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Ú v o d 

 

 V roku 2017 si Knižnica Ružinov1 pripomenula 45. výročie svojho vzniku nieko kými 

aktivitami, ako boli vyhlásenie v Ružinovskom Echu2 výzvy na tému Príbeh mojej knihy, ďalej 
prezentácia projektu RE:kreácia – vytváranie súbežne fyzicky skutočnej knihy lineárne 
s vyvíjaním idey o zrode autora. Spomienková vernisáž pod názvom „45-ročné poobhliadnutie sa“ 
pre odbornú i širokú čitate skú verejnos  mala za cie  vybudova  emočné puto medzi knižnicou 
a čitate mi a upevni  postavenie knižnice v Ružinove.  

 Aktivity sa vydarili a ich odozva svedčí o celkovo úspešnom roku KR. 

 

Tabu ka č. 1 

 

                                                           
1 KR 
2 RE 

UKAZOVATE
Rozpočet  
4.zmena 

2017

Rozpočet  
2017

Skutočnos
k 2017

31.12.2017

%

plnenia

Skutočnos
k 2016

31.12.2016

Index

17/16

1.Výnosy spolu 534 775 534 775 540 599 101,09 529 713 1,02

-tržby za vlastné výkony a tovar 27 835 27 835 26 872 96,54 27 477 0,98

     Z toho

     tržby z prenájmu 19 735 19 735 19 520 98,91 20 155 0,97

-bežn.transfer z rozpočtu MČ 485 000 485 000 485 000 100,00 468 000 1,04

-výn.z kapit.transf. z rozpočtu MČ 18 200 18 200 19 050 104,67 18 317 1,04

-výn.z bezn.transf. z rozpočtu MK 0 0 1 500 - 0 -

-granty z MK bežny /knihy 0 0 0 - 3 000 0,00

-granty z MK kapit./biblioboxy 0 0 3 006 - 3 006 1,00

-zmluvné pokuty 1 200 1 200 1 421 118,42 924 1,54

-ostatné výnosy 2 500 2 500 3 750 150,00 8 442 0,44

-zučt.ostatných rezerv 0 0 0 - 540 0,00

-úroky 40 40 0 0,00 7 0,00

-náhrady škôd 0 0 0 - 0 -

2.Náklady spolu 534 775 534 775 540 599 101,09 529 713 1,02

3.Výsledok hosp./1-2/ 0 0 0 - 0 -

4.Kapitálové výdavky vlastné 15 000 15 000 0 0,00 3 001 0,00

5.Kapitálové výdavky MČ 100 000 100 000 86 892 86,89 5 000 17,38

6.Kapitálové výdavky z MK 0 0 0 - 0 -

Vybrané ukazovatele pre vyhodnotenie hospodárskej činnosti k 31.12.2017 (v EUR)
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1. PLNENIE  HLAVNÝCH  ÚLOH 

 

 Vyhodnotenie hlavných úloh a činnosti odborných pracovísk Knižnice Ružinov za 2017 
vychádza z „Plánu hlavných úloh Knižnice Ružinov na rok 2017“, ktorý nadväzuje na 
programový zámer  Podprogramu 9.1: Knižnica Ružinov (mestská čas  Bratislava – Ružinov) – 

„Kniha, priate  človeka“. Vychádzajúc z  dlhodobých cie ov a zámerov verejno-právnej inštitúcie, 
aj v roku 2017 Knižnica Ružinov plnila svoje poslanie vo vz ahu k verejnosti poskytovaním 
knižnično-informačných služieb širokému okruhu používate ov, s dôrazom na uspokojovanie 
informačných, vzdelávacích a kultúrnych potrieb návštevníkov knižnice rôznych vekových 
kategórií a sociálneho statusu.   
 Plánované úlohy a celoročné cie ové ukazovatele vo výkonoch na rok 2017 boli nastavené  
v nasledovných číselných parametroch – evidova  4 500 používate ov knižnično-informačných 
služieb (čitate ov) a dosiahnu  263.000 absenčných a prezenčných vypožičaných dokumentov. 
V evidovaných štatistických ukazovate och Knižnica Ružinov zaznamenala za  rok 2017 vo 

výpožičných službách 255 829 absenčných a prezenčných výpožičiek knižničných dokumentov, 
pri návštevnosti 82 578  čitate ov KR, čo predstavuje 97,27 % plnenie oproti celoročnému plánu. 
V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016 eviduje pokles výpožičiek o 46 186.  V merate nom 
ukazovateli – „evidovaní čitatelia“ -  Knižnica Ružinov zaevidovala  4 325  čitate ov, čo 
v percentuálnom vyjadrení k celoročnému plánu predstavuje plnenie na 96,11 %.  Na jedného 
evidovaného čitate a, ktorý využil služby Knižnice Ružinov v roku 2017 sa viaže spriemerovaný 
údaj 59,15 výpožičiek, čo je v porovnaní s rokom 2016 pokles o 2,1 vypožičaných titulov. 
Najvýraznejší prepad výkonov eviduje knižnica v ÚK Miletičova 47, kde počas celého roka 
pretrvávali personálne problémy (chorobnos , ukončenie pracovného pomeru). Už tradične, počas 
„Týždňa slovenských knižníc3“, KR poskytla svojim čitate om služby bezodplatne a čitate om 
boli odpustené pokuty za nedodržanie lehoty na vrátenie vypožičaných titulov. Takúto možnos  
počas „Týždňa ...“ využilo 319 používate ov knižnično-informačných služieb.   
 Knižnica Ružinov poskytuje pre verejnos  aj doplnkové elektronické služby, hoci vzh adom 
na elektronizáciu domácností, vo využívaní tejto služby zaznamenáva pokles. Služby sú prevažne 
využívané v ÚK Miletičova 47 a SIC Zimná. V roku 2017 počítačové služby a  doplnkové 
internetové služby využilo 642 používate ov, ktorí využívali PC stanice a internetovú sie  
v rozsahu 19 956  min. Doplnkové elektronické služby pre verejnos  sú spoplatnené pod a 

platného Cenníka služieb KR.   
 Kultúrno-spoločenské podujatia boli aj v roku 2017 cielené na oslovenie rôznych komunít 
ružinovského regiónu. Knižnica Ružinov, okrem celoknižničných podujatí, prostredníctvom 
svojich pobočiek organizovala množstvo ďalších zaujímavých podujatí: besedy, exkurzie, 
rozprávkové popoludnia, výstavy, ale aj vzdelávacie aktivity zamerané na rozvoj kompetencií 
čitate skej a informačnej gramotnosti. V „Pláne hlavných úloh KR na rok 2017“ si Knižnica 
Ružinov stanovila celoročne zrealizova  125 podujatí, z toho 10 celoknižničných, ktoré KR 
organizuje v externých priestoroch – v DK Ružinov, vzh adom na limitované možnosti 
a kapacitne nedostatočné priestory v správe KR. V hodnotenom období vykazuje knižnica pod a 
štatistickej evidencie 326  zrealizovaných podujatí , na ktorých sa zúčastnilo 6 829 detských 
a dospelých návštevníkov. 
 Hlavným zámerom organizovaných podujatí a aktivít variabilného zamerania sa KR 
prioritne zameriava na budovanie vz ahu širokej verejnosti k literatúre, informačnej a čitate skej 
gramotnosti, estetike a etike, s cie om podporova  komunitnú súdržnos , spoločenskú 
zodpovednos , vzdelávanie, kultúrne a estetické cítenie. Vzh adom na nelichotivú situáciu 
v zručnostiach čitate skej gramotnosti u najmladšej generácie, venuje permanentnú zvýšenú 
pozornos  budovaniu pozitívneho vz ahu žiakov k čítaniu a literatúre a kladie dôraz na propagáciu 
čítania a čítanie textu s porozumením. Tieto zámery KR uskutočňuje organizovaním rozličných 
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podujatí, ale aj zapájaním detí do celoslovenských aktivít – „Osmijankova literárna záhrada“, 
„Čítajme si...“, „Celé Slovensko číta de om ...“ ale aj ďalšími výchovnými, vzdelávacími 
a kultúrnymi podujatiami. Ako bonus, pre najmladších návštevníkov, Knižnica Ružinov vydala 

dve motivačné minipublikácie – oma ovánky „Čítajúce zvieratká“ a „Knižniční hrdinovia“ 
s autorským výtvarným spracovaním Zuzany Žiakovej a  obrázky básničkami doplnila Eva 
Gomolčáková.  Knižnica Ružinov sa vo svojej činnosti zameriava na handikepované komunity 
a  pobočka SIC Zimná sa stala miestom pravidelného stretávania sa osôb s psychickými poruchami 
združenými v občianskom združení Samaria. K ďalším aktivitám KR patrí spolupráca 
s občianskym združením, ktoré knižnici postupuje informácie o potrebách sociálne odkázaných 
rodín, požiadavky na konkrétne potreby sú zverejňované na informačných tabuliach v priestoroch 

pobočiek Knižnice Ružinov.  
 Knižnica odštartovala „sezónu“ svojich podujatí účas ou na Ružinovskom knižnom 
festivale, na ktorý ju pozval organizátor – Dom kultúry Ružinov4 Cultus. Počas dvoch dní ožili 
knižní hrdinovia, ktorí sa vydali „Po stopách dobrodruhov“ a KR predstavila návštevníkom 
festivalu  dokumentárnu snímku Život (ne)knihovníka. Druhý deň bol venovaný „Ružinovským 
knižným dobrodružstvám“, na ktorých sa detské školské družstvá popasovali so sú ažnými 
otázkami a ví azi  si prevzali cenu z rúk starostu m. č. Bratislava – Ružinov Mgr. Ing. Dušana 
Pekára. „Marec – mesiac knihy“ si Knižnica Ružinov uctila množstvom zaujímavých podujatí – v 

literárnej kaviarni „Veselo i vážne, poviedky i básne“ sa prezentovali tri súčasné slovenské 
spisovate ky – Viera Švenková, Jana Šimulčíková a Dagmar Wagnerová. Podujatie moderoval - 
Ivan Szabó – autor literatúry faktu a veselo i vážne na fujare zanôtil Milan Rusko.  KR sa usiluje 

vytvára  priestor aj pre prezentáciu mladšej autorskej generácie výtvarníkov a literárnych autorov. 
Ku knižnej kultúre neodmyslite ne patrí aj ilustrácia a výtvarné stvárnenie knihy, Knižnica 
Ružinov na pobočke Bachova 7 zorganizovala výstavu výtvarných prác a ilustrácií pod názvom 
„Poézia v obraze“ a vernisáž mladej výtvarníčky a ilustrátorky Zuzany Pallaghyovej. Posledný 
marcový deň  patril XIV. ročníku podujatia „Retro noci v knižnici“ s atraktívnym programom, na 
ktorú KR tradične pozýva najlepších detských čitate ov. Svoju ob úbenú rozprávku z detských 
čias prečítal starosta m.č. Bratislava-Ružinov a  rozprávkový večer spestrila návšteva jedného 
z prvých noc ažníkov Matúša, ďalej bábkové divadlo Jaja, strašidlá a bosorky etnografky Katky 

Nádaskej, doboví hrdinovia historického šermu Corvus Arma (Havrani) a disko Jarka.  V apríli 
KR usporiadala v DKR Cultus poetické pásmo k 195. výročiu narodenia Janka Krá a pod názvom 
„Janko Krá  – nežný rebel“ – s umeleckým prednesom Zuzany Ocharovichovej Kiššovej. Začiatok 
mája patril poznávaco - vlastivednej sú aži „Poznáme – kde bývame?“, v ktorej ružinovskí seniori 
sú ažno - zábavnou formou spomínali na lokalitu Ružinova - Pošeň. Podujatie bolo organizované 
v spolupráci so ZO JDS II Pošeň. Nemalou mierou k úspešnosti a dobrej atmosfére podujatia 
prispela moderátorská dvojica – riadite ka KR Ružinov – Rina Horáková a riadite  TVR a herec 

Igor Adamec. Koncom mája sa KR opätovne vrátila k poézii podujatím „Poézia v nás a medzi 

nami“ a v DK Cultus predstavila ružinovskej verejnosti tri dámy spod Tatier – Žofiu Fridrichovú, 
Ivanu Figovú a Zuzanu Šimovú, ktoré predviedli poeticko-hudobné pásmo z vlastnej tvorby a za 

sprievodných tónov hudobných  nástrojov – drumb a, fujara, píš alka. KR začiatkom júna 
opätovne otvorila v DK Cultus literárnu kaviareň a podujatím „Objektívom krásy a dokonalosti“ 
otvorila okno do sveta spomienok a filozofických úvah autora prezentovanej publikácie, 
hudobníka, filmového režiséra a spisovate a Pavla Füköho, ktorý si na krst svojej knihy pozval 
ďalších zaujímavých hostí Juraja Havaja, Jozefa Šimonoviča, Adama Hudeca a nezabudnute né 
dámy televíznych obrazoviek, moderátorky a hlásate ky – Danu Hermannovú, Blaženu 
Kočtúchovú a Noru Beňačkovú, ktoré vyjadrili  uznanie profesionálnemu moderátorskému 

kumštu riadite ke KR – PhDr. Darine Horákovej.  
 V druhom polroku 2017 sa v Knižnici Ružinov uskutočnili ďalšie zaujímavé podujatia. 
Október patril festivalu Re: kreácia, ktorý sa mohol uskutočni  vďaka získanému grantu z Fondu 
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na podporu umenia. Knižnica Ružinov do celotýždňového projektu zapojila žiakov z Paneurópskej 
súkromnej základnej školy, Ružová dolina 29. Do projektu sa zapojili odborníci z rôznych oblastí 
a procesov „zrodenia knihy“ – deti sa zoznámili s reštaurátorom kníh, ilustrátorom, editorom, 

vydavate om, viazačom kníh a zlatým záverom podujatia bola tvorba vlastnej originálnej 
publikácie detí, ktoré si ju samé napísali, ilustrovali a za pomoci odborníkov zviazali. Pozitívnym 
výsledkom projektu bolo, že aj deti s miernym handicapom alebo poruchou koncentrácie získali 
pozitívny vz ah ku knihe a stali sa pravidelnými návštevníkmi knižnice. V novembri KR 

organizovala už 8. ročník ude ovania cien osobnostiam, ktoré v Ružinove žili a pôsobili a svojou 

aktivitou sa pričinili alebo stále podie ajú na šírení dobrého mena Ružinova. V roku 2017 boli na 

ocenenie „Rytier dobrej knihy“ nominovaní verejnos ou – Ing. Martin Parajka, PhDr. Mária 
Bratová, PhDr. udmila Čelková, Mgr. Art Elena Kucháriková – Adamovičová, Prof. PhDr. 
Dalimír Hajko, DrSc. a akademický maliar Záboj Bohuslav Ku havý. V druhom polroku 2017 

boli vyhodnotené výsledky literárnej výzvy s témou Ružinov: „Príbeh mojej knihy“, ktorej 
vyhlasovate mi boli Knižnica Ružinov, Ružinovské Echo a Televízia Ružinov5. Literárne práce 
boli publikované v Ružinovsko Echu.  K najväčším udalostiam a podujatiam roka 2017 patrila 

oslava 45. výročia založenia Knižnice Ružinov a otvorenie výstavy „45-ročné poobhliadnutie sa“. 

Slávnostné zdravice odzneli z úst prítomných hostí – starostu m.č. Ružinov Mgr. Ing. Dušana 
Pekára, predsedkyne KŠKaŠ m.č. Bratislava-Ružinov PaedDr. Márie Barancovej, ale tiež 
riadite ov knižníc mestských častí Bratislavy. Slávnostnú atmosféru podujatia podčiarkol 
profesionálny výstup operného speváka Mgr. Art. Juraja Havaja s klavírnym sprievodom Mgr. 

Igora Bázlika.  
 Okrem celoknižničných podujatí, pobočky KR – ÚK Miletičova 47, Bachova 7, Na úvrati 
52, Tomášikova 25 a SIC Zimná 1, zorganizovali viac ako tristo zaujímavých podujatí pre 
adresných návštevníkov knižnice. Výber z tých najzaujímavejších uvádzame  v nasledujúcom 
texte, po zozname celoknižničných podujatí, ktoré zastrešovalo riadite stvo KR:   

✓  „Ružinovský knižný festival“ v DK Ružinov (Po stopách dobrodruhov, premietanie 

autorskej dokumentárnej snímky mladých knihovníkov – Život (ne)knihovníka, 
Ružinovské knižné dobrodružstvá)  

✓ „Veselo i vážne, poviedky i básne“ – literárna kaviareň so spisovate kami Vierou 

Švenkovou, Janou Šimulčíkvou a Dagmar Wagnerovou, podujatie moderoval Ivan 

Szabó, hudobná produkcia (fujara) – Milan Rusko, 

✓  Na Medzinárodnom informačnom sympóziu6 v Starej Lesnej sa uskutočnila premiéra 
dokumentárneho filmu z produkcie KR  s anglickými titulkami so značnou pozitívnou 
odozvou, 

✓ „Poézia v obraze“ – vernisáž a výstava výtvarných prác a ilustrácií mladej výtvarníčky 

Zuzany Pallaghyovej, 

✓ „Retro noc v knižnici“ – XIV. ročník Noci v knižnici v SIC Zimná – noc plnú zábavy, 
hádaniek hier, sú aží odštartoval starosta Ružinova Mgr. Ing. Dušan Pekár, ktorý 
prečítal de om úryvok zo svojej ob úbenej rozprávky, v programe účinkovali ďalší hostia 
– bábkové divadlo Jaja, spisovate ka a etnografka Katarína Nádaská, Corvus Arma 

(Havrani), disko Jarka. 

✓ „Janko Kráľ – nežný rebel“ – poetické pásmo k 195. výročiu narodenia Janka Krá a – 

umelecký prednes Zuzana Ocharovichová Kiššová,    
✓ „Poznáme, kde bývame?“ – v spolupráci so ZO JDS II Pošeň - sú ažno zábavné 

popoludnie o Pošni podporujúce lokálpatriotizmus, moderovali Rina Horáková a Igor 

Adamec,  
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✓ „Poézia v nás a medzi nami“ – poeticko-hudobné pásmo na udové motívy a vlastnú 
tvorbu spod Tatier v podaní umeleckého tria – Žofia Fridrichová, Ivana Figová 
a Zuzana Šimová, 

✓ „Objektívom krásy a dokonalosti“ v Dome kultúry Ružinov - prezentácia knihy 
spisovateľa, televízneho režiséra a hudobníka Ružinovčana Pavla Füköho s jeho 

hos ami – Danou Hermannovou, Blaženou Kočtúchovou, Norou Beňačkovou, 

Jurajom Havajom, Jozefom Šimonovičom, Adamom Hudecom a ďalšími; 

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

✓ Literárna výzva „Príbeh mojej knihy“ – vyhlásenie sú aže v spolupráci s Ružinovským 
Echom a Televíziou Ružinov, 

✓ Festival RE:kreácia – projekt podporený z grantu Fondu na Podporu umenia7, ktorý rozšíril 
vedomostnú bázu detí o procese vzniku, tvorby, vydania a distribúcie knihy a pozitívne 
ovplyvnil vz ah detí ku knihe a knižnici, 

✓ „45-ročné poobhliadnutie sa“ – vernisáž fotografickej výstavy a slávnostné stretnutie 
priate ov, pracovníkov  a bývalých pracovníkov Knižnice Ružinov,  

✓ „Rytier dobrej knihy 2017“ – 8. ročník ude ovania ocenení významným osobnostiam 
Ružinova, ktorí sa svojou prácou podie ajú na šírení dobrého mena lokality, z ktorej 

pochádzajú. 
✓ Keď sa povie knižnica“ – výtvarná sú až pre ZŠ I. stupňa, ÚK Miletičova a pobočka 

Na úvrati, 

✓ „Poďme spolu písa “ – kolektívna autorská tvorba detí podporujúca tvorivos  – ÚK 
Miletičova,  

✓ „Ilustrácie v detskej knihe“ – cyklus besied s akademickou maliarkou Zuzanou 

Nemčíkovou – SIC Zimná, 

✓ „Hľadanie životného naplnenia a vnútorného pokoja“ – prednáška psychologičky PhDr. 
Kusej spojená s besedou pre seniorov – Na úvrati, 

✓ „Slovenský detský rok“ – besedy na tému Ve konočné zvyky a obyčaje – Bachova 7, 

Tomášikova 25, ÚK Miletičova,  
✓ „Vznik knihy“ „Ako sa robí kniha“, “Predchodcovia knihy“ – prezentácia a beseda pre 

žiakov ZŠ Borodáčova a Exnárova – Bachova 7,  

✓ „Čítajme si...“ – detský čitate ský maratón – všetky pobočky KR, 
✓ „Najlepší detský čitateľ“ – vyhodnotenie čitate ských aktivít detí – Bachova 7, Na úvrati, 
✓ „Hviezdoslavov Kubín“ – prednes poézie a prózy – triedna sú až – ÚK Miletičova, Na 

úvrati,  
✓ „Fašiangy – zvyky a tradície“ – beseda na tému udové tradície pre ZŠ, ÚK Miletičova, 

Na úvrati, 
✓ „Jarná príroda“ – beseda s de mi z MŠ, ÚK Miletičova,  
✓ „Mýty a hviezdy“ – prednáška s besedou pre DSS – Na úvrati 
✓ „Svet prírody“ – vlastivedná výchova pre II. r. ZŠ, ÚK Miletičova, 
✓ „Interaktívne pásmo o jari“ – vlastivedná výchova  pre III. r. ZŠ – Tomášikova 25, 
✓ „Osmijankova literárna záhrada“ – celoslovenská literárna aktivita podporujúca čítanie 

detí – všetky pobočky,  
✓ „Vesmír – prednáška + beseda pre žiakov ZŠ – Na úvrati, 
✓ „Moja najobľúbenejšia kniha“ – interaktívne literárne podujatie pre žiakov ZŠ – Na 

úvrati, 
✓ „Sú až v čítaní“ – pre žiakov ZŠ – Na úvrati, 
✓ „Hrady a zámky na Slovensku“ – vlastivedná výchova - prednáška spojená s besedou pre 

žiakov ZŠ – Na úvrati, 
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✓ „Bezpečne na ceste, v škole aj pri počítači“ – cyklus prednášok k bezpečnosti detí počas 
letných prázdnin  organizovaných v spolupráci s OR PZ II. v Bratislave, zabezpečovaných 
Mgr. kpt. K. Pichňovou – SIC Zimná, 

✓ „Knižnica pre vzdelanie i potešenie“ – sú až v prezentácii prečítaných literárnych diel 
študentov SOŠ Ivanská cesta 21, 

✓ „Irak – v srdci kolísky civilizácie“ – prednáška a beseda s cestovate om Petrom Gregorom 
– pre študentov SOŠ Ivanská cesta 21, 

✓ „Tradícia a pôvod sviatkov Všechsvätých vs. Halloween – podujatie venované tradičným 
sviatkom a zvyklostiam, čítaniu a tvorivosti detí – organizované pre žiakov zo ZŠ Ružová 
dolina  (III.A) ÚK Miletičova 47 a Na úvrati 52 pre III. a IV. triedu ZŠ Vrútocká 58,  

✓ „Celé Slovensko číta de om aj na Mikuláša“ –  celoslovenská aktivita, ktorú pravidelne 
vyhlasuje združenie Celé Slovensko číta de om, o.z. Do projektu sa zapojilo viac ako 150 
žiakov z ružinovských škôl -  ZŠ Ružová dolina, ZŠ Tomášikova, ZŠ Na úvrati. Cyklus 
podujatí sa realizoval na pobočkách ÚK Miletičova 47, Tomášikova 25 a Na úvrati. 

✓ Vianoční koledníci Na úvrati – vianočný program detí zo ZŠ Vrútocká, ktoré sa 
odprezentovali koledami, vinšovačkami a básničkami a pripomenuli si slovenské vianočné 
tradície. 

✓ „Môj farebný svet“ – vernisáž a výstava obrazov amatérskej výtvarníčky Evy Gogovej so 
vstupným programom hudobnej skupiny „Starmania“ v priestoroch pobočky Na úvrati.  
  

Pracovníčky knižnice sa zúčastnili aj viacerých mimoknižničných aktivít, ktoré boli zamerané na 
vzdelávanie knižnično-informačných pracovníkov a zvyšovanie stavovskej spolupatričnosti.  
Okrem toho bolo pre pracovníčky ÚKIS uskutočnené interné školenie  a metodická inštruktáž 
k informačnej výchove – čitate ská a informačná gramotnos  – implementácia edukačných 
pedagogických metodík do knižnično-informačnej činnosti pri realizácii podujatí informačnej 
výchovy.  
 

 

1.1.Plnenie úloh v oblasti základných služieb 

 

       Knižnica Ružinov, okrem hlavnej činnosti poskytovania knižničných a informačných   služieb 
a kultúrno-vzdelávacích aktivít, sa pravidelne venuje systematickej propagácii 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 dní, sviatkov a ďalších výročí aktívne využívali metodickú pomôcku 
„Kalendár výročí osobností a udalostí v roku 2017“.  Na pobočkách KR bolo inštalovaných 187 

násteniek a 175 výstaviek s 1021 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 
informácií, ktoré uspokojujú informačné a vzdelávacie potreby a požiadavky študentov, 
podnikate ov, ekonómov, historikov a ďalších odborníkov z praxe. Pod a tematického zamerania 
používatelia preferovali informačné služby z oblastí:  sociálna práca, drogové a iné závislosti, 
problematika týraných žien a detí, rómska otázka a ďalšie sociálne, právne, ekonomické, ale aj 
historické témy. Odborná literatúra z týchto oblastí je síce na knižnom trhu dostupná, ale kapacity 
finančných zdrojov sú pre nákup tlačených publikácií nedostatočné, preto pracovníčky KR 
relevantné informácie z daných oblastí vyh adávajú aj z ďalších dostupných informačných 
zdrojov (periodiká, internet a pod.). Pod a štatistickej evidencie za rok 2017 pobočky KR poskytli 
používate om KR 4962 bibliograficko-informačných služieb a vyhotovili 6394 bibliografických 
a rešeršných záznamov, čo dokumentuje nárast záujmu o poskytovanie bibliografických 
informácií.     
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2.       PRÁCA S KNIŽNIČNÝM FONDOM8  
 

 

Revízia KF 

Útvar knižnično-informačných fondov9 pod a Plánu hlavných úloh10 nevykonal v roku 2017 
revíziu KF na žiadnom pracovisku KR . 
 

Úbytok KF      

Dôvod vyradenia      

- straty-revízia 0 zv.  v hodnote 0 € 

- nevrátené čitate mi 66 zv.  v hodnote 298,46 € 

- zastarané 0 zv.  v hodnote 0,00 € 

- duplicitné 0 zv.  v hodnote 0,00 € 

- opotrebované 0 zv.   v hodnote 0,00 € 

Spolu 66 zv.  v hodnote 298,46 € 

 

Celkove poskytnutá zľava pri nákupe kníh v roku 2017 tvorila 28% z predajných  
cien zakúpených kníh, čo je cca          3 267,00 €     
                                                           
8 KF 
9 ÚKIF 
10 PHÚ 

Prírastok KF za rok 2017 2 464 zv. kníh v hodnote 20 124,84 €
Z prírastku tvorila   - kúpa 2 430 zv. v hodnote 19 846,24 €
                              - dary a iné 34 zv. v hodnote 278,60 €

Knihy

Stav k 31.12.2016 152 172 zv. v hodnote 574 292,30 €
prírastok (+)  2017 2 464 zv. v hodnote 20 124,84 €
úbytok  (-)     2017 66 zv. v hodnote 298,46 €
Stav k 31.12.2017 154 570 zv. v hodnote 594 118,68 €

Brožúry
Stav k 31.12.2016 700 zv. v hodnote 268,15 €
prírastok (+)  2017 0 zv. v hodnote 0,00 €
úbytok  (-)     2017 0 zv. v hodnote 0,00 €
Stav k 31.12.2017 700 zv. v hodnote 268,15 €

Ostatné dokumenty a informačné pramene
Stav k 31.12.2016 9 902 zv. v hodnote 37 889,74 €
prírastok (+)  2017 0 zv. v hodnote 0,00 €
úbytok  (-)     2017 0 zv. v hodnote 55,83 €
Stav k 31.12.2017 9 902 zv. v hodnote 37 833,91 €

Celkový stav  k 31.12.2017 165 172 zv. v hodnote 632 220,74 €

Celkový stav knižničného fondu
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3.       ŠPECIÁLNE SLUŽBY 

 

Špeciálne služby v KR zastrešoval Útvar marketingu11. Marketingová činnos  bola v 
roku 2017 zameraná hlavne na zefektívnenie informovanosti o aktuálnom dianí a službách 
knižnice, šírenie relevantného obsahu a zlepšenie propagácie modernej “tváre” knižnice. Na 
dosiahnutie tohto cie a využila KR aktivity ako podujatia, fotenia, prezentácie, spoluprácu s 
médiami, osobnos ami a sponzormi, zdie anie relevantných príspevkov cez sociálne médiá a 
cielené pôsobenie na publika v online aj offline prostredí. 

Po premiére dokumentárneho filmu vlastnej tvorby Život (ne)knihovníka sa od začiatku 
roka 2017 odštartovala jeho pú  po slovenských knižniciach, uviedol sa aj na Ružinovskom 
knižnom festivale a medzinárodnom sympóziu INFOS 2017. Film je aktuálne dostupný hlavne 
na Youtube kanále, kde za rok 2017 dosiahol až 1500 vzhliadnutí. Pri príležitosti výročia KR 
knižnica oslovila partnerov na tvorbu alebo financovanie výroby propagačných materiálov. 
Dominika Žáková, akademická maliarka, navrhla výtvarnú podobu záložiek, ktorých výrobu 
preplatila firma Ceiba. Ob úbené plátené ekologické tašky s vlastným originálnym grafickým 
dizajnom v limitovanom počte vyrobila opä  firma Merchyou. Následne v rámci propagácie 
darov pre knižnicu KR zorganizovala fotenie zamestnancov KR na pobočke SIC Zimná 1 za 
účelom zvidite nenia knižnice a sponzorských darov. So zámerom oslovi  komunitu udí, 
susedov, v okolí knižnice na Tomášikovej 25 KR zorganizovala už druhý ročník dobrovo níckej 
brigády s názvom Grilžúr. Tento ročník sa niesol v duchu kultivovania záhrady. V spolupráci s 
partnermi a sponzormi sa KR podarilo počas príprav a priebehu Grilžúru vytvori  sedenie z 
paliet, pódium pre vystúpenie, zasadi  kvety a hlavne priláka  susedov z okolia knižnice. ÚM sa 
opä  aktívne zúčastnil príprav a priebehu 4. Knihovníckeho barcampu v Univerzitnej knižnici v 
Bratislave. Zabezpečil činnosti od propagácie cez budovanie partnerstiev, prípravu programu až 
po samotnú organizáciu podujatia a reprezentáciu KR v externom prostredí. Knižnica sa zapojila 

do grantovej výzvy Fondu na podporu umenia s cie om vytvori  projekt na rozvoj kreativity a 
priláka  detského čitate a do knižnice. Po pridelení finančných prostriedkov z FPU sa v októbri 
2017 v ÚK na Miletičovej 47 realizoval detský festival s názvom RE:kreácia. 

Svoju pozornos  KR zamerala aj na aktivity v online prostredí. Príbeh mojej knihy, 
literárna výzva, do ktorej sa zapojili prostredníctvom lokálnych médií všetci záujemcovia o 
písanie poviedok, kde sa spomína Ružinov, vznikla ako nápad zo spolupráce s Ružinovským 
echom. Po vyhodnotení projektu sa tri najlepšie poviedky uverejnili v Ružinovskom echu, na 
webovej stránke KR. Počas vianočného obdobia v decembri 2017 KR zvyšovala záujem o 
sociálne médiá knižnice aj prostredníctvom online adventného kalendára. Hravou formou sa 
používatelia mohli dozvedie  nové informácie z oblasti kníh, knižníc, sviatkov a obdarova  sa 
novým poznatkom. 

Pod a štatistického systému Google Analytics medzi najnavštevovanejšie podstránky 
webu KR za rok 2017 patrili hlavne oznamy o zatvorení/otvorení knižnice, rubrika Nové knihy, 
ale aj rubrika Podujatia 2017. Najčastejšie “navštevovanou” knižnicou v online prostredí bola 
pobočka Bachova 7 a po nej ÚK Miletičova 47, ďalej Tomášikova 25, Na úvrati 52 (Trnávka) a 
nakoniec Seniorské informačné centrum na Zimnej 1. 
Spolu za rok 2017 prebehlo 84.458 zobrazení stránky a navštívilo ju 10.810 používate ov. Z 
toho až 81,8 % publika tvorili ženy. A z celkového množstva používate ov stránku KR 
najčastejšie navštívilo publikum vo veku medzi 25 - 34 rokov a to 36,03 %. 

Počas roka 2017 KR v rámci svojej webovej stránky a sociálnych sietí nenarábala so 
žiadnym rozpočtom, netvorila žiadne platené kampane z rozpočtu KR, ani analýzy k účových 
slov či SEO. 
 

                                                           
11 ÚM 



11 

 

4.      EDIČNÁ ČINNOS  

 V roku 2017 Knižnica Ružinov vydala tieto tituly : 

 

1) Horáková, Zorica  
Srna v ringu / Zorica Horáková ; [zodpovedný a výkonný redaktor Peter Kuzma ; ilustrácie 
Zorica Horáková; fotoreprodukcie obrazov zhotovil Jaroslav Burjaniv ; obálku s použitím 
obrazu autorky navrhol Peter Kuzma]. – 1. vyd. – Bratislava : Knižnica Ružinov, 2017. – 

87 s.; 15 cm. – Štvrtá zbierka básní autorky, ktorá pracovala v Knižnici Ružinov. – 7 strán 
fotoreprodukcií obrazov. – Tlač Róbert Jurových-Nikara. - 125 výt.   
ISBN 978–80–89775 - 07 - 1 (viaz.)   

 

2) Hrdlička, Lukáš 

Blogeek  / Lukáš Hrdlička ; [výkonný redaktor, DTP a úvodný komentár Peter Kuzma ; 
zodpovedná redaktorka Rina Horáková ; obálku navrhla a ilustrácie vytvorila Adel]. – 1. 

vyd. – Bratislava : Knižnica Ružinov, 2017. – 214 s.; 21 cm. – (Všeličo ; zv. 24). - Autor 

netradičným spôsobom opisuje svet okolo nás. – Tlač Plotbase. - 45 výt.  
ISBN 978–80–89775–04-0 (viaz.)    

 

3) Suchová, Rozália 

Podoby lásky / Rozália Suchová ; [výkonný redaktor, DTP a obálku s použitím obrazu 
Boženy Švihranovej navrhol Peter Kuzma ; zodpovedná redaktorka Rina Horáková ; 
ilustrácie Božena Švihranová]. – 1. vyd. – Bratislava : Knižnica Ružinov, 2017. – 97 s.; 21 

cm. – (Všeličo ; zv. 25). – Nieko ko prozaických príbehov udí rôzneho veku a sociálneho 
postavenia. – Tlač Plotbase. - 45 výt.  
ISBN 978–80–89775–06-4 (viaz.)    

 

4) Chodúr, Pavel 
Zomiera mladý ten, koho Bohovia milujú  / Pavel Chodúr ; [výkonný redaktor a DTP   

Peter Kuzma ; úvod napísal Vlado Král ; získavanie podkladov, doplnkov a komunikácia 
s autorom Kamila Černáková ; zodpovedná redaktorka Rina Horáková ; obálku navrhol a 

ilustrácie vytvoril Tomáš Galata]. – 1. vyd. – Bratislava : Knižnica Ružinov, 2017. – 177 

s.; 21 cm. – (Všeličo ; zv. 26). – Večné h adanie a nachádzanie v čase a priestore. – Tlač 
Plotbase. - 45 výt.  
ISBN 978–80–89775–08-8 (viaz.)    

 

 

4.1 Publikačná činnos  o knižnici 
 

V roku 2017 sa Knižnica Ružinov zjavila na stránkach Knižnej revue (8), Bratislavských 
novín (1), Ružinovského echa (3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15), in.ba (2), v Literárnom týždenníku 
(6, 16), v Metropole (7) a v Hlase udu (10) :  

 

1) (brn) 

Radi píšete príbehy? In: Bratislavské noviny. - Roč. 20, č. 4 (2017), s. 13. – Oznámenie 
o vyhlásení literárnej sú aže, ktorej hlavným iniciátorom a organizátorom je Knižnica 
Ružinov 
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2) Mašlejová, Diana 

Na slovíčko s mladými knihovníkmi. - Fotogr. 4. In: in.ba. Informačný magazín 
o Bratislave. - Roč. 9, č. 3 (2017), s. 6 - 7. -   Na otázky o knihách, knižniciach a čítaní 
odpovedali Lenka Čechvalová, vedúca pobočky Staromestskej knižnice, Adriana 
Adamovská z Útvaru marketingu Knižnice Ružinov, Branislav Breza z Miestnej knižnice 
Petržalka a Tomáš Prištiak, riadite  Miestnej knižnice Karlova Ves 

 

3) Vasilková, Veronika 

Knižnica Ružinov v dokumente. In: Ružinovské echo. - Roč. 26, č. 1 - 2 (2017), s. 11. – 

Informácia o filmovom dokumente s názvom Život (ne) knihovníka, ktorý pripravili 
Adriana Adamovská a Kamila Černáková z Knižnice Ružinov. – Dokument vznikol 

koncom minulého roka a vzh adom na spôsob spracovania je ojedinelou sondou do sveta 
knižníc a kníh      

 

4) Literárna 

Literárna výzva Knižnice Ružinov: Príbeh mojej knihy. In: Ružinovské echo. - Roč. 26, č. 
3 (2017), s. 11. - Plagát Knižnice Ružinov o vyhlásení literárnej sú aže pri príležitosti 45. 
výročia jej založenia    

 

5) (mš) 
Ružinovský knižný festival s Robom Rothom. In: Ružinovské echo. - Roč. 26, č. 3 (2017), 
s. 12. – Informácia o 2. ročníku podujatia. – V úvode je spomenutá Knižnica Ružinov ako 
jeden zo spoluorganizátorov   

 

6)  A. R.  

Ružinovská kaviareň. - Fotogr. 1. In: Literárny týždenník. - Roč. 30, č. 13 - 14 (2017), s. 

15. – Informácia o literárnom podujatí, ktoré pripravila Knižnica Ružinov a uskutočnilo sa 
v Dome kultúry Ružinov. – Hos ami tentokrát boli Viera Švenková, Jana Šimulčíková 
a Dagmar Wagnerová-Škamlová   

 

7) Remiášová, Alžbeta 

Tri dámy. - Fotogr. 1. In: Metropola. - Roč. 9, č. 4 (2017), s. 16. – Informácia o literárnej 
kaviarni, ktorú navštívili Viera Švenková, Jana Šimulčíková a Dagmar Wagnerová-

Škamlová. – Podujatie pripravila Knižnica Ružinov 

 

8) Čelková, Lýdia 

Tri plus jeden v literárnej kaviarni. – In: Knižná revue. – 30. 3. 2017. –  Elektronické 
vydanie. – O literárnej kaviarni, ktorú pripravila Knižnica Ružinov. - Čítajte viac: 
http://www.kniznarevue.sk/index.php?starsie=635 

 

9) Kostková, Katarína 

Ak chceme zmeni  svet, našou nádejou sú deti. – Fotogr. 1. In: Ružinovské echo. - Roč. 
26, č. 5 (2017), s. 13. – Rozhovor s výtvarníčkou Zuzanou Pallaghyovou, ktorá vystavovala 
svoje práce aj v pobočke Knižnice Ružinov na Bachovej ulici       

 

10) Chalupová, Anička 

Bilancovali a plánovali: V dobrovo nom hasičskom spolku v Kovačici. – Fotogr. 4. In: 

Hlas udu. Informačno-politický týždenník. - Roč. 30, č. 5 (2017), s. 13. –  Periodikum, 

ktoré vydávajú Slováci v Novom Sade v Srbsku, informuje aj o spolupráci s Ružinovom 
a o knihách, ktoré im poslala Knižnica Ružinov       

 

http://www.kniznarevue.sk/index.php?starsie=635
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11) Vasilková, Veronika 

Knižnica oázou pokoja? – Fotogr. 1. In: Ružinovské echo. - Roč. 26, č. 7 - 8 (2017), s. 9. 

– O perspektívach a možnostiach využitia záhrady, ktorá sa nachádza v areáli riadite stva 
a pobočky na Tomášikovej ulici       
 

12) Knižnica 

Knižnica Ružinov – jubilantka, ktorá si pripomína 45. výročie svojho vzniku. In: 
Ružinovské echo. - Roč. 26, č. 9 (2017), s. 14. – Plagát, oznam a zároveň aj pozvánka na 
výstavu pri príležitosti významnej udalosti    

 

13) Kostková, Katarína 

Knižnica spomína na svojich 45 rokov. – Fotogr. 1. In: Ružinovské echo. - Roč. 26, č. 10 
(2017), s. 20. – Informácia o oslavách jubilea Knižnice Ružinov, ktoré sa konali 
v Ústrednej knižnici na Miletičovej ulici      

 

14) (red) 

Literárna výzva: Príbeh mojej knihy 2017. In: Ružinovské echo. - Roč. 26, č. 10 (2017), s. 
20. – Oznam o priebehu a aktivitách v rámci literárnej výzvy, v ktorých sa spomína 
Ružinov. – Jedným zo spoluorganizátorov tohto projektu je aj Knižnica Ružinov    
 

15) (mš) 
V Knižnici Ružinov deti prenikli do tajov vzniku kníh. – Fotogr. 1. In: Ružinovské echo. - 
Roč. 26, č. 11 (2017), s. 15. – Informácia o kreatívnom festivale RE: kreácia pod taktovkou, 
ktorý sa uskutočnil v knižnici a trval sedem dní   

 

16) Matláková, Zlata 

V poézii aj vo filme necha  vzlietnu  horizont. – Fotogr. 2. In: Literárny týždenník. - Roč. 
30, č. 39 - 40 (2017), s. 12 - 13. - Recenzia štvrtej básnickej zbierky Srna v ringu, ktorú 
vydala Knižnica Ružinov, a ktorej autorom je Zorica Horáková, bývalá pracovníčka 
Knižnice Ružinov   

 

 

  

 

5.      RIADENIE KNIŽNICE 

5.1.      Organizačná čas  

   V systéme riadenia organizácie sa v roku 2017 zrealizovali nasledovné úlohy: 
• V rámci možností finančných prostriedkov sa zabezpečovala oprava a údržba na zariadeniach 

a zásobovali kancelárskym, čistiacim a dezinfekčným materiálom všetky pracoviská. 
• Knižnica darovala zo svojho fondu multiplikáty detských kníh pre Obecnú knižnicu 

v Kovačici v Srbsku. 

• Získanie grantu z Fondu na podporu umenia MK SR na realizáciu projektu RE:kreácia. 
• Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v Ústrednej knižnici na Miletičovej. 
• Vizualizácia návrhu projektu architektonickej úpravy záhrady na Tomášikovej 25. 
• Zriadenie elektronickej schránky organizácie z dôvodu elektronizácie verejnej správy12. 

• Príprava podkladov na archiváciu a následne skartáciu. 

                                                           
12 VS 
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• Súčinnos  organizácie pri Kontrole hospodárenia knižnice za roky 2015 – 2016 s kontrolnou 

skupinou Útvaru miestneho kontrolóra13 Miestneho úradu14 m.č. Bratislava-Ružinov. 
• Inovoval sa Organizačný poriadok KR s platnos ou od 1. septembra 2017. 
• Prebehla rekonštrukcia Knižnice na Tomášikovej 25 – výmena okien, dverí a suterénu. 

 

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 súlade platných predpisov a smerníc nadriadených 
orgánov a vnútroknižničných. 

Okrem štandardnej práce v knižnično-informačných službách bolo vykonaných nieko ko 
metodických a kontrolných návštev v zariadeniach KR. Kontrolná činnos  bola zameraná na 
evidenciu dochádzky, dodržiavania pracovného času a spracovanie nových knižničných titulov do 
fondu. Metodické usmernenia sa orientovali na komunikačné kompetencie pracovníčok KR 
a uvedomenie si významu budovania pozitívneho vz ahu verejnosti ku Knižnici Ružinov. 
K základným špecializovaným službám knižnice patrí aj medziknižničná výpožičná služba15 

a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba16, ktorú ÚK Miletičova 47 zabezpečuje pre 
používate ov KR pod a metodiky „Zásady poskytovania MVS a MMVS“ v prípade, že sa 
požadovaný titul nenachádza vo fonde Knižnice Ružinov. V roku 2017 boli žiadúcim knižniciam 
zapožičané 4 knižničné jednotky.  

 

6. HOSPODÁRENIE 

 
 

Rok 2017 Knižnica Ružinov ukončila s vyrovnaným výsledkom hospodárenia, ktorý 
vznikol aj vyúčtovanými preplatkami na energiách za predošlý rok. Plánovaný príspevok z 

Miestneho úradu Ružinov na činnos   knižnice bol schválený a poukázaný v čiastke 485 000 € 
a čerpaný v plnej výške. Prostriedky čerpané z poskytnutého transferu knižnica vynakladala 
hospodárne, efektívne, účinne a účelne.   

KR hospodárila s pridelenými finančnými prostriedkami nasledovne:  

 

                                                           
13 ÚMK 
14 MÚ 
15 MVS 
16 MMVS 

Začiatočný stav na bežnom účte k 1.1.2017                         95 578,85                                                                                                   

Príjem                                                                             707 164,52  

Výdaj                                                                                                                        698 199,62                                                     

Konečný stav na bežnom účet k 31.12.2017                                                           104 543,75                                                                                                   

6.1 Výnosy celkom: plán výnosy bez dotácii z MÚ:                                                 31 575,00                                                                  

    plnenie :                                                                                    36 549,00 

                                    vyhodnotenie plánu výnosov:                                       +         4 974,00                                     

plán. prevádzkové dotácie:                                                     485 000,00 

                                    poukázaný a čerpaný transfer :                                               485 000,00 

                                    vyhodnotenie:                                                                  +                 0,0 

                                    plán. kapitálové dotácie (odpisy):                                            18 200,00 

                                    plnenie:                                                                                     19 050,00 

                                    vyhodnotenie :                                                                  +           850,00 
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              Tržby spolu boli dosiahnuté vo výške 26 871,47 €. Najväčšiu položku plánovaných 
tržieb  tvoril prenájom priestorov 19 519,87 € a zápisné čitate ov 6 580,00 €. Ostatné výnosy 
z prevádzkovej činnosti ako boli vyúčtovania energií knižnica zaúčtovala vo výške 
3 750,42€,  zmluvné pokuty 1 420,60 € a dotáciu na podporu projektov 1 500,00 €. Bankové 
úroky vykázala knižnica vo výške 0,00 €. Zúčtovanie rezerv nevykázala. Výnosy z kapitálových 
transferov štátneho rozpočtu17 zaúčtovala vo výške 3 006,12 € a výnosy z kapitálových 
transferov MÚ Ružinov zaúčtovala do výšky odpisov majetku MČ Ružinov 19 050,36 €.  
 

 
Hospodárenie za rok 2017 bolo vyrovnané.                          
              Knižnica čerpala  náklady s maximálnou úsporou v období radikálnych úspor výdavkov 
a maximalizácie efektívnosti nákladov celej verejnej správy vrátane územnej samosprávy. 
Náklady presunuté po 4. zmene rozpočtu KR sa skladali z položiek materiálových  nákladov, 
nákladov na energie, opravy a údržby, cestovné, reprezentačné, ostatné služby, mzdové a poistné 
náklady, sociálne náklady, ostatné náklady a odpisy.  

 

 
              Položky spotreby materiálu ako nákup kníh boli čerpané v upravenej sume 19 846,56 € 
a nákup časopisov v prekročenej sume 8 729,42 €. Tieto položky patrili medzi najdôležitejšie 
v čerpaní materiálových nákladov. Nákup materiálu knižnica prispôsobila plánovaným potrebám  
a poukázaným prostriedkom od zriaďovate a. Využívala z avy poskytnuté v rámci dobrých 
dodávate sko-odberate ských vz ahov, čím získavala ďalšie úspory hlavne na kúpu kníh pre 
spokojných čitate ov vo výpožičných službách. 
 

 

               
Položky elektrická energia knižnica čerpala v sume 10 460,10 €, vodné  1 265,09 €, teplo 

- plyn 22 554,00 €, TÚV - zmluvy 18 416,05 €. Cena energií a  ich spotreba sa ažko  
predpokladali. Prekročenie  bolo spôsobené úpravou cien a dlhou zimou a tým aj zvýšeným 
vykurovaním. 

 

 
              Všetky opravy a údržby sa riešili bezodkladne v najlepšej cene, aká sa dala zabezpeči , 
pri dodržaní Zákona o verejnom obstarávaní. Priebežne sa riešia drobné opravy výpočtovej 
techniky, prístrojov, zariadení a budov. Potreba úpravy rozpočtovej položky bola z dôvodu 
plánovanej rekonštrukcie sociálnych zariadení Prvou Ružinovskou spoločnos ou, ktorá spravuje 
budovu, kde sídli knižnica Miletičova, KR sa podie a na spolufinancovaní.      
 

                                                           

17
 ŠR 

6.2 Náklady:             ročný plán:                                                                               534 775,00 

                                   plnenie:                                                                                    540 599,00 

                                   úspora:                                                                         +            5 824,00 

6.2.1 Materiálové náklady:      ročný plán :                                                               40 716,00   

                                                    plnenie:                                                                     37 263,00 

     úspora:                                                          +          3 453,00  

6.2.2 Spotreba energie:             ročný plán:                                                               50 250,00 

                                                    plnenie:                                                                     52 695,00    

                                                    prekročenie:                                                    -         2 445,00       

6.2.3 Opravy, údržba:        ročný plán:                                                                8 000,00 

                                                     plnenie:                                                                      5 453,00  

      úspora:                                                        +           2 547,00       
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              Prostriedky na cestovné  knižnica čerpala v súlade so Zákonom o cestovných náhradách. 
Knižnica plánovala a realizovala len najnutnejšie služobné cesty, aby zamestnanci mali možnos  
by  oboznámení s novinkami v knihovníctve, ktoré môžu aplikova  do praxe. 
 

      

            Čerpanie položky nákladov na reprezentáciu knižnica  uskutočňovalo priebežne pod a 
potreby pri akciách v rámci platných predpisov.                                                                                              

               
Čerpanie nákladov na ostatné služby bolo v súlade s hospodárnos ou, efektívnos ou, 

účinnos ou a účelnos ou. Knižnica najviac čerpala položky služieb, napríklad telefonické 
a poštovné vo výške 12 323,11 €, softvér a licencie 12 574,24 €, nájomné 8 674,56 €, 
zabezpečovacie systémy 3 831,10 €, odvoz odpadov 1 556,70 €, spracovanie miezd 4 272 €, 
upratovacie práce 2 240,00 € a iné. Aj na ostatných položkách čerpala priebežne plánované  
náklady. Úspora na položke ostatných služieb bola spôsobená efektívnym rozhodovaním pri 
čerpaní, presunom prác vykonávaných vlastnými  zamestnancami na menej finančne náročné 
externé dodávate ské firmy (kosenie, správa siete, mzdy, upratovanie). V budúcnosti knižnica 
predpokladá vyrovnanie. 
 

      

         V pláne mzdových prostriedkov mala knižnica zahrnuté  aj ostatné osobné náklady18, 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 
fyzických osôb19 pracovníkov  knižnice bol  24,  z plánovaných 25, priemerná mzda bez OON 
bola 837 € oproti plánovaným 760 €. Navýšenie zo zákona od 1.1.2017 riešila KR v rámci zmeny 

rozpočtu na mzdy. Prijala mladých vysokoškolákov, čím doplnila do knižnice ku skúsenosti aj 
mladé nápady.  

 
Čerpanie nákladov na platby sociálneho zabezpečenia bolo naviazané na zvýšené mzdy zo 

zákona a následné zvýšené odvody a aj zákonná odvodová povinnos  z OON. 

                                                           

18
 OON 

19
 FO 

6.2.4 Cestovné:                  ročný plán:                                                                 1 700,00 

                                                     plnenie:                                                                      1 400,00 

                                                     úspora:                                                          +            300,00 

6.2.5 Náklady na reprezentáciu:  

                                                      ročný plán:                                                                   600,00 

                                                      plnenie:                                                                        601,00                                                              

                                                      prekročenie:                                                   -               1,00 

6.2.6 Ostatné služby:       ročný plán:                                                               56 500,00 

                                                     plnenie:                                                                    55 984,00   

                                              úspora:                                                            +          516,00  

6.2.7 Mzdové  náklady: Mzdy + OON: ročný plán:                                          249 000,00 

                                               plnenie:                                                                        249 322,00  

                                               prekročenie:                                                    -                 322,00 

6.2.8 Zákonné zdravotné a sociálne poistenie: ZP, SP: 

                                                   ročný plán:                                                                 80 000,00 

                                                   plnenie:                                                                      84 545,00                                                  

                                                   prekročenie:                                                       -       4 545,00              
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Tvorba soc. fondu je vo výške  1,5%. 
Sociálny fond tvorba:    3 027,84 € 

Stravné :                       13 759,54 € 

Náhrada PN:                  1 267,86 € 

Odchodné:                     3 907,00 € 

Poplatky:                             31,00 € 

Stravnú jednotku poskytla KR zamestnancom v súlade so Zákonníkom práce.   Náhrady 
práceneschopnos 20 a odchodné sa nedajú dostatočne naplánova , kopírujú vývoj pribúdajúceho 
veku niektorých zamestnancov v organizácii a aj ich prvý odchod do dôchodku.      
 

 

              Nako ko knižnica zamestnáva zdravotne ažko postihnutých21 a zdravotne 

postihnutých22 nemusela odvies  prostriedky pod a zákona o zamestnanosti. Bankové 
poplatky, daň z úrokov a ostatne drobné poplatky zaplatila knižnica vo výške 1 054,81 € a za 

poistenie majetku zaplatila 1 295,53 € a členské 113 €. 
 

 
 

Knižnica Ružinov  odpisovala pod a odpisového plánu v súlade so Zákonom č.431/2002 Z. z. 
o účtovníctve a ďalších 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 19 050,36 €.        
 

6.3. Investície: DNM,DHM,DDNM,DDHM  

 

                        Knižnica  za rok 2017 nezakúpila majetok z vlastných kapitálových zdrojov. 

Za rok 2017 technicky zhodnotila majetok z kapitálových zdrojov MČ Ružinov. 
Vyúčtovanie čerpania kapitálových prostriedkov v súlade s rozpočtom pre rok 2017 na 
kapitálových položkách: 

                                                           

20
 PN 

21
 ZŤP 

22
 ZP 

6.2.9 Zákonné a ostatné sociálne náklady a poplatky:  

                                                   ročný plán:                                                                 17 700,00 

                                                   plnenie:                                                                      21 993,00 

                                                   prekročenie:                                              -                4 293,00 

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

                                                    plnenie:                                                                       2 464,00                                           

                                                    prekročenie:                                                  -              355,00 

6.2.11 Odpisy  vlastné + MK:  ročný plán:                                                                10 000,00 

                                                    plnenie:                                                                       6 462,00 

                                                    plnenie MK biblioboxy:                                             3 006,00 

                                                    úspora:                                                             +          532,00   

6.2.12 Odpisy MÚ:                   ročný plán:                                                                 18 200,00  

                                                   plnenie:                                                                      19 050,00 

                                                   prekročenie:                                                    -             850,00 

6.2.13 Tvorba ostatných rezerv: ročný plán:                                                                      0,00  

                                                   plnenie:                                                                           361,00 

                                                   prekročenie:                                                    -             361,00 
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Technické zhodnotenie budovy a rekonštrukčné práce boli vykonané v súlade so Zákonom 
o verejnom obstarávaní 343/2015 v znení neskorších predpisov a v súlade so Zákonom 
č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách hospodárne, efektívne, účinne a účelne. 
Zabezpečenie odbornosti a doh ad nad výkonom pri rekonštrukčných prácach bolo vykonané 
externými pracovníkmi verejného obstarávania a stavebným dozorom. 
             

Stav záväzkov po lehote splatnosti: Knižnica ku 31.12.2017 nezaznamenala žiadne krátkodobé 
ani dlhodobé záväzky po lehote splatnosti.   
Stav pohľadávok po lehote splatnosti: K 31.12.2017 nezaznamenala žiadne krátkodobé ani 
dlhodobé záväzky po lehote splatnosti.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výmena okien                                                    fi. CAPAS                                      40 440,99 €    
Elektroinštalácie+bleskozvod                            fi.SMOLÍK  2 716,56 € + 568,26 = 3 284,82 € 

Projekt prízemia                                                 fi. Ing.Sýkora                                   7 000,00 € 

Rekonštrukcia suterénu                                      fi. BYTOS s.r.o.                             36 166,66 € 

SPOLU :                                                                                                                   86 892,47 € 

Stav fondov k 31.12.2017: 

Zákonný rezervný fond                                                                                                46 335,68 

Nevysporiadaný výsledok                                                                                          106 756,37 

Záväzky zo sociálneho fondu                                                                                            508,00         

Podsúvahové účty – knižničný fond 950/960/  

K 1.1.2017                                    612 450,19  

Prírastky/úbytky                                             20 124,84   

Úbytky/prírastky                                    0,00 

K 31.12.2017                                                                                                              632 576,03 
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Vyhodnotenie hospodárskej činnosti k 31. 12. 2017 (v €)               Tabu ka č. 2 

 

 

Rozpočet Rozpočet Skutočnos % Skutočnos Index

2017 4.zmena 2017 31.12.2017 plnenia 31.12.2016 17/16

Výnosy celkom 534 775 534 775 540 599 101,09 529 713 1,02

602 z toho tržby 27 835 27 835 26 872 96,54 27 477 0,98

644 z toho zmluv.pokuty 1 200 1 200 1 421 118,42 924 1,54

648, 678 ostatné výnosy 2 500 2 500 3 750 150,00 8 442 0,44

653 z toho zúčtov.ostat.rez. 0 0 0 - 540 0,00

662 z toho úroky 40 40 0 0,00 7 0,00

691 prev.dotácie MČ 485 000 485 000 485 000 100,00 468 000 1,04

692 kap.dotácie MČ 18 200 18 200 19 050 104,67 18 317 1,04

693 vynosy sam.z b.tr.MK 0 0 1 500 - 3 000 0,50

694 výnosy z kap.tran.MK 0 0 3 006 - 3 006 1,00

Náklady celkom 534 775 534 775 540 599 101,09 529 713 1,02

50 - Spotrebované nákupy 95 966 90 966 89 958 98,89 100 575 0,89

501 spotreba materiálu 45 716 40 716 37 263 91,52 47 459 0,79

502 spotreba energie 50 250 50 250 52 695 104,87 53 116 0,99

51 - Služby 78 800 66 800 63 438 94,97 81 710 0,78

511 opravy a údržba 20 000 8 000 5 453 68,16 21 824 0,25

512 cestovné 1 700 1 700 1 400 82,35 1 435 0,98

513 náklady na reprezent. 600 600 601 100,17 600 1,00

518 ostatné služby 56 500 56 500 55 984 99,09 57 851 0,97

52 - Osobné náklady 329 700 346 700 355 860 102,64 317 033 1,12

521 mzdové náklady 235 000 249 000 249 322 100,13 226 135 1,10

524 sociálne poistenie 77 000 80 000 84 545 105,68 74 600 1,13

527 zákonné soc.náklady 17 700 17 700 21 962 124,08 16 295 1,35

538 - ost.dane a popl. 0 0 31 - 3 10,33

54 - Ostatné náklady 0 2 109 2 464 116,83 2 326 1,06

548 - ost.nákl.na prev.činn. 2 109 2 109 2 464 116,83 2 326 1,06

55 - Odpisy 28 200 28 200 28 518 101,13 27 521 1,04

551 - odpisy vlastné 10 000 10 000 6 462 64,62 6 198 1,04

551 - odpisy MČ+kap.MČ 18 200 18 200 19 050 104,67 18 317 1,04

551 - odpisy MKBiblioboxy 0 0 3 006 - 3 006 1,00

553 - Tvorba ostat.rezerv 0 0 361 - 540 0,67

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

Výsl.hospod.po zdan. 0 0 0 - 0 -

Kapit. výdav. MK 0 0 0 - 0 -

Kapit. výdav. vlast. 15 000 15 000 0 0,00 3 001 0,00

Kapit. výdav. MČ 100 000 100 000 86 892 86,89 5 000 17,38

UKAZOVATE
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Tabu ka č. 3 

 

 
 



2
1

 

   
Pokračovanie tabu

ky č. 3
  

 

 

Spolu

plán 17 skut.17 % pln. plán 17 skut.17 % pln. plán 17 skut.17 % pln.

Výnosy celkom 50 712 59 339 117,01 43 450 53 483 123,09 534 775 540 599 101,09

602 Tržby za služby 700 525 75,00 1 100 1 052 95,64 27 835 26 872 96,54

644 Zmluvné pokuty 100 103 103,00 400 282 70,50 1 200 1 421 118,42

648,678 Ostatné výnosy 1 500 1 384 92,27 0 0 - 2 500 3 750 150,00

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

662 Prijaté úroky 0 0 - 0 0 - 40 0 0,00

672 Náhrady škôd 0 0 - 0 0 - 0 0 -

691 Prevádzkové dotácie 35 812 43 879 122,53 38 750 49 029 126,53 485 000 485 000 100,00

692 Kapiálové transfery 12 600 12 451 98,82 3 200 3 120 97,50 18 200 19 050 104,67

693 výnosy samosp.z bežných tr. 0 0 - 0 0 - 0 1 500 -

694 Výnosy z kap.transf.MK 0 997 - 0 0 - 0 3 006 -

Náklady celkom 50 712 59 339 117,01 43 450 53 483 123,09 534 775 540 599 101,09

501 Spotreba materiálu 4 111 4 061 98,78 4 000 5 499 137,48 40 716 37 263 91,52

502 Spotreba energie 8 350 10 605 127,01 9 400 15 613 166,10 50 250 52 695 104,87

511 Opravy údržba 200 485 242,50 300 849 283,00 8 000 5 453 68,16

512 Cestovné 0 0 - 0 0 - 1 700 1 400 82,35

513 Reprezentačné 0 0 - 0 0 - 600 601 100,17

518 Ostatné služby 5 300 5 320 100,38 4 000 4 324 108,10 56 500 55 984 99,09

521 Mzdové náklady s OON 14 450 16 303 112,82 17 500 16 687 95,35 249 000 249 322 100,13

524 Zákonné soc.poistenie 3 800 5 691 149,76 4 000 5 410 135,25 80 000 84 545 105,68

527 Zákonné soc.náklady 1 450 2 692 185,66 1 400 1 498 107,00 17 700 21 962 124,08

538 Ostatné dane a poplatky 0 0 - 0 0 - 0 31 -

548 Ostatné náklady 0 0 - 0 0 - 2 109 2 464 116,83

551 Odpisy 1 790 1 731 96,70 600 483 80,50 10 000 9 468 94,68

551 Odpisy MČ 11 261 12 451 110,57 2 250 3 120 138,67 18 200 19 050 104,67

553 Tvorba ost. rezerv 0 0 - 0 0 - 0 361 -

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

Priemerná mzda s OON 752 799 106,25 767 773 100,78 783 866 110,60

Priemerný stav pracovníkov prep. 1,6 1,7 106,25 1,9 1,8 94,74 25 24,0 96,00

25-Zimná 28-Na úvrati
Účet-text
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Tabu ka č. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skutočnos  Rozpočet 4. zmena  Rozpočet Skutočnos  %     Index

31.12.17 2017 2017 31.12.16 plnenia 17/16

 Mzdové prostriedky bez OON 241 092 237 000 233 000 225 565 101,73 1,07

 Tarifné platy 163 852 159 500 163 000 154 077 102,73 1,06

 Príplatky spolu 48 376 43 500 45 000 42 581 111,21 1,14

osobné 42 449 38 000 40 000 37 260 111,71 1,14

riadiace 5 927 5 500 4 500 5 321 107,76 1,11

osobitné 0 0 0 0 - -

ostatné 0 0 0 0 - -

Odmeny spolu 28 864 29 000 25 000 28 907 99,53 1,00

odmeny 28 864 29 000 25 000 28 907 99,53 1,00

jubileá 0 0 0 0 - -

Odchodné 3 907 0 0 0 - -

Priem.počet pracovníkov vo FO 24 25 25 23 96,00 1,04

Priemerná mzda bez OON 837 760 777 817 110,13 1,02

OON 8 230 12 000 2 000 570 68,58 14,44

 Ukazovate

Výsledky plnenia plánu a čerpania mzdových prostriedkov k :  31.12.2017  /v EUR/
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Tabu
ka č. 5

 
 

 

Doplňovanie Čitatelia Výpožičky Návštev. Kol.poduj. Nást. Výst.

plán skutočn. % pln. plán skutočn. % pln. plán skutočn. % pln. knižnice Plán Skut.

810 607 74,94% 2 550 2 061 80,82% 135 000 111 197 82,37% 31 444 30 89 70 65

520 477 91,73% 300 353 117,67% 28 000 28 288 101,03% 8 426 20 24 55 30

620 562 90,65% 800 891 111,38% 45 000 52 378 116,40% 18 917 20 42 24 22

350 341 97,43% 350 345 98,57% 21 000 21 885 104,21% 8 712 25 78 12 27

500 477 95,40% 500 675 135,00% 34 000 42 081 123,77% 15 079 20 85 26 31

10 8

2 800 2 464 88,00% 4 500 4 325 96,11% 263 000 255 829 97,27% 82 578 125 326 84 77

Plán základných číselných ukazovateľov činnosti Knižnice Ružinov na rok 2017  a jeho plnenie k 31.12.2017

Knižnica Ružinov

SPOLU  

Ústredná knižnica 
KR

Miletičova 47

pobočka KR
Tomášikova 25

pobočka KR
Bachova 7

Seniorské 
informačné
centrum, Zimná 1

pobočka KR
Na úvrati 52

Podujatia riadite stva Knižnice Ružinov
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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:   Kniha, priate  človeka 

Zodpovednos  Knižnica Ružinov 

Rozpočet: 
rok 2015 2016 2017 

Bežné výdavky 450 000,00 468 000,00 485 000,00 

Kapitálové výdavky 0,00 5 000,00 86 892,00 

Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 

S p o l u  450 000,00 473 000,00 571 872,00 

Ciele a výstupy: 

Cie  Merateľný ukazovateľ 2016 
Hodnotenie 

k 31.12.2017 

Zabezpeči  dostupnos   
literatúry pre všetky vekové 

a sociálne vrstvy obyvate ov 

počet nakúpených kníh za 
rok 

3 509 2 464 

počet výpožičiek za rok 302 015 255 829 

Vypestova  vz ah k literatúre 

u mladých čitate ov 

počet zorganizovaných 

podujatí za rok 
368 326 

  

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

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 
2017 

Skutočnos  

k 31.12.2017 

9.1 Bežné výdavky 485 000,00 € 485 000,00 € 

Komentár k plneniu rozpočtu k 31.12.2017: 

a)    počet nakúpených kníh: 2 430 zv., dary 34 zv., spolu prírastok  v počte 2 464 zv., 

       čo predstavuje plnenie celoročného plánu 88 %, 

b)    počet vypožičaných kníh 255 829, čo predstavuje 97,27 %, plnenie k celoročnému   
       plánu, 
c)    počet zorganizovaných podujatí 326, čo predstavuje 260,8 % plnenie k celoročnému   
       plánu, 
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7. VYHODNOTENIE ZÍSKAVANIA MIMOROZPOČTOVÝCH ZDROJOV 

FINANCOVANIA KNIŽNICE RUŽINOV ZA ROK 2017 

 

 

•            Značné  finančné prostriedky sa usporili tým, že knižnica svoju edičnú činnos  
zabezpečuje vlastnými kapacitami, to znamená, že neplatí ani jedno euro iným subjektom za 
redakčné spracovanie rukopisov, ich počítačovú úpravu (DTP), greafické a výtvarné 
spracovanie a knihárske práce.  

•           Predajom vyradených periodík získala knižnica                                               63,60 € 

•           Od generálneho dodávate a periodickej tlače získala KR zľavu vo výške       459,45 € 

•           Na nákup kníh získala knižnica od dodávateľov zľavy vo výške               3 267,00 € 

•           Na Noc v knižnici dostala KR dary (sladkosti, papiernické výrobky,  
          pekárenské výrobky, umelecké výtvory, vystúpenia, hračky, knihy)                                 
          od donorov, partnerov, spolupracovníkov a vydavate stiev vo výške                520,00 €   

•           ÚM svojimi marketingovými aktivitami získal pre KR               934,00 €    

Spolu za rok 2017 tvorili mimorozpočtové zdroje čiastku                                         5 244,05 € 

 

8.     ZÁVER 

 Naša spoločnos  sa označuje za vedomostnú, život sa mení na zbieranie dát, informácií, 
nie skutočne prežitých spracovaných poznatkov. Prax v knižnici nám potvrdila, že deti a mladí 
udia vo väčšej miere uprednostňujú schémy, a riadia sa nimi aj pri čítaní. Tým sa však proces 

získavania skutočných vedomostí zjednodušuje, ochudobňuje. Problémy im robia otvorené 
otázky, ktoré pramenia z ažkostí hlbšieho vnímania a porozumenia pri čítaní. Čiže programovaný 
jazyk ví azí nad symbolickým, ktorí mnohí mladí udia zavrhujú.  

 Knižnica Ružinov si plne uvedomuje, že za vytvorenie kultúrneho priestoru máme 
zodpovednos  my, dospelí „kultúrnici“, každý jeden z nás. Počítače a technológie to za nás nemajú 
právo vybera . Čítanie je výsostne bytostná záležitos  a SEBA ako bytosti by sme nemali 

podceňova .  

8.1.      Vyhodnotenie splnenia opatrení prijatých na splnenie úloh v roku 2017 

8.1.1 Knižnica Ružinov pri príležitosti 45. výročia svojho vzniku v spolupráci s mestskou čas ou 
Ružinov, RE a TVR vyhlásila literárnu výzvu na tému „Príbeh mojej knihy“. Výzvy sa 
zúčastnilo a o zaujímavé príbehy, v ktorých sa spomína Ružinov, sa s ostatnými podelilo 
vyše 15 autorov, z ktorých 3 najzaujímavejšie boli priebežne uverejňované v RE, na 
webovej stránke knižnice a jej sociálnych sie ach.  

 

8.1.2. Na 39. medzinárodnom informačnom sympóziu 2017 predstavila KR svoju dokumentárnu 
snímku, jedinú svojho druhu, aj s anglickými titulkami pod názvom Život (ne)knihovníka. 

8.1.3. Všetky pobočky knižnice sa úspešne zapojili do 13. ročníka celoslovenskej čitate skej 
sú aže zameranej na rozvoj čitate skej gramotnosti detí na 1. stupni ZŠ pod názvom 
Osmijankova literárna záhrada. 

8.1.4. Pri príležitosti 45. výročia vzniku KR sa uskutočnila pre odbornú i širokú čitate skú 
verejnos  v ÚK na Miletičovej 47 vernisáž na tému „45 – ročné poobhliadnutie sa“. 
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8.2.  Návrh opatrení na splnenie úloh v roku 2018 

8.2.1. Knižnica Ružinov sa zapojí spolu s verejnými knižnicami BSK do pilotného projektu 
„Stratené knihy“. Projekt zameraný na propagáciu činnosti knižnice bude zároveň aj 
oslovením širokého spektra používate ov. Čitatelia a obyvatelia mestskej časti budú na 
základe indícií zverejnených na webovej stránke a sociálnych sie ach v okolí konkrétnej 
knižnice na verejnom priestranstve h ada  poschovávané knihy (vyradené z fondu, 

darované a pod.) a ten, kto knihu nájde a prinesie „domov“ – do knižnice, získa buď 
bezplatnú ročnú čitate skú registráciu alebo ho knižnica odmení inak. 

       Zodpovední: riadite ka KR 

                   vedúca ÚKIS 

       Termín:         1. štvr rok 2018 

 

8.2.2. „Poznáme, kde bývame?“ – cyklus 5 stretnutí obyvate ov jednotlivých ružinovských častí 
(sídlisk) s cie om preveri  formou vlastivedno-poznávacieho kvízu ich znalosti oh adom 
názvov ulíc a rôznych zaujímavostí v okolí ich bydliska. Podujatie sa uskutoční 
v spolupráci s TVR a mestskou čas ou Ružinov. 

Zodpovední: riadite ka KR 

                  vedúca ÚKIS 

                  vedúca ÚM 

       Termín:         priebežne 

 

 

8.2.3. Vytvorenie zóny pre prácu s detskými návštevníkmi KR a matky s de mi v SIC na 

Zimnej 1 a kútika pre „batolenie s knihou“ v ÚK na Miletičovej 47. 

Zodpovední: vedúca ÚKIS  

                      vedúca Útvaru  
                     ekonomicko-tech- 

                     nickej činnosti23 

       Termín:        3. a 4. štvr rok 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 ÚETČ 
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N á z o v:             Rozbor činnosti a hospodárenia    

                                               Knižnice Ružinov za rok 2017 

 

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

 

V y d a l a:              Knižnica Ružinov v roku 2018 

 

N á k l a d:              15 ks 

 

Len pre vnútornú potrebu! 
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