými inštitútmi a pod.),
ktorým poskytneme priestor na podujatia. Pre deti je prostredie letnej čitárne atraktívne aj
divadelnými predstaveniami. Tiež spolupracujeme s bratislavskými základnými umeleckými
školami, pre ktoré je letná čitáreň ďalšou z možností ich prezentácie na verejnosti.
September
Schőne Náci opäť s nami. Spoločnosť Ferdinanda Martinenga spolu s Bratislavským
kultúrnym a informačným strediskom každoročne pripravuje Cenu najslušnejšieho občana
Bratislavy. Obľúbené podujatie priťahuje do letnej čitárne množstvo návštevníkov.
V prípade priaznivého počasia umiestňujeme niektoré literárne podujatia ešte do čitárne,
najmä v prvej polovici mesiaca.
Október
Podujatia a seminár k 114. výročiu založenia Mestskej knižnice v Bratislave počas celého
mesiaca, samozrejme, v závislosti od finančných možností. Zapojíme sa do Seniorfestu
kurzom počítačovej gramotnosti, podľa záujmu v 4 až 6 týždňoch. Kurz trvá jeden týždeň.
November
Výstava k Mesiacu fotografie v Galérii Artotéka. Už niekoľko rokov trvá spolupráca
so združením Fotofo, ktoré organizuje prestížny Mesiac fotografie. V rámci jeho propagácie
sa zviditeľňuje aj výstavný priestor MKB – Galéria Artotéka. 13. 11. sa zvyčajne koná Deň
otvorených dverí v Oddelení pre nevidiacich a slabozrakých pri príležitosti Medzinárodného
dňa nevidiacich.
December
Mikulášske a predvianočné podujatia pre deti, výstavy, komorný koncert.
Aj pri zníženom rozpočte ambíciou Mestskej knižnice ostáva aspoň každý druhý mesiac
uskutočniť stretnutie s významným slovenským spisovateľom. V predvianočných mesiacoch
dostávame ponuky na prezentáciu nových kníh aj od vydavateľov, propagujeme ich osobitne.
Plánované podujatia na jednotlivých pracoviskách
Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry
bude od januára do mája 2014 pokračovať v organizovaní bezplatných konzultačných hodín
počítačovej gramotnosti pre seniorov, ktorí majú o ne veľký záujem. Počítačové konzultácie
vyvrcholia Počítačovou školou pre seniorov v októbri 2014, ktorou sa knižnica zapojí do
celomestského projektu Seniorfest 2014. Na prízemí v priebehu roka pripraví výstavku k
100. výročiu od vypuknutia 1. svetovej vojny, literárne výstavky sa budú realizovať na 2.
poschodí /výročia spisovateľov/ a prezentácia nových kníh na 1. poschodí. V júni 2014
výklady úseku využijú architekti a dizajnéri v rámci výstav svojich prác. V spolupráci s Klubom
paličkovanej čipky v Rači úsek pripraví výstavky paličkovanej čipky počas veľkonočných aj
vianočných sviatkov 2014.
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Úsek literatúry pre deti a mládež
Prioritou úseku bude príprava podujatí pre deti materských, základných škôl
a študujúcej mládeže, ktoré sa budú týkať čitateľskej, literárnej, estetickej
a všeobecnovzdelávacej výchovy. V roku 2014 plánujeme pripraviť tieto konkrétne
podujatia:
Výstavy
-

Večer Fantastiky spojený s otvorením Fantasy kútika - január,
Vyhlásenie súťaže Bratislava, moje mesto – január,
Workshopy k výstave Osmijankovo veľké literárne pátranie pre žiakov ZŠ ,
Zaujímavosti z vedy, cyklus prednášok pre deti s obrázkovou prezentáciou,
cyklus Čítanie pre najmenších (dotačný systém MK SR),
Jarné prázdniny v knižnici - február,
Jarný maratón s knihou 1. 4. v rámci TSK ,
Noc s Andersenom 4. 4. ,
Privítanie prvákov v knižnici – september,
Jesenné prázdniny v knižnici – november.

100 rokov Slovenského skautingu – február,
Osmijankovo veľké literárne stopovanie – január – marec,
Bratislava, moje mesto – máj.

Úsek náučnej literatúry – Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých (ONS)
Kino pre nevidiacich a slabozrakých 2014 - cyklus filmových projekcií s hlasovým
komentárom pre nevidiacich a slabozrakých občanov (vždy posledný pondelok v mesiaci)
má u zrakovo znevýhodnených občanov úspech, obzvlášť, ak k premietaniu pozveme známu
hereckú osobnosť. Premietania sa budú okrem letných prázdnin konať celý rok, prvé z nich
je naplánované v termíne:
31. 3. 2014 pondelok o 13:30 hod. a o 15:00 beseda so scenáristom filmu JOZEFOM
BANÁŠOM
Kino pre nevidiacich a slabozrakých
Začiatok sezóny (1987, réžia: Zoro Záhon)
Premietanie filmu s audiokomentárom z produkcie Karola Trnku
Spoluorganizuje: SFÚ, OZ Trnka, SKN
vstup len pre nevidiacich a slabozrakých
Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých, Klariská 16
ONS ďalej pripraví podujatia:
- organizované v rámci podujatí Týždňa slovenských knižníc:
 Služby pre zrakovo znevýhodnených – informačná prednáška a exkurzia
pre študentov KKIV FiF UK v Bratislave a SKIŠ.
 Žijú medzi nami – cyklus informačných exkurzií a súťaží pre žiakov ZŠ (čítanie a
písanie braillovho písma, spoznávanie hmatom - reliéfne obrázky a hmatky
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bez zrakovej kontroly, hádanie chutí a vôní so zaviazanými očami, kompenzačné
pomôcky a chodenie s bielou palicou, sledovanie filmovej ukážky rozprávky
s komentárom pre nevidiacich a slabozrakých ľudí)
 Literárny klub: literárna dielňa pre zrakovo postihnutých čitateľov (klubová činnosť stretnutia a besedy o poézii a próze raz za dva mesiace, v spolupráci s SKN v Levoči),
 Využívanie Digitálnej knižnice SKN v Levoči (školenie a inštruktáž pre zrakovo
postihnutých čitateľov MKB), organizované v spolupráci s SKN v Levoči.
- organizované počas celomestského projektu Bratislava pre všetkých 2014:
 ukážka výcviku vodiacich psov v apríli 2014 pre verejnosť,
 fotografická výstava „Cesta svetla“ so zameraním na život nevidiacich a slabozrakých
(v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska)
 výstava hmatových obrazov brazílskeho maliara Sarro (výstava klasických malieb a
malieb
s výrazne štruktúrovaným povrchom a so zapracovanými odkazmi
v Braillovom písme, ktoré môžu spoločne „vidieť“ a vychutnať vidiaci i nevidiaci –
vidiaci zrakom a nevidiaci hmatom).
Deň otvorených dverí sa v Oddelení pre nevidiacich a slabozrakých uskutoční pri príležitosti
Dňa nevidiacich 13. novembra 2014.
Čítajme spolu 2014 - v závislosti od dotácie Ministerstva kultúry SR sa bude konať cyklus
integrovaných podujatí pre vidiace, nevidiace a inak zdravotne znevýhodnené deti (máme
naplánovaných 5 integrovaných podujatí a tvorivých dielní).
Úsek náučnej literatúry - Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry
V Oddelení hudobnej a umenovednej literatúry budú okrem výstav a výstaviek
pokračovať absolventské a komorné koncerty v spolupráci s Pedagogickou fakultou
Univerzity Komenského. V Galérii Artotéka sa bude pokračovať v príprave výstav
v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave.

7. Metodická činnosť
Vnútroknižničná metodická činnosť
Vo vnútroknižničnej metodickej činnosti sa knižnica zameria na:
- prípravu projektov/dotácií na rok 2014
- spracovávanie odborných knižničných a propagačných materiálov,
- propagáciu knižnice, jej služieb a aktivít v médiách,
- vedenie archívu,
- monitoring tlače a médií so zameraním na aktivity knižnice,
- spoluprácu s odbornými knihovníckymi školami (exkurzie a prax študentov),
- vzdelávanie zamestnancov knižnice,
- spoluprácu s neprofesionálnymi organizáciami a inštitúciami.
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Vzdelávanie zamestnancov
V oblasti ďalšieho vzdelávania pripraví pre svojich nových zamestnancov školenia
na prácu s knižnično-informačným systémom DAWINCI.
Knižnica podporí ďalšie vzdelávanie svojich zamestnancov zabezpečením ich účasti
na odborných kurzoch, seminároch, workshopoch a pod., ktoré budú organizovať iné
inštitúcie.

Metodická, koordinačná a poradenská činnosť pre verejné knižnice v Bratislave
V jednotlivých mestských častiach Bratislavy pôsobí spolu 18 verejných knižníc
(Staromestská knižnica, Knižnica Ružinov, Knižnica Bratislava – Nové Mesto, Miestna knižnica
Petržalka, Miestna knižnica Vrakuňa, Miestna knižnica Podunajské Biskupice, Miestna
knižnica Rača, Miestna knižnica Vajnory, Dom kultúry Dúbravka - Odbor knižničnoinformačných služieb, 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 5
neprofesionalizovaných (v Devíne, Záhorskej Bystrici, Jarovciach, Rusovciach a v Čunove).
Osemnástou knižnicou je Mestská knižnica v Bratislave, ktorá plní funkciu regionálnej
knižnice a v zmysle svojej zriaďovacej listiny je poverená výkonom metodickej a poradenskej
činnosti pre verejné knižnice v Bratislave.
Pri výkone metodickej činnosti knižnica bude spolupracovať s ústrednými
metodickými pracoviskami knižničného systému v Slovenskej republike – Ministerstvom
kultúry Slovenskej republiky, Slovenskou národnou knižnicou v Martine a regionálnou
knižnicou Bratislavského samosprávneho kraja Malokarpatskou knižnicou v Pezinku.
Spracovanie štatistických ukazovateľov činnosti verejných knižníc v Bratislave
Knižnica pripraví pre zamestnancov verejných knižníc metodický seminár
k spracovávaniu knižničnej štatistiky za rok 2013. Pre potreby Slovenskej národnej knižnice
v Martine, Malokarpatskej knižnice v Pezinku, Štatistického úradu Slovenskej republiky
v Bratislave, Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a pre online systém
knižničnej štatistiky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky knižnica elektronicky
spracuje štatistické ukazovatele činnosti všetkých verejných knižníc v Bratislave. Pre interné
potreby bratislavských verejných knižníc vydá štatistickú ročenku Prehľad činnosti
bratislavských verejných knižníc za rok 2013. O výsledkoch činnosti verejných knižníc
v Bratislave spracuje príspevok pre Občasník knihovníkov Bratislavského kraja.

8. Propagácia knižnice a jej služieb
Knižnica sa chce sústreďovať na propagáciu svojich knižnično-informačných služieb
a kultúrno-vzdelávacích podujatí, ktoré pripravuje pre používateľov, obyvateľov
a návštevníkov Bratislavy. Zrealizuje predovšetkým tradičné formy, ako sú:
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-

príprava a tlač propagačných materiálov,
zverejňovanie informácií v dennej tlači a ostatných médiách,
informovanie
prostredníctvom
e-mailového
zasielania
na podujatia knižnice.

pozvánok

V súvislosti s propagáciou svojich služieb a podujatí využíva knižnica aj vlastné
webové sídlo, ktoré je pravidelne aktualizované o novinky v oblasti služieb, oznamy,
realizované podujatia aktuálneho mesiaca. Súčasťou propagácie knižnice je aj stránka na
sociálnej sieti Facebook, kde sú jej návštevníci informovaní o aktuálnych podujatiach,
zaujímavých novinkách vo fonde knižnice, zaujímavostiach zo sveta knižníc. Jej súčasťou je aj
postupne dopĺňaná fotogaléria.
Informácie o činnosti aj podujatiach MKB bude propagovať v médiách: Bratislavské
noviny, Sme, in.ba, Knižná revue, Bratislavský kuriér, TV Bratislava, Bulletin SAK, Občasník
knihovníkov Bratislavského kraja; u partnerov na internete: www.in.ba.sk, www.citylife.sk,
www.infolib.sk,
www.forum.unss.sk,
www.bkis.sk,
www.kalendarakcii.bratislava.sk,
www.citylife.sk, www.mamatata.sk, www.stastniseniori.cz a i.
Propagačný charakter budú mať aj plánované organizované exkurzie žiakov
základných a stredných škôl a študentov vysokých škôl.
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Komentár k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov
MKB na rok 2014
Rozpočet Mestskej knižnice v Bratislave na rok 2014 vychádza z úsporného variantu
rozpočtu roku 2013, upravili sme, prípadne mierne navýšili oproti r. 2013 výšku niektorých
nákladových položiek v rámci rozpočtu, a to vzhľadom k aktuálnym potrebám a prioritám
knižnice. Knižnica nemá podnikateľskú činnosť, jej vlastné príjmy tvoria cca 8 % celkového
ročného rozpočtu, preto jej fungovanie je plne závislé od transferu zriaďovateľa. Krátenie
transferu môže výrazne znížiť kvalitu poskytovaných služieb a ohroziť bežnú prevádzku
knižnice. Pre r. 2014 žiadame bežný transfer od zriaďovateľa len mierne navýšený o sumu
23 457.- €, t. j. o 3,2 % viac oproti predchádzajúcemu roku a pre ďalšie dva roky mierne
navýšený o 2,4 % a 4,0 % oproti predchádzajúcim rokom. Výška mzdových nákladov zostáva
zachovaná na úrovni roka 2013.
Zvýšeniu vlastných príjmov by veľmi pomohlo dokončenie rekonštrukcie
spoločenskej miestnosti v suteréne na Klariskej č. 16, kde by sa dali robiť kultúrne
a spoločenské akcie počas celého roka. Doteraz investované nemalé finančné prostriedky do
tohto priestoru sú znehodnocované každoročným odsúvaním dokončenia rekonštrukcie.
Klasifikácia bežných príjmov na rok 2014

813 097.- €

1. Plán výnosov z hlavnej činnosti MKB:

61 100.- €

- 223 001 - tržby z predaja služieb: (knižničné príjmy: zápisné, poplatky, pokuty)

34 600.- €

- 212 003 - tržby z prenájmu nebytových priestorov
26 500.- €
Výšku vlastných príjmov plánujeme približne na úrovni r. 2013. Výška príjmov za knižničné služby
je priamo úmerne závislá aj od objemu nakupovaných nových kníh.
- 243 - úroky

40.- €

2. Transfery:
- 312007 - výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce
745 957.- €
Transfer od zriaďovateľa na r. 2014 plánujeme mierne navýšený o 3,2 % oproti r. 2013.
- výnosy z kapitál. transferov z rozpočtu obce vo výške odpisov

Klasifikácia bežných výdavkov na rok 2014

6 000.- €

813 097.- €

1. Spotrebované nákupy spolu:
Z toho:

109 850.- €

a/Spotreba materiálu

51 350.- €

- všeobecný materiál, kancelársky materiál

9 900.- €
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633006 – kancelársky papier, tonery, pásky do tlačiarní na všetky odborné oddelenia
knižnice, kancelárske potreby, tlačivá knihovníckej techniky, materiál
pre knihársku dielňu,

6 600.- €

633006 - materiál pre údržbu budov – čistiace prostriedky, elektroinštalačný
a vodoinštalačný materiál, hygienické potreby a pod.,

3 000.- €

633006 – záhradnícke potreby a materiál /hnojivá, sadenice, zemina, drobné náradie/,
/tieto náklady sú v súvislosti s prevádzkovaním čitárne U červeného raka/

300.- €

- nákup kníh, periodík

26 000.- €

633009 - nákup kníh a dokumentov

19 000.- €

633009 - nákup periodík
Nákup kníh, špeciálnych dokumentov a periodík sa realizuje
prostredníctvom úseku fondov v súlade s Akvizičným poriadkom
MKB pre všetky pracoviská knižnice.

- nákup PHM

7 000.- €

650.- €

634001 - nákup PHM pre jedno motorové vozidlo.
Motorové vozidlo zabezpečuje prevoz a dovoz nakúpeného materiálu,
kníh a časopisov a pod.
- nákup pracovných ochranných pomôcok

300.- €

633010 - nákup pracovných ochranných pomôcok pre pracovníkov
v knihárskej dielni a v údržbe
.
- nákup drobného hmotného majetku
16 500.- €
Výška na položke je vzhľadom k aktuálnej potrebe aj vzhľadom k predchádzajúcim rokom mierne
navýšená, aby bolo možné za vyradený nefunkčný a opotrebovaný majetok zakúpiť nový drobný
hmotný majetok.
633001 - drobný hmotný majetok - drobný inventár (knihovnícke regále, stoličky, police, vozíky
na knihy, žalúzie)
9 000.- €
633 002 - drobný hmotný majetok - výpočtová technika

1 500.- €

633 004 – prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (kopírka, tlačiareň)

4 000.- €

b/ Spotreba energií

58 500.- €

632001 - elektrická energia
632001 – plyn
633002 - vodné
2. Služby

70 690.- €
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- opravy a údržba

10 300.- €

635 006 – rutinná a štandardná údržba budov

9 000.-€

V tejto položke sú zahrnuté len tie najnutnejšie opravy a havarijné stavy, ktoré je potrebné
v nasledujúcom roku zrealizovať (oprava svietidiel 1. posch. ÚOL, maľovanie na úsekoch,
elektroinštalačné práce v ÚKCL, oprava toaliet na Klariskej č.16, realizácia prepojenia medzi budovou
na Kapucínskej 3 a Klariskej č. 16, oprava výkladov Kapucínska 3)
634002 - oprava a údržba motorového vozidla

300.-€

635004 - opravy kancelár. strojov a zariadení

1 000.- €

- cestovné náhrady

350.- €

631001 - cestovné náhrady tuzemské
Preplácanie cestovných náhrad podľa platných predpisov pre zamestnancov
zúčastňujúcich sa služobných ciest, školení, seminárov alebo miestne
cestovné pracovníkom, ktorí zabezpečujú nákup spotrebného materiálu,
kníh a pod.
631002 - cestovné náhrady zahraničné
Preplácanie cestovných náhrad zamestnancom, ktorí sa
zúčastnia zahraničných pracovných ciest.

150.- €

- náklady na reprezentáciu

490.- €

200.- €

633016 - reprezentačné náklady
Na zabezpečenie minimálneho občerstvenia pri kultúrnych podujatiach v letnej čitárni,
prezentáciách kníh, pri poradách vedúcich pracovníkov, návštevách z iných
kultúrnych organizácií a zo zahraničia (káva, čaj, cukor, minerálky, a i.)
Výška reprezentačného zostáva zachovaná ako v r. 2013.
- ostatné služby

59 550.- €

632 002 – stočné
632 003 – poštovné, telekomunikačné a koncesné služby
633013 - softvér a licencie
634 003 - poistenie auta – povinné, havarijné
634 005 – karty, známky, poplatky
636 001 - nájomné (nájom a zálohy na energie za ÚKCL na Laurinskej 5 )
637 001 – náklady na kurzy, semináre, školenia
637 002 – náklady na kultúrnu činnosť, zmluvy o umeleckej činnosti, ozvučenia
637 003 – náklady na propagáciu, inzerciu
637 004 – všeobecné služby
-z toho zazmluvnené služby: - upratovanie fi. RPM
7 000.- €
- softvér. údržba a služby fi. SVOP
2 900.- €
- internetová sieť fi. SANET
2 040.- €
- aktualizácie intern. fi. EURONET
200.- €
- softvér. služby fi. COMPEKO CS.
650.- €
ostatné služby: - deratizácie
120.- €
- ostatné služby
5 090.- €
- redizajn webovej stránky
5 000.- €
637 005 - špeciálne služby (revízie)
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1 600.- €
8 500.- €
1 200.- €
340.- €
100.- €
10 800.- €
700.- €
4 500.- €
3 500.- €
23 000.- €

5 300.- €

- kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov, elektrických spotrebičov
- prehliadky a skúšky technických zariadení, elektrických
rozvodov budov, kotolní a bleskozvodov, prehliadky a skúšky
plynových technických zariadení na budovách, kotolniach
a komínoch v zmysle vyhlášky č. 718 MPSVaR SR z 20.11.2002
- kontrola bezpečnosti výťahov
- služby bezpečnostného technika (zmluva)
3. Osobné náklady

619 311.- €

- mzdové náklady (611)
Výška mzdových nákladov je oproti r. 2013 nezmenená.

428 731.- €

Komentár k návrhu plánu práce na roky 2014 – 2016

Mestská knižnica predkladá návrh plánu práce na roky 2014 – 2016 v hlavných
ukazovateľoch: tarifné platy, príplatok za riadenie, osobné ohodnotenie, príplatky za zmennosť
a prácu počas soboty a nedele, odmeny, priemerná mzda a prepočítaný stav pracovníkov. Návrh
plánu práce vychádza z očakávanej skutočnosti za rok 2013.
Očakávaná skutočnosť za rok 2013 je vo výške 428 731 €. Na rok 2014 je výška mzdových
prostriedkov nezmenená. Výška mzdových prostriedkov nebola upravená už štvrtý rok.
Predpoklad plnenia stavu pracovníkov v roku 2013 je v prepočítanom stave 57 osôb.
Nedostatočné pokrytie finančnými prostriedkami na mzdy organizácia riešila znížením počtu
pracovníkov. Zvýšené mzdové prostriedky sú potrebné na zvyšovanie tarifných stupňov, ktoré sú
dané zákonom, a tiež na zaplatenie práce nadčas (v sobotu a nedeľu) počas „Bratislavy pre
všetkých“, na ktoré sme nedostali žiadne finančné prostriedky. Podotýkame však, že ďalšie
znižovanie počtu pracovníkov pre nedostatok mzdových prostriedkov by už znamenalo zníženie
rozsahu poskytovaných služieb.
Priemerná mesačná mzda za rok 2013 pri plánovanom prepočítanom počte pracovníkov 57
osôb je 626,79 €. Pri rovnakom počte pracovníkov na rok 2014 57 osôb je vo výške 626,36 €. Výška
priemernej mzdy je stále výrazne pod celoslovenským priemerom.

V návrhu na roky 2014 – 2016 berieme do úvahy náročnú hospodársku situáciu. Pre rok
2014 plánujeme výšku mzdových prostriedkov na úrovni očakávanej skutočnosti v roku 2013.
V rokoch 2014 až 2016 musíme počítať z nárastom miezd aj z dôvodu úpravy platových stupňov pri
zvyšovaní počtu odpracovaných rokov, aj s odmenami z dôvodu životných jubileí. V rokoch 2015 2016 počítame s miernym nárastom miezd. Náklady vzrastú aj pri predpokladanom odchode
pracovníkov z dôvodu odchodu do dôchodku.
Napriek týmto úsporným opatreniam chceme vo zvýšenej miere klásť dôraz na kultúrnovýchovné podujatia v rámci knižnice. Počet pracovníkov plánujeme pre roky 2015 – 2016
v nezmenenom počte.
Plánovaná priemerná mesačná mzda na rok 2014 je 626,36 €, v ďalších rokoch by dosiahla
výšku 644,87 €, resp. 664,38 €. Podotýkame, že vzhľadom k výške priemernej mzdy je a bude naďalej
veľmi problematické obsadiť miesta, kde sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie.
- zákonné sociálne poistenie (620)
Výška zákonného sociálneho poistenia je vo výške r. 2012.
- sociálne náklady (627):

150 980.- €

39 600.- €

637016 – prísun do sociálneho fondu

4 000.- €
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642013- odchodné, odstupné

5 000.- €

637014 – stravovanie /formou gastrolístkov fi. DOXX/
642015 – náhrada PN

28 000.- €
2 600.- €

4. Dane a poplatky:

4 600.- €

637035 – daň z nájmu prenajatých priestorov

4 600.- €

5. Ostatné náklady:

2 646.- €

642006 – poplatky Spolku slovenských knihovníkov, Slovenskej asociácii knižníc,
637012 - bankové poplatky, odvoz odpadu

146.- €
2 500.- €

6. Odpisy hmotného a nehmotného investičného majetku

6 000.- €

Investície:
Na rok 2014 Mestská knižnica v Bratislave naplánovala nákup krytého pódia pre kultúrne
podujatia v letnej čitárni v sume do 6 500.- €, nakoľko vlastné pódium knižnica nemá, je nútená si ho
prepožičiavať a prispôsobovať tomu kultúrne a spoločenské akcie. V havarijnom stave sú aj drevené
okná v budovách na Kapucínskej 3 a 1, zatekajú, absolútne netesnia, zvyšuje nám to náklady na
kúrenie (drobné opravy na nich už nepostačujú).Naplánovali sme si preto túto investíciu v sume
do 20 000.- €.
Plán plnenia ukazovateľa schváleného programu MKB na rok 2014 - 2016
V súlade s novelou Zák. 586/2004 Z. z. bol aj pre MKB v rámci programu „Kultúra“,
podprogramu „Organizácia kultúrnych aktivít“, schválený zámer podprogramu „Vysoký štandard
kultúrnosti hlavného mesta“.
Cieľom programu je “Knižnica vo vzťahu k verejnosti“ s merným ukazovateľom „Celkový
počet návštevníkov knižnice za rok“.
Nárast ukazovateľa „Knižnica vo vzťahu k verejnosti“ si knižnica stanovila vo výške + 1,5 % ročne
oproti predchádzajúcemu roku (pre roky 2014 - 2016).

V Bratislave dňa 14. 1. 2014
Mgr. Juraj Šebesta, PhD.
riaditeľ Mestskej knižnice v Bratislave
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