
SPRÁVA O VÝSLEDKOCH A ZÁVEROCH ROZBORU ČINNOSTI  

MESTSKEJ KNIŽNICE V BRATISLAVE  

ZA ROK 2019 

Mestská knižnica v Bratislave (ďalej len „knižnica“) 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 vďaka univerzálnemu zloženiu jej 

knižničného fondu, širokej ponuke knižnično-informačných služieb pre všetky vekové skupiny 

používateľov i návštevníkov alebo vďaka jej lokalizácii v centre mesta či finančnej prístupnosti. 

Knižnica v sledovanom období poskytovala služby verejnosti na týchto špecializovaných 

pracoviskách: 

 Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5 a letná čitáreň na nádvorí Klariská 16, 

 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 a umenovednej literatúry s Galériou Artotéka, Kapucínska 1. 

 

Knižnica v sledovanom období udržiavala a zlepšovala kvalitu knižnično-informačných 

služieb pre verejnosť tak, aby zodpovedala potrebám vedomostnej spoločnosti. Základným 

predpokladom toho je dôsledné dodržiavanie ustanovení zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach 

a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov 

kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch 

v znení neskorších predpisov zákona č. 38/2014 Z. z. 

  

V sledovanom období Mestská knižnica riešila dôležité veci v súvislosti s jej činnosťou: 

 

 Vďaka zvýšenému záujmu zo strany zástupcov mesta vrátane jeho vedenia o modernizáciu 

knižnice vznikla pracovná skupina vedená Michalom Hvoreckým, ktorá sa zaoberá 

smerovaním Mestskej knižnice, spoluprácou a možným prepojením bratislavských 

verejných knižníc aj presťahovaním  a pretvorením Úseku krásnej a cudzojazyčnej 

literatúry (UKCL z Laurinskej 5) do priestorov po Komerční banke, ktoré sú súčasťou 

areálu Kúpeľov Grössling. Tie majú prejsť rekonštrukciou. Zástupcovia MKB pripravovali 

s pracovnou skupinou magistrátu podklady pre medzinárodnú architektonickú súťaž na 

obnovu areálu kúpeľov. Knižničné priestory sú poňaté moderne, s ohľadom na súčasné 

štandardy; vďaka novým technologickým zariadeniam sa zmodernizujú služby. Paralelne 

s tým MKB bude v roku 2020 prehodnocovať funkcionalitu priestorov v budovách na 

Kapucínskej a Klariskej, aj s ohľadom na fond UKCL, ale aj ostatné fondy, aby si knižnica 

uchovala to, čo je cenné a hodnotné, a zároveň predstava nového usporiadania priestorov 

a fondov spĺňala súčasné štandardy.  

 

 V letnom čase realizovala revitalizáciu Oddelenia pre nevidiacich a slabozrakých 

(výmena svietidiel, položenie nového koberca), študovne odbornej literatúry (nová 

podlaha, nové stoly a stoličky) aj Úseku literatúry pre deti a mládež na Kapucínskej 3 

(úprava prízemia, nákup nových šatňových skriniek, otvorenie priestorov čitateľom).  

 

 Realizovala projekt obnovy a výmeny okien na budove Klariská 16, v súvislosti s tým 

boli pracoviská v tejto budove zatvorené od 23. 09. do 07. 10. 2019. Následne po výmene 

okien sa začala obnovovať fasáda zvonku na celej budove Klariská 16.  

 

 



2 
 

 S pomocou profesionálneho grafika začala riešiť vonkajšie označenie knižnice.  

 

 Zrealizovala celoslovenský odborný seminár s medzinárodnou účasťou Komunikačné 

stratégie knižnice v 21. storočí venovaný 119. výročiu založenia knižnice. 

 

V súlade s Plánom činnosti na rok 2019 sa knižnici ďalej podarilo: 

 

- dobré plnenie základných ukazovateľov činnosti 

 
Tab. 1  Plnenie hlavných ukazovateľov činnosti knižnice v roku 2019 – sumár v tabuľke 

Ukazovateľ Plán na rok 

2019 

Skutočnosť 

2019 

% plnenia ročného 

plánu 

Nákup nových dokumentov (kn. j.)      

z vlastného rozpočtu a z dotácie FPU 
4 000 6 210 155,3 % 

Čitatelia 7 420 7 767 104,7 % 

Výpožičky na pracoviskách 212 000 224 163 137,4 % 

Návštevníci knižnice spolu 217 000 240 312 110,7 % 

v tom návštevníci na pracoviskách 90 000 102 521 113,9 % 

návštevníci na podujatiach 25 000 32 123 128,5 % 

návštevníci  webových služieb 

spolu 
102 000 105 668 103,6 % 

v tom webového sídla 90 000 93 123 103,5 % 

prezentácia knižnice 

na FB 8 000 8 222 102,8 % 

FB prezentácia /letná 

čitáreň na Klariskej 

16 

4 000 4 323 108,1 % 

 

- dobré zvyšovanie nákupu dokumentov: nákup bol dlhšie poddimenzovaný, od 2015 

postupne rastie každoročne, k 31. 12. 2019 nákup nových dokumentov dosiahol 155,3 % 

plnenie ročného plánu vďaka zriaďovateľovi a finančnej podpore FPU na nákup nových 

kníh vo výške 13 000 €. Predpokladáme, že bude stále potrebné zvyšovanie o cca 10 – 15 

tis. EUR na klasické knihy aj na e-knihy z e-reading.cz, periodickú tlač a v budúcnosti 

audiovizuálne diela, najmä zvukové knihy, ale aj filmy.  

 

- podať úspešné žiadosti o granty: usilovali sme sa o podporu z rôznych zdrojov, FPU, BSK 

a MK SR, najmä na organizáciu podujatí na podporu čítania a propagáciu literatúry (cca 300 

ročne), s vrcholom počas leta v letnej čitárni, ktorej program je súčasťou ponuky BKLHS. 

Počet podujatí organizovaných MKB bol tento rok o niečo nižší, nakoľko sme letnú čitáreň 

prevádzkovali na nádvorí MKB na Klariskej 16. Knižnica získala na podporu svojej 

činnosti z grantových dotácií celkom 26 500 €: 9 600 € na kultúrne podujatia, 2 000 € na 

projekt pre vidiace a nevidiace deti Čítajme spolu 2019, 1 900 € na odborný celoslovenský 

seminár k 119. výročiu založenia MKB a 13 000 € na nákup nových kníh v roku 2019. 

 

- vďaka prideleným kapitálovým prostriedkom vo výške 132 000 € rekonštruovať staré a 

poškodené okná a fasádu na budove Klariská 16, práce sa  realizovali v 2. polroku 2019.   

 

- rokovať o zamedzení  komercionalizácie letnej čitárne U červeného raka:  
o priestore letnej čitárne U červeného raka sa rozpútali debaty s firmou Tera Trade, s.r.o., 

ktorá je majiteľom priľahlých budov na Michalskej a Zámočníckej ulici, už od júna 2018. 

Firma totiž deklarovala svoj zámer vytvoriť z čitárne záhradu pre svojich hotelových hostí, 

resp. reštauráciu v svojom objekte, ale v bezprostrednom susedstve so záhradou a podobne. 

S tým sme sa nestotožnili, situáciu riešime v spolupráci so zriaďovateľom v prospech 
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obyvateľov Bratislavy, v prospech čítania a kultúry a robíme všetko pre to, aby sme sezónu 

2020 otvorili na svojom pôvodnom mieste. V letnej čitárni U červeného raka sa mala v lete 

2019 rekonštruovať strecha na meštianskom dome Michalská 26. Tá sa nekonala. 

V rokovaniach s Tera Trade aj s podporou mesta pokračujeme. Kvôli padajúcim kúskom 

škridly knižnica presunula funkcie letnej čitárne na bezpečné nádvorie Klariská 16, kde 

čitáreň poskytovala služby a realizovala podujatia Kultúrneho leta 2019 od 3. júna do 28. 

augusta 2019. Vzhľadom na komornejší charakter nádvoria i presun samotný boli výkony na 

tomto mieste nižšie.  

 

Knižnica žila podujatiami – zrealizovala 475 podujatí pre 32 123 návštevníkov. Od čitateľov 

a priaznivcov priebežne získava poďakovania či odporúčania na FB knižnice. 

 

Medzi nosné podujatia 1. štvrťroka 2019 patril 20. ročník celoslovenského podujatia 

Týždeň slovenských knižníc, uskutočnil sa v termíne 04. 03. – 08. 03. 2019.  29. marca 2019 

od 19:00 h do soboty 30. marca 2019 do 08:00 h sa realizovala Noc s Andersenom. Slávnostné 

vyhodnotenie súťaže vlastnej tvorby bratislavských školákov Bratislava, moje mesto 2019 – 9. 

ročník, ktorá bola vyhlásená v januári, sa uskutočnilo 6. júna 2019 v priestore Pod knižnicou, 

Klariská 16. Do súťaže prišlo 476 výtvarných a 233 literárnych prác na témy „Nová atrakcia 

v Bratislave“, „Významný bratislavský dom“, „Duchovia Bratislavy“, „Teraz je Bratislavský hrad 

môj“. Víťazov vyhlásil Martin Vanek. Podujatie sa konalo pod záštitou primátora hl. m. SR 

Bratislavy.  

 

Nosným podujatím v 2. štvrťroku 2019 boli Bratislavské mestské dni 2019, počas ktorých  

sa na nádvorí Klariská 16 realizovala obľúbená Bratislavská burza kníh v trvaní 25. 04. – 30. 04. 

2019. Navštívilo ju 11 300 návštevníkov, ktorí sa zakúpili 14 575 kníh (1ks za 0,50 €). Utŕžené  

finančné prostriedky vo výške 7 287.50 € boli použité na nákup zvukových kníh a modernizáciu 

Oddelenia pre nevidiacich a slabozrakých, ako aj na nákup nových dokumentov do fondov MKB. 

Počas bezplatného víkendu 27. 04. – 28. 04. sa v knižnici bezplatne zaregistrovalo 172 nových 

čitateľov. 

 

Nosným podujatím v 3. štvrťroku 2019 boli podujatia Kultúrneho leta a Hradných 

slávností Bratislava 2019 realizované v náhradnej letnej čitárni na nádvorí Klariská 16. 

 

KULTÚRNE LETO A HRADNÉ SLÁVNOSTI BRATISLAVA 2019 

 

V letnej čitárni na nádvorí Klariská 16 sa kultúrne leto rozprúdilo s týmito podujatiami v rámci 

projektov: 

 

- Litera-túrou k zážitkom: 

cestopisná prednáška Zuzany Grochelovej Sladké hry sedmohradské, rozprávanie Krakov: 

kamarátstva, kaskadérske kúsky a kalamity, literárne kvízy s Dadom Nagyom, vystúpila 

Soňa Horňáková s knihou Medzi mnou a mnou, čím sme ju predstavili ako všestrannú 

umelkyňu, konal sa aj hudobno-dramatický večer Poetri. 

 

- Čítajme slovenskú literatúru: počas troch májových dní prebiehalo Čítanie na zastávke 

Kapucínska – čítali známi herci z kníh, ktoré sú v tomto roku nominované na cenu Anasoft 

Litera. Samostatne vystúpili finalisti Anasoft litera 2019 Vanda Rozenbergová a Juraj 

Kováčik. Svoje knihy predstavili Pavol Rankov a Rasťo Piško, Karel Klatt: Květ se větrem 

uklání včelám, Ema Umlauf: Číslo na tvojom predlaktí je modré ako tvoje oči. S Mirkou 

Ábelovou a Simonou Dolníkovou sme si užili večer poézie v letnej čitárni. V septembri 

prebiehalo opäť Čítanie na zastávke Kapucínska – Ľubica Vrablicová, Dado Nagy, Lenka  

Libjaková a ďalší herci čítali z kníh, ktoré témou pripomínali korunovačné slávnosti 
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v Bratislave. Aj Tomáš Berka a Ivan Szabó predstavili Bratislavu v literatúre. Soňa Bulbeck 

Lučinová prezentovala knihu Púštne srdce. 

 

- Svety ukryté v knihách: literárny kvíz s Dadom Nagyom, náučné prednášky paleontológa 

Dušana Valenta, Komiksový workshop s redaktormi časopisu Bublina. 

 

- Čítanie, čo nenudí: Veľká záchrana králika, divadelné predstavenie Pinocchio. 

 

Knižnica pripravila 86 podujatí pre znevýhodnené skupiny obyvateľov (seniorov a zrakovo 

znevýhodnených, ktoré navštívilo spolu 3 560 návštevníkov. Pre deti do 15 rokov bolo 

zrealizovaných 103 podujatí s návštevnosťou 3 296 detí. 

 

Mnoho ďalších podujatí a výstav za sledované obdobie je zverejnených v archíve podujatí a výstav 

na www.mestskakniznica.sk.  

 

NÁKUP NOVÝCH KNÍH A DOKUMENTOV  

 

Rok 2019 bol priaznivý pre nákup a doplňovanie knižničného fondu knižnice tak zo strany 

zriaďovateľa, ako aj zo strany Fondu na podporu umenia.  

 

Celkový prírastok kúpou (knihy aj špeciálne dokumenty) z vlastného rozpočtu (4 828 

kn.j) a z finančnej podpory FPU (1 382 kníh) predstavuje spolu 6 210 nových dokumentov, čo je 

najviac za posledných 5 rokov. Dlhé roky bol nákup nových kníh v knižnici výrazne finančne 

poddimenzovaný. Preto nákup z posledných rokov dáva nádej, že ak dobrá finančná situácia potrvá 

i v ďalších rokoch, naša knižnica s regionálnou funkciou pre obyvateľov hlavného mesta Bratislava 

udrží úroveň, ktorú bežne dosahujú niektoré mestské verejné knižnice v mestských častiach.  

V roku 2019 celkovo darom i kúpou do knižnice pribudlo 7 446 nových dokumentov, 

z toho bolo  6 679 kníh a 767 špeciálnych dokumentov.  

 
Tab. 2  Prehľad počtu čitateľov, prírastku nových kníh kúpou a jeho prepočtu na 1 registrovaného čitateľa 

za roky 2015 – 2019  
ROK 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet registrovaných čitateľov 7 223 7 740 7 665 7 701 7 767 

Prírastok nových kníh získaných kúpou 2 061 3 571 4 196 4 387 5 553 

Prírastok nových kníh na 1 registrovaného 

čitateľa za rok 
0,29 0,46 0,55 0,57 0,71 

 

  Priemerná cena knihy pri nákupe dosiahla výšku 10,20 €. Priemerná cena špeciálneho 

dokumentu dosiahla výšku 7,80 €. Stav nákupu by sme radi udržiavali priebežne, teda nakupovali 

rovnomerne a pravidelne počas celého roka, nakoľko najmä dobrý nákup nových kníh ovplyvňuje 

počet registrovaných čitateľov, návštevnosť i výpožičky knižnice.   

 

Čitatelia cítili prílev nových kníh v roku 2019, knižnica zaregistrovala za čitateľa 7 767 

čitateľov, čo je o 66 viac ako v roku 2018. Priaznivo sa vyvíjali aj výpožičné služby poskytnuté 

v počte 224 163, aj keď v porovnaní s rokom 2018 je ich počet nižší o 11 550 z dôvodu zatvorenia 

prevádzky v letnej čitárni U červeného raka. Napriek tomu konštatujeme zvýšenie počtu výpožičiek 

na pracoviskách knižnice, ktoré tento celkový rozdiel znížili.  

 

Nákup časopisov 

V roku 2019 do knižnice prichádzalo 218 titulov časopisov, z toho 49 titulov zahraničných 

periodík. Medzi časopismi boli v ponuke periodiká v českom jazyku, maďarskom, nemeckom 

a anglickom jazyku. Výber bol pestrý, celkovo knižnica za rok 2019 poskytla 35 544 výpožičiek 

http://www.mestskakniznica.sk/
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periodík, z nich 5 853 požičala v lete na čítanie letná čitáreň Klariská16 a 1 704 hudobná čitáreň 

na Kapucínskej 1. 

 

STAV KNIŽNIČNÉHO FONDU (KF) K 31. 12. 2019 
 

Tab.3  Stav a finančná hodnota KF k 31. 12. 2019 
 

KF   Počet dokumentov (kn. j.)   Finančná hodnota v €  

Stav KF k 31. 12. 2018  256 611  885 970,589  

Prírastok KF v roku 2019  7 446  71 161 

Úbytok KF v roku 2019  7 286  23 624 

Stav KF k 31. 12. 2019  256 771  933 507,589 

 

VÝPOŽIČKY NA PRACOVISKÁCH KNIŽNICE 

 

V sledovanom období knižnica zrealizovala na pracoviskách 224 163 výpožičiek, z nich sa požičalo 

173 607 kníh, 35 544 periodík a 15 012 ostatných dokumentov. Z celkového počtu výpožičiek bolo 

181 481 absenčných a 42 682 prezenčných výpožičiek.  

 

ČITATELIA A NÁVŠTEVNÍCI KNIŽNICE 

Služby knižnice využívalo 7 767 registrovaných čitateľov, z nich 1 545 čitateľov do 15 rokov.  

Knižnicu celkom navštívilo 134 644 fyzických návštevníkov, ktorí navštívili počas roka pracoviská 

knižnice (102 521) a knižničné podujatia (32 123). Medzi obľúbené služby patrili miesta verejného 

prístupu na internet na 29 počítačoch (24 090 návštevníkov) a služba Wifi (2 472 návštevníkov), 

ktoré v roku 2019 spolu využilo 26 562 používateľov. 

 

Plnenie ukazovateľa schváleného programu MKB k 31. 12. 2019 

Program: „4. 2 Kultúra“, podprogram: „Organizácia kultúrnych aktivít“, schválený zámer 

podprogramu: „Vysoký štandard kultúrnosti hlavného mesta“. 

Cieľ programu pre Mestskú knižnicu v Bratislave: Elektronizácia a internetizácia knižnice 

Merný ukazovateľ: počet používateľov internetu 

 
Tab. 4 Hodnotenie plnenia plánu ukazovateľa k 31. 12. 2019 

 

Ukazovateľ 
Skutočnosť k 31. 12. 

2019 
Skutočnosť k 31. 12 2018 % Index rastu 19/18 

Počet 

používateľov 

internetu 

26 562 26 431 100,5 1,0049 

  

Plán na r. 2019 oproti roku 2018  – nárast o 0,5 % ročne. 

Skutočnosť k 31. 12. 2019 oproti 31. 12. 2018 =  nárast o 0,5 %. 

Plnenie ukazovateľa sa podarilo vďaka neutíchajúcemu záujmu verejnosti a čitateľov o bezplatný 

prístup k internetu. 

A na záver: Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry pripravil v tomto roku pre čitateľov päť 

knižných kvízov. Prvý sa realizoval v marci počas Týždňa slovenských knižníc, druhý sa realizoval 

v lete ako Letný knižný kvíz, tretí – Historický kvíz – v októbri k 119. výročiu založenia knižnice, 

štvrtý pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie a posledný piaty bol Mikulášsky knižný kvíz  

zverejnený od 02. 12. do 06. 12. 2019. Zo strany čitateľov bol o ne záujem. Knižné výhry potešili 

každého výhercu. 



6 
 

 

Knižnica sa potešila aj z úspechu vo výchove vodiaceho psíka Grétky, o ktorú sa rok starala 

pracovníčka Oddelenia pre nevidiacich a slabozrakých Veronika Farbová. Počas dňa bola Grétka 

v knižnici a stala sa obľúbeným maskotom čitateľov i zamestnancov knižnice. O labradorku Grétku 

prejavilo záujem združenie pre nevidiacich v Nemecku, kam sa Grétka od septembra 2019 

presťahovala. Tam absolvuje ďalšie výcviky a keď ich úspešne zvládne, bude slúžiť nemecky 

hovoriacemu nevidiacemu človeku. 
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Čerpanie nákladových položiek k 31. 12. 2019 

 
 

Ukazovateľ 

 

Skutočné 

čerpanie za r. 

2018 

v € 

Upravený plán 

na rok 2019 

v € 

Skutočnosť k 

31.12.2019 

 

% 

Plnenia 

Index  

plnenia 

2019/ 

2018 

VÝNOSY z hlavnej činnosti CELKOM 1 061 831,55 1 210 932 1 209 320,08 99,87 1,14 

z toho :      

      

      

602 - tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb 78 011,18 81 293 76 586,85 94,21 0,98 

z toho:  tržby z knižničnej činnosti (hlavnej) 

                     z toho  tržby z burzy kníh 

43 105,10 

7 820,00 

46 044 

7 288 

41 512,59 

7 287,50 

90,16 

99,99 

0,96 

0,93 

             tržby ostatné 
             tržby z prenájmu 
            + tržby z refakturovaných energií  /nájmy/ 
641 – tržby z predaja  hmotného majetku 
648 – ostatné výnosy,vratky, odškodnenia 

126,80 

29 669,22 

5 110,06 

0 

1 367,43 

376 

34 873 

 

0 

701 

375,87 

29024,59 

5673,80 

- 

700,57 

99,97 

99,50 

 

-   

   99,94 

2,96 

 0,98 

 

- 

0,51 

653 – zúčtovanie ost. rezerv z prevádz. činnosti 38,30 0 3 452,00 - - 

66 – úroky, kurzové zisky 0 0 0 - - 

691- výnosy z bežných transferov od zriaďovateľa 902 328,70 1 052 041 1 052 039,92 99,99 1,17 

692- výnosy z kapitálových transferov od zriaďovateľa 44 180,20 49 740 49 385,00 99,29 1,12 

693- výnosy z bežných transferov od ost. subj.(MK SR,BSK,FPÚ) 35 250,00 26 501 26 500,00 99,99 0,75 

694- výnosy z kapital.transferov od ost. subjektov (MK SR) 
697 –výnosy z bežných transferov od subj. mimo VS 

655,74 

- 

656 

- 

655,74 99,96 

- 

1,00 

NÁKLADY na hlavnú činnosť – CELKOM 1 061 830,40 1 210 932 1 209 319,20 99,87 1,14 

v tom:      

50- spotrebované nákupy 146 581,31 197 715 196 484,82 99,38     1,34 

 z toho: 501-spotreba materiálu + knihy a časopisy 83 473,88 144 931 144 924,77 99,99 1,73 

       z toho: kancelárske potreby + ost. materiál 
                                      materiál – grantové transfery 
                                      materiál – nákup  z burzy kníh 

15 995,31 

893,89 

96,50 

22 888 

941 

- 

22 884,17 

940,67 

- 

99,98 

99,96 

- 

1,43 

1,05 

 

                   nákup kníh a periodík 
                   nákup kníh z prostr. získaných z burzy kníh 
                   nákup kníh – grantové transfery 
                   pohonné hmoty 

43 201,84 

7 147,65 

6 600 

401,76 

61 243 

7 288 

13 000 

547 

61 243,28 

7 287,50 

13 000,00 

546,46 

100,00 

100,00 

100,00 

99,90 

1,42 

1,02 

1,97 

1,36 

                   pracovné odevy, pomôcky 71,55 168 167,49 99,70   2,34 

 krátkodobý hmotný majetok 8 489,53 38 856 38 855,20 99,99 4,58 

                   krátkodobý hmotný majetok z burzy kníh 
                   krátkodobý hmotný majetok z grantov 

575,85 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

           502 -spotreba energie 63 107,43 52 784 51 560,05 97,68 0,82 

           504 -predaný tovar   -   

51- služby 94 870,08 78 648 78 411,78 99,70 0,83 

       z toho:511 - opravy a údržba 10 972,17 11 011 11 010,35 99,99    1,00 

                  512 -cestovné 335,79 771 770,07 99,88 2,29 

                  513 -náklady na reprezentáciu 482,50 497 496,70   99,94 0,93 

                  518 -ostatné služby (+ čerpanie z grantov) 83 079,62 66 369 66 134,66 99,65 0,80 

                         - z toho : výkony spojov, telekomunikačné služby 8 015,35 6 921 6 910,96 99,85 0,86 

                                        softvér a licencie 
                                        kultúrna činnosť – granty  

795,60 

27 756,11 

1 314 

12 560 

1 313,60 

12 559,33 

99,97 

99,99 

1,65 

0,45 

52 - osobné náklady 763 016,46 875 226 875 218,35    100,00 1,15 

        z toho:521 – mzdové náklady 542 023,87 614 994 614 993,22 100,00 1,14 

                          - dohody – mimopracovný pomer 1210,90 805 805,00 100,00 0,67 

                   524,525 - náklady na sociálne poistenie, prísp. DDP 183 490,50 209 423 209 418,32 100,00 1,14 

                   527 -sociálne náklady 37 502,09 50 004 50 001,81 100,00 1,33 

                           z toho: príspevok na stravovanie 27 016,50 32 293 32 293,00 100,00 1,20 

53 - dane a poplatky 8 204,29 7 933 7 932,12 99,99 0,97 

54,56- ostatné náklady 566,06 1 014 876,43  86,43 1,55 

55 - odpisy, predaný majetok a rezervy 48 592,20 50 396 50 395,70 100,00 1,04 

z toho: odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 45 140,20 50 345 50 345,00 100,00 1,12 

tvorba  rezerv 3 452,00 51 50,70    99,41 0,01 

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK +1,15 0 +0,88 - - 

Obstaranie dlhod. nehmotného a dlhod. hmot majetku  odpisovaného 76 952,58 132 000 121 601,00 92,12 1,58 

Krytie: - obstarané z kapital. prostr. zriaďovateľa 76 952,58 132 000 121 601,00 92,12 1,58 

- inými zdrojmi      

Priemerná mesačná mzda 860,56 940,36 980,29 104,25 1,14 

Priemerný prepočítaný stav pracovníkov /osoby/ 52,37 54,50 52,28 95,93 1,00 
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Komentár k čerpaniu nákladových položiek k 31. 12. 2019 

     

 Výnosy z hlavnej činnosti celkom k 31.12.2019 boli vo výške 1 209 320,08 €. Vlastné príjmy 

dosiahli k 31.12.2019 výšku 76 586,85 €. Bežný transfer od zriaďovateľa bol poskytnutý  vo výške  

1 052 041.- € a čerpaný  v celkovej výške 1 052 039,92.- €.  

     Náklady organizácie na bežnú činnosť k 31.12. 2019 boli vo výške 1 209 319,20 €. Z toho  

osobné náklady boli  875 218,35 €, mzdové náklady ako záväzný ukazovateľ k 31.12. 2019 neboli 

prekročené, 

ich výška čerpania bola 614 993,22 €, t.j. 100,00 % ročného plánu. 

     Hospodársky výsledok  k 31.12. 2019 bol   + 0,88 €. Transfer od zriaďovateľa bol takmer 

vyčerpaný, zostatok nevyčerpaného transferu bol 0,94 €. 

     Na investície bol MKB schválený transfer vo výške 132 000.- € na realizáciu akcie „Výmena 

okien a obnova fasád z ulice  a dvora na budove knižnice na Klariskej č. 16 v Bratislave“. Čerpanie 

na základe uskutočnených verejných obstarávaní bolo vo výške 121 601,00 €. 

Náklady 

Spotrebované nákupy                                                   196 484,82 € 

z toho: 

 

- kancelárske potreby a ostatný materiál:                          22 884,17 €  

- kancelársky materiál – grantové transfery                                                                                         940,67 € 

Nakúpený a spotrebovaný bol materiál na údržbu, spotrebný materiál drobného charakteru pre jednotlivé 

úseky a oddelenia knižnice,  kancelársky materiál, tonery, materiál na chod prevádzok  materiál k burze kníh 

a k údržbe troch budov.  

Čerpanie položky k 31.12.2019 bolo o 43 % vyššie ako v r. 2018 hlavne z dôvodov vyšších nákladov 

na údržbu starých budov. 

- nákup kníh  (aj zahraničnej literatúry)                                                                49 520,97 € 

- nákup tlače (aj zahraničnej tlače)                                                                                                  11 722,31 € 

- nákup kníh z prostriedkov z burzy kníh                                                                                           7 287,50 € 

- nákup kníh z grantových prostriedkov ( FPÚ)                                                                               13 000,00 €                                                                                         

         spolu                                                                                                                                          81 530,78 € 

Náklady na nákup kníh a tlače z vlastných negrantových prostriedkov  bol oproti predchádzajúcemu 

roku vyšší o 36 %, t.j. o 18 181,29 €.                             

Nákup kníh a časopisov zabezpečuje Úsek fondov na základe požiadaviek Akvizičnej komisie (zloženej 

z vedúcich zamestnancov knižnice), ktorá zohľadňuje odborné aj finančné možnosti doplňovania fondu.  

Celkový objem nákupu kníh a tlače z vlastných i cudzích zdrojov sa v súlade so schválenou koncepciou 

rozvoja MKB postupne zvyšuje, nákup z vlastných zdrojov je však ešte stále potrebné navýšiť 

a perspektívne sa zamerať aj na nákup tlače – viac denníkov, zahraničnej a odbornej tlače aj 

s ohľadom na čitáreň knižnice.  Potreba navýšenia vyplýva aj z porovnania s inými verejnými 

knižnicami v BA a SR.  

 

- pohonné hmoty:                  546,46 € 
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Nákup a spotreba PHM pre služobné motorové vozidlá, ktoré zabezpečujú dovoz a prevoz kníh, tlače, 

drobné nákupy, odvoz pri služobných cestách. Čerpanie bolo oproti predchádzajúcemu roku vyššie o 

36 % z dôvodu častejších výjazdov na nákupy, dovoz kníh a služobné cesty.  

 

- pracovné odevy, obuv, pomôcky                                                                                                         167,49 € 

- krátkodobý  hmotný majetok                                                           38 855,20 € 

 

Zakúpené boli rudla, skrutkovač, vysávače, čerpadlo do kotolne, ohrievače vody, stoličky kancelárske, 

stoličky plastové na dvor – čitáreň, stoličky do hudobného štúdia a spoločenskej miestnosti, stojany, stoly, 

skrine, kuchynská linka, šatňové skrine (2 161,20) , koberec, mikrovlnka, regále, uhlová brúska, pohovky do 

oddelení, kávovar, skrine, skrinky, regále a stoly do kancelárií, dátové úložisko, DVD veža, frézovačka, 

anténa, tlačiareň, vŕtačka s príklepom, hoblík elektrický, prebaľovací pult na odd. pre deti, vešiak, 

knihovnícke vozíky, odvlhčovač, čítačky e-kníh, tablety na e-knihy, osobné počítače a monitory (13 895,99 

€) atď. 

  

Čerpanie  na tejto položke bolo z dôvodu nutnosti nahradenia vyradeného, opotrebovaného hmotného 

majetku novým a aj z dôvodu potreby umiestňovania väčšieho objemu nových kníh  na oddeleniach. 

- spotreba energií:                          51 560,05 €  

Náklady na  energie boli o 18 % nižšie oproti predchádzajúcemu roku nielen z dôvodu šetrenia a úsporných 

opatrení (napr. výmeny žiaroviek za úsporné), ale  hlavne z dôvodu výmeny okien  z ulice na budovách 

Kapucínska 1 a 3 ( šetrenie nákladov na kúrenie).  

Služby celkom:                                 78 411,78 € 

z toho: 

- opravy a údržba:                            11 010,35 € 

Bola vykonaná  oprava vykurovacieho systému, servis a oprava kotlov, výmena regulátorov tlaku plynu 

v kotolniach, demontáž starých a montáž nových radiátorových ventilov v budove Klariská 16, 

elektromontážne práce, pokládka PVC do študovne odborného oddelenia, pokládka laminátovej podlahy 

v kanceláriách na Klariskej 16, murárske a maliarske práce v priestoroch knižnice. 

Budovy a vybavenie knižnice sú staršie, priebežne, každoročne podľa finančných možností sa ich darí 

obnovovať. Náklady na opravy a údržbu boli k 31.12.2019 na úrovni predchádzajúceho roka. 

- cestovné:                                 770,07 € 

Zamestnancom boli preplatené náklady na služobné cesty.  

- reprezentačné výdavky:                  496,70 € 

Nákup občerstvenia na porady riaditeľa organizácie, vedúcich pracovníkov a pre návštevy z iných 

organizácií. Náklady boli na úrovni predchádzajúceho roka. 

 

- ostatné služby:             66 134,66 € 

 z toho z vlastných zdrojov bolo čerpané                                                      53 575,33 € 

             z grantov (MK SR, BSK, FPÚ) bolo čerpané                                   12 599,33 € 

V položke ostatné služby sú zahrnuté : 

-      poštovné a poplatky za poštový priečinok, 

- poplatky za strešnú vodu, stočné, 

- poplatky za internetové pripojenie,  
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- poplatky za aktualizácie a údržbu počítačových programov, 

-      poplatky za školenie zamestnancov, 

-      revízie, 

-      telefónne poplatky,  

- nájomné a energie (Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská ul. č. 5), 

-      upratovanie v budove Kapucínska 1 

-      preplatenie zmlúv o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu a ostatné mimoriadne služby 

       aj z grantových zdrojov. 

Osobné náklady :                                                                                       875 218,35 €                                                                                                          
z toho: 

- mzdové náklady                                        614 993,22 € 

- náklady na dohody – mimopracovný pomer                                                                                  805,00 € 

Výsledky plnenia plánu práce za I.- IV. štvrťrok 2019 

 

P. č. 

 

Ukazovateľ 

 

Mer. j. 

Skutoč. I.- 

IV.štv. 

2018 

Uprav. 

plán na 

rok 2019 

Skutoč. 

I.-IV.štv. 

2019 

% pln. 

roč. 

plánu 

Index 

2019 

/2018  

1. Pracovníci (prepočítaný stav) osôb 52,37 54,50 52,28   95,93 1,00 

2. Mzdové náklady a dohody EUR 542 023,87 615 799 615 798,22 100,00 1,14 

3. Mzdové náklady  EUR 540 812,97 614 994 614 993,22   100,00 1,14 

4. Dohody – mimopracovný pomer EUR 1 210,90     805 805,00 100,00     0,66 

5. Priemerná mesačná mzda EUR 860,56 940,36 980,29 104,25 1,14 

 

Komentár k výsledku plánu práce k 31. 12. 2019 

 
Pracovníci 

V roku 2018 bol plánovaný prepočítaný stav pracovníkov 54,5 osôb. Skutočnosť za  rok 2019 je 52,28 osôb. 

Vo fyzických osobách je stav pracovníkov 58 osôb. Plnenie časového plánu na prepočítaný stav pracovníkov 

je 95,93 %. Index oproti porovnateľnému obdobiu r. 2018 je 1,0. 

 

Mzdové prostriedky celkom 

Záväzný ukazovateľ mzdových prostriedkov na r. 2019 je vo výške 614 994.- €. Čerpanie bolo vo výške 

614 993,22 €. Záväzný ukazovateľ nebol prekročený. 

 

Dohody – mimopracovný pomer 
Dohody – mimopracovný pomer boli čerpané za rok 2019  vo výške 850,00 €. 

 

Priemerná  mesačná mzda 

Priemerná mesačná mzda v r. 2019 bola vo výške 980,29, čo je čerpanie oproti ročnému plánu 104,25 %. 

Index rastu za rovnaké obdobie minulého roka je 1,14. Nárast priemernej mesačnej mzdy je z dôvodu PN 

a čerpania materskej  a rodičovskej dovolenky pracovníčok. 

Výška priemernej mesačnej mzdy bola vyššia hlavne z dôvodu valorizácie platov k 1.1.2019, stále však 

ostáva pod celospoločenským priemerom, ako aj pod priemerom BSK, kde bola priemerná hrubá mzda cca 

1 400 EUR. Nižšie mzdy spôsobujú problém s náborom nových pracovníkov, zvlášť mladých 

a kvalifikovaných.   

Povinné odvody do poisťovní (ZP, SP):                                     209 418,32 € 

Sociálne náklady:              50 001,81 € 

z toho: 

- stravné:                               32 293,00 € 
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Pre zamestnancov bolo zabezpečené stravovanie prostredníctvom stravovacích lístkov firmy DOXX 

v hodnote 1 lístok/4,00 €.  

- tvorba sociálneho fondu:                                                                                                                 7 531,81  € 

 

- odchodné  a odstupné                                                                                                                      4 136,00  € 

 

- príspevok na rekreačné poukazy zamestnancom                                                                         3 221,86 € 

            

- náhrada za PN:                                                                                                                                   2 819,14 €   

Vyplatená bola suma 2 819,14 € pre zamestnancov MKB pri práceneschopnosti za prvých 10 dní na základe 

platnej vyhlášky.  

 

Dane a poplatky:                            7 932,12 € 

Suma predstavuje poplatky za odvoz odpadu, koncesné poplatky, ostatné poplatky a dane, daň z príjmu 

z nájmov nebytových priestorov. 

 

Ostatné náklady:                                           876,43 € 
Poplatky za členské príspevky v knihovníckych spolkoch, bankové poplatky, poistné a ostatné drobné 

náklady organizácie. 

 

 Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného  majetku, rezervy:                                   50 395,70 € 

- odpisy                                                                                                                                              50 345,00 € 

- tvorba rezerv                                                                                                                                          50,70 € 

 

Čerpanie na položke dlhodobého hmotného a nehmotného majetku  k 31. 12. 2018 bolo vo výške 

121 601,00 €  a to na výmenu okien a obnovu fasád z ulice a dvora  na budove knižnice Klariská č. 16  

v Bratislave. 

                                                            Výnosy  
 
Tržby za predaj vlastných služieb                                                                           1 209 320,08 €                         

 

Z toho príjmy z knižničnej činnosti boli vo výške  34 225,09 €, príjmy z burzy kníh boli vo výške 7 287,50 € 

a príjmy z nájmov  s energiami vo výške 34 698,39 €, ostatné tržby 375,87 €. 

 

Tržby z predaja hmotného majetku                                                                                                                0 € 

Ostatné výnosy, vratky, odškodnenia                                                                                                  700,57 € 

Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti                                                                    3 452,00 €  

Úroky                                                                                                                                                                0 € 

Výnosy z bežných transferov od zriaďovateľa                                                                         1 052 039,92 €  

Výnosy z kapitálových transferov od zriaďovateľa                                                                      49 385,00 € 

Výnosy z bežných transferov od ost. subjektov (MK SR, FPÚ, BSK)                                         26 500,00 €  

Výnosy z kapitálových transferov od ost. subjektov  (MK SR)                   655,74 € 

 

V Bratislave dňa 30. 01. 2020                                                 

Mgr. Juraj Šebesta, PhD., v. r. 

riaditeľ Mestskej knižnice v Bratislave 
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