
                        K N I Ž N I C A    R U Ž I N O V  

 
 
Materiál na rokovanie 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava–Ružinov 

dňa 27.06.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZBOR ČINNOSTI A HOSPODÁRENIA  
KNIŽNICE RUŽINOV ZA ROK 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladateľ:       Materiál obsahuje: 
PhDr. Darina Horáková v. r.        1. Návrh uznesenia 

riaditeľka KR        2. Rozbor činnosti a hospodárenia 

         3. Stanoviská komisií MZ 

     

      

 

Spracovateľ: 
PhDr. Darina Horáková v. r.  

riaditeľka KR 

  

Mgr. Tatiana Adamovská v. r. 

vedúca ÚETČ  
 

 

 

Materiál bol prerokovaný: 
v KFPČaI dňa 21.06.2017 

v KŠKaŠ dňa 19.06.2017 

 

 

 

 

 

 

Bratislava, jún 2017 



N á v r h    u z n e s e n i a : 
 

Miestne zastupiteľstvo  
mestskej časti Bratislava–Ružinov 

po prerokovaní 
 

 

 

 

 

 

schvaľuje 

 
 

ROZBOR ČINNOSTI A HOSPODÁRENIA KNIŽNICE RUŽINOV ZA  
ROK 2016 
 

 



 K N I Ž N I C A     R U Ž I N O V 

 

 

Tlač: 

0-3 jednostranne 

3-19 oboj 

20-30 oboj 

31-32 oboj 

 

 

R O Z B O R 
činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov 

za rok 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

K N I Ž N I C A    R U Ž I N O V 

 

 

 

 

 

 

 

 

R  O  Z  B  O  R 

činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov 

za rok 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava, marec 2017 



2 

 

 

OBSAH 

 

Ú v o d ………………………………………………………………………………… 3 

Vybrané ukazovatele pre vyhodnotenie hospodárskej činnosti (Tabu ka č. 1) ............. 3 

PLNENIE  HLAVNÝCH  ÚLOH ……………………………………………............ 4 

PRÁCA  S  KNIŽNIČNÝM  FONDOM …………………………………….............. 8 

ŠPECIÁLNE  SLUŽBY ……………………………………………………….......... 9 

4. EDIČNÁ  ČINNOS  ………………..……………………………………….        10 

5. RIADENIE  KNIŽNICE …………………………………………………….. 13 

5.1 Organizačná čas  ……………………………………………………………… 13 

5.2 Plnenie personálnych úloh a úloh starostlivosti o zamestnancov .……………. 14 

5.3 Kontrolná činnos  …………………………………………………………….. 14 

6.        HOSPODÁRENIE …………………………………………………………….. 14 

Tabu ky: 

2. Vyhodnotenie hospodárskej činnosti ……………………………………….... 19 

3. Preh ad nákladovĽ výnosov a tvorby zisku pod a nákladových stredísk …..... 20 

4. Výsledky plnenia plánu a čerpania mzdových prostriedkov ………………... 22 

5. Plán základných číselných ukazovate ov na rok 2016 a jeho plnenie 

 k 31.12.2016…………...……………………………………………………. 23  

6.   Vyhodnotenie plnenia úloh činnosti PODPROGRAMU 9.1..................................... 24 

7.        VYHODNOTENIE ZÍSKAVANIA MIMOROZPOČTOVÝCH 

ZDROJOV FINANCOVANIA  ………………..………………………………. 25 

8. ZÁVER ………………………………………………………………………… 25 

8.1 Vyhodnotenie splnenia prijatých opatrení na splnenie úloh v roku 2016 ....…… 25 

8.2 Návrh  opatrení prijatých na splnenie úloh v roku 2017  ..………………..…  26 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Ú v o d 

 

 V roku 2016 Knižnica Ružinov1 zamerala svoju činnos  na online marketing 

a komunitné aktivity knižnice. V rámci Týždňa slovenských knižníc2 sa vytvorili knižničné 
hliadky, ktoré oslovovali „malých i ve kých“ RužinovčanovĽ aby sa zamysleli nad významom 
čítaniaĽ následkom čoho sa aj zvýšil počet čitate ov a návštevníkov knižnice.  

 V aka pochopeniu poslancov pri schva ovaní rozpočtu mestskej časti3 Bratislava-Ružinov 
sa podarilo po nieko koročnom úsilí pristúpi  k vypracovaniu projektovej dokumentácie a t. r. 

následne i k započatiu rekonštrukcie budovy knižnice na Tomášikovej 25 s perspektívou 
postupne v alších rokoch aj s uskutočnením modernizácie jej priestorov na úrovni požiadaviek 
doby a jej návštevníkov a používate ov.  

Tabu ka č. 1 

 

                                                           
1 KR 
2 TSK 
3 MČ 

UKAZOVATE
Rozpočet  
1.zmena 

2016

Rozpočet  
2016

Skutočnos
k 2016

31.12.2016

%

plnenia

Skutočnos
k 2015

31.12.2015

Index

16/15

1.Výnosy spolu 517 775 500 475 529 713 102,31 515 281 1,03

ľtržby za vlastné výkony a tovar 27 835 29 335 27 477 98,71 28 003 0,98

     Z toho

     tržby z prenájmu 19 735 18 985 20 155 102,13 20 175 1,00

ľbežn.transfer z rozpočtu MČ 468 000 450 000 468 000 100,00 450 000 1,04

ľvýn.z kapit.transf. z rozpočtu MČ 18 200 18 200 18 317 100,64 18 255 1,00

ľgranty z MK bežny /knihy 0 0 3 000 - 0 -

-granty z MK kapit./biblioboxy 0 0 3 006 - 1 344 2,24

ľzmluvné pokuty 1 200 900 924 77,00 1 265 0,73

ľostatné výnosy 2 500 2 000 8 442 337,68 5 634 1,50

ľzučt.ostatných rezerv 0 0 540 - 10768 0,05

ľúroky 40 40 7 17,50 12 0,58

ľnáhrady škôd 0 0 0 - 0 -

2.Náklady spolu 517 775 500 475 529 713 102,31 515 281 1,03

3.Výsledok hosp./1-2/ 0 0 0 - 0 -

4.Kapitálové výdavky vlastné 15 000 15 000 3 001 20,01 5 954 0,50

5.Kapitálové výdavky MČ 5 000 0 5 000 - 0 -

6.Kapitálové výdavky z MK 0 0 0 - 7 580 0,00

Vybrané ukazovatele pre vyhodnotenie hospodárskej činnosti k 31.12.2016 (v EUR)
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1. PLNENIE  HLAVNÝCH  ÚLOH 

 

 Náplň strategického a funkčného poslania Knižnice Ružinov vychádza zo „Stratégie rozvoja 
slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020“Ľ ktorá zdôrazňuje postavenie knižníc v 
spoločnosti a plnenie ich funkcie ako nenahradite nej služby v oblasti zabezpečovania 

poznávacíchĽ vzdelávacích a kultúrnych potrieb jednotlivcovĽ ale aj spoločnosti ako celkuĽ preto 
všestranný rozvoj knižníc je dôležitým verejným záujmom. Knižnice prispievajú k rozvoju 
modernej znalostnej spoločnosti a sú významnou investíciou do budúceho rozvoja poznania, 

kultúry a vzdelávania obyvate ov regiónu a celej spoločnosti.  
 Knižnica Ružinov plní svoje poslanie vo vz ahu k verejnosti úsilím  poskytova  kvalitné 
služby podporujúce poznanieĽ vzdelávanie a kultúru čo najširšiemu okruhu používate ov v 
inovovanej podobeĽ ktorá je postavená na tradičnej funkciiĽ ale kontinuálne sa bude prispôsobova  
zmeneným podmienkam 21. storočia. Aby tieto knižnično-informačné službyĽ v konkurencii s 
inými informačnými zdrojmi obstáliĽ ich základným atribútom musí by  pridaná hodnota v podobe 
kvalityĽ ktorú sa knižnice usilujú poskytnú  a súčasne aj vysoká dostupnos Ľ a to nielen v 
kamenných  budovách knižnícĽ ale aj vo virtuálnom priestoreĽ ktorý sa stal primárnym zdrojom 
h adania informácií. 
 Plnenie hlavných úloh a činnos  Knižnice Ružinov v roku 2016 sa riadili „Plánom hlavných 
úloh na rok 2016“Ľ  v kontexte  cie ov  a programových zámerov Podprogramu 9.1: Knižnica 
Ružinov (mestská čas  Bratislava–Ružinov).  Plánované cie ové úlohy boli nastavené vo 
výkonoch dosiahnu  4 500 evidovaných čitate ov a 260.000 výpožičiek. Dosiahnuté ukazovatele 
v plnení výkonov za rok 2016 sú vyjadrené v nasledovných číslach: KR zaznamenala  4 938 

evidovaných čitateľovĽ čo predstavuje 9,73 %-tné navýšenie plánovaných ukazovate ovĽ z toho 

295 čitate ov využilo ponuku knižnice počas marcového  „Týždňa slovenských knižníc“, 

registrova  sa bez úhrady členského príspevku. Oproti roku 2015 tento údaj predstavuje nárast o 
880 evidovaných čitateľov KR a v percentuálnom vyjadrení nárast o 19,55 %.  V dosiahnutých 
výkonoch vo výpožičkách (absenčne a prezenčne vypožičaných dokumentoch) KR eviduje 302 

015 zrealizovaných výpožičiek. V číselnom vyjadrení zaznamenáva nárast výpožičiek o 42 015 

knižničných jednotiek.Ľ čo predstavuje 16,16 %-tné  navýšenie oproti  stanovenému plánu. V roku 
2016 Knižnica Ružinov zaznamenala návštevnos  čitate ov a používate ov knižnice v počte 94 
500 používate ov a spolu s účastníkmi podujatí eviduje údaj návštevnosti – 103 189 osôb. Na 
jedného evidovaného čitate aĽ ktorý využil služby knižnice v roku 2016 sa viaže spriemerovaný 
údaj 61,16 výpožičiek (absenčné + prezenčné).  
  Knižnica Ružinov poskytuje pre používate ov knižnice elektronické služby pre verejnos  
na všetkých pobočkáchĽ ale hlavne na pobočkách Ústredná knižnica4 Miletičova a Seniorské 
informačné centrum5 Zimná.  V priebehu roka 2016 počítačové služby a  doplnkové internetové 
služby v ÚK Miletičova využilo 2 155 používate ovĽ ktorí využívali PC stanice v rozsahu 38 728 

minút a knižnicou poskytovaná internetová sie  bola používate mi využívaná 40 483 min. V SIC 

Zimná počítačové a internetové služby v tomto období (r. 2016)  využilo 160 používate ovĽ ktorí 
strávili na internete 14 305 min.  Doplnkové elektronické služby pre verejnos  sú spoplatnené 
pod a platného Cenníka služieb KR. Výnos z tržieb za poskytovanie elektronických služieb za rok 
2016 uvádza alšia kapitola. V poskytovaní internetových služieb knižnica zaznamenala pozitívnu 
odozvu, hoci treba poukáza  na skutočnos Ľ že nízka kapacita a rýchlos  prenosových dát 
prostredníctvom elektronickej siete spôsobuje komplikácie - pomalé sprístupňovanie 
vyh adávaných informáciíĽ dochádza k výpadku spojenia a s ažuje komfort práce používate ov 
elektronických služieb knižnice. V roku 2016 KR venovala zvýšenú pozornos  propagácii 

                                                           
4 ÚK 
5 SIC 
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elektronických služieb pre seniorov. S týmto zámerom KR v spolupráci s Jednotou dôchodcov 

Slovenska6Ľ ponúkli starším obyvate om Ružinova a seniorom rozšírené počítačové služby. 
Cie om služby je aktívne zapoji  staršiu populáciu do spoločenského a kultúrneho diania v 
mestskej časti Ružinov. Spoločná iniciatíva vychádzala z myšlienkyĽ že nie každý senior má 
možnos  vybavi  si svoju domácnos  osobným počítačomĽ elektronickými komunikačnými 
zariadeniami a plati  za využívanie digitálnych služieb providerovi. V úsilí zvyšova  kompetencie 
a počítačovú gramotnos  staršej generácie sa aj v tomto roku pokračovalo v ÚK Miletičova vo 
vzdelávacích počítačových kurzoch.    
 Plán kultúrno-spoločenských podujatí bol aj v roku 2016 zameraný na oslovenie rôznych 
komunít ružinovského regiónu. Knižnica RužinovĽ okrem celoknižničných podujatíĽ 
prostredníctvom svojich pobočiek organizovala množstvo alších zaujímavých podujatí: besedyĽ 
rozprávkové popoludniaĽ informačné výchovy venované významným výročiamĽ udalostiamĽ 
jubileám a spoločenským problémom. V rámci Mesiaca knihy v spolupráci so základnými školami 

v mestskej časti Ružinov sa realizovali knižničné hliadky s cie om propagácie knižníc a čítania. 
Činnos  KR organizovaním podujatí a aktivít variabilného zamerania sa prioritne zameriava na 

budovanie vz ahu širokej verejnosti k literatúreĽ informačnej a čitate skej gramotnostiĽ estetike a 
etikeĽ s cie om podporova  komunitnú súdržnos Ľ spoločenskú zodpovednos Ľ vzdelávanie a 

kultúrne a estetické cítenie. V plánovaných ukazovate och KR na rok 2016 je realizácia 120-ich 

podujatíĽ vrátane 10-ich celoknižničnýchĽ ktoré tím KR realizuje v spolupráci s Domom kultúry 
Ružinov7Ľ vzh adom na kapacitne nedostatočné a nevyhovujúce priestory v správe KR. 
Zaevidované výkonyĽ ktoré KR dosiahla aktívnou prácou vedenia KR a všetkých pracovníkov na 
pobočkách KRĽ predstavujú zorganizovanie 368 podujatíĽ čo je oproti minulému roku nárast o 122 

podujatí s rôznym žánrovým a obsahovým zameraním. V roku 2015 sa na podujatiach 
organizovaných KR zúčastnilo  4947 účastníkovĽ s potešením konštatujemeĽ že v roku 2016 

zaevidovala knižnica 8 540 návštevníkov podujatí a KR zaznamenáva pozitívnu odozvu 
verejnosti. Vzh adom na zhoršujúcu sa situáciu v čitate skej gramotnosti u najmladšej generácieĽ 
väčšina aktivít bola zameraná na budovanie pozitívneho vz ahu žiakov k čítaniu a zlepšovanie 
kompetencií čitate skej gramotnostiĽ kde sa kladie dôraz na propagáciu čítania a čítanie textu s 

porozumením. Zámery sa napĺňali aj prostredníctvom projektov pre najmladšiu čitate skú 
verejnos : „Jarný maratón...“Ľ „...aby nám deti radi čítali..“Ľ „Hlasné čítanie“Ľ „Čítajme si...“Ľ „Celé 
Slovensko číta de om aj na Mikuláša“, ale aj alšími výchovnými a kultúrnymi podujatiami.  

 Celoknižničné podujatia KR odštartovala podujatím „Jarný maratón s knihou“Ľ ktorý 
zaznamenal už X. jubilejný ročník a jeho otvorenie v rámci „Týždňa slovenských knižníc“Ľ za 
prítomnosti starostu MČ RužinovĽ pripadlo  práve na KR.  Pre najlepších detských čitate ov 
Knižnica Ružinov zorganizovala XIII. ročník podujatia „Noc v knižnici“ na motívy Andersenovej 
„malej morskej víly“ k jubilejnému 100. výročiu vydania rozprávkyĽ ale tiež podujatie 
organizované v rámci "Ružinovského knižného festivalu 2016" Plajko s Braňom Jobusom, 

spevákomĽ hudobníkom a spisovate om. KR sa zapojila do projektu verejných knižníc v Bratislave 
6. ročníka sú aže „Bratislava moje mesto“ a 10. ročníka „Bratislavskej burzy kníh“. Pozitívnu 
atmosféru malo aj celoknižničné podujatie „Objektívom disciplíny a poriadku“ – prezentácia 
knihy Ružinovčana Pavla FüköhoĽ hudobníka a televízneho režiséraĽ ktorý je dlhoročný priate  a 
fanúšik knižnice. Z alších zaujímavých  podujatí organizovaných ÚK Miletičova a pobočkami 
KR môžno vyzdvihnú  – „Mladí spisovatelia na Miletičovej“Ľ „Osmijanko na Trnávke“Ľ „Mexiko 
na Trnávke“Ľ „Móda v knižnici na Miletičovej“Ľ „Prázdniny u starej mamy na Bachovej“Ľ „Tajný 
cirkus na Miletičovej“Ľ „Afganistan na Trnávke“Ľ „Deň detí na Tomášikovej“ a „Western na 
Tomášikovej“Ľ prázdninová „Rozlúčka s knižnicou na Trnávke“Ľ ale aj netradičné komunitné 
stretnutie v exteriéri Tomášikova „Grilžúr s mladými knihovníkmi v záhrade na Tomášikovej“ a 
predprázdninovým cyklom prednášok kpt. Pichňovej z OR PZ II. „Bezpečné prázdniny.   

                                                           
6 JDS 
7 DKR 
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K najvýznamnejším celoknižničným podujatiamĽ ktoré zastrešovalo riadite stvo Knižnice 
RužinovĽ ale aj pobočky v samostatných aktivitách v  roku 2016 patrili:  
✓ Jarný maratón s knihou v DK Ružinov – s Katarínou  Kerekesovou, jednou z autoriek 

knihy Mimy a Líza 2,  

✓ Noc s Andersenom – XIII. ročník Noci v knižnici v SIC Zimná – noc plnú hádaniek hierĽ 
sú aží odštartoval starosta Ružinova Ing. Dušan PekárĽ ktorý prečítal de om nieko ko 
zaujímavostí zo života Hans Christiana Andersena; 

✓ Plajko s Braňom Jobusom – podujatie v DK Ružinov v rámci "Ružinovského knižného 
festivalu 2016" – spisovate  a hudobník Braňo Jobus spievalĽ rozprával príbehyĽ ale aj 
diskutoval so žiakmi zo ZŠ na Medzilaboreckej ulici,  

✓ „Objektívom disciplíny a poriadku“ v Dome kultúry Ružinov  - prezentácia knihy 
spisovate aĽ televízneho režiséra a hudobníka Ružinovčana Pavla Füköho s jeho hos ami – 

Evou Kristínovou, Danou Hermannovou, Blaženou Kočtúchovou ; 

✓ Mexiko na Trnávke – hudobno–cestopisné pásmo dvojice hudobníkov z mexickej skupiny 
„Mariachi Sin Fronteras“ – autentická mexická hudba, sú až, výtvarné dielka malých 
návštevníkov knižnice zo ZŠ Vrútocká;  

✓ "Prázdniny  u starej mamy" - beseda spisovateľky a pedagogičky Ruženy Smatanovej 

na pobočke Bachova so žiakmi Základnej školy sv. Vincenta de Paul; 

✓ "Osmijanko" - inscenované čítanie neziskovou organizáciou  na pobočke Trnávka pre 
žiakov ZŠ na Vrútockej ulici; 

✓ "Mladí spisovatelia na Miletičovej“ - sú až literárnych prvotín žiakov zo ZŠ Ružová dolina 

na tému „Príbeh z môjho života“, inšpirované knihou Vincenta Šikulu Prázdniny so 
strýkom Rafaelom; 

✓ „Tajný cirkus...“ na Miletičovej – hlasné dramatizované čítanie a beseda so 
spisovateľkou Dianou Mašlejovou; 

✓ "Afganistan na Trnávke" – prednáška a beseda o Afganistane s cestovate om Petrom 

Gregorom, ktorej sa zúčastnili študenti zo Strednej odbornej školy na Ivánskej ceste; 

✓ „Deň detí na Tomášikovej“ – oslava sviatku detíĽ hlasné čítanieĽ hryĽ sú ažeĽ improvizovaná 
dramatizácia Andersenovej rozprávky „Statočný cínový vojačik“ ; 

✓ "Čítajme si 2016" - 9. ročník čitate ského maratónu v rámci projektu UNICEF Linky 

detskej istoty. V tomto ročníku čítalo 40 954 detí na 237 miestach na Slovensku. 

✓ „Western na Tomášikovej“ – filmová ukážkaĽ hryĽ sú aže s tematikou westernu 
organizované pre žiakov zo ZŠ Medzilaborecká k Medzinárodnému dňu detí8; 

✓ „Rozlúčka s knižnicou na Trnávke“ po akovanie žiakov I. stupňa ZŠ Vrútocká za 
štvorročnú spoluprácu s knižnicouĽ malý klavírny koncert profesora Stankovského pre 
žiakov; 

✓ „Grilžúr – brigáda v záhrade s mladými knihovníkmi“ – komunitná aktivita mladých 
knihovníkov organizovaná Knihovníckym Barcampom v záhrade na Tomášikovej; 

✓ „Bezpečné prázdniny“ - cyklus prednášok k bezpečnosti detí počas letných prázdnin  
organizovaných v spolupráci s OR PZ II. v Bratislave Ľ zabezpečovaných Mgr. kpt. K. 

Pichňovou pre žiakov ZŠ Ostredková 

✓ Lentilkovanie – zapojenie sa do celoslovenskej výtvarnej sú aže na podporu rozvíjania a 
budovania medzigeneračných vz ahov; 

✓ „Zaľúbení do Paríža“ – vo ný hudobno-poetický program a videoprezentácia – predstavenie 

knihy Za úbení do Paríža autorov Andrey Pukovej a Petra Župníka; 
✓ „Deň seniorov“  - stretnutie ružinovských seniorov – prezentácia činnosti Knižnice Ružinov 

v samostatnom stánku; 

                                                           
8 MDD 
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✓ Cyklus podujatí na pobočkách KR zameraných na rozvíjanie čitate skej gramotnosti a čítanie 
s porozumením  - pozornos  sa upriamovala na slovenskú klasickú rozprávkovú tvorbu (P. 
DobšinskýĽ M. uríčková a pod.);   

✓ Halloweensky žúr – zábavou k čítaniuĽ sú ažeĽ predstavenie masiekĽ zakomponovanie 
motívov strašidelnej slovenskej rozprávky Nebojsa;  

✓ V knižnici o vesmíre – popularizácia poznatkov o vede pre najmenších návštevníkov knižnice; 
✓ „Najlepšia stará mama Ružinova“ – sú ažno-zábavný program pod záštitou starostu 

Ružinova Ing. Dušana PekáraĽ zameraný na podporu rodiny a medzigeneračných vz ahov; 
✓ „Celé Slovensko číta de om aj na Mikuláša“ – celoslovenský projekt na podporu čitate skej 

gramotnosti a vianočných tradíciíĽ literárno-zábavné aktivity a mikulášske prekvapenia v KRĽ 
ktorých sa zúčastnilo viac ako 350 detí zo ZŠ a MŠ Ružinova; 

✓ „Rytier dobrej knihy“ – slávnostné podujatie – ude ovanie ceny významným osobnostiamĽ 
ktoré v Ružinove žiliĽ pôsobili alebo stále pôsobia a svojou prácou a aktivitami prispeli k 
dobrému menu Ružinova.      
 

 Knižnica Ružinov pripravila na Hviezdoslavovom námestí v rámci festivalu čítania pre deti 
i rodičov tvorivé dielne pod názvom Knižné hody. 
V Goetheho inštitúte sa koncom roka 2016 uskutočnila premiéra dokumentárnej snímky Život 
(ne)knihovníka z dielne KR.  

KR sa zapojila do Palácovej herne čítania – projektu bratislavských verejných knižníc9. 

 Okrem aktivít a podujatíĽ ktoré organizovala KR v samostatnej produkciiĽ sa pracovníčky 
knižnice zúčastnili aj viacerých mimoknižničných aktivítĽ ktoré boli zamerané na vzdelávanie 
knižnično-informačných pracovníkov a zvyšovanie stavovskej spolupatričnosti. Pracovníčky KR 

sa zúčastnili šiesteho ročníka Národného seminára informačného vzdelávania (NASIV) v BrneĽ 
štvordňového seminára organizovaného Masarykovou univerzitou s podporou Višegrádskeho 
fonduĽ alej vzdelávacej aktivity – workshop IPAC 4 – prezentácia knižničného systému ARL a 
tiež sa aktívne podie ali na seminári Barcamp.  
Za významné v živote KR považuje aj ocenenie a uvedenie do „Knihovníckej siene slávy“Ľ ktoré 
udelil Spolok slovenských knihovníkov a knižníc10 riadite ke KR PhDr. Darine Horákovej – za 

dlhoročnú obetavú prácu v oblasti verejných knižníc a v krajskej pobočke SSKK.  
 

1.1. Plnenie úloh v oblasti základných služieb 

 
  K pravidelným službám a činnosti Knižnice Ružinov patrí okrem informačnej a 
estetickej výchovy aj systematická propagácia udalostí a významných výročí svetových a 
slovenských osobností a udalostí spoločenského a kultúrneho života. Pracovníčky pobočiek v 
knižnično-informačných službách k pripomenutiu si významných medzinárodných a svetových 
dníĽ sviatkov a alších výročí aktívne využívali metodickú pomôcku Kalendár výročí na rok 
2016.  Na pobočkách KR bolo inštalovaných 149 násteniek a 150 výstaviek s 1094 exponátmi, 
ktoré korešpondovali s tematicky aktuálnymi udalos ami, ale slúžili aj ako informačné a 
propagačné materiály k  podujatiam pod a zamerania organizovanej aktivity.  
 Používatelia KR pravidelne využívajú poskytovanie bibliografických a faktografických 
informáciíĽ ktoré slúžia k uspokojeniu informačných a vzdelávacích potrieb študentov, 

podnikate ovĽ ekonómovĽ historikov a alších odborníkov z praxe. Pod a tematického zamerania 
používatelia preferovali informačné služby z oblastí:  sociálna prácaĽ drogové a iné závislostiĽ 
problematika týraných žien a detíĽ rómska otázka a alšie sociálneĽ právneĽ ekonomickéĽ ale aj 
historické témy. Odborná literatúra z týchto oblastí je síce na knižnom trhu dostupnáĽ ale kapacity 
finančných zdrojov sú pre nákup tlačených publikácií nedostatočnéĽ preto pracovníčky KR 

                                                           
9 BVK 
10 SSKK 
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relevantné informácie z daných oblastí vyh adávajú aj z alších dostupných informačných zdrojov 
(periodikáĽ internet a pod.). Pod a štatistickej evidencie za rok 2016 pobočky KR poskytli 
používate om KR 4265 bibliograficko-informačných služieb a vyhotovili 5919 bibliografických a 
rešeršných záznamov.   
 Okrem štandardnej práce v knižnično-informačných službách bolo vykonaných nieko ko 
metodických návštev v zariadeniach KR. Metodické usmernenia boli zamerané na komunikačné 
kompetencie pracovníčok KR a uvedomenie si významu budovania pozitívneho vz ahu verejnosti 
ku Knižnici Ružinov. K základným službám knižnice patrí aj medziknižničná výpožičná služba 
(MMVS)Ľ ktorú pracovníci zabezpečujú pre svojich používate ov v prípadeĽ že sa požadovaný titul 
nenachádza vo fonde Knižnice Ružinov. S týmto cie om bol spracovaný metodický materiál 
„Zásady poskytovania MVS a MMVS“Ľ v ktorom sú spracované záväzné požiadavky na realizáciu 
a poskytovanie služby. 
 

2.       PRÁCA S KNIŽNIČNÝM FONDOM11  

 

 

 

                                                           
11 KF 

Prírastok KF za rok 2016 3 509 zv. kníh v hodnote 28 875Ľ95 €
Z prírastku tvorila   ľ kúpa 3 467 zv. v hodnote 28 458Ľ55 €
                              ľ dary a iné 42 zv. v hodnote 417Ľ40 €

Knihy

Stav k 31.12.2015 148 751 zv. v hodnote 545 577Ľ12 €
prírastok (+)  2016 3 509 zv. v hodnote 28 875Ľ95 €
úbytok  (ľ)     2016 88 zv. v hodnote 160Ľ77 €
Stav k 31.12.2016 152 172 zv. v hodnote 574 292,30 €

Brožúry
Stav k 31.12.2015 734 zv. v hodnote 281Ľ00 €
prírastok (+)  2016 0 zv. v hodnote 0Ľ00 €
úbytok  (ľ)     2016 34 zv. v hodnote 12Ľ85 €
Stav k 31.12.2016 700 zv. v hodnote 268,15 €

Ostatné dokumenty a informačné pramene
Stav k 31.12.2015 9 904 zv. v hodnote 37 945Ľ57 €
prírastok (+)  2016 0 zv. v hodnote 0Ľ00 €
úbytok  (ľ)     2016 2 zv. v hodnote 55Ľ83 €
Stav k 31.12.2016 9 902 zv. v hodnote 37 889,74 €

Celkový stav KF  k 31.12.2016 162 774 zv. v hodnote 612 450,19 €

Celkový stav knižničného fondu
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Revízia KF 

Útvar knižničnoľinformačných fondov pod a Plánu hlavných úloh12 nevykonal v tomto roku 
revíziu KF na žiadnom pracovisku KR . 
Úbytok KF      

Dôvod vyradenia      

ľ stratyľrevízia 0 zv.  v hodnote 0 € 

ľ nevrátené čitate mi 0 zv.  v hodnote 0 € 

ľ zastarané 0 zv.  v hodnote 0Ľ00 € 

ľ duplicitné 0 zv.  v hodnote 0Ľ00 € 

ľ opotrebované 124 zv.   v hodnote 229Ľ45 € 

Spolu 124 zv.  v hodnote 229,45 € 

 

Celkove poskytnutá zľava pri nákupe kníh v roku 2016 tvorila 28,81% z predajných  
cien zakúpených kníh, čo je cca          11 515,00 €     
 

 

3.       ŠPECIÁLNE SLUŽBY 

 

Z h adiska finančnej efektívnosti boli najúspešnejšie počítačové služby (Miletičova 
a Zimná - tu sa nachádzajú špecializované počítačové a internetové študovne)Ľ kde boli pri 
využívaní internetu a počítača vôbec dosiahnuté príjmy 221 €. 

Na druhom mieste sa umiestnili kopírovacie služby (všetky pracoviská)Ľ kde príjmy 
dosiahli čiastku  173 €Ľ v roku 2015 to bolo 208 €.  Kopírovacie služby tvoria neodmyslite nú 
súčas  moderných knižničných služieb a preto každé knižničné pracovisko má k dispozícii 
adekvátny kopírovací prístroj.  
 Pokračoval aj predaj vyradených (starších) časopisov (všetky pobočky) s príjmom  51 
€Ľ v roku 2015 to bolo 21 €.  
 Celkove predstavovali príjmy z vyššie uvedených činností v roku 2016 čiastku 445 €, 
v roku 2015 to bolo 535 €. 
 Je zrejméĽ že i takéto príjmy predstavujú istú súčas  celkových výnosov knižniceĽ čo svedčí 
o atraktívnosti a opodstatnenosti týchto služiebĽ hoci z roka na rok bada  pri nich pokles 
v príjmoch. 

Treba konštatova , že do špeciálnych služieb patrí i vydávanie publikácií v rámci 
edície „Všeličo“ a to s vlastnou redakciou a do roku 2009 aj s vlastným polygrafickým 
spracovaním, čo nemá žiadna verejná knižnica v Bratislave. 

Podrobný preh ad o celkovej edičnej činnosti knižnice sa nachádza v Bibliografii edičnej 
činnosti Knižnice Ružinov za roky 1972 - 2016Ľ ktorá sa priebežne aktualizuje a dopĺňa. Je 
prístupná záujemcom na adrese: http://www.kniznica-ruzinov.sk/?bibliografie 

 Medzi špeciálne služby treba zaradi  aj dokumentačnú a informačnú činnos  Oddelenia 
odbornej literatúry13 na Miletičovej 47Ľ ktorá je zameraná na spracovávanie a využívanie 
všetkých druhov odborných informácií (napr. zhotovovanie záznamov o činnosti) a tiež 
dostupných regionálnych informácií pre ružinovskú kroniku a iné inštitúcie a organizácie. 
K dispozícii je aj regionálna kartotéka, v ktorej možno spätne vyh ada  rôzne informácie o 
RužinoveĽ tak ako boli publikované v novinovej a časopiseckej tlači. 

                                                           
12 PHÚ 
13 OOL 

http://www.kniznica-ruzinov.sk/?bibliografie
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 Knižnica Ružinov priebežne kompletizuje a uchováva fotoalbumy z podujatí a 
spoločenských udalostíĽ ktoré pripravuje a organizuje a tiež Kroniku Seniorského informačného 
centra na Zimnej ul., v ktorej sú zachytené všetky podstatné a významné aktivity uskutočnené 
od jeho vzniku v roku 2006.   

Aj v roku 2016 sa venovala pozornos  propagácii knižnice a dotváraniu jej imidžu. 

Knižnici venovali pozornos  v rámci svojho vysielania a svojich kapacitných možností aj 
Televízia Ružinov a Ružinovské echo. O Knižnici Ružinov sa tiež písalo na stránkach odbornej 
knihovníckej a inej tlače.  

Podrobný preh ad o tomĽ ako sa knižnica zjavovala na stránkach tlače možno nájs  
v Bibliografii publikačnej činnosti o Knižnici Ružinov za roky 1972 - 2016Ľ ktorá sa tiež 
priebežne dopĺňa a aktualizuje. Okrem článkov o knižnici sú do nej zaradené aj významné práce 
(napr. knižné tituly) bývalých alebo súčasných pracovníkov knižnice. Táto bibliografia je 
prístupná na adrese: http://www.kniznica-ruzinov.sk/?bibliografie  

Treba pripomenú Ľ že verejnosti je k dispozícii webová stránka knižnice na adrese 

http://www.kniznica-ruzinov.sk, na ktorej sa nachádzajú všetky dôležité informácie o Knižnici 
RužinovĽ o jej kultúrno-spoločenských aktivitáchĽ publikačnej a edičnej činnostiĽ o novinkách 
v knižničnom fonde a samozrejme o jej prevádzke a službách. Stránka sa priebežne aktualizuje a 
dopĺňa. Čitatelia knižnice a verejnos  vôbec majú možnos  prostredníctvom webovej stránky 
klás  svoje otázkyĽ posiela  pripomienkyĽ návrhy priamo jednotlivým odborným pracovníkom 
knižniceĽ ktorí aj na tieto podnety priebežne reagujú a odpovedajú. Takýmto spôsobom sa zrýchlila 
a zefektívnila komunikácia knižnice s verejnos ou a teda je možnos  veci vysvetli  a uvies  na 
správnu mieru aj bez osobného kontaktu.  

Útvar marketingu14 dodal grafický návrh na baner umiestnený na mantineloch 
športového areálu Ružinovského športového klubu15. 

Uzavretie partnerstva s Polygrafickým centrom sa prejavilo bezplatným vydaním Sprievodcu 
Knižnicou Ružinov v nieko kotisícovom náklade. 
Pracovníci ÚM KR spolupracovali na projekte Mapa knižníc. Značným prínosom do 
digitalizácie organizácie je aj vytvorenie používateľského konta na Instagrame a jeho 

prepojenie na web sídlo knižnice.  
KR darovala pre slovenské deti Obecnej knižnici v srbskej Kovačici 120 kusov kníh. 
Fotilo sa v ÚK na Miletičovej s umeleckou fotografkou Janou Martiškovou – sponzorsky – výroba 
profesionálnych umeleckých fotografií z prostredia KR – na propagačné účely. alej prebehlo 
oslovenie a spolupráca (sponzorsky) s architektom na projekte záhrady na Tomášikovej. Natáčali 
sa videá o službách KR a vytvoril sa účet na Youtube. Zrealizovali sa nové promo fotografie 
pobočiek knižnice v kvalitnom formáte.  
 

  

4.      EDIČNÁ ČINNOS  

 V roku 2016 Knižnica Ružinov vydala tieto tituly a materiály : 
 

1) Fükö, Pavol 
Objektívom disciplíny a poriadku : Úvahy, postrehy a zamyslenia /Pavol Fükö ; 
[výkonný redaktor Peter Kuzma ; zodpovedná redaktorka Darina Horáková ; jazyková 
úprava ubor Hallon]. – 1. vyd. – Bratislava : Knižnica RužinovĽ 2015. – 291 s. : fotogr. ; 

21 cm. – (Všeličo ; zv. 22). - Autor pôsobil takmer štyridsa  rokov v Slovenskej televízii 
v rôznych funkciách. - 105 fotografií a fotokoláží. - 50 výt.   
ISBN 978–80–89775–03-3 (brož.) 
   

                                                           
14 ÚM 
15 RŠK 

http://www.kniznica-ruzinov.sk/?bibliografie
http://www.kniznica-ruzinov.sk/
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2) Ulice 

Ulice Bratislavy / [zostavilĽ úvod  napísalĽ DTP a obálku s použitím olejoma by A. Kuzmu 
navrhol Peter Kuzma ;  zodpovedná redaktorka Darina Horáková]. – 3. opr. a dopl. vyd. – 

Bratislava : Knižnica RužinovĽ 2015. – 336 s.; 21 cm. – (Všeličo ; zv. 20). – Výkladový 
register ulíc Bratislavy. – Erby mestských častí. - 7 olejomalieb a 5 kresieb s bratislavskými 
motívmi od Alexandra Kuzmu. - Tlač Plotbase. – 125 výt. 
ISBN 978-80-89775-01-9 (viaz.) 

  

3) Občasník 

Občasník knihovníkov Bratislavského kraja. Roč. 17. Č. 1 / [DTPĽ výkonný redaktor 
a úvod napísal Peter Kuzma ; zodpovedná  redaktorka Darina Horáková]. – Bratislava : 

Knižnica RužinovĽ 2016. – 42 s.; 21 cm. – Bulletin Krajskej pobočky Spolku slovenských 
knihovníkov a knižníc Bratislavského kraja. – Celkove tridsiate druhé číslo v poradí. – 

Vytlačila Knižnica Ružinov. – Knihársky spracoval P. Kuzma. - 100 výt. 
ISSN 1335-664X (brož.)  

 

4) Sprievodca 

Sprievodca Knižnicou Ružinov / [zodpovedná redaktorka Rina Horáková ; grafický návrh 
s použitím fotografií a dokumentov z archívu Knižnice Ružinov Adriana Adamovská ; text 
Peter Kuzma].  – 1. vyd. – Bratislava : Knižnica RužinovĽ 2016. – Nestr.; fotogr.; 15 cm. – 

Propagačná skladačka vydaná v spolupráci s firmou Polygrafické centrum. – Tlač 
Polygrafické centrum 

 

V edičnej činnosti sú uvedené i tituly redakčne uzatvorené ešte v roku 2015, ale z 

dôvodu posunu termínov ich vytlačenia, fyzicky k dispozícii až v roku 2016.   

 

V rámci edičnej činnosti boli priebežne zhotovované aj drobné tlače a tlačivá potrebné pre 
činnos  a aktivity knižnice (pozvánkyĽ zdraviceĽ letákyĽ oznamyĽ plagáty at .). Tiež treba 
pripomenú Ľ že Občasník knihovníkov Bratislavského krajaĽ ktorý vydáva Knižnica Ružinov 
pre Krajskú pobočku Spolku slovenských knihovníkov a knižníc Bratislavského kraja už od roku 
2000, je jediným spolkovým periodikom spomedzi všetkých ôsmych krajských pobočiek na 
Slovensku. Vydávanie Občasníka a jeho redakčné spracovanie je hodnotené pozitívne 
a s uznaním v širokej knihovníckej verejnosti. Všetky zatia  vydané čísla Občasníka sú 
prístupné na adrese:  
http://www.kniznica-ruzinov.sk/?obcasnik-knihovnikov-bratislavskeho-kraja 

 

 

4.1 Publikačná činnos  o knižnici 
 

V roku 2016 sa Knižnica Ružinov zjavila na stránkach Knižnej revue (3)Ľ Bratislavských 
novín (9)Ľ Ružinovského echa (1Ľ 5Ľ 6Ľ 11Ľ 12)Ľ in.ba (2)Ľ v Denníku N (7)Ľ v Emme (8), v Sme 

Bratislava (10), v Občasníku knihovníkov Bratislavského kraja (4) a v štvr ročníku Informačné 
technológie a knižnice (13):  

 

1) Kostková, Katarína 

Ružinov má 25! – Fotogr. 3. In: Ružinovské echo. - Roč. 25Ľ č. 1 - 2 (2016), s. 11. – Pri 

príležitosti oslavy štvr storočia ocenila mestská čas  Ružinov sedemnás  osobnostíĽ ktoré 
sa nezmazate ne zapísali do jej histórie. – Medzi ne patrí aj riadite ka Knižnice Ružinov 
Darina HorákováĽ ktorá stojí na jej čele už vyše tridsa  rokov      
 

 

http://www.kniznica-ruzinov.sk/?obcasnik-knihovnikov-bratislavskeho-kraja
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2) Mašlejová, Diana 

Boli sme v bratislavských knižniciach. - Fotogr. 3. In: in.ba. Informačný magazín 
o Bratislave. - Roč. 8Ľ č. 3 (2016)Ľ s. 6 - 7. -   Na otázky o kniháchĽ knižniciach a čítaní 
odpovedali Peter KuzmaĽ vedúci Útvaru marketingu Knižnice RužinovĽ Judita 
KopáčikováĽ riadite ka Staromestskej knižnice a Katarína BergerováĽ riadite ka Miestnej 
knižnice Petržalka 

 

3) Čelková, Lýdia 

Knižnice pre všetkých. – Fotogr. 1. In: Knižná revue. Dvojtýždenník o nových knihách. - 
Roč. 26Ľ č. 3 (2016)Ľ s. 6. – O sedemnástom ročníku Týždňa slovenských knižnícĽ ktorý 
vyhlásila Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc a konal 

sa od 1. do 6. marca 2016. – Aj o Knižnici RužinovĽ ktorá zahájila Jarný maratón s knihou, 

každoročný projekt bratislavských verejných knižnícĽ podujatímĽ ktoré moderovala 
riadite ka Knižnice Ružinov Darina Horáková  
 

4) Kuzma, Peter 

Rozhovor s Mgr. Adrianou Adamovskou, pracovníčkou Útvaru marketingu Knižnice 
Ružinov. – Fotogr. 1. In: Občasník knihovníkov Bratislavského kraja. – Roč. 17Ľ č. 1 
(2016), s. 26 - 33. –  V rámci rubriky Nové tváre v bratislavskom knihovníctve autor 
vymyslel a položil nieko ko otázok. – Aj o Knižnici Ružinov 

 

5) Černáková, Kamila 

Medzinárodný deň detí v Knižnici Ružinov. – Fotogr. 1. In: Ružinovské echo. - Roč. 25Ľ 
č. 7 - 8 (2016), s. 8. – Pri príležitosti významného sviatku detí pripravila pobočka Knižnice 
Ružinov na Tomášikovej 25 projektĽ v rámci ktorého sa aktívne prezentovali nielen detiĽ 
ale i tvorcovia a organizátori podujatia samotní. – Foto Adriana Adamovská      
 

6) Vasilková, Veronika 

Dom kultúry Ružinov v novom šate. – Fotogr. 2. In: Ružinovské echo. - Roč. 25Ľ č. 9 
(2016), s. 6. – Rekonštrukcia kultúrneho stánku sa týka aj vstupnej haly a vestibulu, kde sa 

okrem iného konajú „aj ob úbené podujatia Knižnice Ružinov“     

 

7) Gehrerová, Ria 

V knižnici na vás nenakričia: Našli sme knižnice ktoré sa snažia prispôsobi  novým 
technológiámĽ zamerali sa na mladých a na deti a nechcú by  len odkladiskom zabudnutých 
kníh. – Fotogr. 4. In: Denník N. – 5. 9. 2016, s. 2 - 3. – Aj o Knižnici RužinovĽ kde je 
autorkou a iniciátorkou mnohých nevšedných projektov  Adriana AdamovskáĽ mladá 
a perspektívna marketingová opora knižnica – Foto z grilovačky a brigády pri Knižnici 
Ružinov na Tomášikovej 25 

 

8) Holcinger, Broňa 

Sedem statočných: Títo cool knihovníci zmenia váš poh ad na knižnice. – Fotogr. 9. In: 

Emma. – 6. 11. 2016, s. 96 - 98. – Sedem mladých knihovníkov z bratislavských knižníc 
o svojich postojochĽ názoroch a dojmoch. – Medzi nimi aj Adriana Adamovská a Kamila 

Černáková z Knižnice Ružinov 

 

9) Starostky 

Starostky a starostovia hodnotia rok 2016. In: Bratislavské noviny. - Roč. 19Ľ č. 25 (2016)Ľ 
s. 8 - 9. – Odpovede na otázky čo sa podarilo bratislavským mestským častiam v roku 2016 

urobi  a čo plánujú na rok 2017. – Vo svojej odpovedi starosta Ružinova Dušan Pekár 
uvádzaĽ že v roku 2017 čaká rekonštrukcia aj Knižnicu Ružinov na Tomášikovej ulici 
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10) Liptáková, Jana 

Ako si nažívajú bratislavské knižnice: Nie každý knihovník vie odpoveda  na otázkuĽ či už 
vyšla nová Steelová. – Fotogr. 2. In: Sme Bratislava. – 16. 12. 2016, s. 7. – O najnovšom 
videu - sonde do duše a života knihovníkaĽ ktoré pripravili pracovníčky marketingu 
Knižnice Ružinov Adriana Adamovská a Kamila Černáková. - Príloha denníka Sme 

 

11) Výzva 

Výzva: Vážené a milé staré mamy! In: Ružinovské echo. - Roč. 25Ľ č. 10 (2016)Ľ s. 12. - 
Plagát Knižnice Ružinov o šiestom ročníku sú aže Najlepšia stará mama Ružinova 2016. 
– Knižnica je hlavným organizátorom celého podujatia    
 

12) Vasilková, Veronika 

Ružinov spoznal svoju najlepšiu starú mamu: Titul najlepšia stará mama 2016 putuje do 
Prievozu. – Fotogr. 2. In: Ružinovské echo. - Roč. 25Ľ č. 12 (2016)Ľ s. 11. – Informácia 
o podujatí Najlepšia stará mama RužinovaĽ ktoré každoročne pripravuje Knižnica Ružinov. 
– Rozhovor s ví azkou       
 

13) Dušková, Marta 

Ako bolo na tre om Knihovníckom barcampeť. – Fotogr. 4. In: Informačné technológie 
a knižnice. – Roč. 20Ľ č. 4 (2016)Ľ s. 70 – 72. – Informácia o podujatíĽ ktoré pripravili mladí 
knihovníci z Bratislavy. – V odbornej časti celoslovenského stretnutia jednu z prednášok 
predniesla aj Eva Gomolčáková z Knižnice Ružinov 

  

 

5.      RIADENIE KNIŽNICE 

5.1.      Organizačná čas  

   V systéme riadenia organizácie sa v roku 2016 zrealizovali nasledovné úlohy: 
• Plánovito a systematicky sa zabezpečovalo materiálno-technické zásobovanie a údržba 

v rámci finančných prostriedkov na pobočkách KR. 
• Pravidelne sa zásobovali všetky pracoviská čistiacim a dezinfekčným materiálomĽ opä  

v rámci finančných prostriedkov. 
• Z titulu členstva KR a jej zástupcu vo výbore Krajskej pobočky Spolku slovenských   

knihovníkov a knižníc vyšlo alšie číslo spolkového Občasníka.  
• Vykonala sa obhliadka budovy na Tomášikovej 25 – Návrh projekčného riešenia opravy         

izolácií suterénu vrátane riešenia prečerpania zrážkových vôd a vypracoval sa jednostupňový 
projekt stavby a čiastočnej digitalizácie objektu. 

• Odstránil sa havarijný stav a rekonštrukcia SIC – výmena podlahového PVC a dlažby v jedálni 
a odstránenie zatekania do objektu montážou nového daž ového potrubia.  

• Knižnica vypracovala podklady pre zria ovate a do Koncepcie dlhodobého rozvoja kultúry 
v MČ do roku 2020 za KR. 

• Uskutočnila sa obhliadka záhradným architektom komunitnej záhrady na Tomášikovej 25 za 

účelom vizualizácie Návrhu projektu jej úpravy. 

• Zrekonštruoval sa priestor pre archív knižnice. 
• Na pobočke Bachova sa osadilo na u ahčenie vstupu do knižnice madlo. 

 

 



14 

 

 

5.2.      Plnenie personálnych úloh a úloh starostlivosti o zamestnancov 

V zmysle platných predpisov sa zabezpečovalo závodné stravovanie pre zamestnancov. 

5.3.       Kontrolná činnos  

Kontrolná činnos  sa vykonávala v zmysle interných zásad kontroly na všetkých úsekoch 
činnostiĽ metodických pokynov Slovenskej národnej knižnice16Ľ koordinácie Mestskej knižnice17 

Bratislava a Miestneho úradu m.č. Bratislava–Ružinov18 a platných predpisov a zákonov. 
Zameraná bola hlavne na stav a uloženie fondu a metodickú kontroluĽ realizácie podujatíĽ ako 
i správnos  štatistického výkazníctva. 

 

6.     HOSPODÁRENIE 

 

        Rok 2016 Knižnica Ružinov ukončila s vyrovnaným rozpočtomĽ ktorý vznikol aj 
preplatkami na energiách za predošlý rok vo výške 4 221Ľ57 €Ľ aj očakávanými preplatkami roku 
2016 Prvou ružinovskou spoločnos ou.  Zvýšený príspevok z Miestneho úradu Ružinov na činnos   
knižnice bol schválený a poukázaný v čiastke 468 000 €Ľ čerpaný v plnej výške a kapitálový 
príspevok vo výške 5 000 € z MÚ Ružinov schválenýĽ poukázaný aj plne vyčerpaný. Prostriedky 
čerpané z poskytnutého transferu knižnica vynakladala hospodárneĽ efektívneĽ účinne a účelne.  

 

              KR hospodárila s pridelenými finančnými prostriedkami nasledovne: 
Začiatočný stav na bežnom účte k 1.1.2016             100 409,20                                                                                                   

Príjem                                                                                    509 952,23  

Výdaj                                                                                                                    514 782,58                                                     

Konečný stav na bežnom účet k 31.12.2016                                                             95 578,85     
                                                                                     

6.1. Výnosy celkom: plán výnosy bez dotácii z MÚ:                                            44 775,00                                                                  

                                   plnenie :                                                                                 61 651,00 

                                         vyhodnotenie plánu výnosov:                                   +         16 876,00                                     

                                         plán. prevádzkové dotácie:                                                468 000,00 

                                         poukázaný a čerpaný transfer :                                             468 000,00 

                                         plán. kapitálové dotácie:                                                           5 000,00 

                                         čerpanie dlhodobo formou odpisov:                                                62Ľ00 

                                         vyhodnotenie plánu kap.výnosov:                                -           4 938,00 

                                         finančne čerpané:                                                                      5 000,00 

                                               vyhodnotenie:                                                          +         11 938,00        

              Tržby spolu boli dosiahnuté vo výške 27 476Ľ92 €. Najväčšiu položku plánovaných tržieb  
tvoril prenájom priestorov 20 155Ľ00 € a zápisné čitate ov 6 520Ľ40 €. Ostatné výnosy 
z prevádzkovej činnosti (preplatky) knižnica zaúčtovala vo výške  8 441Ľ57 € a zmluvné pokuty  
924Ľ30 €Ľ dotácie z Fondu na podporu umenia19 3 000Ľ00 €. Úroky vykázala knižnica vo výške 
7Ľ09 €. Zúčtovanie rezerv vykázala vo výške 540Ľ00 €. Výnosy z bežných transferov od 
zria ovate a prijalaĽ zaúčtovala aj čerpala vo výške 468 000 €Ľ z kapitálových transferov MÚ 
Ružinov zaúčtovala do výšky odpisov majetku MÚ Ružinov 18 317Ľ35 € vrátane výšky odpisov 

                                                           
16 SNK 
17 MsK v Bratislave 
18 MÚ m.č. 
19 FPU 
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mimoriadnej dotácie z kapitálových zdrojov MÚ Ružinov. Výnosy z kapitálových transferov 
Ministerstva kultúry SR20 zaúčtovala knižnica na biblioboxy z minulých rokov 3 006Ľ12 € tiež vo 
výške účtovných odpisov.  Knižnica Ružinov sa úspešne uchádzala o dotáciu z rozpočtu na 
podporu projektov z FPU a to na realizáciu projektu Nákup knižničného fondu . 
 

6.2. Náklady :                    ročný plán:                                                                            517 775,00 

                                           plnenie:                                                                                  529 713,00 

                                           prekročenie do výšky výnosov:                             -              11 938,00 

Výsledok hospodárenia za rok 2016                                                                                                 0,00 

 Knižnica čerpala  náklady s maximálnou úsporou v čase hospodárskej recesie a v období 
radikálnych úspor výdavkov a maximalizácie efektívnosti nákladov celej verejnej správy vrátane 
územnej samosprávy. Náklady KR sa skladali z položiek materiálových  nákladovĽ nákladov na 
energieĽ opravy a údržbyĽ cestovnéĽ reprezentačnéĽ ostatné službyĽ mzdové a poistné nákladyĽ 
sociálne nákladyĽ ostatné náklady a odpisy.  

 

6.2.1 Materiálové náklady :            ročný plán:                                                               43 716,00    

                                                           plnenie:                                                                    47 459,00 

      prekročenie:                                                   -         3 743,00 

               

Položky spotreby materiálu ako nákup kníh boli čerpané v sume 25 120Ľ20 €Ľ nákup kníh 
z dotácie FPU 3 000Ľ00 € a nákup časopisov v sume 9 186Ľ08 €. Tieto položky patrili medzi 
najdôležitejšie v čerpaní materiálových nákladov. Nákup materiálu knižnica prispôsobila 
plánovaným potrebám  a poukázaným prostriedkom od zria ovate a. Využívala z avy poskytnuté 
v rámci dobrých dodávate sko-odberate ských vz ahovĽ čím získavala alšie úspory. Nákup kníh 
z poskytovaného rozpočtu bol zvýšený z dôvodu poskytnutia navýšeného rozpočtu MČ RužinovĽ 
čo so sebou prinieslo viac výpožičiek. 

 

6.2.2 Spotreba energie :            ročný plán:                                                                      50 250,00 

                                                    plnenie:                                                                           53 116,00     

                                                    prekročenie:                                                            -                 2 866,00 

              Položky elektrická energia knižnica čerpala v sume 10 529Ľ66 €Ľ vodné  1 394Ľ61 €Ľ teplo 
- plyn 22 840Ľ31 €Ľ TÚV - zmluvy 18 351Ľ91 €. Cena energií a  ich spotreba sa ažko  
predpokladali. Vznikli aj preplatky za predošlý rok na účte ostatné výnosy a prišli aj nedoplatky 

za plyn cca. 2500 €Ľ z toho vzniklo prekročenie položky energie.  
 

6.2.3 Opravy, údržba :  ročný plán:                                                                     17 000,00 

                                                    plnenie:                                                                          21 824,00  

prekročenie:                                                  -               4 824,00 

          

              Všetky opravy a údržby sa riešili bezodkladne v najlepšej ceneĽ aká sa dala zabezpeči Ľ 
pri dodržaní Zákona o verejnom obstarávaní. Hlavná oprava bola zabezpečená na pobočke SIC 
ZimnáĽ kde sa rekonštruovala budova SIC Zimná externou firmou BYTOS s.r.o. Konkrétne 
odstraňovali problém zatekávania cez odtokové ž abyĽ vymieňali dlažbu a PVC. Priebežne sa 
riešili drobné opravy výpočtovej technikyĽ prístrojovĽ zariadení a budov. Potreba navýšenia 
rozpočtovej položky v alšej zmene rozpočtu bude z dôvodu plánovaného ma ovania priestorov 
a rekonštruovania priestorov nielen na TomášikovejĽ ale všetkých 5 pobočkách postupne. 
Čiastočne budú realizované opravy a údržba  a alej bude potrebné rekonštruova  staré budovy 
a priestory z kapitálových investícií MÚ RužinovĽ ale aj  z vlastných zdrojov.                       
 

                                                           
20 MK SR 
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6.2.4 Cestovné :                           ročný plán:                                                                            1 700,00 

                                                     plnenie:                                                                               1 435,00 

                                                     úspora:                                                                 +            265,00 

Prostriedky na cestovné  knižnica čerpala v súlade so Zákonom o cestovných náhradách. 
Knižnica plánovala a realizovala len najnutnejšie služobné cestyĽ ale aj tak potrebovala ma  
navýšenú túto položku do budúcnaĽ aby zamestnanci boli oboznámení formou školení 
sa s novinkami v knihovníctveĽ ktoré môžu aplikova  do praxe. 
 

6.2.5 Náklady na reprezentáciu :    ročný plán:                                                                   600Ľ00 

                                                           plnenie:                                                                         600,00                                                              

                                                           úspora:                                                               +            0,00 

              Čerpanie položky nákladov na reprezentáciu knižnica  uskutočňovalo priebežne pod a 
potreby pri akciách v rámci platných predpisov.  
6.2.6 Ostatné služby :       ročný plán:                                                                      50 500,00 

                                                     plnenie:                                                                          57 851,00   

                                              prekročenie:                                                     -             7 351,00  

Čerpanie nákladov na ostatné služby bolo v súlade s hospodárnos ouĽ efektívnos ouĽ 
účinnos ou a účelnos ou. Knižnica najviac čerpala položky služiebĽ napríklad telefonické vo 
výške 12 459Ľ44 €Ľ softvér a licencie 13 412Ľ17 €Ľ nájomné 8 674Ľ56 €Ľ zabezpečovacie systémy 
3 856Ľ32 €Ľ odvoz odpadov 1 556Ľ70 €Ľ spracovanie miezd 3 715 € Ľ revízia zariadení 1 152,40, 

BOZ,PO,PZS 1 420 €Ľ technický dozor 2 025Ľ upratovanie 1 561 a iné. Aj na ostatných položkách 
knižnica čerpala priebežne plánované  náklady. Prekročenie na položke ostatných služieb bolo 
spôsobené nárastom cien služieb a presunom prác vykonávaných vlastnými  zamestnancami na 

menej finančne náročné externé firmy (kosenieĽ správa sieteĽ mzdyĽ upratovanieĽ technický dozorĽ 
PZS). Do budúcnosti knižnica predpokladá navyšovanie položky. 

6.2.7 Mzdové  náklady : Mzdy + OON: ročný plán:                                                 230 000,00 

                                               plnenie:                                                                               226 135,00  

                                               úspora:                                                             +                  3 865,00 

              V pláne mzdových prostriedkov mala knižnica zahrnuté  aj ostatné osobné náklady21, 

ktoré čerpala opatrne. Skladba čerpania mzdových prostriedkov je obsiahnutá v samostatnej 

tabu ke Výsledky plnenia plánu mzdových prostriedkov. Mzdové prostriedky knižnica  vyplácala 
v zmysle platných mzdových predpisov a vypracovaných vnútropodnikových zásad. Priemerný 
počet FO pracovníkov  knižnice bol  23Ľ  priemerná mzda bez OON bola 817 € oproti plánovaným 
760 €. Navýšenie zo zákona od 1.1.2016 riešila KR v rámci pôvodného rozpočtu na mzdy. Úspora 
vznikla dlhodobými PN. Prostriedky boli použité v rámci rekonštrukcie SIC Zimná. 

6.2.8 Zákonné zdravotné a sociálne poistenie : ZP, SP: 

                                                        ročný plán:                                                                 76 000,00 

                                                        plnenie:                                                                       74 600,00                                                                     

                                                        úspora:                                                              +         1 400,00       

 

        Čerpanie nákladov na platby sociálneho zabezpečenia bolo priamo  naviazané na mzdy a 
poistné odvody.  
 

6.2.9 Zákonné a ostatné sociálne náklady :  

                                                        ročný plán:                                                                   17 700,00 

                                                        plnenie:                                                                       16 295,00 

                                                        úspora:                                                             +         1 405,00     

                                                           
21 OON 
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Tvorba soc. fondu je vo výške  1Ľ5%. 
Sociálny fond tvorba:        3 027Ľ81 € 

Stravné :                          12 546Ľ50 € 

Náhrada PN:                         720Ľ59 € 

 

Stravnú jednotku poskytla KR zamestnancom v súlade so Zákonníkom práce.   Nemocenské 
náhrady  a odchodné sa nedajú dostatočne naplánova Ľ kopírujú vývoj pribúdajúceho veku 

zamestnancov v organizácii.      
 

Poplatky za dotáciu boli  2Ľ50 €.   prekročenie:                                                    -                  3,00 

 

6.2.10 Iné ostatné náklady : ročný plán:                                                                       2 109,00 

                                                    plnenie:                                                                            2 326,00 

 prekročenie:                                                         -            217,00 
 

Nako ko knižnica zamestnávala Z P a ZP nemusela odvies  prostriedky pod a zákona 
o zamestnanosti. Bankové poplatkyĽ daň z úrokov a ostatne drobné poplatky zaplatila knižnica vo 
výške  917Ľ28 € a za poistenie majetku zaplatila 1 295Ľ53 € a členské 113 € občianskym profesným 
združeniamĽ ktorých členom je (SSKK a Slovenská asociácia knižníc22) 

6.2.11 Odpisy  vlastné : ročný plán:                                                                         10 000,00 

                                                    plnenie:                                                                             6 198,00 

                                                    úspora:                                                            +              3 802,00    

 

6.2.12 Odpisy MÚ+kap.MČ :  ročný plán                                                                       18 200,00  

                                                   plnenie:                                                                            18 317,00 

                                                   prekročenie:                                                     -                 117,00 

 

6.2.13 Odpisy MK(biblioboxy):ročný plán:                                                                             0,00  

                                                    plnenie:                                                                             3 006,00 

                                                    prekročenie:                                                     -             3 006,00 

 

Knižnica Ružinov  v roku 2016 odpisovala pod a odpisového plánu v súlade so Zákonom 
č.431/2002 Z. z. o účtovníctve a alších opatrení a v súlade so Zákonom č.523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách. Pod a metodiky akruálneho účtovníctva odpisy KR delila na vlastné 
a odpisy MÚ Ružinov. Odpisy MÚ Ružinov knižnica preúčtovala výnosmi z kapitálového 
transferu z rozpočtu obce vo výške 18 255 € + 62 €.        
 

6.2.14 Rezervy ostatné :          ročný plán:                                                                                0,00 

                                                  plnenie:                                                                                  540,00 

                                                  prekročenie:                                                            -           540,00    

 

Rezervy tvorila knižnica v súlade so Zákonom č.431/2002 Z. z. o účtovníctve a alších opatrení .   

 

6.2.15 Kurzové straty :           ročný plán:                                                                                0,00 

                                                  plnenie:                                                                                     8,00 

                                                  prekročenie:                                                            -               8,00    

                                                           
22 SAK 
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6.3. Investície: DNM,DHM,DDNM,DDHM  

 

            Knižnica  za rok 2016 zakúpila majetok z vlastných kapitálových zdrojov. 

2 x PC + 2 x multifunkčné zariadenia (spolu: 3001.20€) inštalované firmou GAMI Computers s. 
r. o. Zastaraný majetok bol vyradený v rámci vyra ovania ostatného majetku a fyzicky 

zlikvidovaný.  

Kapitálový transfer poskytnutý z MÚ Ružinov bol finančne vyčerpaný v plnej výške 5 000Ľ00 €. 
KR z kapitálového transferu MÚ Ružinov objednala a zakúpila Projekt rekonštrukčných prác KR 
Tomášikova 1 550Ľ00 € + prípravné a sondážne práce v pivnici 468Ľ00 € + 79Ľ20 € a 2 PC s 

multifunkčným zariadením za 1476Ľ00 € + 1426Ľ80 €.       

Stav záväzkov po lehote splatnosti: Knižnica ku 31.12.2016 nezaznamenala žiadne krátkodobé 
ani dlhodobé záväzky po lehote splatnosti.   
Stav pohľadávok po lehote splatnosti: K 31.12.2016 zaznamenala krátkodobú poh adávku po 
lehote splatnosti vo výške 164Ľ25.  Poh adávka bola uhradená 3.1.2017 na výzvu z KR. 

Stav fondov: Zákonný rezervný fond             46 335,68  

                      Nevysporiadaný výsledok                  106 756,37 

                      Záväzky zo sociálneho fondu                  389,62 

 

Podsúvahové účty – knižničný fond 950/960/  

K 1.1.2016                             583 803,69  

Prírastky/úbytky                           28 875,95   

Úbytky/prírastky                             229,45 

K 31.12.2016                                                                                                              612 450,19 
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Vyhodnotenie hospodárskej činnosti k 31. 12. 2016 (v €)               Tabu ka č. 2 

 

 
 

Rozpočet Rozpočet Skutočnos % Skutočnos Index

2016 1.zmena 2016 31.12.2016 plnenia 31.12.2015 16/15

Výnosy celkom 500 475 517 775 529 713 102,31 515 281 1,03

602 z toho tržby 29 335 27 835 27 477 98,71 28 003 0,98

644 z toho zmluv.pokuty 900 1 200 924 77,00 1 265 0,73

648Ľ 678 ostatné výnosy 2 000 2 500 8 442 337,68 5 634 1,50

653 z toho zúčtov.ostat.rez. 0 0 540 - 10 768 0,05

662 z toho úroky 40 40 7 17,50 12 0,58

691 prev.dotácie MČ 450 000 468 000 468 000 100,00 450 000 1,04

692 kap.dotácie MČ 18 200 18 200 18 317 100,64 18 255 1,00

693 výnosy sam.z b.tr.MK 0 0 3 000 - 0 -

694 výnosy z kap.tran.MK 0 0 3 006 - 1 344 2,24

Náklady celkom 500 475 517 775 529 713 102,31 515 281 1,03

50 - Spotrebované nákupy 92 074 93 966 100 575 107,03 106 024 0,95

501 spotreba materiálu 41 824 43 716 47 459 108,56 55 124 0,86

502 spotreba energie 50 250 50 250 53 116 105,70 50 900 1,04

51 - Služby 61 480 69 800 81 710 117,06 61 352 1,33

511 opravy a údržba 9 000 17 000 21 824 128,38 6 903 3,16

512 cestovné 1 000 1 700 1 435 84,41 1 794 0,80

513 náklady na reprezent. 600 600 600 100,00 624 0,96

518 ostatné služby 50 880 50 500 57 851 114,56 52 031 1,11

52 - Osobné náklady 315 612 323 700 317 033 97,94 315 354 1,01

521 mzdové náklady 224 000 230 000 226 135 98,32 222 136 1,02

524 sociálne poistenie 75 000 76 000 74 600 98,16 74 591 1,00

527 zákonné soc.náklady 16 612 17 700 16 295 92,06 18 627 0,87

538 - ost.dane a popl. 0 0 3 - 0 -

54 - Ostatné náklady 2 109 2 109 2 326 110,29 2 242 1,04

548 ľ ost.nákl.na prev.činn. 2 109 2 109 2 326 110,29 2 242 1,04

55 - Odpisy 26 200 28 200 27 521 97,59 30 308 0,91

551 ľ odpisy vlastné 8 000 10 000 6 198 61,98 10 709 0,58

551 ľ odpisy MČ+kap.MČ 18 200 18 200 18 317 100,64 18 255 1,00

551 - odpisy MKBiblioboxy 0 0 3 006 - 1 344 2,24

553 - Tvorba ostat.rezerv 3 000 0 540 - 0 -

563 - Kurzove straty 0 0 8 - 1 8,00

Výsl.hospod.po zdan. 0 0 0 - 0 -

Kapit. výdav. MK 0 0 0 - 7 580 0,00

Kapit. výdav. vlast. 15 000 15 000 3 001 20,01 5 954 0,50

Kapit. výdav. MČ 0 5 000 5 000 100,00 0 -

UKAZOVATE
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plán 16 skut.16 % pln. plán 16 skut.16 % pln. plán 16 skut.16 % pln. plán 16 skut.16 % pln.

Výnosy celkom 243 456 237 065 97,37 94 700 83 030 87,68 38 400 31 635 82,38 39 100 41 752 106,78

602 Tržby za služby 19 135 20 288 106,03 4 000 3 281 82,03 1 100 797 72,45 1 800 1 429 79,39

644 Zmluvné pokuty 0 0 - 200 97 48,50 300 227 75,67 300 268 89,33

648Ľ678 Ostatné výnosy 0 0 - 2 500 5 933 237,32 0 0 - 0 1 220 -

653 z toho zúčt.ost.rezerv 0 170 - 0 0 - 0 0 - 0 370 -

662 Prijaté úroky 40 7 17,50 0 0 - 0 0 - 0 0 -

694 Výnosy sam.z kap.tr. Zo ŠR 0 998 - 0 1 011 - 0 0 - 0 0 -

691 Prevádzkové dotácie 221 881 209 857 94,58 88 000 72 708 82,62 37 000 30 611 82,73 37 000 38 465 103,96

692 Kapiálové transfery 2 400 2 745 114,38 0 0 - 0 0 - 0 0 -

693 Výnosy z bežn.transf.MK 0 3 000 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -

Náklady celkom 243 456 237 065 97,37 94 700 83 030 87,68 38 400 31 635 82,38 39 100 41 752 106,78

501 Spotreba materiálu 13 505 8 691 64,35 8 000 10 757 134,46 7 700 7 669 99,60 5 700 8 655 151,84

502 Spotreba energie 12 500 9 158 73,26 8 000 7 955 99,44 7 500 4 540 60,53 5 500 5 018 91,24

511 Opravy údržba 500 588 117,60 100 86 86,00 200 0 0,00 700 499 71,29

512 Cestovné 960 1 193 124,27 140 145 103,57 0 97 - 0 0 -

513 Reprezentačné 600 600 100,00 0 0 - 0 0 - 0 0 -

518 Ostatné služby 26 400 30 306 114,80 8 550 8 094 94,67 2 300 2 113 91,87 4 900 4 960 101,22

521 Mzdové náklady s OON 129 000 126 882 98,36 47 500 38 017 80,04 14 050 12 582 89,55 14 000 15 046 107,47

524 Zákonné soc.poistenie 43 300 42 615 98,42 16 300 12 788 78,45 4 900 3 348 68,33 4 700 4 954 105,40

527 Zákonné soc.náklady 7 132 7 592 106,45 3 900 3 385 86,79 1 450 1 173 80,90 2 900 1 401 48,31

538 Ostatné dane a poplatky 0 3 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -

548 Ostatné náklady 2 109 2 300 109,06 0 16 - 0 0 - 0 10 -

551 Odpisy 5 050 4 217 83,50 2 210 1 787 80,86 300 110 36,67 700 839 119,86

551 Odpisy MČ 2 400 2 745 114,38 0 0 - 0 0 - 0 0 -

553 Tvorba ostat. rezerv 0 170 - 0 0 - 0 0 - 0 370 -

563 Kurzové straty 0 5 - 0 0 - 0 3 - 0 0 -

Výsledok hospodárenia + - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -

Priemerná mzda s OON 739 826 111,77 792 783 98,86 781 807 103,33 778 835 107,33

Priemerný stav pracovníkov 14,2 12,8 90,14 5 4 80,00 1,5 1,3 86,67 1,5 1,5 100,00

Prehľad nákladov,výnosov a tvorby zisku podľa nákladových stredísk ku 31.12.2016

Účetľtext
1ľriadite stvo  21ľMiletičova 23ľTomášikova 24-Bachova
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Pokračovanie tabu
ky č. 3

   

 

Spolu

plán 16 skut.16 % pln. plán 16 skut.16 % pln. plán 16 skut.16 % pln.

Výnosy celkom 69 139 79 599 115,13 32 980 56 632 171,72 517 775 529 713 102,31

602 Tržby za služby 700 625 89,29 1 100 1 057 96,09 27 835 27 477 98,71

644 Zmluvné pokuty 100 86 86,00 300 246 82,00 1 200 924 77,00

648Ľ678 Ostatné výnosy 0 1 289 - 0 0 - 2 500 8 442 337,68

653 z toho zúčt.ost.rezerv 0 0 - 0 0 - 0 540 -

662 Prijaté úroky 0 0 - 0 0 - 40 7 17,50

694 Výnosy sam.z kap.tr. Zo ŠR 0 997 - 0 0 - 0 3 006 -

691 Prevádzkové dotácie 55 739 64 149 115,09 28 380 52 210 183,97 468 000 468 000 100,00

692 Kapiálové transfery 12 600 12 453 98,83 3 200 3 119 97,47 18 200 18 317 100,64

693 Výnosy z bežn.transf.MK 0 0 - 0 0 - 0 3 000 -

Náklady celkom 69 139 79 599 115,13 32 980 56 632 171,72 517 775 529 713 102,31

501 Spotreba materiálu 5 611 5 112 91,11 3 200 6 575 205,47 43 716 47 459 108,56

502 Spotreba energie 9 350 10 604 113,41 7 400 15 841 214,07 50 250 53 116 105,70

511 Opravy údržba 15 400 20 076 130,36 100 575 575,00 17 000 21 824 128,38

512 Cestovné 600 0 0,00 0 0 - 1 700 1 435 84,41

513 Reprezentačné 0 0 - 0 0 - 600 600 100,00

518 Ostatné služby 5 800 7 234 124,72 2 550 5 144 201,73 50 500 57 851 114,56

521 Mzdové náklady s OON 13 450 15 910 118,29 12 000 17 698 147,48 230 000 226 135 98,32

524 Zákonné soc.poistenie 3 800 5 132 135,05 3 000 5 763 192,10 76 000 74 600 98,16

527 Zákonné soc.náklady 1 188 1 361 114,56 1 130 1 383 122,39 17 700 16 295 92,06

538 Ostatné dane a poplatky 0 0 - 0 0 - 0 3 -

548 Ostatné náklady 0 0 - 0 0 - 2 109 2 326 110,29

551 Odpisy 1 340 1 717 128,13 400 534 133,50 10 000 9 204 92,04

551 Odpisy MČ 12 600 12 453 98,83 3 200 3 119 97,47 18 200 18 317 100,64

553 Tvorba ost. rezerv 0 0 - 0 0 - 0 540 -

563 Kurzové straty 0 0 - 0 0 - 0 8 -

Výsledok hospodárenia + - 0 0 - 0 0 - 0 0 -

Priemerná mzda s OON 670 829 123,73 667 819 122,79 747 819 109,64

Priemerný stav pracovníkov prep. 1,3 1,6 123,08 1,5 1,80 120,00 25 23 92,00

25ľZimná 28ľNa úvrati
Účetľtext
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Tabu ka č. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skutočnos  Rozpočet 1.zmena Rozpočet  Skutočnos   %     Index

31.12.16 2016 2016 31.12.05 plnenia 16/15

 Mzdové prostriedky bez OON 225 565 228 000 222 000 221 598 98,93 1,02

 Tarifné platy 154 077 159 500 158 500 150 769 96,60 1,02

 Príplatky spolu 42 581 43 500 38 500 42 106 97,89 1,01

osobné 37 260 38 000 34 000 36 854 98,05 1,01

riadiace 5 321 5 500 4 500 5 252 96,75 1,01

osobitné 0 0 0 0 - -

ostatné 0 0 0 - -

Odmeny spolu 28 907 25 000 25 000 28 723 115,63 1,01

odmeny 28 907 25 000 25 000 28 723 115,63 1,01

jubileá 0 0 0 0 - -

Odchodné 0 0 0 1 879 - -

Priem.počet pracovníkov vo FO 23 25 25 23 92,00 1,00

Priemerná mzda bez OON 817 760 733 803 107,50 1,02

OON 570 2 000 2 000 538 28,50 -

 Ukazovate

Výsledky plnenia plánu a čerpania mzdových prostriedkov k :  31.12.2016  /v EUR/
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Tabu
ka č. 5

 
 

 

Plnenie základných číselných ukazovateľov činnosti Knižnice Ružinov k 31. 12. 2016

Pracovisko Návšte. 
Knižnica knižnice
Ružinov %

plnenie

Ústredná knižnica 
KR

Miletičova 47

Pobočka KR
Tomášikova

Pobočka KR

Bachova

Pobočka KR
SIC Zímná

Pobočka KR

Na úvrati

SPOLU 2 800 3 509 125,32 4 500 4 938 109,73 260 000 302 015 116,2 94 500 120 368 151 151

29 41

Podujatia organizované Riaditeľstvom Knižnice Ružinov 10 10

33 000 39 209 118,81 14 749 40 94500 608 121,6 500 683 136,6

109,29 9 244 15 53 12 27

45 37

350 432 123,43 350 350 100 21 000 22 952

45 000 48 541 107,86 15 642 20 35600 831 138,5 800 920 115

137,78 8 673 10 47 21 19

44 27

500 702 140,4 300 290 114 26 000 35 824

135 000 155 489 115,17 46 192 25 129850 936 110,12 2 550 2 643 103,6

skut.
% 

plnenie
plán skut.plán skut. plán skut.

% 

plnenie
plán

Doplňovanie Čitatelia Výpožičky Kolektívne 
podujatia

Nást. Výst.
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Tabu ka č. 6 

 

 
 

Podprogram 9.1:      Knižnica Ružinov - v y h o d n o t e n i e 

Zámer podprogramu:   KnihaĽ priate  človeka 

Zodpovednos  Knižnica Ružinov 

Rozpočet: 
rok 2014 2015 2016 

Bežné výdavky 404 633,00 450 000,00 468 000,00 

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 5 000,00 

Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 

S p o l u  404 633,00 450 000,00 472 000,00 

Ciele a výstupy: 

Cie  Merateľný ukazovateľ 2015 
Hodnotenie 

k 31.12.2016 

Zabezpeči  dostupnos   
literatúry pre všetky vekové 

a sociálne vrstvy obyvate ov 

počet nakúpených kníh za 
rok 

2 800 3 509 

počet výpožičiek za rok 260 000 302 015 

Vypestova  vz ah k literatúre 

u mladých čitate ov 

počet zorganizovaných 

podujatí za rok 
120 368 

  

Komentár: Podprogram predstavuje: činnos  Knižnice - RužinovĽ príspevkovej 
organizácie mestskej časti. Mestská čas  poskytuje transfér na prevádzku knižnice. 

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 
2016 

Skutočnos  

k 31.12.2016 

9.1 Bežné výdavky 468 000Ľ00 € 468 000Ľ00 € 

Komentár k plneniu rozpočtu k 31.12.2016: 

a)    počet nakúpených kníh: 3467 zv.Ľ dary 42 zv.Ľ spolu prírastok  v počte 3509 zv.Ľ 
       čo predstavuje prekročenie ročného plánu o 25Ľ32%Ľ 
b)    počet vypožičaných kníh 302 015Ľ čo predstavuje 16Ľ16 %Ľ navýšenie plánu 

c)    počet zorganizovaných podujatí 368Ľ k plánovanému ukazovate u nárast o 206Ľ66 % 
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7. VYHODNOTENIE ZÍSKAVANIA MIMOROZPOČTOVÝCH ZDROJOV 

FINANCOVANIA KNIŽNICE RUŽINOV ZA ROK 2016 

 

Na základe uznesenia MZ č. 231/X z marca 1996 uskutočnila Knižnica Ružinov získavanie 
mimorozpočtových zdrojov nasledovne: 

 

- Značné  finančné prostriedky sa usporili týmĽ že knižnica svojpomocne zabezpečovala 
catering pri podujatiachĽ moderovanie podujatíĽ tvorbu scenárovĽ rekvizítĽ hudobnú 
produkciuĽ fotografovanieĽ aj svoju edičnú činnos  zabezpečuje vlastnými kapacitamiĽ to 
znamenáĽ že neplatí ani jedno euro iným subjektom za redakčné spracovanie rukopisovĽ 
ich počítačovú úpravu (DTP) a grafické a výtvarné spracovanie, v prípade drobných 
tlačovín ani za knihárske práce (vytlačenieĽ skladanieĽ orezanieĽ zošívanieĽ tvorba väzby 
at .). 

- Predajom vyradených periodík získala knižnica                                                   51,00 € 

- Od generálneho dodávate a periodickej tlače získala KR zľavu vo výške           448,41 € 

- Na nákup kníh získala knižnica od dodávateľov zľavy vo výške                 11 515,00 € 

- Na Noc v knižnici dostala KR dary (sladkostiĽ papiernické výrobkyĽ  
pekárenské výrobkyĽ umelecké výtvoryĽ vystúpeniaĽ hračkyĽ knihy)  
od donorovĽ partnerovĽ spolupracovníkov a vydavate stiev vo výške                    590,00 €   

- Občianske združenie Ružinov Pozitív poskytlo ceny pre účastníčky sú aže  
Stará mama Ružinova 2016 v sume                    60,00 €                                          

- Príspevok mladých knihovníkov na zorganizovanie Grilžúru v komunitnej  

záhrade vo výške                     150,00 €    

- Záhradný architekt vykonal obhliadku záhrady na Tomášikovej za účelom  
vypracovania projektu na jej revitalizáciu a Polygrafické centrum vytlačilo  
Sprievodcu Knižnicou Ružinov sponzorsky bez finančného ocenenia.                             

Spolu za rok 2016 tvorili mimorozpočtové zdroje čiastku                                        12 814,41 € 

 

8.     ZÁVER 

Knižnica Ružinov si plne uvedomujeĽ že verejné knižnice a vôbec knižnice smerujú 
k zmene. Počet výpožičiek by už v budúcnosti nemal by  základným ukazovate om činnosti 
a výkonnosti knižnice. 

Verejné knižnice budú musie  by  miestom s množstvom podujatíĽ priestorom na 
stretávanie saĽ vzdelávanieĽ rozvíjanie koníčkovĽ zručnostíĽ záujmov a vedomostíĽ miestami 

sociálnych kontaktovĽ akýmisi ihriskami čítaniaĽ čo aj činnos  a aktivity KR v roku 2016 začali 
dokazova . Pozitívne k tomu prispelo aj pochopenie zria ovate a v oblasti rozpočtu 
a financovania. Pokia  chce by  knižnica on-lineĽ musí by  v prvom rade perfektne off-line, aby 

sa nestala stagnujúcim a odumierajúcim výtvorom moderného a expandujúceho digitálneho sveta.  

 

8.1.      Vyhodnotenie splnenia opatrení prijatých na splnenie úloh v roku 2016 

8.1.1 V rámci Jarného maratónu verejných knižníc Bratislavského kraja otvorila KR za účasti 
starostu MČ 10. ročník interaktívneho čítania detí pod názvom Mimi a Líza 2. 

 

8.1.2. KnižnicaĽ Útvar marketinguĽ vytvorila nové logo v inovovanej grafickej úprave s dizajn 
manuálom pod a noriem tvorby a použitia loga. Logo už knižnica uplatňuje na svojom 
webeĽ sociálnych sie ach a písomnostiach. 
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8.1.3. Plánovaná renovácia sociálnych zariadení na pobočkách Bachova a ÚK Miletičova sa pre 
nesúhlas správcu objektov neuskutočnila. Mestská čas  však zaviazala KR ako správcu 
objektu a aj jej poskytla finančné prostriedky na čiastočnú rekonštrukciu SIC na Zimnej 1Ľ 
ktorá sa aj napriek nepriaznivému počasiu vykonala. 

8.1.4. Knižnica Ružinov vydala aktuálny propagačný materiál pre čitate ov a návštevníkov 
knižnice pod názvom „Sprievodca Knižnicou Ružinov“ v nieko kotisícovom náklade (tlač 
bola sponzorským darom partnerstva s Polygrafickým centrom). 

 

8.2.  Návrh opatrení na splnenie úloh v roku 2017 

8.2.1. Pri príležitosti 45. výročia vzniku KR vyhlási  literárnu výzvu na tému „Príbeh mojej 
knihy“ v spolupráci s Ružinovským Echom23 a Televíziou Ružinov24. 

       Zodpovední: riadite ka KR 

                   vedúci ÚM 

       Termín:         1. štvr rok 2017 

 

8.2.2. Predstavi  na 39. medzinárodnom informatickom sympóziu25 svoju dokumentárnu 
snímkuĽ jedinú svojho druhu aj s anglickými titulkamiĽ film Život (ne)knihovníka. 

Zodpovední: riadite ka KR 

                  pracovníčky ÚM 

       Termín:         1. štvr rok 2017 

 

 

8.2.3. Zapojenie sa do 13. ročníka celoslovenskej čitate skej sú aže zameranej na rozvoj 
čitate skej gramotnosti na prvom stupni základných škôl26 pod názvom Osmijankova literárna 
záhrada. 

Zodpovední: riadite ka KR 

                  vedúca Útvaru  

                   knižnično-infor- 

                                                                                                        mačných služieb27 

       Termín:         apríl 2017 

 

8.2.4. Spustenie rekonštrukcie budovy knižnice na Tomášikovej 25 asanáciou plesňou 
zasiahnutých pivničných priestorov. 

Zodpovední: vedúca Útvaru  
                     ekonomicko-tech- 

                     nickej činnosti28 

       Termín:         priebežne 

 

                                                           
23 RE 
24 TVR 
25 INFOS 
26 ZŠ 
27 ÚKIS 
28 ÚETČ 
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N á z o v:             Rozbor činnosti a hospodárenia    

                                               Knižnice Ružinov za rok 2016 

 

Z o s t a v i l a:  PhDr. Darina Horáková 

 

V y d a l a:              Knižnica Ružinov v roku 2017 

 

N á k l a d:              15 ks 

 

Len pre vnútornú potrebu! 
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