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IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Názov organizácie: Mestská knižnica v Bratislave
Sídlo organizácie: Klariská 16, 814 79 Bratislava 1
Zriaďovateľ: Magistrát Hl. mesta SR Bratislavy
Kontakt: tel./fax: 02/544 35 148 e-mail: bratislava@mestskakniznica.sk
Forma hospodárenia: príspevková organizácia
Riaditeľ: Juraj Šebesta, PhD.
Adresa internetovej 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 deti a mládež: Mgr. Katarína Švajdleníková
Úsek hudobnej a umenovednej literatúry: Mgr. Ján Kasaj
Útvar metodiky a koordinácie: Mgr. Eva Šulajová
Mestská knižnica v Bratislave (ďalej len „knižnica“) v zmysle zákona 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 druhoch nosičov,
napomáha napĺňaniu kultúrnych, informačných a vzdelávacích potrieb; podporuje celoživotné
vzdelávanie a duchovný rozvoj.

PLNENIE HLAVNÝCH UKAZOVATEĽOV ČINNOSTI V 1. POLROKU
2009
Ukazovateľ
Nákup dokumentov
Čitatelia
Výpožičky
Počet návštevníkov knižnice
Počet návštevníkov podujatí

Plán na rok
2009
3 200
9 000
310 000
80 000
20 000

Skutočnosť
1. polrok 2009
919
5 417
147 248
50 293
12 045

Plnenie ročného
plánu
28,7 %
60,2 %
47,5 %
62,9 %
60,2 %

V 1. polroku 2009 sa za čitateľa Mestskej knižnice zaregistrovalo 5 417 občanov,
ktorí zrealizovali 147 248 výpožičiek. Knižnicu navštívilo spolu 62 338 návštevníkov, z toho
50 293 navštívilo knižnicu za účelom osobného využitia jej služieb a 12 045 navštívilo
podujatia v knižnici. Internetové služby využilo až 11 566 návštevníkov knižnice (23%) – o 1
228 viac ako v rovnakom období minulého roka, keď internet využilo 16,5% počtu
návštevníkov knižnice. Službu študovní s WiFi zónou, ktorá umožňuje bezdrôtové pripojenie
na internet, využilo 187 návštevníkov s vlastnými notebookmi. Na webovej stránke knižnice
sme zaznamenali 34 586 virtuálnych návštev.
Osobné návštevy knižnice boli v 1. polroku 2009 obmedzené reorganizáciou dopravy
kvôli rekonštrukcii električkového tunela od 11. mája 2009, ktorá má potrvať celý rok.
Vylúčenie električkovej dopravy po Kapucínskej ulici do veľkej miery ovplyvnilo prístupnosť
Úseku literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3, Úseku hudobnej a umenovednej literatúry,
Kapucínska 1 a Úseku odbornej literatúry s Oddelením pre nevidiacich a slabozrakých,
Klariská 16. Následné izolačné a rekonštrukčné práce na Klariskej 16 ešte viac obmedzili
prístup do Úseku odbornej literatúry, nehovoriac o slabozrakých a nevidiacich občanoch,
ktorí počas nich do knižnice radšej nešli.
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V 1. polroku 2009 sa podarilo zaznamenať tieto splnené úlohy:
-

-

-

-

-

-

-

vedúci úsekov a zamestnanci v službách zabezpečili bezproblémovú dvojzmennú
prevádzku všetkých pracovísk. Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry poskytoval
služby 55 hodín týždenne, letná čitáreň U červeného raka 70 hodín týždenne, Úsek
odbornej literatúry, Úsek literatúry pre deti a mládež a Úsek hudobnej a umenovednej
literatúry 51 hodín týždenne. Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých poskytovalo
služby 16 hodín týždenne,
knižnica pripravila a zabezpečila služby počas Bratislavy pre všetkých v sobotu 25.
apríla (na všetkých úsekoch) a v nedeľu 26. apríla (v Úseku krásnej a cudzojazyčnej
literatúry a v Úseku odbornej literatúry), zopakovala minuloročný úspech Bratislavskej
burzy kníh a pripravila ďalšie pútavé podujatia pre verejnosť,
od 4. mája sa spustil automatizovaný výpožičný systém (zápis čitateľov a evidencia
absenčných výpožičiek) v Úseku odbornej literatúry a v Oddelení pre nevidiacich
a slabozrakých,
od 4. mája sa sprístupnila WiFi zóna na nádvorí Klariská 16,
v Úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry intenzívne pokračovalo retrospektívne
spracovanie knižničného fondu, ktorému predchádzala priebežná intenzívna príprava
dokumentov na spracovanie,
v letnej čitárni U červeného raka, Michalská 26 sa otvorila sezóna od 13. mája 2009,
služby v nej sa poskytovali od pondelka do nedele v počte 70 hodín týždenne,
teda každý deň v týždni od 9:00 do 19:00 hod.,
úspešne sa zavŕšil prieskum čítania žiakov základných a stredných škôl
v Bratislavskom samosprávnom kraji (viac v časti 6. Metodická činnosť a spolupráca
s verejnými knižnicami v Bratislave),
knižnica získala grantovú podporu Ministerstva kultúry SR v štyroch projektoch:
Nákup nových kníh, Modernizácia Úseku hudobnej a umenovednej literatúry, Čítanie
pre najmenších a Pramene - prezentácia slovenských literárnych klubov (viac v časti
6. Metodická činnosť a spolupráca s verejnými knižnicami v Bratislave).

HLAVNÉ ÚLOHY V 1. POLROKU 2009
Mestská knižnica v Bratislave plnila v 1. polroku 2009 úlohy vyplývajúce z Plánu činnosti na
rok 2009 a sústredila sa na:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

utváranie univerzálneho knižničného fondu
prevádzku letnej čitárne U červeného raka
poskytovanie základných a špeciálnych knižnično-informačných služieb pre
čitateľov a verejnosť
automatizáciu knižničných procesov
organizovanie podujatí pre deti, mládež, dospelých
vnútroknižničnú metodiku a poskytovanie metodickej pomoci bratislavským
verejným knižniciam.

1. UTVÁRANIE KNIŽNIČNÉHO FONDU
Akvizícia a katalogizácia knižničného fondu prebiehala v Úseku fondov v knižnično –
informačnom systéme Dawinci. Nákup dokumentov sa realizoval prostredníctvom akvizičnej
komisie v súlade s platným Akvizičným poriadkom. Súbežne sa pokračovalo v príprave a
retrokatalogizácii knižničného fondu v Úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry.
V 1. polroku 2009 sa nakúpilo 919 nových dokumentov, čo je o 1 027 dokumentov
menej ako v rovnakom období minulého roka. Ročný plán nákupu sa splnil na 28,7 %.
Knižnica získala darom 506 dokumentov. Spolu do knižnice pribudlo 1 425 dokumentov,
z toho 1 186 kníh a 239 špeciálnych dokumentov.
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Prehľad nákupu nových dokumentov v 1. polroku 2005 – 2009
1. polrok
Počet nových dokumentov za
1. polrok 2009 získaných kúpou

2005

2006

2007

2008

2009

1 208

1 889

953

1 946

919

Úbytok knižničného fondu z dôvodu zastaralosti a straty predstavoval 2 727
dokumentov. Vyraďovanie sa konalo v súlade so zákonom o knižniciach a s vyhláškou
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 421/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii knižničného fondu v knižniciach.
Najviac dokumentov vyradil Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry v súvislosti s prípravou
na spustenie automatizovaných výpožičných služieb.
K 30. 6. 2009 knižničný fond Mestskej knižnice v Bratislave tvorilo 276 928
dokumentov, z nich bolo 234 723 kníh (84,8 %) a 42 205 špeciálnych dokumentov
(15,2 %).

2. LETNÁ ČITÁREŇ U ČERVENÉHO RAKA
Letná čitáreň U červeného raka otvorila brány pre verejnosť 13. mája 2009 o 9:00
hodine. Čitáreň je verejným bezplatne prístupným miestom pre obyvateľov i návštevníkov
Bratislavy, ktorí majú k dispozícii 30 titulov odoberaných denníkov a časopisov, ďalšie (aj
cudzojazyčné) získava knižnica ako dar od spoločnosti Interpress, od redakcií Literárneho
týždenníka, Bratislavských novín a Bratislavčanky.
Čitáreň je otvorená od pondelka do nedele od 9:00 do 19:00 hod., spolu 70 hodín
týždenne. Od 13. mája do 30. júna - za 49 dní činnosti - ju navštívilo 2 045 návštevníkov,
ktorí si vypožičali si 5 637 denníkov a časopisov. Denne navštívilo čitáreň priemerne 42
návštevníkov.
Letná čitáreň U červeného raka je od počiatku svojej činnosti známa prípravou
pútavých hudobných a literárnych podujatí pod holým nebom, z ktorých mnohé sa stali
súčasťou oficiálneho Kultúrneho leta 2009. Od apríla do konca júna 2009 sa v nej
uskutočnilo 11 podujatí.
V deň sprístupnenia čitárne pre verejnosť 13. mája 2009 sa vo večerných hodinách
konalo netradičné podujatie Noc literatúry – čítanie kníh šiestich českých autorov na šiestich
zaujímavých miestach Bratislavy (Pontón v Osobnom prístave, Apponyiho palác, Kostol
klarisiek, Michalská veža, bývala Židovská mikva a Mestská knižnica v Bratislave - letná
čitáreň U červeného raka. Bonusové čítanie sa konalo v Caffe Dolcezza). Hlavným
organizátorom podujatia bolo České centrum Bratislava. V letnej čitárni čítal knihu Petry
Hůlovej Stanice Tajga Roman Pomajbo. Pätnásťminútové čítania sa realizovali od 19:00 do
22:00 hod.
Po rokoch odmlčania sa do čitárne opäť vrátila výstava bonsajov a suiseki Čarovný
svet bonsajov, ktorú knižnica pripravila v spolupráci s Bonsaj centrom v Bratislave
a Veľvyslanectvom Japonska v SR. Návštevníkov upútali nádherné bonsaje úctyhodného
veku, nehovoriac o suiseki - kameňoch opracovaných holou ľudskou rukou do príslušného
tvaru.
Koncerty žiakov z bratislavských ZUŠ Exnárova a J. Kresánka oživili priestory čitárne
hudbou, nesúcou sa z priekopy až do centra mesta. Prezentácie slovenských kníh z Prahy,
knihy Jany Beňovej a Uršuly Kowalyk ulahodili milovníkom literárnych podujatí. Deti zo ZŠI
pre nevidiacich a slabozrakých sa zasa potešili rozhlasovému stretnutiu Africké rozprávky
z cyklu Počúvajme spolu, ktoré rozprávaním o africkom živote oživil hudobník a rozprávač
Thierry Ebam. Podujatie bolo obohatené o počúvanie rozhlasovej nahrávky rozprávky
o Afrike. Veselé rozhlasové počúvanie pripravilo Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých
v spolupráci so Združením rozhlasových tvorcov. Koncepcia podujatí v rámci Kultúrneho leta
2009 kládla dôraz predovšetkým na Bluesové pondelky a literárne utorky, ktoré patria v letnej
čitárni medzi najobľúbenejšie.
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3. SLUŽBY PRE ČITATEĽOV A VEREJNOSŤ
Mestská knižnica poskytovala čitateľom i verejnosti:



základné služby
- výpožičné služby prezenčné (v knižnici)
- výpožičné služby absenčné (mimo priestorov knižnice)
- predlžovanie výpožičnej lehoty vypožičaných dokumentov
- ústne faktografické a bibliografické informácie



špeciálne služby
- rezervovanie požadovaných dokumentov
- písomné spracovanie bibliografií a rešerší z knižničného fondu
- internet - zabezpečenie prístupu k externým elektronickým zdrojom
- sprístupňovanie elektronických vzdelávacích programov a hier
- vydávanie publikácií
- knihárske služby
- tlač vlastných dokumentov z počítača
- kopírovanie a skenovanie dokumentov z fondu knižnice



špeciálne služby pre zrakovo znevýhodnených občanov:
- technické pomôcky pre slabozrakých a nevidiacich
- počítač s hlasovým výstupom a skenerom s prístupom na internet



ďalšie služby:
- výstavy a výstavky
- exkurzie a prednášky
- kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia.

Služby čitateľom, ktoré tvorili základ celej činnosti knižnice, sa poskytovali na
všetkých pracoviskách Mestskej knižnice:
ÚSEK KRÁSNEJ A CUDZOJAZYČNEJ LITERATÚRY, LAURINSKÁ 5
Na najväčšom pracovisku knižnice sa v 1. polroku 2009 zaregistrovalo za čitateľa
2 313 občanov. Zloženie čitateľov v tomto úseku tvoria dospelí občania (44,2 %),
dôchodcovia (25,9 %), študenti (25,5 %), iné kategórie – ŤZP, poberatelia dávok v hmotnej
núdzi (3,2 %), a deti do 15 rokov (1,2 %). Úsek navštívilo 22 409 návštevníkov, z nich 4 472
využilo internetové služby, 31 návštevníkov využilo WiFi pripojenie na internet, 2 516 služby
študovne a 2 045 služby letnej čitárne U červeného raka. Medzi najvyužívanejšie knižničné
služby patrili výpožičné služby a individuálna práca s čitateľom. Zo špeciálnych služieb
návštevníci najviac využívali internet, rezervovanie literatúry a kopírovanie z knižničného
fondu. Pracovníci poskytli 704 bibliografických a faktografických informácií. Zrealizovali 75
038 výpožičiek, z toho 45 642 absenčných domov a 29 396 prezenčných v knižnici. Pre
verejnosť úsek pripravil 2 výstavy a 4 exkurzie.
Jeden čitateľ priemerne 10-krát navštívil pracovisko a vypožičal si 32 dokumentov.
ÚSEK ODBORNEJ LITERATÚRY, KLARISKÁ 16
V Úseku odbornej literatúry sa od 4. mája 2009 uviedol do prevádzky modul
výpožičiek v systéme Dawinci, zápis čitateľov i evidencia výpožičiek sa od tohto dátumu
vykonáva elektronickou formou.
Za čitateľa knižnice sa v tomto úseku zaregistrovalo 1 325 občanov. V spektre
čitateľov prevládali vysokoškolskí študenti (49 %) a kategória dospelých pracujúcich občanov
(38,9 %). Dôchodcovia tvorili 8,6 %, iné kategórie 2,2 % a deti do 15 rokov 1,1 % celkového

7

počtu čitateľov. Zo služieb úseku sa najviac využívali výpožičné a bibliograficko – informačné
služby (poskytli 128 písomných bibliograficko-informačných služieb), individuálne odborné
konzultácie, internet a kopírovanie z knižničného fondu. Úsek navštívilo 12 282
návštevníkov, z nich 2 357 využilo služby študovne, 1 422 internetové služby a 44 WiFi
pripojenie na internet. Zrealizovalo sa 21 364 výpožičiek, z toho 15 240 absenčných domov
a 6 124 prezenčných v knižnici.
Jeden čitateľ priemerne 9-krát navštívil pracovisko a vypožičal si 16 dokumentov.
ODDELENIE PRE NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH, KLARISKÁ 16
V Oddelení pre nevidiacich a slabozrakých sa od 4. mája 2009 uviedol do prevádzky
modul výpožičiek v systéme Dawinci, zápis čitateľov i evidencia výpožičiek sa od tohto
dátumu vykonáva elektronickou formou. Aj Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých pocítilo
stavebné úpravy na Klariskej 16, ako aj uzavretie električkového tunela, no nakoľko sú
slabozrakí a nevidiaci občania zvyknutí prekonávať prekážky častejšie ako zdraví ľudia,
pokles návštevnosti oddelenia sa neprejavila v takej miere, ako na ostatných dotknutých
úsekoch.
V Oddelení pre nevidiacich a slabozrakých sa za čitateľa knižnice zaregistrovalo 133
zrakovo znevýhodnených občanov. Oddelenie navštívilo 633 návštevníkov, z nich dvaja
využili internetové služby na počítači s hlasovým výstupom. Zrealizovalo sa 24 000
výpožičiek, z toho 23 955 absenčných domov a 45 prezenčných v knižnici. Pre zrakovo
znevýhodnených pripravilo oddelenie 5 kultúrno-vzdelávacích podujatí a 7 exkurzií.
Jeden čitateľ priemerne takmer 5-krát navštívil pracovisko a vypožičal si 180 špeciálnych
dokumentov.
ÚSEK LITERATÚRY PRE DETI A MLÁDEŽ, KAPUCÍNSKA 3
V priebehu 1. polroka 2009 sa za čitateľa knižnice zaregistrovalo 1 197 občanov,
z nich 46,4 % tvorili deti do 15 rokov, 34,6 % študenti, 14 % dospelí čitatelia, 3,4 %
dôchodcovia a 1,6 % iné kategórie. Úsek navštívilo ho 8 921 návštevníkov, z nich 248
využilo služby študovne, 2 227 internetové služby a 27 bezdrôtové WiFi pripojenie na
internet. Detskí čitatelia najviac využívali výpožičné a internetové služby, medzi obľúbené
patrili i bibliograficko - informačné služby – v priebehu 1. polroka 2009 ich zamestnanci
poskytli 295. Zrealizovalo sa 15 472 výpožičiek, z toho 14 936 absenčných domov a 536
prezenčných v knižnici. Pre deti a mládež pripravil úsek 28 kultúrno-vzdelávacích podujatí
a 11 exkurzií.
Jeden čitateľ priemerne 7-krát navštívil pracovisko a vypožičal si 13 dokumentov.
ÚSEK HUDOBNEJ A UMENOVEDNEJ LITERATÚRY, KAPUCÍNSKA 1
V 1. polroku 2009 sa v úseku za čitateľa knižnice zaregistrovalo 449 občanov.
Spektrum čitateľov tvorili najmä dospelí čitatelia (50,6 %.) Zvyšok tvorili študenti (34,3 %),
deti do 15 rokov (10,2 %), a dôchodcovia (4,9 %). Úsek navštívilo 6 048 návštevníkov,
z nich 3 256 využilo internetové služby a 85 WiFi pripojenie na internet, 614 služby študovne
umenovednej literatúry a 60 služby hudobného štúdia. Pracovníci poskytli 273
bibliografických a faktografických informácií. Zrealizovalo sa 11 374 výpožičiek, z toho 3 869
absenčných domov a 7 505 prezenčných v knižnici. Pre verejnosť pripravil úsek 6 koncertov,
4 výstavy a 4 exkurzie.
Jeden čitateľ priemerne 13-krát navštívil pracovisko a vypožičal si 25 dokumentov.
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4. AUTOMATIZÁCIA KNIŽNIČNÝCH PROCESOV
V sledovanom období sa knižnica v oblasti automatizácie zamerala na rutinnú
prevádzku systému Dawinci v Úseku literatúry pre deti a mládež a v Úseku hudobnej
a umenovednej literatúry.
Realizovali sa školenia nových zamestnancov na prácu so systémom Dawinci, ako aj
preškoľovania zamestnancov dvoch pracovísk, ktoré v máji pristúpili k automatizácii
výpožičného procesu - od 4. mája 2009 sa spustila rutinná prevádzka modulu výpožičiek
v systéme Dawinci v Úseku odbornej literatúry a v Oddelení pre nevidiacich a slabozrakých
(ONS) na Klariskej 16. Od toho istého dátumu sa na nádvorí Klariská 16 zriadila WiFi zóna,
pripravilo sa posedenie pre návštevníkov s vlastnými notebookmi. WiFi zóny sa nachádzajú
aj v každej študovni každého úseku.
Počítačové vybavenie a internetové služby v 1. polroku 2009

Úsek krásnej
a cudzojazyčnej
literatúry
Úsek odbornej
literatúry a ONS
Úsek literatúry pre
deti a mládež
Úsek hudobnej
a umenovednej
literatúry
SPOLU

Počet počítačov
prístupných
pre verejnosť

Počet počítačov
s pripojením
na internet pre
verejnosť

Počet
Počet
prístupov
prístupov
používateľov používateľov
na internet do WiFi zóny
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6

4 472

31

4

3

1 424

44

8

8

2 227

27

9

9

3 256

85

30

26

11 379

187

Webová stránka www.mestskakniznica.sk
Priebežnú aktualizáciu webovej stránky Mestskej knižnice v Bratislave zabezpečuje
v rámci platenej služby na základe podkladov z knižnice firma SVOP, s.r.o. V 1. polroku 2009
sa venovala pozornosť najmä sekciám: Oznamy, Podujatia, Výpožičný čas, Kontakty, Letná
čitáreň U červeného raka, O knižnici a Verejné knižnice v Bratislave.
Mestská knižnica v Bratislave so svojou stránkou súťažila v súťaži TOP WebLib 2008,
ktorú organizoval Spolok slovenských knihovníkov a Odbor pre knižničný systém SR SNK. V
kategórii verejných a školských knižníc získala stránka Mestskej knižnice v hodnotení
odbornej poroty Čestné uznanie za trvale kvalitné webové sídlo (2. miesto). Výsledky 4.
ročníka súťaže TOP WebLib boli vyhlásené 29. apríla 2009 na 35. medzinárodnom
informatickom sympóziu Infos 2009 v Starej Lesnej. Na webovej stránke knižnice bolo v 1.
polroku 2009 zaznamenaných prostredníctvom monitoringu www.naj.sk 34 586 návštev.

5. PODUJATIA PRE DETI, MLÁDEŽ A DOSPELÝCH
V rámci všetkých pracovísk knižnice sa v 1. polroku 2009 uskutočňovali literárnovzdelávacie a hudobné podujatia, koncerty, výstavy a výstavky. Spolu sa uskutočnilo 105
podujatí, ktoré navštívilo 12 045 návštevníkov, z nich 7 837 sa zúčastnilo na podujatiach
a akciách Dní otvorených dverí v Mestskej knižnici v rámci Bratislavy pre všetkých.
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Väčšina podujatí bola situovaná do letnej čitárne U červeného raka na Michalskej ul.
26 a do galérie Artotéky v Úseku hudobnej a umenovednej literatúry na Kapucínskej ul. 1,
niektoré sa realizovali na nádvorí Klariskej ul. 16 a na jednotlivých pracoviskách knižnice.
Knižnica pripravila pre žiakov a študentov bratislavských základných a stredných škôl,
ako aj pre nových zamestnancov knižnice, 22 exkurzií s odborným výkladom o službách
a činnosti knižnice pre 326 účastníkov.
Bratislava pre všetkých 25. – 26. apríl 2009
V roku 2009 sa konal 6. ročník Bratislavy pre všetkých - bezplatný víkend
v mestských organizáciách, ktorý, podobne ako v minulých rokoch, opäť zaujal verejnosť.
V sobotu 25. 4. 2009 pripravila knižnica pre svojich návštevníkov Deň otvorených
dverí od 10:00 do 20:00 hod. na štyroch pracoviskách:
-

Úsek odbornej literatúry, Klariská 16
Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5
Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3
Úsek hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1

V nedeľu 26. 4. 2009 bol Deň otvorených dverí od 10:00 do 18:00 hod. na dvoch
pracoviskách:
- Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5
- Úsek odbornej literatúry, Klariská 16
Na pracoviskách sa záujemcovia bezplatne zapisovali za čitateľa knižnice, zároveň mohli
využiť výpožičné služby alebo bezplatný prístup na internet.
Počas bezplatného víkendu sa 752 občanov stalo čitateľmi Mestskej knižnice (o 84
menej ako v minulom roku). Z celkového počtu 7 837 návštevníkov (o 996 menej) navštívilo
knižnicu 889 (11,3 %), 6 000 prišlo na Bratislavskú burzu kníh (76,6 %) a popoludňajší
i večerný kultúrny program si pozrelo 948 návštevníkov (12,1 %). Návštevníci si vypožičali
371 dokumentov (v záujme rýchlej obsluhy boli absenčné výpožičky obmedzené na 2
dokumenty). Bezplatné internetové služby využilo 48 návštevníkov. Možnosť vrátiť literatúru
bez sankčných poplatkov využilo 33 čitateľov, ktorí knižnici vrátili 91 dokumentov.
Podujatia počas dní Bratislavy pre všetkých
Reč písma
V spolupráci so Školou úžitkového výtvarníctva J. Vydru pripravila knižnica výstavu
študentských prác z Oddelenia propagačnej grafiky a Oddelenia propagačného výtvarníctva
už v predvečer víkendu otvorených dverí. Vernisáž výstavy sa konala v piatok 24. 5. v galérii
Artotéka, Kapucínska 1.
Druhý ročník Bratislavskej burzy kníh
Program Dní otvorených dverí odštartovala Bratislavská burza kníh pripravená
v spolupráci so Staromestskou knižnicou, Knižnicou Ružinov, Knižnicou Bratislava - Nové
Mesto a Miestnou knižnicou Petržalka. Na burzu prispela dodaním kníh aj Ústredná knižnica
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Počas víkendu 25. 4. – 26. 4. navštívilo burzu 6 000 návštevníkov. Bratislavská burza
kníh trvala na nádvorí Klariskej ul. 16 do stredy 29. apríla 2009, dovtedy ju navštívilo ďalších
2 600 návštevníkov. Spolu 8 600 návštevníkov si zakúpilo 7 094 kníh vyradených
z knižničných fondov zúčastnených knižníc vo finančnej hodnote 2 051 € (1 kniha / 0,30 €, v
posledný deň 1 kniha / 0,10 €). Finančný zisk z burzy bude - podobne ako v minulom roku -
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použitý na nákup a zhotovenie zvukových kníh pre čitateľov Oddelenia pre nevidiacich
a slabozrakých.
O deviatich mesiačikoch
V letnej čitárni U červeného raka na Michalskej 26 sa Katarína Aulitisová v priebehu
sobotňajšieho dopoludnia venovala najmenším deťom, ktorí si spolu s rodičmi v jej podaní
mohli vypočuť i pozrieť rozprávku O deviatich mesiačikoch.
Ukážka výcviku vodiacich psov
sa u verejnosti stretla opäť s veľkým úspechom. Priestory letnej čitárne U červeného
raka poskytli príjemné prírodné prostredie pre ukážku výcviku vodiacich psov, ktorú
zorganizovalo Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých v spolupráci s Výcvikovou školou
pre vodiacich psov pri Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Svojím umením pomáhať
zrakovo znevýhodneným ľuďom psíkovia potešili veľkých i malých.
Neprečítaný príbeh afrických detí
V spolupráci s OZ Dobrota sv. Alžbety sa v sobotu i v nedeľu od10:00 do 20:00 hod.
konala v Úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry na Laurinskej 5 výstava Neprečítaný
príbeh afrických detí spojená s premietaním filmov o rozvojovej a humanitárnej pomoci vo
svete. Vystavené boli fotografie z Kene a Južného Sudánu, predstavili sa projekty v týchto
štátoch a hovorilo sa aj o možnosti adopcie afrických detí na diaľku.
Little Big Library alebo Malá veľká knižnica
V sobotu 25. apríla sa v Úseku literatúry pre deti a mládež na Kapucínskej 3 konala
vernisáž výstavy Little Big Library alebo Malá veľká knižnica. Výstava predstavila
architektonické návrhy riešenia modernizácie Mestskej knižnice – Úseku literatúry pre deti a
mládež od poslucháčov 5. ročníka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave. Výstava je stálou expozíciou v priestoroch Úseku literatúry pre deti a mládež.
Ďalšie podujatia v 1. polroku 2009
Týždeň slovenských knižníc 23. 3. – 29. 3. 2009
Knižnica sa zapojila do celoslovenského Týždňa slovenských knižníc (ďalej TSK),
ktorého 10. ročník vyhlásila Slovenská asociácia knižníc v týždni 23. 3. – 29. 3. 2009.
V Mestskej knižnici sa TSK niesol v znamení 3. ročníka Jarného maratónu s knihou,
ktorý sme pripravili pre deti bratislavských základných škôl v spolupráci so Staromestskou
knižnicou, Knižnicou Ružinov, Knižnicou Bratislava - Nové Mesto a Miestnou knižnicou
Petržalka. Maratón čítania bol venovaný 90. výročiu pomenovania mesta Bratislavy a 90.
výročiu narodenia obľúbenej spisovateľky pre deti Márie Ďuríčkovej. S logom Týždňa
slovenských knižníc a s mottom Od Pressburgu cez Pozsony k Bratislave sa od pondelka 23.
3. do piatku 27. 3. každý deň v inej zúčastnenej knižnici konalo interaktívne čítanie
bratislavských povestí Márie Ďuríčkovej. Jej knihu Prešporský zvon čítala v Mestskej knižnici
Lucia Kralovičová, ktorá prostredníctvom interaktívneho čítania voviedla deti do príbehu z
dávnej Bratislavy.
Mestská knižnica sa prostredníctvom Úseku literatúry pre deti a mládež na
Kapucínskej 3 zapojila aj do celoslovenskej súťaže Čítame s Osmijankom, pridaj sa aj Ty!,
ktorej 5. ročník zorganizovala nezisková organizácia Osmijanko. V knižnici sa pravidelne
dvakrát do mesiaca realizovali stretnutia súťaženiachtivých detských priaznivcov čítania.
Jedno z nich sa konalo aj počas Týždňa slovenských knižníc 23. 3. 2009. Bolo plné hier,
zábavy aj čítania, popri ktorom deti lúštili odpovede na otázky z Osmijankovho súťažného
zošita. Presne podľa Osmijankovho hesla: Kto rád číta, nikdy nie je sám.
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Prezentácie, krsty nových kníh, autorské večery
Knižnica poskytla svoje priestory na prezentácie slovenských i zahraničných autorov.
Prezentovali sa autori kníh pre deti Peter Guldan, Gabriela Futová, Roman Brat, historik
Vladimír Tomčík. Z autorov pre dospelých čitateľov sa prezentovala napr. tvorba Petry
Hůlovej, Jany Beňovej a Uršuly Kowalyk, Ľubomíra Liptáka.
Maratón autorského čítania 2009
Pri príležitosti Svetového dňa poviedky čítali zo svojej tvorby viacerí slovenskí autori:
Viera Švenková, Helena Dvořáková, Verona Šikulová, Ingrid Hrubaničová, Uršula Kowalyk,
Anton Baláž, Michal Hvorecký, Marek Vadas, Laco Kerata. Maratón pripravila knižnica
v spolupráci so Slovenským centrom PEN.
Koncerty
Úsek hudobnej a umenovednej literatúry v priestoroch galérie Artotéka pripravil 6
koncertov komornej hudby. Koncerty sa konali aj v letnej čitárni U červeného raka. Študenti
Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského, ZUŠ J. Kresánka, Cirkevného konzervatória v
Bratislave, ZUŠ EXnárova, Štátneho konzervatória mohli svoje umenie predviesť pred zrakmi
celej verejnosti.
Výstavy
V galérii Artotéka sa v priebehu 1. polroka 2009 konali výstavy prác študentov Školy
úžitkového výtvarníctva Reč figúry I. Reč figúry II., Reč figúry III., Reč písma, výstavy
karikatúr českého karikaturistu Miroslava Bartáka, v hudobnom a internetovom štúdiu sa
konala výstava fotografií Mariána Mečiara, Andreja Bána, Leny Kušnierikovej a výstava
k životnému jubileu Bedřicha Smětanu. V Úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry si
návštevníci mohli prezrieť Neprečítaný príbeh afrických detí z africkej Kene a Južného
Sudánu. V letnej čitárni U červeného raka mohli návštevníci vidieť Čarovný svet bonsajov
a suiseki. Úsek literatúry pre deti a mládež oživuje spomínaná stála expozícia výstavy Little
Big Library alebo Malá veľká knižnica.
Divadelné predstavenia
Letná čitáreň U červeného raka je ako stvorená na realizáciu divadelných predstavení
pre deti, mládež a dospelých. V 1. polroku 2009 pod modrou oblohou rozohrala rozprávku
O deviatich mesiačikoch Katarína Aulitisová, divadlo PIKI s Katarínou Aullitisovou
a Ľubomírom Piktorom v RozKrávke poukázalo na to, ako môže mlieko všetko zlé na dobré
obrátiť a Spevy z Kalevaly zoznámili deti, mládež aj dospelých s fínskym národným eposom
zostaveným na základe ľudovej tvorby v roku 1835 Eliasom Lönnrotom.
Prednášky
V Oddelení pre nevidiacich a slabozrakých sa konala prednáška Knižničné
a informačné služby pre zrakovo znevýhodnených používateľov. V galérii Artotéka sa
v spolupráci so Združením spolkov dolnozemských Slovákov na Slovensku realizovala
prednáška Slovenská menšina v Českej republike, ako aj prednášky pre študentov k sérii
výstav Reč figúry.
Odborné podujatia pre verejné knižnice v Bratislave
Pre zamestnancov verejných knižníc v Bratislave pripravil Útvar koordinácie a
metodiky dve odborné podujatia:
- pracovné stretnutie Ročný výkaz o knižnici za rok 2008 o správnom spôsobe
štatistického vykazovania činnosti knižníc,
- Sme (s) detským čitateľom o možnostiach práce s deťmi v knižniciach, ktoré
predviedla Mgr. Ľudmila Hrdináková z Katedry knižničnej a informačnej vedy
Univerzity Komenského v Bratislave.
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Podujatia pre deti a mládež
Noc s Andersenom
Hlavné koordinačné centrum Noci s Andersenem v ČR - Knihovna B. B. Buchlovana,
Uherské Hradiště, SKIP ČR a Spolok slovenských knihovníkov pozvali slovenské knižnice,
aby využili možnosť zaujať (nielen) detského čitateľa kreativitou, hravosťou a interaktivitou
tohto jedinečného podujatia. Mestská knižnica sa prostredníctvom Úseku literatúry pre deti
a mládež po prvýkrát zapojila do tejto úspešnej medzinárodnej akcie a začiatkom apríla
pripravila Noc s Andersenom. Noc v knižnici od piatku 3. 4. 2009 (19:00 hod.) do soboty 4. 4.
2009 (8:00 hod.) s pestrým programom strávilo 24 detí. Netradičné podujatie pritiahlo do
knižnice aj Slovenský rozhlas, televíziu TA3 a regionálnu TV Bratislavu.
Andersen v poličke
Podujatie bolo zamerané na propagáciu hodnotnej detskej literatúry. Prezentovali sa
knihy autorov ocenených cenou H. CH. Andersena, ktoré sú zastúpené vo fonde Úseku
literatúry pre deti a mládež a ktoré už nie sú dostupné v kníhkupectvách, dokonca ani v iných
bratislavských knižniciach.
Čítanie pre najmenších
Knižnica pokračovala v príprave podujatí pre deti materských škôl, prvákov
základných škôl a pre rodičov s deťmi. Interaktívne čítanie z kníh sprevádzané zapájaním sa
detí do priebehu rozprávky si získalo obľubu medzi malými i veľkými. Čítanie je zamerané na
budovanie vzťahu detí k čítaniu a knihám prostredníctvom dramatizovaného prejavu
profesionálnych hercov.
Čítame s Osmijankom
Do literárnej súťaže sa zapojili dva kolektívy detí zo ZŠ Karloveská 61
a z Evanjelického lýcea v Bratislave.
Jarné prázdniny v knižnici
Počas jarných prázdnin v Bratislavskom samosprávnom kraji v týždni od 16. 2. do 20.
2. pripravil Úsek literatúry pre deti a mládež pre bratislavské deti dve výtvarné dielne Hrajme
sa na ilustrátorov, Môj najkrajší rozprávkový príbeh a jedno zážitkové čítanie Ohňostroj pre
deduška.
Bambuľkine dobrodružstvá
Kto by nepoznal Bambuľku? Prezentácia novej knihy Petra Guldana s rovnomenným
názvom potešila deti, ktoré Bambuľku poznajú aj z televízneho seriálu, v ktorom jej deda
nezabudnuteľne stvárnil Július Pántik.
Prezentácie Oxfordských textových databáz
V študovni Úseku literatúry pre deti a mládež sa konali 3 prezentácie Oxfordských
textových databáz pre žiakov ZŠ a SŠ, ktoré mali za úlohu zistiť záujem detí a mládeže
o spoľahlivé informácie v anglickom jazyku. Kúpu databáz rozhodnú v 3. švrťroku 2009
riaditelia spolupracujúcich verejných knižníc v Bratislave.
Kniha – priateľ človeka
Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých pripravilo besedu o knihách a ich význame
v našom živote spojenú s exkurziou po oddelení pre žiakov ZŠI pre nevidiacich
a slabozrakých.
Voľby do európskeho parlamentu
Útvar koordinácie a metodiky pripravil pre študentov stredných škôl v spolupráci
s Európskym informačným centrom prednášku a kvíz k aktuálnej téme tohtoročných volieb
do Európskeho parlamentu.
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Ako citovať
V spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou – Národným bibliografickým ústavom
pripravil Útvar koordinácie a metodiky hodinu informačnej výchovy pre žiakov stredných škôl
o možných spôsoboch citovania dokumentov.

6. METODICKÁ ČINNOSŤ A SPOLUPRÁCA S VEREJNÝMI KNIŽNICAMI
V BRATISLAVE
Mestská knižnica v rámci svojej metodickej funkcie spolupracuje so všetkými
verejnými knižnicami mestských častí Bratislavy (Staromestská knižnica, Knižnica Ružinov,
Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Miestne knižnice Dúbravka, Petržalka, Vrakuňa,
Podunajské Biskupice, Rača, Vajnory, Karlova Ves, Lamač, Devínska Nová Ves, Devín,
Záhorská Bystrica, Jarovce, Rusovce, Čunovo).
Knižnice spolupracovali pri štatistickom vyhodnocovaní svojej činnosti za rok 2008.
Mestská knižnica v Bratislave zapísala a zaevidovala štatistické ročné výkazy bratislavských
verejných knižníc v elektronickom systéme Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Opravené tlačené výkazy jednotlivých knižníc odoslala do archívu Slovenskej národnej
knižnice. Z výkazov spracovala štatistickú ročenku Prehľad činnosti verejných knižníc
v Bratislave za rok 2008, ktorú poskytla Krajskej správe Štatistického úradu v Bratislave,
Slovenskej národnej knižnici a Malokarpatskej knižnici v Pezinku.
Pokračovala práca dvoch pracovných skupín vytvorených zo zástupcov Mestskej
knižnice v Bratislave, Staromestskej knižnice, Knižnice Ružinov, Knižnice Bratislava - Nové
Mesto, Miestnej knižnice Petržalka a Malokarpatskej knižnice v Pezinku. Pracovná skupina
pre prieskum čítania v 1. polroku 2009 analyticky spracovala výsledky prieskumu do
výskumnej správy, z ktorej časť výsledkov bola odprezentovaná aj na Infose 2009. Tlač
výskumnej správy je plánovaný počas prázdnin v júli a auguste v Centre vedeckotechnických informácií SR. Výsledky prieskumu sa začnú propagovať v septembri 2009.
Pracovná skupina pre elektronické zdroje vo verejných knižniciach počas 1. polroka
2009 testovala databázy (Kids InfoBits, Junior Reference Collection, Kids Edition – K12,
Junior Edition – K12 vo všetkých zúčastnených knižniciach v spolupráci s bratislavskými
školami. Skupina sa dohodla na ďalšom stretnutí v septembri 2009, kedy by sa zástupcovia
knižníc mali definitívne rozhodnúť, či a ktoré databázy zakúpia do svojej knižnice.
Mestská knižnica pri príležitosti akcie Bratislava pre všetkých prostredníctvom
tlačiarne Typocon, s.r.o. vytlačila aktualizovaný Adresár verejných knižníc v Bratislave v roku
2009 a distribuovala ho do všetkých verejných knižníc.
Vnútroknižničná metodická činnosť
Vo vnútroknižničnej metodickej činnosti sa knižnica zamerala na edičnú
a propagačnú činnosť a vnútornú legislatívu. Spracovávali sa odborné knižničné,
bibliografické a propagačné materiály.
V úvode roka sa pripravili žiadosti o grant na Ministerstvo kultúry SR:
-

Nákup nových kníh (podporená žiadosť, 3 000 €),
Modernizácia Mestskej knižnice v Bratislave - Úseku hudobnej a umenovednej
literatúry (podporená žiadosť, 3 000 €),
Informačná výchova študentov stredných škôl (nepodporená žiadosť),
Čítanie pre najmenších (podporená žiadosť, 1 000 €),
Pramene (podporená žiadosť, 1 000 €).
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Začiatkom roka sa zabezpečil prechod na novú menu – euro. Vypracovali sa nové
cenníky pre všetky úseky knižnice i na webovú stránku v hlavnej mene euro, v informatívnej
mene slovenské koruny. Knižnica sa vďaka dôslednej príprave a predzásobeniu eurom vyhla
akýmkoľvek problémom pri zavádzaní novej meny.
Počas 1. polroka 2009 sa zabezpečila súvislá prax pre jednu študentku z Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici a päť študentov Školy knihovníckych a informačných štúdií
v Bratislave.
Študentka Andrea Valentová, ktorá spracovávala rigoróznu prácu Vznik a historický
vývoj Mestskej knižnice v Bratislave, ju v máji 2009 úspešne obhájila na Katedre histórie
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Rovnako úspešne obhájila diplomovú prácu
s názvom Imidž knihovníckej profesie v súčasnosti študentka Eva Barteková z Katedry
knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Študent Igor Žáček z Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
v diplomovej práci spracovával vizualizáciu modernej Mestskej knižnice v Bratislave.
Vychádzalo sa v ústrety požiadavkám zaslaným mailovou poštou, vypĺňali sa
dotazníky a ankety od študentov a organizácií. Pozornosť sa venovala pravidelným
aktualizáciám webovej stránky.
Prostredníctvom knihárskej dielne sa zabezpečoval dostatok knižničných tlačív pre
všetky úseky knižnice.
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PLNENIE PLÁNU FINANČNEJ,
HOSPODÁRSKEJ A PERSONÁLNEJ ČINNOSTI
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Čerpanie nákladových položiek k 30. 6. 2009

Ukazovateľ

plán
na rok
2009
v€

Upravený
plán na
rok 2009
v€

Skutočné
čerpanie

%
plnenia

854 350

826 758

k 30.6.2009
v€
358 006

- transfery na činnosť (Magistrát)
- transfery iné
- tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb
z toho: tržby z knižničnej činnosti (hlavnej)
tržby z prenájmu
tržby z refakturovaných energií /nájmy/
- iné ostatné výnosy
- granty
z toho: - použitie prostriedkov fondu reprodukcie a rezervného
fondu na úhradu nákladov
- zo štátneho fondu, Min. kultúry
- od iných organizácií
- tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
- výnosy z kapitálových transferov
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 napr.: výkony spojov-telef.,poštovné,internet,koncesné
drobný nehmotný majetok
- osobné náklady
z toho: mzdové
z toho: na základe dohôd o prácach vykonaných mimo
pracovného pomeru

788 356

760 764

319 284

41,97

59 750
36 510
23 240

59 750
36 510
23 240

37 107
24 505
12 602

62,10
67,12
54,23

4

4

35

875,00

6 240
854 350

6 240
826 758

117 610
64 500
16 710
34 850
660
660
11 620
53 110

105 992
52 882
16 710
29 872
660
660
4 980
53 110

57 954
26 684
8 276
15 819
232
289
2 068
31 270

54,68
50,46
49,53
52,96
35,15
43,79
41,53
58,88

80 330
18 260
660
830
60 580
12 116

64 356
9 629
494
664
53 569
12 116

28 019
1 409
94
208
26 308
4 696

43,54
14,63
19,03
31,33
49,11
38,76

629 020
445 794
996

629 020
445 794
996

298 702
211 573
296

47,49
47,46
29,72

náklady na sociálne poistenie
sociálne náklady, odchodné
z toho: príspevok na stravovanie
- dane a poplatky
- ostatné náklady
- 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 % odvod hospodárskeho výsledku
obstaranie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku
odpisovaného
+ opravy a údržba hmot. majetku z býv. fondu reprod.
Krytie :
- predpokladaným zostatkom v býv. fonde reprodukcie

150 370
32 856
25 560
3 820
1 990
21 580
21 580

150 370
32 856
25 560
3 820
1 990
21 580
21 580

70 871
16 258
12 957
7
556
8 190
8 190

47,13
49,48
50,69
0,18
27,94
37,95
37,95

0

0

-35 422

-

22 240

22 240

3 814

17,15

„Z“ príspevkom na obstaranie dlhodobého majetku z rozpočtu mesta
- inými zdrojmi
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)
Priemerná mzda (€)

22 240

22 240

3 814

17,15

65
570

65
570

66,5
530

102,31
92,98

VÝNOSY z hlavnej činnosti CELKOM

43,30

z toho :

1 580 25,32
393 428
47,59
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Náklady na hlavnú činnosť k 30. 6. 2009 boli :
SPOTREBOVANÉ NÁKUPY CELKOM:

47,59 % ( 393 428.- €)
54,68 % ( 57 954.- €)

z toho:
Spotreba materiálu

50,46 % (26 684.- €)

– kancelárske potreby a ostatné materiály
49,53 % (8 276.- €)
(tonery, kancelár. materiál a papier, materiál pre knihársku dielňu, údržbár. materiál,
záhradnícky materiál a náradie – letná čitáreň, propagačný materiál – burza kníh, adresár
knižníc, čistiace potreby, hygienické potreby)
– nákup kníh a
nákup periodík
mierne prekročené o 2,96 %
–

52,96 % (15 819.- €)

nákup DHM
41,53 % (2 068.- € )
(mikrovlnky 2 ks, sklenené vitríny, police, fax, kosačka, konvektory, hadica na vodu
s vozíkom, prietokové drezové ohrievače vody )

– pracovné odevy a pomôcky
– nákup PHM
Energie

43,79 % (289.- €)
35,15 % (232.- €)
58,88 % (31 270.- €)

- spotreba elektrickej energie
13 261.- €
- spotreba plynu
16 894.- €
- spotreba vody
1 015.- €
prekročenie o 8,88 % (kúrenie a osvetlenie – platby sú vyššie hlavne v zimných mesiacoch
1. štvrťroka)
SLUŽBY CELKOM:
z toho:
- opravy a údržba
(oprava vykurovacích zariadení , drobné opravy kopíriek, rezačky)
- reprezentačné
- cestovné
- OSTATNÉ SLUŽBY BOLI ČERPANÉ NA

43,54 % (28 019.- €)

14,63 % (1 409.- €)
31,33 % (208.- €)
19,03 % (94.- €)
49,11 % (26 308.- €)

(priebežné rovnomerné čerpanie, ide hlavne o zazmluvnené položky)
Z čerpanej finančnej čiastky boli hradené služby za :
–
–
–
–
–
–
–
–

odvoz odpadu,
poplatky za strešnú vodu, stočné,
telekomunikačné poplatky, poštovné, internet,
školenia, semináre,
servis výťahov, kontrola bezpečnosti, revízie a odstránenie závad po revíziách,
nájomné (Laurinská 5),
upratovacie služby, honoráre pre účinkujúcich, ozvučenie pri akciách,
aktualizácie softvérov a WEB stránok, poplatok za PC sieť SANET, antivírový program
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OSOBNÉ NÁKLADY CELKOM:

47,49 % (298 702.- €)

Mzdové náklady:

47,46 % (211 573.- €)

Výsledky plnenia plánu práce za 2. Q. 2009
P. č. Ukazovateľ

1.

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

2.
3.
4.
5.

Merná Skutočnosť Plán
Skutočnosť % plnenia Index
jedn. 2.štv. 2008 rok 2009 2. štv.2009 ročného 2009/2008
plánu
osôb
64,8
65
66,3
101,22
1,02
EUR

93 089 445 794

108 839

24,41

1,17

EUR

92 818 444 891

108 543

24,40

1,17

296
546

32,77
95,73

1,09
1,14

EUR
EUR

271
477

903
570

Výsledky plnenia plánu práce za 1. polrok 2009
P. č. Ukazovateľ

Merná
jedn.

1.

osôb

Zamestnanci
(prepoč. stav)
Mzdové prostr.
celkom
Mzdové prostr. bez
OON
OON
Priem. mesačná
mzda

2.
3.
4.
5.

Skutočnosť Plán
Skutočnosť % plnenia Index
1.polrok
rok 2009 1. polrok
ročného 2009/2008
2008
2009
plánu
65,5
65
66,5
102,31
1,02

EUR

180 575 445 794

211 573

47,46

1,17

EUR

180 304 444 891

211 277

47,49

1,17

296
530

32,78
92,98

1,09
1,15

EUR
EUR

271
462

903
570

KOMENTÁR K VÝSLEDKU PLNENIA PLÁNU PRÁCE ZA 1. POLROK 2009
- zamestnanci
Plánovaný počet zamestnancov v prepočítanom stave pre rok 2009 je 65 osôb.
Skutočnosť za 2. štvrťrok 2009 je 66,3 zamestnancov v prepočítanom stave, vo fyzických
osobách za sledované obdobie vykazujeme 76 osôb.
Skutočnosť za celý 1. polrok 2009 v prepočítanom stave je 66,5 osôb, vo fyzických
osobách je 75 zamestnancov.
Plnenie ročného plánu je na 102,31% v prepočítanom stave osôb. Index rastu oproti
roku 2008 je 1,02. Od mája do septembra je dvojzmenná prevádzka v letnej čitárni U
červeného raka, ktorá je otvorená pre verejnosť i počas sobôt a nedieľ. Tieto služby bolo
treba personálne zabezpečiť, čo malo vplyv na zvýšený počet zamestnancov oproti plánu.
mzdové prostriedky celkom
Schválený záväzný ukazovateľ mzdové prostriedky celkom pre rok 2009 je 445 794
EUR . Vo výške mzdových prostriedkov je zohľadnená úprava tarifných tried pracovníkov
súlade s Nariadením vlády č. 474/2008 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2009.
-
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Plnenie oproti ročnému plánu je na 47,46%. Index rastu oproti roku 2008 je 1,17.
Úspora na mzdových prostriedkov za sledované obdobie je z dôvodu mimoriadne vysokej
chorobnosti pracovníkov.
- ostatné osobné náklady
Ostatné osobné náklady pre rok 2009 sú plánované vo výške 903.- EUR. Za
sledované obdobie bolo čerpanie vo výške 296.- EUR na dohodu o vykonaní práce, na
zabezpečenie služieb v letnej čitárni U červeného raka.
- priemerná mesačná mzda
Plánovaná priemerná mesačná mzda pre rok 2009 je vo výške 570.- EUR.
Skutočnosť za rok 2009 je 530.- EUR. Index rastu oproti roku 2008 je 1,15.
Naďalej výrazne pretrvávajú problémy s obsadením pracovných pozícii mladými
kvalifikovanými pracovníkmi z dôvodu ich nedostatočného finančného ohodnotenia.
Zákonné sociálne poistenie

47,13 % (70 871.- €)

Sociálne náklady:
t.j.
- prísun do sociálneho fondu
- stravné
- odchodné
- náhrada príjmu pri DPN

49,48 % (16 258.- €)

OSTATNÉ NÁKLADY:
(členské a bankové poplatky)

27,94 % (556.- €)

ODPISY HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU:

37,95 % (8 190.- €)

(samostatné sieťové zariadenie 1 ks, samostatná klimatizačná jednotka s montážou 2 ks,
čerpadlo 2 ks)
Výnosy z hlavnej a vedľajšej činnosti k 30. 6. 2009 celkom:
43,30 % (358 006.- €)
Vlastné príjmy:
- zápisné, pokuty, ostatné knižničné služby, predaj kníh - burza
67,12% (24 505.- €)
(Výšku príjmov ovplyvnili i finančné prostriedky získané z burzy kníh a fakt, že začiatkom
roka sú knižničné príjmy vždy vyššie z dôvodu zápisného.)
- prenájom + refakt. energie z nájmov
- úroky z vkladov

54,23 % (12 602.-€)
(35.- €)

Prevádzkové dotácie hlavného mesta SR Bratislavy

41,97 % (319 284.- €)

Finančný príspevok od zriaďovateľa na bežné výdavky bol v plnej výške použitý na úhradu
výdavkov Mestskej knižnice za 1. polrok 2009.
Výnosy z kapitálových transferov

25,32 % (1 580.- €)

Nákup investičného hmotného majetku k 30. 6. 2009:

V Bratislave dňa 27. 7. 2009

17,15 % (3 813,87 €)

Juraj Šebesta, PhD. v. r.
riaditeľ Mestskej knižnice v Bratislave
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TABUĽKY
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