
       3. Používatelia 
 
        V roku 2012 zaregistrovali pracoviská KBNM  4 192 čitateľov. Z toho 1.340 detí do 15 rokov,   

        čo je 32 % z celkového počtu zapísaných čitateľov, KBNM zaznamenáva postupný pribežný      

        nárast čitateľov  v kategórii do 15 rokov.   

 

                   
 

 

 

 

 

                     
                   

 

 

 

                      
                    

 



             3.1  Návštevnosť 
 
                Knižnica Bratislava- Nové mesto v roku 2012 privítala  na svojich pracoviskách 

                   43 930  návštevníkov, ktorí využili absenčné, prezenčné a internetové služby knižnice.   

 
 

                   
 

 

 

 

                   
 

 

 

 

   



                                                         

                4.   Výpožičky a služby 

 
                 V roku 2012 čitatelia knižnice uskutočnili spolu 179 518 výpožičiek kníh.* 

                  Z toho absenčných (mimo knižnicu) 97 619. Prezenčných výpožičiek ( v priestoroch     

                 knižnice) bolo 81 899. Krásnej literatúry bolo vypožičanej spolu dospelým a detským    

                 čitateľom 134 283 kn.j. Náučnej literatúry 45 235 kn. j. V rámci špeciálnych služieb    

                 poskytovala  knižnica čitateľom  rešeršné služby a možnosť využitia elektronického    

                 OPAC katalógu vzdialeným prístupom, prístup k internetovým službám a možnosť  

                 Kopírovania, skenovania a tlače z  internetu. 

 

 

                    
 

 

                  * údaje v texte a grafoch sú údaje za výpožičky kníh, bez výpožičiek periodík.  

                                                                                             

                                                                           

                                                                         

 

 

4.1  Periodiká 
      

                 V roku 2012 KBNM na základe predchádzajúcej analýzy a úsporných opatrení, znížila 

počet odoberaných titulov a exemplárov periodík na 44 titulov a 48 exemplárov, z čoho 11 titulov 

tvoria zahraničné periodiká. Návštevníci a čitatelia  knižnice uskutočnili v roku 2012  spolu 22 590 

absenčných  a prezenčných  výpožičiek periodík.  

          

                

 

 

 

               

                 

                                    

                

 

 



5.   Ďalšie činnosti 
      V kultúrno-vzdelávacej činnosti bolo pripravených 127 podujatí najrôznejších foriem, ktorých 

sa zúčastnilo 2270 detí a 389 dospelých.   Literárne besedy,  literárno-hudobné pásma, súťaže pre 

žiakov ZŠ MČ BNM, prednášky a prezentácie nových kníh  pre deti i dospelých.  

     V roku 2012 sa KBNM po šiesty  krát  zapojila do  celobratislavského podujatia  v spolupráci s  

bratislavskými verejnými knižnicami – Jarný maratón čítania. Tradíciou sa už stalo knižničné 

nocovanie pod názvom Noc s Andersenom, ktorého sa KBNM  

v medzinárodne registrovanom termíne zúčastnila aj v roku 2012. 

Na  hodinách  informatickej výchovy sa najmä najmladší čitatelia dozvedeli množstvo informácií o 

práci s knihou, využívaní informačných zdrojov a elektronických databáz. 

V roku 2012 pokračovala KBNM v projekte pre najmladších návštevníkov knižnice – deti 

predškolského veku a najmladšieho školského veku - pod názvom Hodiny literárnej výchovy 

v spolupráci s MŠ Jeséniova, rozšírené o spoluprácu so ZŠ Za kasárňou, svoje miesto si začali 

v knižnici nachádzať aj žiaci vyšších ročníkov, na hodinách anglického jazyka a hudobnej výchove, 

pri ktorých bol veľmi dobre využívaný novo vytvorený priestor hudobného retro kabinetu. V 

multimediálnej študovni pokračovali pravidelné kurzy pre seniorov zamerané na vzdelávanie v 

oblasti využívania výpočtových techniky.  

 

 

6. Metodická činnost' 
     Metodická činnosť bola zabezpečovaná pravidelnými návštevami na jednotlivých pracoviskách a 

individuálnymi konzultáciami podľa potreby pracovníkov. Mesačné, štvrťročné, polročné a ročné 

štatistiky boli priebežne spracovávané a do správ a analýz činnosti KBNM.  

 

   6.1  Edičná a propagačná činnost' 
     V rámci edičnej činnosti pripravila KBNM v roku 2012 materiály s vnútroknižničným využitím.  

O činnosti a podujatiach KBNM boli uverejňované články v periodiku Hlas Nového Mesta a i v TV 

MČ BNM uvádzané anotované knižné novinky KBNM (v 1. polroku roku 2012), rovnako knižnica 

dostala priestor na prezentáciu svojej činnosti v TVBA.  

 Na propagáciu podujatí KBNM  boli  pripravované pozvánky a informačné letáky, na propagáciu 

KBNM  a služieb jednotlivých pracovísk, pravidelne aktualizované údaje na web stránke knižnice.  

 
                                                       
 

7.  Kontrolná činnost' 
    Kontrolná činnosť bola zabezpečovaná v zmysle zásad kontrolnej činnosti KBNM, Zákona 

502/01 Zz. a interných smerníc  vedúcimi pracovníkmi.  Kontrolami neboli zistené žiadne 

nedostatky závažnejšieho charakteru.  

 

 

 7.1 BOZP a PO 
     BOZP a PO bola v KBNM zabezpečená prostredníctvom bezpečnostného technika  

a vedenia organizácie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KNIŽNICA  BRATISLAVA  NOVÉ  MESTO, Pionierska 12, 831 02  B r a t i s l 

a v a 

 

S p r á v a                     o 
hospodárení  za  rok  2 0 1 2 

 

Knižnica BANM mala schválený rozpočet na rok 2012 v hlavnej kategórii príjmov vo výške  

13 000  €  a  v   hlavnej kategórii výdavkov prevádzkového charakteru  vo výške         252 049 €. 

Knižnici bola poskytnutá dotácia vo výške 2 000 € z rozpočtu Ministerstva kultúry SR na podporu 

realizácie projektu pod názvom Moderná kniha – moderné čítanie – nákup knižničného fondu.  

        Rozpočtovým opatrením starostu 

mestskej časti Bratislava - Nové Mesto číslo 28 v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách č. 

523/2004 Z. z. povolil dňa 9.5.2012  zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov 

z dôvodu pridelenia finančných prostriedkov vo výške 2 000 €. Úprava rozpočtu bola zapracovaná 

v máj 2012 na čiastku  252 049 €.         

  Bežné príjmy rozpočtované vo výške 13 000 € boli prekročené  k  31. 12. 2012   

o 143,97 €. Bežné  výdavky rozpočtované na prevádzku knižnice  v objeme 252 049 €  boli čerpané 

vo výške 247 707,75 €,  čo predstavuje 98,28 % - né  čerpanie.  

P r í j m y 
200  Nedaňové príjmy celkom – 13 143,97 € 

z toho: 

 
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Príjmy z prenájmu garáže a spoločenskej miestnosti rozpočtované vo výške 600 €  boli naplnené  

do výške 260,07 €, nájomca nám vypovedal zmluvu k 31.3.2012 a napriek mnohým inzerciám sa 

nám nepodarilo zabezpečiť  prenájom garáže. Neplnenie vo výške 339,93 €. 

 

223  Za predaj výrobkov, tovarov a služieb  

Rozpočtované príjmy knižnice vo výške 12 390 € tvoria registračné poplatky čitateľov, poplatky za 

upomienky, internetové  a xeroxové služby. Príjmy boli naplnené v objeme   12 121,63 €.  Vlastné  
príjmy neboli splnené  o 268,37 €. 
 

240  Úroky  

Úroky z účtov finančného hospodárenia – rozpočet 10 € a plnenie 5,96 €. 

 

292 Ostatné príjmy 

Príjmy vo výške 756,31 € predstavujú preplatky  elektrickej energie za predchádzajúce obdobie. 
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V ý d a v k y 

 

600   Bežné výdavky celkom – 247 707,75 € 

z toho:  

 
610  Mzdy, platy 



Rozpočtované výdavky vo výške 119 160 €  na funkčné platy pre  15 zamestnancov na pracovnú 

zmluvu  (z toho 2 zamestnanci mali súbežný  pracovný pomer  na upratovanie na  

pracoviskách  Kutuzovova, Stromová)  a 2 pracovníkov na dohodu o vykonaní práce (na servis 

výpočtovej techniky, na údržbu pracovísk a kuriča počas vykurovacieho obdobia)  boli čerpané  vo 

výške  119 159,01 €.  Priemerný plat zamestnanca  na riadnu pracovnú zmluvu  predstavuje čiastku  

625,15 €. 

 

620  Poistné 

Rozpočtované výdavky na zákonné poistné do sociálnej a zdravotných poisťovní v objeme 38 500 €  

bolo čerpané  vo výške 37 380,35  €. 

 

631  Cestovné  

Rozpočet na cestovné náhrady tuzemské - 470 € (služobné cesty, MHD) boli čerpané v objeme 

463,02 € . 

 

632  Energie, voda, telekomunikácie 

V tejto kategórii sú rozpočtované výdavky na energiu, vodné a stočné a telekomunikačné služby 

celkom v objeme 25 600 €. Skutočné čerpanie výdavkov  za rok 2012 boli vo výške 24 280,23 € , 

z toho  na energie 18 594,66 €, na vodné, stočné a odvod zrážkovej vody 1 023,35 € a na poštové 

a telekomunikačné služby (poštové služby, telefónne poplatky, koncesionárske poplatky za 

rozhlasové a televízne prijímače a internetové pripojenie) vo výške 4 662,22 €.  

 

633  Materiál 

V kategórii 633  boli schválené rozpočtované výdavky v objeme 42 579 €. Čerpané výdavky  boli 

v objeme 42 368,67 €.  Na nákup interiérového vybavenia boli čerpané výdavky vo výške 5 465,59 

€ (kovové regále do zrekonštruovaného registratúrneho strediska,                                                                  

výmena regálov v centrálnej knižnici na Pionierskej 12 v oddelení beletrie a na pracovisku 

Kutuzovova 15/A) a výpočtovej techniky v objeme 1 729,83 €  (výmena opotrebovanej techniky).  

Rozpočtované výdavky v objeme 5 729 €  na všeobecný materiál -  kancelárske a knihovnícke 

potreby, čistiace a hygienické potreby a drobný nákup (vybavenie kuchyniek, lekárničiek, rohože, 

zámky, predlžovačky, rekvizity, schodky, rebríky, farby, štetce) boli čerpané v objeme  – 5 554,98 

€.  Skutočné čerpanie rozpočtu vo výške 29 050 € na nákup kníh, časopisov a novín bolo v objeme 

29 050,00 €. Drobný nehmotný majetok rozpočtovaný vo výške  200  €, čerpanie bolo vo výške 

172,80 €.  Rozpočtované výdavky na reprezentačné - 400 € boli čerpané do výšky 395,47 €. 

 

634  Dopravné 

Rozpočtované výdavky  na dopravné v čiastke 590 € boli použité na prepravu  vyradeného 

hmotného majetku do spaľovne  a zberných surovín vo výške 418,80 €. 
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635  Rutinná a štandardná údržba  

Výdavky v tejto kategórii boli rozpočtované v objeme 6 170 €. Skutočné čerpanie  výdavkov boli 

vo výške 5 405,38 €, z toho na servis výpočtovej  bolo v objeme 139,20 € a na   paušálne poplatky 

za softvérové služby 2 609,20 €, spolu údržba výpočtovej techniky 2 748,40 €. Rozpočtované 

výdavky na  opravu a údržbu prevádzok  v objeme 3 000 € boli čerpané na kompletnú rekonštrukciu 

registratúrneho strediska, na čiastočnú výmenu stropového osvetlenia v oddelení mládeže 

v centrálnej knižnici a  na ostatnú drobnú údržbu prevádzok v celkovom objeme   2 656,98 €. 

 



636  Nájomné za prenájom                Výdavky 

rozpočtované v objeme 4 000 € za prenájom knižničných priestorov  na Stromovej 18 

a Kutuzovovej 15/A boli čerpané vo výške 3 799,44 €. 

 

637  Služby ostatné            
V kategórii ostatné služby boli  rozpočtované výdavky vo výške 14 830 €,  skutočné čerpanie 

výdavkov predstavuje čiastku 14 329,27 €, z toho:   

 

  školenie a semináre  rozpočet 500 € , čerpanie 495,00 €  

 všeobecné služby (propagačné a tlačiarenské práce, revízne práce, deratizácia, pokládka 

kobercov, demontáž a montáž nábytku, zhotovenie kľúčov a pečiatok a ostatné drobné služby)  

rozpočet 3 400 €, čerpanie 3 131,42 € 

 špeciálne služby dodávateľským  spôsobom (technická ochrana objektov na Pionierskej 12 

a Kutuzovovej 15/A) rozpočet 1 550 €, čerpanie 1 529,60 €  

 štúdie, expertízy, posudky rozpočet 50 €, čerpanie 36,00 € 

 bankové a členské poplatky  rozpočet 880 €, čerpanie  784,79 €  

 stravovanie - nákup stravných poukážok  rozpočet 6 030 €, čerpanie 6 026,26 €    

  poistenie hmotného majetku rozpočet 350 €, čerpanie 333,67 € 

  zákonný prídel do sociálneho fondu rozpočet 1 150 €, čerpanie 1 120,74 €   

 poplatok pri nákupe stravných poukážok rozpočet 520 €, čerpanie 506,10 €   

 odvoz a likvidácia komunálneho odpadu  rozpočet 400 €, čerpanie 365,69 €. 

 

640 Bežné transfery – 200 € 

z toho: 
 

642 Transfery jednotlivcom (DPN)  

Rozpočtované výdavky 150 € na nemocenské dávky platené zamestnávateľom (dočasná pracovná 

neschopnosť za prvých  10 kalendárnych dní) -  skutočné výdavky  103,58 €. 

                                                                           

                                                          

            

                                                                           

 

                 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

  

          

    

 


