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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 mládež: PhDr. Eva Kořínková
Úsek hudobnej a umenovednej literatúry: Mgr. Ján Kasaj
Útvar metodiky a koordinácie: Mgr. Eva Šulajová

Mestská knižnica v Bratislave (ďalej len „knižnica“) v zmysle 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 2008
Ukazovateľ

Plán na rok 2008

Nákup dokumentov
Čitatelia
Výpožičky
Počet návštevníkov
knižnice
Počet návštevníkov
podujatí

2 800
9 000
355 000

Skutočnosť
1. polrok 2008
1 946
6 941
192 695

116 000

62 541

53,9

15 000

10 678

71,2

% plnenia
69,5
77,1
54,3

V 1. polroku 2008 sa za čitateľa Mestskej knižnice zaregistrovalo 6 941 občanov,
ktorí zrealizovali 192 695 výpožičiek. Knižnicu navštívilo 62 541 návštevníkov, z nich 10
338 (16,5%) využilo internetové služby – o 2 613 viac ako v rovnakom období minulého
roka. Novú službu študovní s WiFi zónou, ktorá umožňuje bezdrôtové pripojenie na internet,
využilo 236 návštevníkov s vlastnými notebookmi. Podujatia knižnice - bezplatné a prístupné
celej bratislavskej verejnosti - navštívilo 10 678 návštevníkov.
V 1. polroku 2008 sa podarilo:
-

vedúcim úsekov a pracovníkom v službách zabezpečiť 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 mládež a Úsek hudobnej a umenovednej
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-

-

-

-

literatúry 47 hodín týždenne. Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých poskytovalo
služby 16 hodín týždenne,
pracovníkom služieb Úseku literatúry pre mládež a Úseku hudobnej a umenovednej
literatúry od začiatku roka úspešne zvládnuť rutinnú prevádzku automatizovaných
výpožičných služieb a evidencie čitateľov v systéme Dawinci,
pripraviť a zabezpečiť služby počas Bratislavy pre všetkých v sobotu 26. apríla (na
všetkých úsekoch) a v nedeľu 27. apríla (v Úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry
a v Úseku odbornej literatúry), zopakovať minuloročný úspech Bratislavskej burzy
kníh a pripraviť ďalšie pútavé podujatia pre verejnosť
otvoriť prevádzku letnej čitárne U červeného raka, Michalská 26 už od 12. mája 2008,
rozšíriť služby od pondelka do nedele na 70 hodín týždenne, teda sprístupniť ju
verejnosti každý deň v týždni od 9:00 do 19:00 hod.,
rozšíriť výpožičný čas o 5 hodín týždenne v Úseku literatúry pre mládež od 1. apríla
2008,
začať s prestavbou počítačovej siete a skvalitniť internetové služby pre verejnosť,
vykonať verejné obstarávanie na nákup nových počítačov, skenerov a tlačiarní najmä
pre potreby Úseku odbornej literatúry, kde sa plánujú spustiť automatizované
výpožičné služby a Úseku literatúry pre mládež, kde sa plánuje rozšírenie
výpožičných a internetových služieb.

HLAVNÉ ÚLOHY V 1. POLROKU 2008
Mestská knižnica v Bratislave plnila v 1. polroku 2008 úlohy vyplývajúce z Plánu činnosti na
rok 2008 a sústredila sa na:
1. utváranie knižničného fondu
2. zabezpečenie prevádzky letnej čitárne U červeného raka
3. poskytovanie základných a špeciálnych knižnično – informačných služieb čitateľom i
verejnosti prostredníctvom svojich špecializovaných pracovísk
4. plnenie projektu automatizácie a internetizácie knižnice
5. organizovanie kultúrno–vzdelávacích a hudobných podujatí pre deti, mládež
i dospelých
6. plnenie metodickej funkcie a spoluprácu s verejnými knižnicami v Bratislave
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 retrokatalogizácii knižničného fondu v Úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry. K 30. 6.
2008 bolo automatizovane spracovaných 200 220 dokumentov (71% knižničného fondu).
V 1. polroku 2008 sa nakúpilo 1 946 nových dokumentov. Ročný plán nákupu sa
splnil na 69,5 %. Knižnica získala darom 931 dokumentov. Spolu do knižnice pribudlo
2 777 dokumentov, z toho 2 502 kníh a 275 špeciálnych dokumentov.
Úbytok knižničného fondu z dôvodu zastaralosti a straty predstavoval 6 424
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 odbornej literatúry v súvislosti s prípravou na elektronickú
revíziu knižničného fondu.
K 30. 6. 2008 knižničný fond Mestskej knižnice v Bratislave tvorilo 281 992
dokumentov, z nich bolo 238 229 kníh (84,5 %) a 43 763 špeciálnych dokumentov (15,5%).
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2. LETNÁ ČITÁREŇ U ČERVENÉHO RAKA
Letná čitáreň U červeného raka otvorila brány verejnosti 12. mája 2008 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 Francúzskeho inštitútu,
Českého centra, od redakcií Literárneho týždenníka, Bratislavských novín, Katolíckych novín
a Bratislavčanky.
Novinkou v jej činnosti v tomto roku je – okrem toho, že návštevníci majú možnosť
občerstviť sa kávou alebo čokoládou z automatu - výrazné rozšírenie výpožičného času.
Čitáreň je otvorená od pondelka do nedele od 9.00 do 19.00 hod., spolu 70 hodín týždenne.
Od 12. mája do 30. júna - za 50 dní činnosti - ju navštívilo 2 545 návštevníkov, čo je o 384
návštevníkov viac ako v rovnakom období minulého roka. Vypožičali si 7 758 denníkov
a časopisov, o 2 220 viac ako v minulom roku. Denne navštívilo čitáreň priemerne 51
návštevníkov.
Letná čitáreň U červeného raka je od počiatku svojej činnosti známa prípravou
pútavých hudobných a literárnych podujatí pod holým nebom. Oficiálne Kultúrne leto 2008
odštartovalo otváracím týždňom 17. júna, no priestory čitárne sa rozozvučali hovoreným
slovom, hudbou už dávno pred ním. Od 12. mája do 30. júna sa tu uskutočnilo 15 podujatí.
Obľúbenými sa stali prezentácie kníh (Erika Ondrejičku, Milana Rúfusa, Mihaia Eminescu,
Štefana Markuša, Pála Závadu, o Pavlovi Dobšinskom, o sv. Augustínovi), koncerty (či už
koncerty žiakov bratislavských základných umeleckých škôl alebo koncert známej skupiny
tradičného džezu Bratislava Hot Serenaders s názvom Bookshop Serenaders), stretnutia
v rámci Kaviarne PEN, výstava americkej učiteľky Jessicy Perry a jej slovenských študentov
zo ŠÚV J. Vydru. Zaujímavým bolo aj večerné premietanie filmu nakrúteného podľa literárnej
predlohy maďarského spisovateľa Pála Závadu Jadvigin vankúšik.
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.
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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 2008 zaregistrovalo za čitateľa
2 791 občanov. Úsek navštívilo 24 932 návštevníkov, z nich 4 380 návštevníkov využilo
internetové služby, 91 návštevníkov využilo WiFi pripojenie na internet, 2 761 služby
študovne a 2 545 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 790 bibliografických a faktografických informácií. Zrealizovalo sa
85 350 výpožičiek, z toho 63 576 absenčných domov a 21 774 prezenčných v knižnici.
Jeden čitateľ priemerne 9-krát navštívil pracovisko a vypožičal si 31 dokumentov.
Úsek odbornej literatúry, Klariská 16
V Úseku odbornej literatúry sa v 1. polroku 2008 za čitateľa knižnice zaregistrovalo
1 603 občanov. V spektre čitateľov prevládali vysokoškolskí študenti a kategória dospelých
pracujúcich občanov. Zo služieb úseku sa najviac využívali výpožičné a bibliograficko –
informačné služby (poskytli 127 písomných bibliograficko-informačných služieb), individuálne
odborné konzultácie, internet a kopírovanie z knižničného fondu. Úsek navštívilo 14 739
návštevníkov, z nich 2 449 návštevníkov využilo služby študovne, 1 617 internetové služby
a 53 WiFi pripojenie na internet. Zrealizovalo sa 24 073 výpožičiek, z toho 17 662
absenčných domov a 6 411 prezenčných v knižnici.
Jeden čitateľ priemerne 9-krát navštívil pracovisko a vypožičal si 15 dokumentov.
Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých, Klariská 16
V oddelení pre nevidiacich a slabozrakých sa v 1. polroku 2008 za čitateľa knižnice
zaregistrovalo 139 zrakovo znevýhodnených občanov. Oddelenie navštívilo 796
návštevníkov, z nich 37 využilo internetové služby na počítači s hlasovým výstupom.
Zrealizovalo sa 35 427 výpožičiek, z toho 34 831 absenčných domov a 596 prezenčných v
knižnici.
Jeden čitateľ priemerne 6-krát navštívil pracovisko a vypožičal si 255 špeciálnych
dokumentov.
Úsek literatúry pre mládež, Kapucínska 3
Od 2. januára 2008 sa registrovanie čitateľov a poskytovanie výpožičných služieb v
tomto úseku realizuje v rutinnej prevádzke systému Dawinci.
Od 1. apríla 2008 sa v úseku rozšíril výpožičný čas o 5 hodín týždenne, v každý
pracovný deň je otvorené do 19:00 hodiny.
V priebehu 1. polroka 2008 sa za čitateľa knižnice zaregistrovalo 1 721 občanov.
Navštívilo ho 13 680 návštevníkov, z nich 1 371 využilo služby študovne, 927 internetové
služby a 6 bezdrôtové WiFi pripojenie na internet. Detskí čitatelia najviac využívali výpožičné
a internetové služby, medzi obľúbené patrili i bibliograficko - informačné služby. Zrealizovalo
sa 32 914 výpožičiek, z toho 25 635 absenčných domov a 7 279 prezenčných v knižnici).
Jeden čitateľ priemerne 8-krát navštívil pracovisko a vypožičal si 19 dokumentov.
Úsek hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1
Od 2. januára 2008 sa registrovanie čitateľov a poskytovanie výpožičných služieb v
tomto úseku realizuje v rutinnej prevádzke systému Dawinci.
V 1. polroku 2008 sa v úseku za čitateľa knižnice zaregistrovalo 687 občanov.
Navštívilo ho 8 394 návštevníkov, z nich 3 377 využilo internetové služby a 86 WiFi
pripojenie na internet, 531 služby študovne umenovednej literatúry a 86 služby hudobného
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štúdia. Pracovníci poskytli 333 bibliografických a faktografických informácií. Zrealizovalo sa
14 931 výpožičiek, z toho 4 895 absenčných domov a 10 036 prezenčných v knižnici.
Jeden čitateľ priemerne 12-krát navštívil pracovisko a vypožičal si 22 dokumentov.
4. AUTOMATIZÁCIA KNIŽNIČNÝCH PROCESOV
V sledovanom období sa v oblasti automatizácie knižnica zamerala na rutinnú
prevádzku systému Dawinci v úseku literatúry pre mládež a v úseku hudobnej
a umenovednej literatúry. Na týchto dvoch pracoviskách sa zápis čitateľov a poskytovanie
výpožičných služieb od 2. januára 2008 vykonáva výhradne elektronickou formou. V systéme
sa nastavovali a testovali štatistické ukazovatele počtu čitateľov a výpožičiek, robili sa
prípravy na zavedenie Eura a vykazovanie duálnych cien. Realizovali sa školenia nových
zamestnancov na prácu so systémom Dawinci.
Internetizácia
V 1. polroku 2008 sa začala uskutočňovať prestavba siete Mestskej knižnice
z dôvodu zabezpečenia väčšej kontroly toku dát , ako aj ochrany pred možnými neznámymi
útokmi.
Prestavba siete na Klariskej ulici zahŕňala vytvorenie novej topológie. Natiahla sa
štruktúrovaná kabeláž (FTP), nainštalovali sa žľaby pre umiestnenie kabeláže, dátové
zásuvky, vytvoril sa centrálny uzol (inštalácia rackovej skrine a nastavenie sieťových prvkov).
Zakreslila sa projektová dokumentácia a rozšíril sa počet prístupov na internet zo 46 na 72.
Pripravuje sa projekt prestavby siete pre budovy na Kapucínskej ulici.
Webová stránka www.mestskakniznica.sk
Priebežnú aktualizáciu webovej stránky Mestskej knižnice v Bratislave zabezpečuje
v rámci platenej služby na základe podkladov z knižnice spracovateľ stránky. V 1. polroku
2008 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 prihlásila svoju stránku do súťaže TOP WebLib 2007,
ktorú organizoval Spolok slovenských knihovníkov a Odbor pre knižničný systém SR SNK.
Cieľom súťaže je skvalitnenie a rozvoj webových sídiel slovenských knižníc a ocenenie
výnimočných projektov. V kategórii verejné knižnice získala stránka Mestskej knižnice
v hodnotení odbornej poroty 91 bodov, čo jej zabezpečilo umiestnenie na prvom mieste.
Podľa pravidiel súťaže, ktoré nedovoľujú viacnásobné ocenenie tej istej stránky, bolo toto
prvé miesto nahradené Čestným uznaním za trvale kvalitnú webovú prezentáciu.
5. PODUJATIA PRE DETI, MLÁDEŽ A DOSPELÝCH
V rámci všetkých pracovísk knižnice sa v 1. polroku 2008 uskutočňovali literárno –
vzdelávacie a hudobné podujatia, koncerty, výstavy a výstavky. Spolu sa uskutočnilo 78
podujatí, ktoré navštívilo 10 678 návštevníkov, z nich 7 240 sa zúčastnilo na podujatiach
a akciách Dní otvorených dverí v Mestskej knižnici v rámci Bratislavy pre všetkých.
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, 21 exkurzií s odborným výkladom
o službách a činnosti knižnice pre 375 účastníkov.
Bratislava pre všetkých 26. – 27. apríl 2008
V roku 2008 sa konal 5. ročník Bratislavy pre všetkých - bezplatný víkend
v mestských organizáciách sa opäť odrazil v jeho úspešnosti.
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V sobotu 26.4.2008 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 mládež, Kapucínska 3
úsek hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1

V nedeľu 27. 4. 2008 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 836 občanov stalo čitateľmi Mestskej knižnice (o 114
viac ako v minulom roku). Z celkového počtu 8 833 návštevníkov (o 1 711 viac) navštívilo
knižnicu 1 593 (18,0%), 6 000 prišlo na Bratislavskú burzu kníh (67,9%) a na popoludňajší
i večerný kultúrny program prišlo 1 240 návštevníkov (14,0%). Návštevníci si vypožičali 766
dokumentov (v záujme rýchlej obsluhy boli absenčné výpožičky obmedzené na 2
dokumenty). Bezplatné internetové služby využilo 53 návštevníkov.
Podujatia počas dní Bratislavy pre všetkých
Prvý 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 26. 4. – 27. 4. navštívilo burzu 6 000 návštevníkov. Predalo sa 5 700
kníh vyradených z knižničných fondov zúčastnených knižníc. Bratislavská burza kníh trvala
na nádvorí Klariskej ul. 16 až do piatku 2. mája 2008. Finančný zisk z burzy bude - podobne
ako v minulom roku - použitý na nákup a zhotovenie zvukových kníh pre čitateľov Oddelenia
pre nevidiacich a slabozrakých.
Prechádzka po historickom centre Bratislavy
Pri príležitosti dní Bratislavy pre všetkých pripravilo oddelenie pre nevidiacich
a slabozrakých prechádzku pre zrakovo znevýhodnených čitateľov po historickom centre
mesta v okolí Mestskej knižnice. Odborný výklad poskytla Beata Lenhardová, sprievodkyňa
BKIS.
Ukážka výcviku vodiacich psov
sa u verejnosti stretla opäť s veľkým úspechom. Priestory letnej čitárne poskytli
príjemné prírodné prostredie pre ukážku výcviku vodiacich psov, ktorú zorganizovalo
oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých (ONS) 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. Podujatie dopĺňali
výstavky z činnosti Oddelenia pre nevidiacich a slabozrakých a zo života zrakovo
znevýhodnených ľudí pod názvom Cesta svetla.
Elá Hop!
Divadlo PIKI s Katarínou Aulitisovou a Ľubomírom Piktorom je medzi deťmi veľmi
obľúbené. Hlavných účinkujúcich deti poznajú z televíznej obrazovky, takže je pre nich
zaujímavé vidieť ich naživo, hrať s nimi divadlo, spievať či zapájať sa do súťaží. Každé
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takéto vystúpenie má veľký úspech. Tak tomu bolo v letnej čitárni pri predstavení Čin Čin
a v priebehu 1. polroka 2008 aj v Úseku literatúry pre mládež.
Derniéra
V Galérii Artotéka sa konala vernisáž netradičnej výstavy Martina Dernera, ktorý ňou
prezentoval svoju objavnú techniku objektov vznikajúcich rezaním do reálnych publikácií.
Slniečko
Koncert folkovej skupiny Slniečko na čele s lídrom Petrom Remišom si v príjemnom
prostredí letnej čitárne vychutnalo množstvo priaznivcov tohto hudobného žánru.
Prekliata Trnavská skupina
Ľubomír Feldek predstavil v Galérii Artotéka svoju knihu Prekliata Trnavská skupina
venovanú tvorcom, ktorí zásadne ovplyvnili slovenskú literatúru. Za účasti hostí Jozefa
Mihalkoviča, Jána Kovaľa a spevu Katky Feldekovej si prišli na svoje všetci jeho priaznivci.
Tabulatúra
Hudobné duo Tabulatúra spríjemnilo v nedeľu 27. apríla 2008 od 16:00 do 18:00 hod.
Bratislavskú burzu kníh na nádvorí Klariská 16. Príjemná hudba pritiahla pozornosť
návštevníkov, oživila predaj kníh a urobila peknú bodku za víkendom, ktorý bol bezplatný
a prístupný pre všetkých obyvateľov i návštevníkov Bratislavy.
Ďalšie podujatia v 1. polroku 2008
Týždeň slovenských knižníc
Knižnica sa zapojila do celoslovenského Týždňa slovenských knižníc, ktorý sa konal
od 10. 3. do 16. 3. 2008. Niesol sa v znamení 2. ročníka Jarného maratónu s knihou, ktorý
pripravila Mestská knižnica pre deti bratislavských základných škôl v spolupráci so
Staromestskou knižnicou, Knižnicou Ružinov, Knižnicou Bratislava - Nové Mesto a Miestnou
knižnicou Petržalka. Maratón čítania bol venovaný 180. výročiu narodenia Pavla
Dobšinského, jeho rozprávky sa čítali deťom v piatich mestských častiach.
V Týždni slovenských knižníc sa sprístupnila výstava unikátnych autorských kníh
Daniela Heviera, ako aj výstava Predmety z dreva „Hmatky“ pre zrakovo znevýhodnené deti.
V rámci projektu Čítajme spolu pripravilo Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých
interaktívne čítanie Pipi Dlhá Pančucha a kamaráti. Lucia Zaťková a Mirka Pavelková zaujali
živým a veselým čítaním príhod nezbednej Pipi všetky zúčastnené deti zo Základnej školy
Karloveská 61 a zo ZŠI pre nevidiacich a slabozrakých na Svrčej ulici.
Slávnostnú bodku za tohtoročným Týždňom slovenských knižníc dal koncert
komornej hudby v Galérii Artotéka, ktorý pripravil Úsek hudobnej a umenovednej literatúry.
Čítajme spolu
Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých pripravilo ďalšie integrované podujatia pre
zrakovo znevýhodnené a zdravé deti. Jedno spomínané bolo venované dobrodružstvám Pipi
Dlhej Pančuchy v Týždni slovenských knižníc, ďalšie s názvom My Vám: Vy nám prehliadke
umeleckého prednesu zrakovo znevýhodnených detí zo Základnej školy internátnej (ZŠI) pre
nevidiacich a slabozrakých na Svrčej ulici a detí zo Základnej umeleckej školy Jozefa
Kresánka. Podujatie vhodne vyplnila výstava Svet našimi očami prezentujúca výtvarné práce
a grafiky detí zo ZŠI pre nevidiacich a slabozrakých.
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. V 1. polroku 2008 sa
uskutočnilo 7 čítaní.
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Prezentácie, krsty nových kníh, autorské večery
Pri prezentácii nových kníh sa v knižnici predstavili: Ľubo Dobrovoda s knihami Ja
malkáč – Ja velkáč, Pavol Urban s knihou Ab Imo Pectore, Pavol Garan s knihou Smrť
zahroteným prstom, Erik Ondrejička s cyklom Oči a rýmy, Štefan Markuš s knihou Otvorené
listy. Prezentovala sa nová publikácia o živote a tvorbe Pavla Dobšinského s názvom
Pamodaj šťastia, rozprávka a o diele svätého Augustína s názvom Samovravy O
nesmrteľnosti duše. Prezentované boli aj dve nové knihy vydavateľstva MilaniuM: Rúfusovo
Dielo IX. a výber z poézie M. Eminesca Krídla z vosku. Básne predniesol Štefan Bučko.
Autorský večer bol venovaný spisovateľovi Pálovi Závadovi, spomienkový večer
slovenskému dolnozemskému básnikovi Ondrejovi Štefankovi. Novú knihu pre deti s názvom
Dokonalá Klára prezentovala Gabriela Futová, Roman Brat predstavil svoju knihu Môj anjel
sa vie biť.
Maratón autorského čítania 2008
Pri príležitosti Svetového dňa poviedky sa na pôde Mestskej knižnice stretli slovenskí
spisovatelia, ktorí čítali zo svojej poviedkovej tvorby. Prišla Milka Zimková, Oľga Feldeková,
Veronika Šikulová, Igor Hochel, Peter Krištúfek, Andy Turan a mnohí ďalší. Podujatie
moderoval Dado Nagy.
Kaviareň PEN
So Slovenským centrom PEN pripravila knižnica viacero literárnych stretnutí,
diskusných fór a vzájomných čítaní pre verejnosť, so vzácnymi hosťami slovenskej literárnej
aj spoločenskej scény – Máriou Kráľovičovou, Tiborom Bartfayom, Arpádom Račkom, Jánom
Čomajom, Milanom Polákom , Vierou Švenkovou, Dalimírom Stanom, Marošom Andrejčíkom
a ďalšími.
Konečne doma
Dejiny Slovákov v zahraničí
So Združením spolkov dolnozemských Slovákov na Slovensku pripravila knižnica pri
príležitosti 60. výročia reemigrácie Slovákov do vlasti besedy na tému návratu Slovákov do
vlasti. V cykle Konečne doma sa realizovali raz za mesiac prednášky o dejinách Slovákov
v zahraničí.
Koncerty
V Galérii Artotéka a v letnej čitárni U červeného raka sa konali komorné a diplomové
koncerty študentov ZUŠ Miloša Ruppeldta, ZUŠ Exnárova, Konzervatória v Bratislave,
Renesančného súboru ZUŠ J. Kresánka, Katedry hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty
Univerzity Komenského. Skupina Bratislava Hot Serenaders oslovila všetkých, ktorí majú
radi hudbu 20. – 30. rokov minulého storočia. Koncerty vytvorili dobrý vstup do Kultúrneho
leta 2008.
Výstavy
Vo výstavných priestoroch Galérie Artotéka kontinuitne pokračovala výstava v rámci
projektu Priestor pre mladých Peter Sulo a Agnes Ürge, študentov VŠVU. Žiakom
základných a stredných škôl bola určená výstava Február 1948 a Slovensko pripravená
v spolupráci s Občianskym združením Adornamen. Výstava ocenených a súťažných
fotografií z Bratislavského fotomaratónu pokračovala v Úseku hudobnej a umenovednej
literatúry a v Úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry. Spomínanú výstavu Hmatky,
prezentujúcu predmety rozvíjajúce hmatové a sluchové podnety zrakovo a telesne
znevýhodnených detí, pripravilo Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých v spolupráci
s Oddelením dizajnu a tvarovania dreva Školy úžitkového výtvarníctva J. Vydru v Bratislave.
Výstava Svet našimi očami predstavila výtvarné práce, grafiky a predmety z rôznych
materiálov, ktoré vyrobili nevidiace a slabozraké deti zo Základnej školy internátnej pre
nevidiacich a slabozrakých na Svrčej ulici v Bratislave. Hlavným ťažiskom ďalšej spomínanej
výstavy Derniéra Martina Dernera boli autorské knihy - objekty vytvorené z reálnych
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publikácií, do ktorých autor reže rozmanité tvary často korešpondujúce s knižným obsahom.
Prezentovali sa aj jeho digitálne grafiky a fotografie objektov. Výstava Knihy v jednotnom
čísle predstavila Daniela Heviera nielen ako spisovateľa, ale aj ako výtvarného a hudobného
umelca, príjemného spoločníka, ktorý vie na svet pozerať veselými i vážnymi očami.
Odborné podujatia pre verejné knižnice v Bratislave
Pre zamestnancov verejných knižníc v Bratislave pripravila knižnica metodický
seminár zameraný na správne štatistické vyhodnocovanie ročnej činnosti knižníc a pracovný
seminár v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou Rešeršovanie v OPAC SNK
zameraný na prácu so súborným katalógom Slovenskej národnej knižnice a rešeršovanie.
Ohlasy na podujatia Mestskej knižnice
V záujme svojho zviditeľnenia a propagácie medzi čitateľmi a verejnosťou knižnica
spolupracovala s mnohými médiami. Pravidelne sa publikovali oznamy o knižnici v Knižnej
revue, v denníkoch SME a Pravda, v regionálnych novinách – najmä v Bratislavských
novinách. Propagácia podujatí sa realizovala v elektronickej podobe nielen na domácej
webovej stránke, ale aj na oficiálnych stránkach Hlavného mesta SR Bratislavy a na stránke
www.infolib.sk. Spolupracovalo sa aj s Rádiom Slovensko 1, Rádiom Devín a Regina.
Priebežne sa rozširovala elektronická databáza záujemcov, ktorých knižnica pravidelne
informuje a pozýva na podujatia.
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 2007.
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.
Mestská knižnica v Bratislave v spolupráci so Staromestskou knižnicou, Knižnicou
Ružinov, Knižnicou Bratislava - Nové Mesto, Miestnou knižnicou Petržalka a Malokarpatskou
knižnicou v Pezinku vytvorili dve pracovné skupiny. Jedna sa venuje prieskumu čítania
u žiakov 8. – 9. ročníkov základných a 2. ročníkov stredných škôl v Bratislavskom
samosprávnom kraji, druhá nákupu elektronických informačných zdrojov do knižníc.
Prieskum sa začne realizovať v 2. polroku 2008 v spolupráci s Katedrou knižničnej
a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Nákup informačných zdrojov
do knižníc sa rieši v spolupráci s firmou Albertina Icome Bratislava, jeho realizácia sa kvôli
finančným nákladom pravdepodobne posunie do roku 2009.
Istra Centrum v Devínskej Novej Vsi spolu so svojou Miestnou knižnicou pripravilo v
rámci projektu "Región, v ktorom žijem" vyhodnotenie literárnej súťaže žiakov na tému
Príroda okolo nás. Porota, ktorej predsedom bola pracovníčka Mestskej knižnice, ocenila
deväť prác. Inšpiratívne práce o prírode štátnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla sú
archivované v Miestnej knižnici Devínska Nová Ves.
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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. Platnosť nadobudol Knižničný poriadok Mestskej
knižnice v Bratislave 2008 a interné príkazy riaditeľa.
Začiatkom roka sa pripravili grantové žiadosti na Ministerstvo kultúry SR: Nákup kníh
do fondu Mestskej knižnice (nepodporené), Multifunkčné centrum (podporené 80 000,-Sk),
Čítanie pre najmenších (podporené 20 000,-Sk) a Čítajme spolu (podporené 20 000,-Sk).
Žiadosť Multifunkčné centrum Mestskej knižnice v Bratislave podaná na Magistrát hlavného
mesta SR Bratislavy nebola podporená.
Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých zorganizovalo pre zamestnancov knižnice
exkurziu do nových priestorov Centra vedecko – technických informácií na Lamačskej ceste
8/A.
Poskytovali sa konzultácie študentom stredných a vysokých škôl, osobitná pozornosť
sa venovala študentke, ktorá spracovávala rigoróznu prácu o vzniku a historickom vývoji
Mestskej knižnice v Bratislave.
V apríli a máji 2008 knižnica zabezpečila mesačnú prax pre troch študentov Školy
knihovníckych a informačných štúdií a tri študentky Pedagogickej a sociálnej akadémie. Prax
vykonávali v Úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry, v Úseku odbornej literatúry a v Úseku
hudobnej a umenovednej literatúry, kde sa im venovali vedúci úsekov.
Knižnica nadviazala spoluprácu s Fakultou architektúry Slovenskej technickej
univerzity a požiadala ju o vypracovanie dizajnového a priestorového riešenia úseku
literatúry pre mládež a Úseku hudobnej a umenovednej literatúry na Kapucínskej ulici.
Pre všetky pracoviská knižnice sa prostredníctvom knihárskej dielne zabezpečovala
oprava kníh a výroba knižničných tlačív (prihlášky, evidenčné listy, čitateľské preukazy).
RIADIACA ČINNOSŤ
Úlohy v oblasti riadenia sa zabezpečovali prostredníctvom pravidelných operatívnych
a gremiálnych porád vedenia knižnice, jednotlivých úsekov a vydávaním interných príkazov
so zámerom zabezpečiť ekonomicko-prevádzkový chod a odbornú činnosť knižnice
v zmysle príslušných zákonov a štatutárnych noriem. Veľká pozornosť sa venovala
implementácii knižnično-informačného systému Dawinci, koordinácii činnosti všetkých
organizačných zložiek, zvyšovaniu efektívnosti knižnično-informačnej práce a kultúrnovýchovnej činnosti a podujatiam. Riaditeľ inštitúcie priebežne absolvuje školenie zamerané
na riadiace zručnosti vedúcich manažérov, organizované Magistrátom hl. m. SR Bratislavy
a firmou Transfer Slovensko, s.r.o. Pozornosť sa venuje napĺňaniu dokumentu Stratégia
rozvoja Mestskej knižnice v Bratislave v rokoch 2007 – 2013, s ktorou súvisí aj ambícia
upraviť niektoré priestory knižnice. V riešení je suterénna Spoločenská miestnosť na nádvorí
na Klariskej 16, ktorej rekonštrukcia stále nebola dokončená, napriek tomu, že sa investovali
značné prostriedky (cca tri milióny slovenských korún) do novej vzduchotechniky, ktorá je
v priestore už osadená, a do izolácie elektroosmózou, ktorá však potrebuje podporu
vonkajšej izolácie miestnosti aj zo strany Baštovej a Klariskej ulice, inak sa jej účinnosť
stráca a hrozí aj jej poškodenie. Vedenie knižnice neustále upozorňuje na tento problém; zo
strany magistrátu bolo prisľúbené, že podporí dokončenie rekonštrukcie Spoločenskej
miestnosti v budúcom roku. Tento priestor výrazne chýba knižnici najmä pri väčších
podujatiach, markantne pri podujatiach kultúrneho leta, keď sa kvôli počasiu musia účastníci
presúvať z letnej čitárne U červeného raka do Galérie Artotéka, ktorá má podstatne menšiu
kapacitu ako Spoločenská miestnosť.
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PLNENIE PLÁNU FINANČNEJ,
HOSPODÁRSKEJ A PERSONÁLNEJ ČINNOSTI
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V priebehu 1. polroka 2008 sa riešila postupná implementácia nového účtovného
programu WinIBEU pre verejnú správu, na základe čoho je účtovníctvo knižnice k 30. 6.
2008 spracované formou kvalifikovaného odhadu.

Čerpanie nákladových položiek za 1. polrok 2008
Ukazovateľ
VÝNOSY z hlavnej činnosti CELKOM
z toho :
- prevádzkové dotácie-transfery na činnosť
– mimoriadne účelové dotácie
- tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb
z toho:
- tržby z prenájmu
- tržby z refakt. energií / nájmy/
-iné ostatné výnosy, úroky
- grant
z toho: použitie prostriedkov fondu reprodukcie a rezervného
fondu na úhradu nákladov
zo štátneho fondu
od iných organizácií z prostriedkov štátneho rozpočtu
- tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
NÁKLADY na hlavnú činnosť – celkom
V tom:
- spotrebované nákupy
Z toho: spotreba materiálu
z toho: kancelárske potreby + ost. materiál
nákup kníh a periodík
pohonné hmoty
pracovné odevy a pomôcky
drobný hmotný majetok
spotreba energie
predaný tovar
- služby
z toho: opravy a údržba
cestovné
náklady na reprezentáciu
ostatné služby
z toho: výkony spojov
nájomné
drobný nehmotný majetok
- osobné náklady
z toho: mzdové
z toho: na základe dohôd o prácach vykonaných mimo
pracovného pomeru
náklady na sociálne poistenie
sociálne náklady, odchodné
z toho: príspevok na stravovanie
- dane a poplatky
- ostatné náklady
- odpisy, predaný majetok a rezervy
z toho: odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK v Sk
50 %-ný odvod hosp.výsledku (ak rozpočtované výnosy prekračujú
rozpočtované náklady) v Sk
Odvod z odpisov
Obstaranie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku
odpisovaného
+ opravy a údržba hmot. majetku
Krytie :
- predpokladaným zostatkom vo fonde reprodukcie k 31.12
- vytvorenými odpismi
„Z“ príspevkom na obstaranie dlhodobého majetku z rozpočtu mesta
- inými zdrojmi
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)
Priemerná mzda (Sk)

Plán
r. 2008
v tis. Sk

Skutočnosť
za 1.polrok 2008
v tis. Sk

%
Plnenia

23 930

10 705

44,73

22 120

9 200
108
1 243

41,59
69,06

275
61
74
80

48,00
740,00
-

23 930

11 625

48,58

3 300
1 800
440
1 050
20
20
270
1 500
2 300
570
33
21
1 676
300
365
230
17 550
12 450

2 013
1 188
267
714
11
2
194
825
837
60
6
17
754
120
176
34
8505
5 995

61,00
66,00
60,68
68,00
55,00
10,00
71,85
55,00
36,39
10,53
18,18
80,95
44,99
40,00
48,22
14,78
48,46
48,15

30
4 350
750
580
120
53
607
607

9
2 010
500
351
22
0
248
248

30,00
46,21
66,66
60,52
18,33
40,86
40,86

0

- 920

-

1 180

187

15,84

193
607
380

79
108

40,93
28,42

65,5
15 802

65,0
15 346

99,24
97,11

1 800

700
10
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Náklady na hlavnú činnosť za 1. polrok 2008 boli :

SPOTREBOVANÉ NÁKUPY CELKOM:

48,58 %
t.j. 11 625 tis. Sk

61,00 % /2 013 tis. Sk/

z toho:
Spotreba materiálu

66 % /1 188 tis. Sk/

633006 – kancelárske potreby a ostatné materiály
633009 – nákup kníh a
nákup periodík
633001 – nákup DHM
633010 – pracovné odevy a pomôcky
634001 – nákup PHM

Energie

267 tis. Sk
714 tis. Sk
194 tis. Sk
2 tis. Sk
11 tis. Sk

55,00 % /825 tis. Sk/

632001 - spotreba elektrickej energie
632001 - spotreba plynu
632002 - spotreba vody

SLUŽBY CELKOM:

276 tis. Sk
515 tis. Sk
34 tis. Sk

36,39 % /837 tis. Sk/

z toho:
635
- opravy a údržba
633 016 - reprezentačné
631 002 - cestovné

Ostatné služby boli čerpané na:

60 tis. Sk
17 tis. Sk
6 tis. Sk

44,99 % /754 tis. Sk/

Z čerpanej finančnej čiastky boli hradené služby za :
637004 – OLO, popl. za sprístupnenie on-line katalógu v systéme Dawinci
632002 – poplatky za strešnú vodu, stočné
632003 – telekomunikačné poplatky, poštovné, internet
637001 – školenia, semináre
637005 – servis výťahov, kontrola bezpečnosti, revízie
636001– nájomné
637004 – upratovacie služby, honoráre pre účinkujúcich, ozvučenie pri akciách

OSOBNÉ NÁKLADY CELKOM:

48,46 % /8 505 tis. Sk/

Mzdové náklady:

48,15 % /5 995 tis. Sk/
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Výsledky plnenia plánu práce za 2. Q 2008

P.č.
1.
2.
3.
4.
5.

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

Merná Skutočnosť
jedn.
2.Q 2007
osôb
t. Sk
t. Sk
t. Sk
Sk

64,2
2 591
2 591
0
13 461

Plán
2008
65,5
12 450
12 420
30
15 802

%
Skutočnosť plnenia
Index
2.Q 2008
ročného 2008/2007
plánu
64,8
99,54
1,01
3 090
24,82
1,19
3 081
24,81
1,19
9
0,00
0,00
15 849
100,30
1,18

Výsledky plnenia plánu práce za 1.polrok 2008

P.č.
1.
2.
3.
4.
5.

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

Merná
jedn.
osôb
t. Sk
t. Sk
t. Sk
Sk

Skutočnosť
1. polrok
2007
63,2
5 032
5 032
0
13 267

Plán
2008
65,5
12 450
12 420
30
15 802

%
Skutočnosť
Index
plnenia
1. polrok
ročného 2008/2007
2008
plánu
65
99,24
1,03
5 994
48,14
1,19
5 985
48,19
1,19
9
30,00
0,00
15 346
97,11
1,16

Komentár k výsledku plnenia plánu práce za 1. polrok 2008
Zamestnanci
Plánovaný počet zamestnancov v prepočítanom stave pre rok 2008 je 65,5 osôb.
Skutočnosť za 1. polrok 2008 je 65 zamestnancov v prepočítanom stave. Vo fyzických
osobách za sledované obdobie vykazujeme 74 osôb.
Plnenie oproti ročnému plánu je na 99,24%. Index rastu oproti roku 2006 je 1,03.
Zvýšenie počtu zamestnancov, a teda plnenie v súlade s plánom zamestnancov, očakávame
v nasledujúcom období z dôvodu rozšírenia výpožičných hodín a pokrytia služieb až do
večerných hodín.
Mzdové prostriedky celkom
Schválený záväzný ukazovateľ mzdové prostriedky celkom pre rok 2008 je vo výške
12 450 tis. Sk. Vo výške mzdových prostriedkov je zohľadnená úprava tarifných tried
pracovníkov v súlade s nariadením vlády č. 630/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2008 vo
výške 4 %, ako i zvýšenie počtu pracovníkov oproti roku 2008 z dôvodu rozšírenia služieb
čitateľom. Plnenie oproti ročnému plánu je na 48,19%, čo zodpovedá stavu pracovníkov.
Index rastu oproti roku 2007 je 1,19.
Ostatné osobné náklady
Ostatné osobné náklady pre rok 2008 sú plánované vo výške 30 tis. Sk. V 1. polroku
bolo čerpanie vo výške 9 tis. Sk na dohodu o brigádnickej práci študentov, na zabezpečenie
služieb v letnej čitárni U Červeného raka.
Priemerná mesačná mzda
Plánovaná priemerná mesačná mzda pre rok 2008 je vo výške 15 802,-Sk.
Skutočnosť v 1. polroku je 15 346,- Sk. Plnenie oproti ročnému plánu na 97,11 %, index
rastu oproti roku 2007 je 1,16.
Napriek rastu priemernej mesačnej mzdy oproti predchádzajúcemu roku, je výška
priemernej mzdy v našej organizácii najnižšia v rámci verejných knižníc v Bratislave a stále
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hlboko zaostáva za celoslovenským priemerom. Z tohto dôvodu pretrvávajú problémy
s obsadením pracovných pozícii mladými kvalifikovanými pracovníkmi.
Povinné odvody zamestnávateľa do poisťovní

46,21 % /2 010 tis. Sk/

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

66,66 % /500 tis. Sk/

DANE A POPLATKY:

18,33 % /22 tis. Sk/

ODPISY HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU:

40,86 % /248 tis. Sk/

Nákup investičného hmotného majetku za 1. polrok 2008:
- 2 ks sieťové rackové rozvádzače
- 2 ks klimatizačnej techniky, čerpadlo /do miestností so servermi/
Výnosy z hlavnej činnosti za 1. polrok 2008 celkom:

187 tis. Sk
108 tis. Sk
79 tis. Sk
44,73 % /10 705 tis. Sk/

Vlastné príjmy:
223 001 - zápisné, pokuty, ostatné knižničné služby

907 tis. Sk

212003 - prenájom
- refakt. energie z nájmov

275 tis. Sk
61 tis. Sk

223 004 - ostatné príjmy – burza kníh
242

- úroky z vkladov

Prevádzkové dotácie hlavného mesta SR Bratislavy
Kapitál. dotácie hl. m. SR Bratislavy
Poskytnutý grant Ministerstva kultúry SR

73 tis. Sk
1 tis. Sk
41,59 % /9 200 tis. Sk/
108 tis. Sk
80 tis. Sk

V Bratislave dňa 24. 7. 2008
Juraj Šebesta, PhD., v. r.
riaditeľ Mestskej knižnice v Bratislave
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