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MKB si v roku 2020 pripomenula 120. výročie od založenia. Služ-

by, ktoré obyvateľom a obyvateľkám Bratislavy poskytuje, sa 

stali nosným motívom kampane Okrem kníh, ktorá počas ok-

tóbra prebiehala prostredníctvom výstavy vo výkladoch knižni-

ce, citylightovej kampane a microsite okremknih.sk. Pre odbor-

nú verejnosť sa 30. 9. konal seminár Funkčný dizajn a moderná 

architektúra knižníc.

Vzhľadom na pandémiu aj MKB zaznamenala pochopiteľný 

pokles všetkých aktivít, ktoré vyžadujú osobnú návštevu. Bezpre-

cedentná situácia však znamenala zároveň aj posilnenie prí-

tomnosti knižnice v online priestore a rozvoj služieb. Vyššiu kvalitu 

používateľského zážitku priniesla možnosť platby cez terminál, 

online registrácie či zjednotenie katalógu tak, aby zahŕňal aj 

elektronické zdroje. Tie sa tešili veľkému záujmu a knižničný fond 

bol tak rozšírený nielen o 6 485 nových zakúpených dokumen-

tov, ale aj prístupy do portálu Palmknihy (10 000 e-kníh do-

stupných aj na diaľku) a databáz PressReader (viac ako 6 000 

elektronických denníkov a magazínov) a EBSCO (47 000 elektro-

nických kníh z beletrie a populárno-náučné knihy).

Po pätnástich rokoch vo funkcii riaditeľa ukon-

čil svoje pôsobenie Juraj Šebesta. Od 1. 8. 2020 

naňho vo funkcii nadviazal Tomáš Štefek. S no-

vým vedením začal proces aktualizácie identity 

MKB. V rámci neho bolo realizovaných viacero 

prieskumov a celý tím knižnice absolvoval niekoľ-

ko workshopov zameraných formovanie budúcej 

identity a značky, nových služieb, formulovania 

stratégie a nastavovanie zmien.  

okremknih.sk
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-u7_PB5RXt4b_jVBOXEMTFjcu5UI5R0_
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-u7_PB5RXt4b_jVBOXEMTFjcu5UI5R0_
https://www.mestskakniznica.sk/sk/e-knihy-ereading
https://www.mestskakniznica.sk/sk/databazy-a-bezplatne-e-zdroje
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214 552 kníh

169 886 zrealizovaných 
výpožičiek 

8 830 používateľov/iek 
internetu

9 899 e-kníh

4 548
výpožičiek e-kníh

63 633 osobných 
návštev na

pracoviskách

42 138 špeciálnych
dokumentov

5 818 registrovaných 
používateľov/iek

107 521 návštev
webstránky

a Facebooku



4

Sp
rá

va
 o

 č
in

n
o

st
i z

a
 ro

k 
20

20

Získané dotácie

Účelové dotácie od zriaďovateľa

36 400 € spolu

Komunitný priestor pre ľudí 
prichádzajúcich o zrak,
Nadácia VUB

Svety ukryté v knihách,
Fond na podporu umenia

Funkčný dizajn a architektúra 
knižníc (seminár k 120. výročiu MKB), 
Fond na podporu umenia

Multifunkčná miestnosť Úseku
literatúry pre deti a mládež

Vybudovanie prístrešku v Letnej 
čitárni U červeného raka

ID knihovny – Společnou
komunikací k identitě organizace

Litera-túrou k zážitkom,
Fond na podporu umenia

5 000 €

2 300 €

1 500 €

8 400 €

3 600 €

11 600 €

4 000 €
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Rozvíjané boli aj viaceré služby, ktoré zohľadňujú potreby zrani-

teľných skupín, najmä zdravotne znevýhodnených a seniorov. 

S podporou Nadácie VUB v rámci Oddelenia pre nevidiacich 

a slabozrakých prebiehali komunitné stretnutia pri očnej jóge, 

tréningoch pamäti či prednáškach. Rozšírila sa ponuka zvuko-

vých kníh a spoločenských hier pre zrakovo znevýhodnených. 

Na pracoviská na Kapucínskej a Laurinskej boli zakúpené špe-

ciálne lupy pre ľudí, ktorí majú ťažkosti s čítaním štandardných 

kníh. Pre zdravotne znevýhodnených bola počas pandémie 

zabezpečovaná pravidelná donáška kníh, v rámci ktorej bolo 

za osem mesiacov distribuovaných takmer 600 kníh. Po pilotnej 

prevádzke v tejto službe MKB plánuje pokračovať aj naďalej.

Počas pandémie nebolo možné organizovať Bratislavskú burzu 

kníh, MKB však pripravila viaceré komorné podujatia či alternatívy 

v podobe živého prenosu. Záujem vyvolala živá aj online forma 

tréningov pamäti, literárne kvízy, čítanie pre deti alebo vianočné 

Čítanie na zastávke, ktoré sledovalo asi 7 000 ľudí. Kurátorka Ga-

lérie Artotéka, Diana Čižmárová, okrem šiestich výstav zorganizo-

vala aj charitatívnu burzu grafík pre ľudí bez domova. 

Donáška kníh

pre znevýhodnených

máj – december 2020

600 audiokníh 28 čitateľov/iek
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Obľúbená Letná čitáreň U červeného raka po ročnej prestávke 

bola opäť sprístupnená verejnosti. Vďaka dočasným stavebným 

opatreniam čitáreň od 1. 7. do 28. 8. ponúkala možnosť trávenia 

voľného času, dennú tlač, časopisy a internet. V čitárni sa ko-

nali najmä podujatia komorného charakteru – čítačky, krsty kníh 

či komiksové workshopy časopisu Bublina a denný tábor pre 

deti z CVČ Kulíškova. K verejným čitárňam vo vestibuloch MKB 

pribudla aj najmenšia letná čitáreň – v rámci projektu Sadni si! 

vznikla na nádvorí medzi Laurinskou a Primaciálnym palácom.

Letná čitáreň U červeného raka

júl – august 2020

návštevníkov/čiek

výpožičiek denníkov
a časopisov

2 855

10 362
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Hoci potrebná celková rekonštrukcia priesto-

rov knižnice je ešte otázkou viacerých rokov, 

aj vďaka nebývalej podpore magistrátu bolo 

realizovaných viacero menších úprav. Okrem 

výmeny okien a fasády pracovísk na Klariskej 

a Kapucínskej bolo možné sanovať aj hava-

rijný stav podzemných priestorov na Klariskej. 

Pôsobí tu platforma Miesto M, ktorá zastrešu-

je tri nezávislé divadelné útvary. Na Úseku li-

teratúry pre deti a mládež bol rekonštrukciou 

spoločenskej miestnosti vytvorený priestor 

zodpovedajúci súčasným požiadavkám na 

kultúrny, vzdelávací a komunitný priestor 

s patričným technickým zázemím. 

Viac informácií o činnosti knižnice nájde-

te vo výročnej správe na www.mestskak-

niznica.sk/sk/spravy-o-cinnosti.

MKB sa podieľala na procese príprav rekon-

štrukcie objektu Grössling. V spolupráci s MIB 

sa formulovali požiadavky do architektonickej 

súťaže, realizoval sa prieskum preferencií náv-

števníkov knižnice a pripomienkoval sa víťazný 

architektonický návrh tak, aby čo najlepšie 

zodpovedal potrebám súčasnej knižnice.

77 návrhov 
v architektonickej súťaži 

2157 respondentov/iek 
prieskumu

Budúcnosť v Grösslingu 

34 vymenených okien

www.mestskakniznica.sk/sk/spravy-o-cinnosti
www.mestskakniznica.sk/sk/spravy-o-cinnosti
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Ukazovateľ
Skutočné 
čerpanie za 
r. 2019
v €

Upravený 
plán na 
rok 2020
v €

Skutočnosť k
31.12.2020

%
Plnenia

Index 
plnenia
2020/
2019

VÝNOSY z hlavnej činnosti CELKOM 1 209 320,08 1 281 891 1 278 201,38 99,71 1,06

z toho :

602 – tržby za predaj vlastných výrobkov 
a služieb

76 586,85 48 639 46 714,13 96,04 0,61

z toho: tržby z knižničnej činnosti  
            (hlavnej)
            – z toho tržby z burzy kníh

41 512,59
7 287,50

24 618
-

22 694,12
-

92,19 0,55

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

375,87
29024,59
5673,80

-
700,57

210
23 811  

23 154

210,00
19 231,32
4 578,69

23 153,95

100,00
99,99

-  
99,99

0,56
0,82

-
33,05

653 – zúčtovanie ost. rezerv z prevádz. 
činnosti

3 452,00 - 50,70 - 0,01

66 – úroky, kurzové zisky 0 - -- - -

691– výnosy z bežných transferov od 
zriaďovateľa

1 052 039,92 1 135 418 1 135 417,21 99,99 1,08

692 – výnosy z kapitálových transferov 
od zriaďovateľa

49 385,00 60 962 60 527,53 99,29 1,23

693 – výnosy z bežných transferov od ost. 
subj.
(Nadácia VÚB,FPU)

26 500,00 12 800 11 420,00 89,22 0,43

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

655,74 918 917,86 99,98
-

1,40

NÁKLADY na hlavnú činnosť – CELKOM 1 209 319,20 1 281 891 1 278 199,85 99,87 1,14

v tom:

50 – spotrebované nákupy 196 484,82 190 411 190 109,98 99,84 0,97

z toho: 501 – spotreba materiálu + knihy 
a časopisy

144 924,77 139 299 139 293,87 99,99 0,96

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

22 884,17

940,67
-

33 022 

401
-

33 021,55

400,77
-

99,99

99,94
-

1,44

0,43

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

61 243,28
7 287,50

13 000,00
546,46

87 247
-

1 059
636

87 246,21
-

1 058,37
635,94

100,00
-

99,94
99,99

1,42
-

0,08
1,16

               pracovné odevy, pomôcky 167,49 710 709,59 99,94 4,24

krátkodobý hmotný majetok 38 855,20 13 465 13 462,58 99,98 0,35

Čerpanie nákladových položiek k 31. 12. 2020



Ukazovateľ
Skutočné 
čerpanie za r. 
2019
v €

Upravený 
plán na 
rok 2020
v €

Skutočnosť k
31.12.2020 %

Plnenia

Index  plne-
nia
2020/
2019

VÝNOSY z hlavnej činnosti CELKOM 1 209 320,08 1 281 891 1 278 201,38 99,71 1,06

z toho :

602 - tržby za predaj vlastných výrobkov 
a služieb

76 586,85 48 639 46 714,13 96,04 0,61

z toho:  tržby z knižničnej činnosti 
(hlavnej)
                     z toho  tržby z burzy kníh

41 512,59
7 287,50

24 618
-

22 694,12
-

92,19 0,55

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

375,87
29024,59
5673,80
-
700,57

210
23 811  

23 154

210,00
19 231,32
4 578,69

23 153,95

100,00
99,99

-  
   99,99

0,56
 0,82

-
33,05

653 – zúčtovanie ost. rezerv z prevádz. 
činnosti

3 452,00 - 50,70 - 0,01

66 – úroky, kurzové zisky 0 - -- - -

691- výnosy z bežných transferov od 
zriaďovateľa

1 052 039,92 1 135 418 1 135 417,21 99,99 1,08

692- výnosy z kapitálových transferov od 
zriaďovateľa

49 385,00 60 962 60 527,53 99,29 1,23

693- výnosy z bežných transferov od ost. 
subj.
(Nadácia VÚB,FPU)

26 500,00 12 800 11 420,00 89,22 0,43

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

655,74 918 917,86 99,98
-

1,40

NÁKLADY na hlavnú činnosť – CELKOM 1 209 319,20 1 281 891 1 278 199,85 99,87 1,14

v tom:

50- spotrebované nákupy 196 484,82 190 411 190 109,98 99,84    0,97

 z toho: 501-spotreba materiálu + knihy 
a časopisy

144 924,77 139 299 139 293,87 99,99 0,96

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

22 884,17
940,67
-

33 022 
401
-

33 021,55
400,77
-

99,99
99,94
-

1,44
0,43

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

61 243,28
7 287,50
13 000,00
546,46

87 247
-
1 059
636

87 246,21
-
1 058,37
635,94

100,00
-
99,94
99,99

1,42
-
0,08
1,16

                   pracovné odevy, pomôcky 167,49 710 709,59 99,94   4,24

 krátkodobý hmotný majetok 38 855,20 13 465 13 462,58 99,98 0,35

                   – krátkodobý hmotný
                   majetok z burzy kníh
                   – krátkodobý hmotný
                   majetok z grantov

-
-

-

2 759

-

2 758,86

-

99,99

-

-

           502 – spotreba energie 51 560,05 51 112 50 816,11 99,42 0,99

           504 – predaný tovar - -

51 – služby 78 411,78 127 021 125 604,18 98,88 1,60

       z toho: 511 – opravy a údržba 11 010,35 53 325 53 324,93 99,99 4,84

                   512 – cestovné 770,07 231 230,26 99,68 0,30

                   513 – náklady na reprez
                   entáciu

496,70 1056 1 055,99 99,99 2,13

                  518 – ostatné služby 
                  (+ čerpanie z grantov)

66 134,66 72 409 70 993,00 98,04 1,07

                         – z toho: výkony spojov,  
                         telekomunikačné služby

6 910,96 7 452 7 451,30 99,99 1,08

                         softvér a licencie
                         kultúrna činnosť, služby– 
                         grantové transf. 

1 313,60
12 559,33

866
8 581

865,54
7 202,00

99,95
83,93

0,66
0,57

52 – osobné náklady 875 218,35 893 602 893 552,34   99,99 1,02

        z toho: 521 – mzdové náklady 614 993,22 620735 620 734,34 100,00 1,01

                          – dohody – mimopra
                          covný pomer

805,00 6 440 6 440,00 100,00 8,00

                   524, 525 – náklady na 
                   sociálne poistenie, prísp. DDP

209 418,32 213 705 213 658,72 99,98 1,02

                   527 – sociálne náklady 50 001,81 52 722 52 719,28 99,99 1,05

                           z toho: príspevok na  
                                       stravovanie

32 293,00 27 936 27 935,60 100,00 0,87

53 – dane a poplatky 7 932,12 5 994 5 971,76 99,63 0,75

54, 56 – ostatné náklady 876,43 2 983 1 081,59 36,26 1,23

55 – odpisy, predaný majetok a rezervy 50 395,70 61 880 61 880 100,00 1,23

z toho: odpisy dlhodobého nehmotného 
a hmotného majetku

50 345,00 61 736 61 736 100,00 1,23

tvorba  rezerv 50,70 144 144,00 100,00  2,84

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK +0,88 +1,53 - -

Obstaranie dlhod. nehmotného a dlhod. 
hmot majetku  odpisovaného

121 601,00 56 000 52 301,68 93,40 0,43

Krytie: – obstarané z kapital. prostr. 
zriaďovateľa

121 601,00 - - 92,12 1,58

           – inými zdrojmi (zo ŠR) 56 000 52 301,68 93,40 -

Priemerná mesačná mzda 980,29 958 1 101,06 114,93 1,12

Priemerný prepočítaný stav pracovníkov 
/osoby/

52,28 54 46,98 87,00 0,90
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Čerpanie nákladových položiek k 31. 12. 2020
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Komentár k čerpaniu nákladových
položiek k 31. 12. 2020

Výnosy z hlavnej činnosti celkom k 31.12. 2020 boli vo výške 1 278 201,38 €. Vlastné príjmy, knižničné 

poplatky a nájmy nebytových priestorov dosiahli k 31.12.2020 výšku 46 714,13 €. Tieto boli pre pretr-

vávajúcu pandemickú situáciu počas roka nižšie oproti predchádzajúcemu roku o 39 %. Organizá-

cii boli vrátené preplatky a platby od Sociálnej poisťovne vo výške 23 153,95 €, čo kompenzovalo 

výpadky vlastných príjmov v priebehu roka. Bežný transfer od zriaďovateľa bol poskytnutý vo výške 

1 135 418.– € a čerpaný v celkovej výške 1 135 417,21 €.

Náklady organizácie na bežnú činnosť k 31.12. 2020 boli vo výške 1 278 199,85 €. Z toho osobné ná-

klady boli 893 552,34 €, mzdové náklady ako záväzný ukazovateľ k 31.12. 2020 neboli prekročené, 

ich výška čerpania bola 620 734,34 €, t.j. 100,00 % ročného plánu.

Hospodársky výsledok k 31.12. 2020 bol +1,53 €. Transfer od zriaďovateľa bol takmer vyčerpaný, 
zostatok nevyčerpaného transferu bol 0,79 €.

Na investície bol MKB schválený transfer vo výške 56 000.– € na realizáciu akcie „Výmena okien 

a obnova fasád z  dvora na budove knižnice na Kapucínskej č. 3 v Bratislave“. Čerpanie na zákla-

de uskutočnených verejných obstarávaní bolo vo výške 52 301,68 €.
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Náklady

Spotrebované nákupy 190 109,98 €
z toho:

– kancelárske potreby a ostatný materiál 33 021,55 € 

– kancelársky materiál – grantové transfery 400,77 €

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

livé úseky a oddelenia knižnice, dezinfekčný a kancelársky materiál, tonery, materiál na chod prevádzok  

a k údržbe troch budov. 

Čerpanie položky k 31.12.2020 bolo o 44 % vyššie ako v r. 2019 hlavne z dôvodov vyšších nákladov na 
údržbu starých budov a nákupu podstatne väčšieho množstva dezinfekčných prostriedkov a materiálu 
počas pandémie.

– nákup kníh (aj zahraničnej literatúry) 75 860,53 €

– nákup tlače (aj zahraničnej tlače) 11 385,68 €

– nákup kníh z grantových prostriedko( FPÚ) 1 058,37 €

spolu 88 304,58 €

Náklady na nákup kníh a tlače z vlastných negrantových prostriedkov bol oproti predchádzajúcemu 
roku vyšší o 18 715,43 €.

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. Zabezpečil sa aj nákup zahraničnej a odbornej tlače. Potreba navýšenia 
vyplýva aj z porovnania s inými verejnými knižnicami v BA a SR. 

– pohonné hmoty: 635,94 €

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 mierne 
vyššie o 16 % z dôvodu častejších výjazdov na nákupy, dovoz kníh. 

– pracovné odevy, obuv, pomôcky 709,59 €

– krátkodobý hmotný majetok 13 462,58 €

– krátkodobý hmotný majetok z grantových zdrojov 2 758,86 €

Zakúpené boli stoly, stoličky, polica, vešiak, ohrievače vody, skrinky na kľúče, čítačky čiarových kódov, 

telefóny, skrinky, autogén, lampy, notebooky, reklamný stojan, koberec, kosačka, vysávače, svetelná 

technika, skladový vozík, videostrižňa, videokamera, osobný počítač. Z grantových zdrojov boli zakúpe-

né tablety, elektronické čítacie lupy so stojanom.

 

Čerpanie na tejto položke bolo z dôvodu nutnosti nahradenia vyradeného, opotrebovaného hmotného 
majetku novým a aj z dôvodu rekonštrukcie spoločenskej miestnosti v ÚLDM a jej následného vybavenia 
technikou.

– spotreba energií: 50 816,11 € 

Náklady na energie boli na úrovni predchádzajúceho roka.
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Služby celkom: 125 604,18 €

z toho: – opravy a údržba: 53 324,93 €

Boli zrealizované práce na rozvodoch elektriny, úprava kúrenia, maľovanie, demontáž starých a montáž 

nových svietidiel v zrekonštruovanej spoločenskej miestnosti v ULDM na Kapucínskej č. 3, úprava rozvodu 

vody a odpadu v ONS na Klariskej č. 16 a drobné elektroinštalačné práce. Ďalej bola koncom roka reali-

zovaná časť opravy mokrých stien v spoločenskej miestnosti v suteréne na Klariskej č. 16 systémom Euroe-

last – kryštalická hydroizolácia, ktorá vytvára monolit odolný voči vlhkosti v zemi a tlakovej vode. Budovy 

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

Náklady na opravy a údržbu boli v r. 2020 podstatne vyššie ako rok predtým.

– cestovné: 230,26 €

Zamestnancom boli preplatené náklady na služobné cesty. Vzhľadom na pandemickú situáciu 

v r. 2020 boli tieto náklady podstatne nižšie ako rok predtým.

– reprezentačné výdavky: 1 055,99 €

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

nizácií. Náklady boli mierne vyššie ako predchádzajúci rok.

– ostatné služby: 70 993,00 €

   z toho z vlastných zdrojov bolo čerpané 63 791,00 €

   z grantov (Nadácia VÚB a  FPÚ) bolo čerpané 7 202,00 €

V položke ostatné služby sú zahrnuté:

– poštovné a poplatky za poštový priečinok,

– poplatky za strešnú vodu, stočné,

– poplatky za internetové pripojenie, 

– 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),

– náklady na propagáciu

– upratovanie v budove Kapucínska 1

– preplatenie zmlúv o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu

   a ostatné mimoriadne služby aj z grantových zdrojov
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P. č. Ukazovateľ Mer. j.
Skutoč. I.-IV.štv.
2019

Uprav.
plán na 
rok 2020

Skutoč.
I.-IV.štv.
2020

% pln. roč. 
plánu

Index 
2020 
/2019 

1. Pracovníci (prepočítaný stav) osôb 52,28 54 46,98 0,87 0,90

2. Mzdové náklady a dohody EUR 615 798,23 627 175 627 174,34 100,00 1,02

3. Mzdové náklady EUR 614 993,23 620 735 620 734,34  100,00 1,01

4. Dohody – mimopracovný pomer EUR 805 6 440 6 440 100,00 8,00

5. Priemerná mesačná mzda EUR 980,29 958 1 101,06 114,93 1,12

Osobné náklady: 893 552,34 € 

z toho:  – mzdové náklady 620 734,34 €

 – náklady na dohody – mimopracovný pomer 6 440,00 €

Pracovníci

V roku 2020 bol plánovaný prepočítaný stav pracovníkov 54 osôb. Skutočnosť za rok 2020 je 46,98 osôb. 

Vo fyzických osobách je stav pracovníkov 53 osôb

Mzdové prostriedky celkom

Záväzný ukazovateľ mzdových prostriedkov na r. 2020 je vo výške 620 735.– €. Čerpanie bolo vo výške 

620 734,34 €. Záväzný ukazovateľ nebol prekročený.

Dohody – mimopracovný pomer

Dohody – mimopracovný pomer boli čerpané za rok 2020 vo výške 6 440,00 €. Ide o dohody o vykonaní 

práce k projektu „Identita MKB“ vo výške 4 550.– € a ďalšie dohody, ktorými sa zabezpečilo fungovanie 

na úseku údržby počas PN COVID 19.

Priemerná mesačná mzda

Priemerná mesačná mzda v r. 2020 bola vo výške 1 101,06 €, čo je čerpanie oproti ročnému plánu 114,93 

%. Index rastu za rovnaké obdobie minulého roka je 1,12. Nárast priemernej mesačnej mzdy je z dôvodu 

PN a čerpania materskej a rodičovskej dovolenky pracovníčok. Výška priemernej mesačnej mzdy však 

bola vyššia hlavne z dôvodu valorizácie tarifných platov k 1.1.2020 o 10 %. 

Výsledky plnenia plánu práce za I.- IV. štvrťrok 2020
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Povinné odvody do poisťovní (ZP, SP): 213 658,72 €

Sociálne náklady: 52 719,28 €

z toho: – stravné: 27 935,60 €

Pre zamestnancov bolo zabezpečené stravovanie prostredníctvom stravovacích lístkov firmy 

DOXX v hodnote 1 lístok/4,50 €. 

– tvorba sociálneho fondu: 7 244,80 €

– odchodné a odstupné 13 940,83 €

– príspevok na rekreačné poukazy zamestnancom 1 841,44     

– náhrada za PN: 1 756,61 €  

Dane a poplatky: 5 971,76 €

Suma predstavuje poplatky za odvoz odpadu, koncesné poplatky, ostatné poplatky a dane, 

daň z príjmu z nájmov nebytových priestorov.

Ostatné náklady: 081,59 €

Poplatky za členské príspevky v knihovníckych spolkoch, bankové poplatky, poistné a ostatné 

drobné náklady organizácie.

 Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, rezervy: 61 880,00 €

– odpisy 61 736,00 €

– tvorba rezerv 144,00 €

Investície: 52 301,68 €

Čerpanie na položke dlhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31. 12. 2020 bolo vo výš-

ke 52 301,68 € a to na výmenu okien a obnovu fasád z  dvora na budove knižnice Kapucínskej 

č. 3 v Bratislave.



Výnosy

Tržby za predaj vlastných služieb 46 714,13 €

Z toho príjmy z knižničnej činnosti boli vo výške 22 694,12 € a príjmy z nájmov s energiami vo výške 

23 810,01 €, ostatné tržby 210,00 €.

Tržby z predaja hmotného majetku 0 €

Ostatné výnosy, vratky, odškodnenia (SP vratky) 23 153,95 €

Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 50,70 € 

Výnosy z bežných transferov od zriaďovateľa 1 135 417,21€ 

Výnosy z kapitálových transferov od zriaďovateľa 60 527,53 €

Výnosy z bežných transferov od ost. subjektov (Nadácia VÚB, FPÚ) 11 420,00 € 

Výnosy z kapitálových transferov od ost. subjektov (MK SR) 917,86 €

Plnenie ukazovateľa schváleného programu MKB k 31. 12. 2020:

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

programu: „Vysoký štandard kultúrnosti hlavného mesta“.

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

Merný ukazovateľ: počet používateľov internetu

Plán na r. 2020 oproti roku 2019 – nárast o 0,5 % ročne.

Skutočnosť k 31. 12. 2020 oproti 31. 12. 2019 = pokles o 66,8 %.

Plnenie ukazovateľa schváleného programu MKB v pandemickom roku 2020, keď bola knižnica 

väčšinu času zatvorená pre verejnosť a ak aj bola otvorená, internet vzhľadom na nevyhnutné 

opatrenia nebolo možno využívať, alebo len veľmi obmedzene. COVID 19 ovplyvnil plnenie všet-

kých plánovaných ukazovateľov činnosti, avšak motivoval knižnicu k hľadaniu alternatívnych 

riešení a posilneniu aktivít v digitálnom priestore. 

V Bratislave dňa, 28. 1. 2021        Mgr. Tomáš Štefek, v. r.

riaditeľ Mestskej knižnice v Bratislave

Ukazovateľ Skutočnosť k 31. 12. 2020 Skutočnosť k 31. 12 2019 % Index rastu 20/19

Počet použí-
vateľov internetu

8 830 26 562 33,2 0,332

Hodnotenie plnenia plánu ukazovateľa k 31. 12. 2020


