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Ú v o d  

 

„Aj v roku 2019 sa bude čítať“ – s týmto mottom vstúpila Knižnica Ružinov
1
 do roku 

2019. Pri socializácii čítania si knihovníci uvedomujú, že budovanie „len“ komunitných 

centier už nestačí. Treba sa posúvať ďalej. Pri malých deťoch ako potenciálnych čitateľoch 

začať budovať „ihriská čítania“, na ktorých budú deti „žiť“ spolu s dospelými, t. z., že okrem 

knihovníkov môžu byť sprievodcami detí po čitateľstve aj rodičia. V školskom veku musí 

knižnica pokračovať čítaním detí formou celoslovenských súťaží, informačných gramotností 

a autorských besied. 

Stredoškolskú mládež sa pokúsime „priviesť“ do knižnice aj obľúbenou hrou 

s virtuálnou realitou formou tzv. „Lan party“ a zapojením do riešenia vecí verejných 

prostredníctvom inovácie obľúbených dialógov s dospelými pod názvom HOVORY D, 

a seniorov vtiahnuť spolu s ostatnými do akéhosi medzigeneračného dialógu... 

A ako sa nám to v 1. polroku 2019 podarilo? Pokúsime sa to rozobrať v nasledujúcom 

Rozbore činnosti a hospodárenia za 1. polrok 2019. 

 

Tabuľka č. 1 

Vybrané ukazovatele pre vyhodnotenie hospodárskej činnosti k 30.6.2019 (v 

EUR) 

                                                           
1
 KR 
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1. PLNENIE HLAVNÝCH ÚLOH 

  

 Vyhodnotenie plnenia hlavných úloh a činnosti odborných pracovísk KR za I. polrok 

2019 vychádza z cieľov programového dokumentu „Plán hlavných úloh Knižnice Ružinov na 

rok 2019“, ktorý nadväzuje na zámer podprogramu 9.1 „Kniha, priateľ človeka“ s určenou 

zodpovednosťou plnenia KR. V hodnotenom polročnom období roku 2019 Knižnica Ružinov 

zámery podprogramu napĺňala v zmysle svojho hlavného poslania – poskytovanie knižnično-

informačných služieb širokému okruhu čitateľskej verejnosti s cieľom uspokojovania 

vzdelávacích a kultúrnych potrieb používateľov a dôrazom na propagáciu knihy a motiváciu 

k čítaniu, prioritne u najmladšej čitateľskej (aj nečitateľskej) generácie. 

 Ročné cieľové úlohy na rok 2019 boli pre výkony v knižnično-informačných službách 

stanovené v  nasledovných plánovaných číselných ukazovateľoch - dosiahnuť 4 100 

evidovaných čitateľov a 250 000 absenčných a prezenčných výpožičiek. Podľa výsledkov 

štatistickej evidencie absenčných a prezenčných výpožičiek za I. polrok 2019 KR eviduje 

152 732 zrealizovaných výpožičiek, čo v percentuálnom vyjadrení k celoročnému plánu 

predstavuje plnenie na 61,09% pri evidovanej návštevnosti (bez účastníkov podujatí) – 40 

942 používateľov knižnično-informačných služieb.   

 V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2018 KR eviduje nárast o 41 219 

zrealizovaných výpožičiek, čo v percentuálnom vyjadrení zaznamenáva + 36,96%, oproti 

minulému roku. Evidovaný výsledok rastu odzrkadľuje nárast návštevnosti pobočiek KR 

UKAZOVATEĽ
Rozpočet 

2019

Skutočnosť

k 2019

30.6.2019

%

plnenia

Skutočnosť

k 2018

30.6.2018

Index

19/18

1.Výnosy spolu 607 237 325 216 53,56 277 350 1,17

-tržby za vlastné výkony a tovar 27 800 13 323 47,92 15 184 0,88

     Z toho

     tržby z prenájmu 19 740 9 522 48,24 11 181 0,85

-bežn.transfer z rozpočtu MČ 557 517 282 671 50,70 242 400 1,17

-výn.z kapit.transf. z rozpočtu MČ 18 200 12 055 66,24 10 959 1,10

-granty z MK bežné 0 0 - 0 -

-granty z MK kapit. 0 997 - 1 503 0,66

-zmluvné pokuty 0 905 - 857 1,06

-ostatné výnosy 3 720 6 657 178,95 6 086 1,09

-zučt.ostatných rezerv 0 8 608 - 361 23,84

-úroky 0 0 - 0 -

-náhrady škôd 0 - 0 -

2.Náklady spolu 607 237 291 905 48,07 281 094 1,04

3.Výsledok hosp./1-2/ 0 33 311 - -3 744 -8,90

4.Kapitálové výdavky vlastné 15 000 1 417 9,45 0 -

5.Kapitálové výdavky MČ 50 000 0 0,00 0 -

6.Kapitálové výdavky z MK 0 0 - 0 -

Vybrané ukazovatele pre vyhodnotenie hospodárskej činnosti k 30.6.2019 (v EUR)
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o 1 733 používateľov (v porovnaní s minulým rokom) a zmena metodiky evidencie 

prezenčných výpožičiek.  

 V plánovanom ukazovateli – „evidovaní čitatelia“ -  KR zaevidovala v prvom polroku 

2019 2 416 používateľov knižnično-informačných služieb, čo v percentuálnom vyjadrení 

k celoročnému plánu predstavuje 58,93% plnenie a nárast oproti rovnakému obdobiu 

minulého roka o 96 evidovaných čitateľov. Aj v tomto roku, počas „Týždňa slovenských 

knižníc“, KR umožnila svojim čitateľom obnoviť si celoročné členské bez zaplatenia 

členského príspevku. V marci 2019 tento benefit využilo 287 čitateľov, čo je o 29 viac ako 

v minulom roku. V Týždni slovenských knižníc
2
 KR motivovala zábudlivých čitateľov 

„vyhlásením amnestie“ na zaplatenie pokút z omeškania požičanej literatúry. Pokuty boli 

odpustené v sume 49,90€.  

 Vo využívaní doplnkových služieb – elektronické a počítačové služby, ktoré KR 

poskytuje používateľom na pobočkách Ústredná knižnica
3
 Miletičova 47 a Seniorské 

informačné centrum
4
 Zimná 1 zaznamenávame pokles, na čo má vplyv aj rozširujúca sa 

elektronizácia domácností. Kým v prvom polroku 2018 využilo počítačové služby 

a doplnkové internetové služby 338 používateľov a pri knižničných PC staniciach strávili 

12 505 minút, v prvom polroku 2019 tieto služby využilo 177 používateľov a pre využitie PC 

staníc a internetových služieb bolo zaznamenaných 9 923 minút.  

 V knižnično-informačnej činnosti sa okrem prezenčných a absenčných výpožičných 

služieb pracovníčky knižnice venujú bibliograficko-informačnej činnosti, v 1. polroku 2019 

bolo podľa štatistickej evidencie poskytnutých 11 623 bibliografických a faktografických 

informácií.   

 Kultúrno-spoločenská činnosť Knižnice Ružinov vychádza z Plánu hlavných úloh 

Knižnice Ružinov
5
 na rok 2019, v ktorom je deklarovaná realizácia  kultúrno-vzdelávacích 

aktivít pre rôzne komunity Ružinova, s hlavným dôrazom na knihu, čítanie, ale aj prezentáciu 

ďalších tém, ktoré môžu osloviť Ružinovčanov. V Pláne hlavných úloh si Knižnica Ružinov 

naplánovala zrealizovať 125 podujatí, v tom 10 celoknižničných, 120 násteniek a 120 

výstaviek k aktuálnym témam a výročiam osobností a udalostí. Celoknižničné podujatia sa 

realizujú v DK Ružinov, vzhľadom na limitované priestory v správe KR, ale aj v priestoroch 

SIC Zimná 1. V tomto polroku sa celoknižničné podujatie realizovalo aj mimo mestskej časti 

Bratislava  - Ružinov v Dúbravke, ako prejav  úcty k seniorom. 

V prvom polroku 2019, podľa štatistickej evidencie, Knižnica Ružinov vykazuje 253 

zrealizovaných podujatí, vrátane 10 celoknižničných, na ktorých sa zúčastnilo 4 454 

návštevníkov, čo je o 211 viac návštevníkov, ako v rovnakom období minulého roka. 

Organizovaním podujatí a aktivít rôznorodých foriem (besedy, exkurzie, prezentácie kníh, 

workshopy, prednášky) a obsahu sa KR prioritne zameriava na budovanie vzťahu širokej 

verejnosti k literatúre, informačnej a čitateľskej gramotnosti, estetike a etike, s cieľom 

podporovať komunitnú súdržnosť, spoločenskú zodpovednosť, vzdelávanie, kultúrne 

a estetické cítenie rôznych vekových skupín ružinovskej lokality. KR sa v práci s najmladšou 

generáciou zameriava na podporu čitateľských zručností a čitateľskej gramotnosti, budovaniu 
                                                           
2
 TSK 

3
 ÚK 

4
 SIC 

5
 PHÚ 
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pozitívneho vzťahu žiakov k čítaniu a literatúre a kladie dôraz na propagáciu čítania a čítanie 

textu s porozumením. Tieto zámery KR uskutočňuje organizovaním rôznorodých podujatí, ale 

aj zapájaním detí do celoslovenských aktivít – „Čítajme si...“, „Celé Slovensko číta 

deťom...“, „Prečítané leto“  a pod., ale aj ďalšími výchovnými, vzdelávacími a kultúrnymi 

podujatiami. 

Rok 2019 Knižnica Ružinov začala vo februári  „ulovením hviezdy“, konkrétnejšie 

„hviezdneho otecka“, a na pobočke Na úvrati 52 sa objavil „Otecko medzi nami“. Seriálový 

hrdina Marek Fašiang besedoval s deťmi o natáčaní seriálu, ale aj o tom, ako mu „Oteckovia“ 

zmenili život.  V marci už knižnica rozbehla svoje aktivity naplno a realizovalo sa mnoho 

aktivít, nielen v samotnej réžii pobočiek, ale aj podujatí, ktoré zastrešovalo vedenie KR. 

„Marec – mesiac knihy“ začal „Týždňom slovenských knižníc – XX. ročník“ (4.-8. marca 

2019), počas ktorého čitatelia knižnice Ružinov mali možnosť obnoviť si členstvo bez 

poplatku a využiť ďalšie benefity. Nosným projektom počas TSK bol projekt knižníc 

Bratislavského kraja „Stratené knihy“, ktorého hlavným cieľom bola propagácia a zvýšenie 

návštevnosti knižnice. 21. marca 2019 sa v DK Ružinov  uskutočnilo pre žiakov ZŠ autorské 

čítanie Kristíny Baluchovej spojené s besedou „Kapitán Padák na aeroaute“ a záver 

mesiaca – 29. marca 2019 patril „Noci s Andersenom 2019“, v tomto roku sa uskutočnil 

XVI. ročník a bol koncipovaný ako „Noc v knižnici – len pre odvážnych“.   

Marec je sviatok knihy, kniha je propagovaná nielen vydavateľstvami, školami, ale tiež 

knižnicami, tento cieľ plnili v tomto mesiaci aktívne všetky pobočky Knižnice Ružinov 

a zrealizovali desiatky podujatí pre adresných návštevníkov, ale aj pre verejnosť. Na 

pobočkách sa čítalo, súťažilo, recitovalo, prednášalo ... Z množstva podujatí pre ilustráciu 

uvádzame: na pobočke Na úvrati 52 sa uskutočnili prednášky docentiek z Prírodovedeckej 

fakulty UK - N. Stebelovej a I. Herichovej – „Počítače a telefóny, čo všetko nám priniesli“ 

a „Biologické rytmy človeka“, triedne súťaže „Hviezdoslavov Kubín“, „Hádanky“ – 

precvičovanie pamäte, ÚK Miletičova 47 pokračovala v 2. ročníku „Knihožrútskeho 

denníka“ na podporu čitateľských aktivít detí, realizovala sa beseda s kvízom a workshopom 

„Knižní superhrdinovia“, pre seniorov precvičovanie techník na zlepšenie kognitívnych 

a motorických zručností „Aktívne starnúť – Tréning pamäte“ a pokračovalo sa aj v čítaní 

pre verejnosť „Čítačky“. Na pobočke Bachova 7 sa rovnako realizovali exkurzie, prednášky, 

besedy a čítanie s porozumením – „Pavol Dobšinský – slovenský rozprávkar“, „Ako 

vznikla kniha – história knihy“, „Online katalóg“, atď. 

Ani v ďalších mesiacoch prvého polroka 2019 Knižnica Ružinov nepoľavila vo svojej 

práci s verejnosťou a čitateľmi. 28. 5. 2019 sa uskutočnilo celoknižničné podujatie v DK 

Ružinov prezentácia knihy Pavla Füköho „Objektívom pokory a vzdoru“ za prítomnosti 

sudičiek, bývalých televíznych hlásateliek D. Herrmanovej, N. Beňačkovej, A. Strakovej a J. 

Hauserovej. „Zasnená víla Máša Haľamová“ (29. mája 2019) – repríza pásma o známej 

slovenskej poetke pre seniorov z Domova dôchodcov zacestovala do Dúbravky a do Ružinova 

(SIC Zimná 1) zasa 4. júna 2019 pricestovalo Bábkové divadlo Petronely Dušovej Teátro 

Neline s predstavením „Ja som Inna“ pre žiakov ZŠ a na pobočke SIC Zimná 1 sa 26. júna 

2019 spustila „Burza pamäti Ružinova“ koncipovaného ako komunitný deň Ružinovčanov. 

Aj v tomto roku zavítal do KR dobrodružný cestovateľ Peter Gregor a podelil sa o svoje 

zážitky a stretnutia s ľuďmi v prednáške „Libanon – na území Hizballáhu“, podujatie sa 

uskutočnilo na pobočke Na úvrati 52. Polrok 2019 KR  ukončila podujatím pre verejnosť 
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organizovaným v Parku A. Hlinku, ako sprievodné podujatie BRATISLAVA INLINE 2019 

a „Prečítaného leta“ – „Čítačkovská oddychovka“ v organizačnom zabezpečení ÚK 

Miletičova 47. Aj v tomto polroku sa Knižnica Ružinov prostredníctvom svojich pobočiek 

zapojila do celoslovenského projektu „Čítajme si...“ XII. ročníka čitateľského maratónu, 

ktorý vyhlasuje Linka detskej istoty. Knižnica Ružinov v poslednom štvrťroku 2018 v SIC 

Zimná 1 zriadila „Detský kútik“, do ktorého bol premiestnený fond detskej literatúry. 

Zriadením oddeleného priestoru knižnica reagovala aj na zmenu štruktúry obyvateľstva 

v lokalite, kam sa začína sťahovať čoraz viac mladých rodín. „Detský kútik“ sa zúročil hneď 

začiatkom roka 2019 a stal sa miestom pravidelných komunitných stretnutí mamičiek 

s batoľatami. „Klub anglických riekaniek“ umožňuje deťom už od útleho veku pravidelne 

prichádzať do kontaktu s knihou, ale vytvára priestor aj na precvičovanie si jazykových 

zručností v kolektíve detí.  

Viac informácií o podujatiach je pre priaznivcov Knižnice Ružinov uverejnených na 

web stránke www.kniznica-ruzinov.sk. 

Celoknižničné podujatia zastrešovalo riaditeľstvo KR pod priamym vedením riaditeľky 

KR – PhDr. Dariny Horákovej. Celoknižničné podujatia a vybrané podujatia pobočiek KR 

realizované v I. polroku 2019 uvádzame v nasledujúcom prehľadnom texte:  

 

 „Otecko medzi nami“ – beseda so seriálovým hrdinom Marekom Fašiangom  (Na úvrati 

52, žiaci ZŠ); 

 „Týždeň slovenských knižníc – XX. ročník“ – benefity pre návštevníkov knižnice;  

 „Stratené knihy“ - projekt knižníc Bratislavského kraja – propagácia knižnice; 

 „Kapitán padák na aeroaute“ – beseda so spisovateľkou Kristínou Baluchovou (v DK 

Ružinov, žiaci ZŠ); 

 „Noc s Andersenom 2019“ – XVI. ročník noci v knižnici „Noc pre odvážnych“ (SIC 

Zimná 1, hostia a vybraní detskí návštevníci knižnice); 

 „Objektívom pokory a vzdoru“ – celoknižničné podujatie – prezentácia knihy Pavla 

Füköho, za prítomnosti bývalých hlásateliek D. Herrmanovej, N. Beňačkovej, A. 

Strakovej a J. Hauserovej (DK Ružinov, verejnosť); 

 „Zasnená víla Máša Haľamová“ – pásmo o známej slovenskej poetke, (Dom 

dôchodcov v Dúbravke, seniori); 

 „Ja som Inna“ – Bábkové divadlo Petronely Dušovej Teátro Neline (SIC Zimná 1, žiaci 

ZŠ); 

 „Burza pamäti Ružinova“ – komunitný deň pre Ružinovčanov (verejnosť, SIC Zimná 

1);  

 „Počítače a telefóny, čo všetko nám priniesli“ – prednáška docentky Stebelovej pre 

študentov SOŠ Ivánska cesta (Na úvrati 52); 

 Biologické rytmy človeka“- prednáška docentky I. Herichovej pre študentov SOŠ 

Ivánska cesta (Na úvrati 52); 

 „Libanon – na území Hizballáhu“ – prednáška dobrodružného cestovateľa P. Gregora 

(Na úvrati 52, študenti SOŠ Ivánska cesta); 

 „Čítajme si...“ – XII. ročník celoslovenského čitateľského maratónu (ÚK Miletičova 47, 

Na úvrati 52, čitateľský maratón žiakov ZŠ); 

 „Čítačky“ – pravidelné čítanie beletristickej literatúry pre verejnosť (ÚK Miletičova 47); 

http://www.kniznica-ruzinov.sk/
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 „Prečítané leto 2019“ – Letné knižkohranie pre celú rodinu, podpora rodinného čítania 

a detských čitateľských zručností a tvorivosti (ÚK Miletičova 47, deti a rodiny) 

a množstvo ďalších;  

 „Klub anglických riekaniek“ – pravidelné týždenné  komunitné stretnutia mamičiek 

s deťmi pod vedením lektorky v SIC Zimná 1. 

 

Pracovníčky knižnice sa zúčastnili aj viacerých mimoknižničných aktivít, ktoré boli zamerané 

na vzdelávanie knižnično-informačných pracovníkov a zvyšovanie stavovskej 

spolupatričnosti.   

 

 

2. PRÁCA S KNIŽNIČNÝM FONDOM
6
 

 

      Prírastok KF za I. polrok 2019 1351 zv. kníh v hodnote 11 800,09 € 

Z prírastku tvorila   - kúpa 1289 zv. 

 

v hodnote 11 203,09 € 

                                - dary a iné 62 zv. 

 

v hodnote 597 € 

      Celkový stav knižničného fondu 

      Knihy 

     Stav k 31.12.2018 156 336 zv. 

 

v hodnote 612 775,50 € 

prírastok (+)  2019 1351 zv. 

 

v hodnote 11 800,09 € 

úbytok  (-)     2019 0 zv. 

 

v hodnote 0 € 

Stav k 30.06.2018 157 687 zv. 

 

v hodnote 624 575,59 € 

      Brožúry 

     Stav k 31.12. 2018 700 zv. 

 

v hodnote 268,15 € 

prírastok (+)  2019 0 zv. 

 

v hodnote 0,00 € 

úbytok  (-)     2019 0 zv. 

 

v hodnote 0,00 € 

Stav k 30.06.2019 700 zv. 

 

v hodnote 268,15 € 

      Ostatné dokumenty a informačné pramene 

    Stav k 31.12.2018 9 902 zv. 

 

v hodnote 37 889,75 € 

prírastok (+)  2019 0 zv. 

 

v hodnote 0,00 € 

úbytok  (-)     2019 0 zv. 

 

v hodnote 0,00 € 

Stav k 30.06.2019 9 902 zv. 

 

v hodnote 37 889,75 € 

Celkový stav  k 30.06.2019 168 289 zv. 

 

v hodnote 662 733,49 € 

       

Revízia KF 

 

Útvar knižnično-informačných fondov
7 podľa PHÚ nevykonal v I. polroku 2019 revíziu KF 

na žiadnom pracovisku KR. 

                                                           
6
 KF 

7
 ÚKIF 
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Úbytok KF 

 

           Dôvod vyradenia 

     - straty-revízia 0 zv. 

 

v hodnote 0,00 € 

- nevrátené čitateľmi 0 zv. 

 

v hodnote 0,00 € 

- zastarané 0 zv. 

 

v hodnote 0,00 € 

- duplicitné 0 zv. 

 

v hodnote 0,00 € 

- opotrebované 0 zv. 

 

v hodnote                    0,00 € 

Spolu 0 zv. 

 

v hodnote 0,00 € 

       

Celkove poskytnutá zľava pri nákupe kníh v I. polroku  2019 tvorila 33% z predajných 

cien zakúpených kníh, čo je cca 3734 €                    

   

 

3. ŠPECIÁLNE SLUŽBY 

 

 Špeciálne služby v KR, ktoré v minulom období zastrešoval Útvar marketingu
8
, po 

odchode pracovníčky útvaru z knižnice zabezpečovali ostatné útvary.  

Okrem pravidelnej aktualizácie a zdieľania informácií na webovej stránke knižnice 

bola KR aktívna aj naďalej na oficiálnom facebookovom konte s označením Knižnica 

Ružinov, prostredníctvom ktorých sa snažila informovať o novinkách a aktualitách v knižnici, 

ale aj priblížiť život a fungovanie knižnice vo svete informácií , udalostí a diania. 

Na udržanie dobrých vzťahov s návštevníkmi knižnice v online prostredí informovala 

o aktivitách a službách knižnice, o nových knihách s cieľom ich propagácie a zatraktívnenia. 

ÚM takisto realizoval grafické návrhy a tlač všetkých väčších podujatí knižnice. 

V súlade so súčasnými trendami a kvalitou grafického dizajnu webu a sociálnych sietí 

plánuje v najbližšom čase KR inovovať a zmodernizovať dizajn webovej stránky 

a prispôsobiť obsah príspevkov cieľovým skupinám jeho návštevníkov. 

V Ústrednej knižnici KR na Miletičovej 47, ktorá je centrom a ťažiskom 

poskytovaných špeciálnych služieb celej KR, je pre návštevníkov knižnice k dispozícii 

internetová študovňa, okrem prezerania CD-romov je možné prezerať si aj prinesené DVD 

nosiče, možno tvoriť a upravovať texty a tiež ich vytlačiť. V počítačoch je tiež k dispozícii 

online katalóg KR. V prípade potreby je možné použiť aj skener. Nahliadnutie do internetu 

a vyhľadávanie v online katalógu je možné aj na pobočkách Zimná 1, Bachova 7, Tomášikova 

25 a Na úvrati 52. 

Pýchou SIC Zimná 1 je Kronika SIC v knižnej podobe, ktorá je unikátna a priebežne 

zachytáva všetky podstatné aktivity a udalosti, ktoré sa v informačnom centre uskutočnili od 

jeho vzniku. Kronika je svedkom nemalého nadšenia a úsilia, ktoré KR venuje práci 

s ružinovskými seniormi. 

                                                           
8
 ÚM 
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Na všetkých vyššie uvedených pracoviskách sú k dispozícii kopírovacie služby.  

Knižnica úspešne spolupracovala s regionálnymi médiami, Televízia Ružinov
9
 

pravidelne prinášala informácie z celoknižničných podujatí a riaditeľka organizácie bola aj 

hosťom v jednom z Klubov seniorov. 

Všetky podujatia, účasť na nich, dokumentácia z nich sa uskutočňovali v súlade 

s dodržiavaním Zákona o ochrane osobných údajov
10

 a interných smerníc. 

 

 

4. RIADENIE KNIŽNICE 

 

4.1 Organizačná časť 

 

V systéme riadenia organizácie sa v 1. polroku 2019 zrealizovali nasledovné úlohy: 

 V rámci možností finančných prostriedkov sa zabezpečovala oprava a údržba na 

zariadeniach a zásobovali sa kancelárskym, čistiacim a dezinfekčným materiálom 

všetky pracoviská; 

 Pred budovami knižníc na Bachovej 7 a na Tomášikovej 25 pracovníčky knižnice 

svojpomocne vykonali renovačné záhradnícke práce; 

 V súvislosti s vysokými dennými teplotami upravila KR letný výpožičný čas na 

základe pripomienok návštevníkov; 

 Zakúpili sa ventilátory a mobilné klimatizácie pre pobočky KR s vysokou 

interiérovou teplotou; 

 KR na požiadanie Stáleho výboru IFLA pripomienkovala Manifest knižníc pre 

Európu; 

 Knižnica darovala zo svojho fondu (dary a multiplikáty) 126 kníh pre Obecnú 

knižnicu v Kovačici v Srbsku; 

 KR pripravila pre 5. ročník odborného seminára pre knihovníkov a pedagógov pod 

názvom „Aby deti rady čítali“ do workshopu prezentáciu myšlienkovej mapy 

konkrétneho podujatia; 

 S cieľom zabezpečiť zefektívnenie práce KR a optimalizáciu verejných finančných 

zdrojov vykonala knižnica personálnu a organizačnú analýzu organizácie, ktorej 

výsledky budú predstavovať východiskovú základňu zameranú na zefektívnenie 

systému práce s dôrazom na riadne a včasné plnenie úloh organizácie, na ktorú 

bude nadväzovať prijatie nového štatútu a novej organizačnej štruktúry KR v roku 

2020 pre ďalšie obdobie. 

 

4.2 Plnenie personálnych úloh a úloh starostlivosti o zamestnancov 

 

 V zmysle platných predpisov sa zabezpečovalo závodné stravovanie pre 

zamestnancov so zvýšením ceny stravných lístkov zo 4€ na 4,50€; 

 Knižnica vybavila niektoré pobočky novými regálmi na knihy; 

                                                           
9
 TVR 

10
 GDPR 
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4.3 Kontrolná činnosť 

 

 Kontrolná činnosť sa vykonávala v súlade s platnými internými predpismi 

a smernicami a predpismi a smernicami nadriadených orgánov. 

 V 1. polroku 2019 sa pri kontrole kládol dôraz na komunikačné zručnosti 

pracovníkov v službách, ako i na úroveň podujatí pre deti a mládež, osobitne na 

jednotlivé vekové skupiny používateľov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. HOSPODÁRENIE 

 

        1. polrok 2019 Knižnica Ružinov ukončila so ziskom 33 311€. Plánovaný príspevok z 

Miestneho úradu Ružinov na činnosť  knižnice bol schválený vo výške 282 671€ a poukázaný 

a čerpaný vo výške 282 671€. Zisk bol dosiahnutý preplatkami na energiách za 2018, 

prekročením plánu výnosov (vlastných aj plánovaného transferu) a úsporou a vysokou 

efektívnosťou v čerpaní nákladov. KR čerpala prioritne vlastné príjmy a až po dočerpaní 

vlastných príjmov čerpala bežný transfer z MÚ Ružinov. Prostriedky čerpané z poskytnutého 

transferu knižnica vynakladala hospodárne, efektívne, účinne a účelne.  

 

              KR hospodárila s pridelenými finančnými prostriedkami nasledovne: 

 

Začiatočný stav na bežnom účte k 1.1.2019              65 068,05  

Príjem 299 268,90 

Výdaj 265 125,32 

Konečný stav na bežnom účte k 30.6.2019 99 211,63 
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5.1 Výnosy celkom: plán výnosy bez dotácii z MÚ: 49 720,00 

 plán výnosy bez dotácii z MÚ na 

1.polrok/2019: 

24 860,00 

 plnenie: 42 545,00 

 prekročenie plánu výnosov: +             17 685,00 

 plánovaný transfer na 1.polrok/2019:                                     278 758,50 

 poukázaný transfer: 282 671,00 

 prekročenie poukázaného transferu:  +              3 912,50 

       

              Tržby spolu boli dosiahnuté vo výške 13 323€. Najväčšiu položku plánovaných 

tržieb tvoril prenájom priestorov 9 522€ a zápisné čitateľov 3 380€. Ostatné výnosy 

z prevádzkovej činnosti – preplatky od Prvej ružinovskej spoločnosti knižnica zaúčtovala vo 

výške 6 657€ a zmluvné pokuty od čitateľov 905€, granty na biblioboxy vo forme odpisov 

997€. Úroky vykázala knižnica vo výške 0€. Zúčtovanie rezerv vykázala vo výške 8 608€ na 

avizované, odkladané odchodné zamestnancov. Výnosy z bežných transferov od zriaďovateľa 

prijala a zaúčtovala aj čerpala vo výške 282 671€, z kapitálových transferov MÚ Ružinov 

zaúčtovala do výšky odpisov majetku MČ Ružinov 12 055€ , kde sa premietli aj odpisy na 

rekonštrukciu budovy.  

 

 

 

 

 

5.2 Náklady: ročný plán: 607 237,00 

 polročný plán plnenie: 303 618,50 

 čerpanie: 291 905,00 

 úspora: +             11 713,50 

 

Výsledok hospodárenia za 1. polrok 2019 +             33 311,00            

              Knižnica čerpala náklady s maximálnou úsporou v turbulentnom čase v období  

úspor výdavkov a maximalizácie efektívnosti nákladov celej verejnej správy vrátane územnej 

samosprávy. Náklady 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 majetku za pobočky.  

 

5.2.1 Materiálové náklady:       polročný plán: 21 353,00 

 plnenie: 20 535,00 
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 úspora: +               818,00 

 

Položky spotreby materiálu ako nákup kníh boli čerpané v sume 11 203€ a nákup 

časopisov v sume 3 564€. V druhej polovici roku sa plánuje čerpať položky menším nákupom 

kníh a časopisov počas letných mesiacov a v rámci čerpania dovoleniek. Tieto položky patrili 

medzi najdôležitejšie v čerpaní nákladov. Nákup materiálu knižnica prispôsobila plánovaným 

potrebám  a poukázaným prostriedkom od zriaďovateľa. Využívala zľavy poskytnuté v rámci 

dobrých dodávateľsko-odberateľských vzťahov, čim získavala ďalšie úspory.  

 

5.2.2 Spotreba energie:       polročný plán: 25 761,00 

 plnenie: 27 675,00 

 prekročenie: -             1 914,00 

 

              Položky ako elektrická energia knižnica čerpala v sume 6 566€, vodné  718€, teplo - 

plyn 12 145€, TÚV - zmluvy 8 246€. Cena energií a ich spotreba sa ťažko predpokladala. 

Počas letných mesiacov sa zálohová cena tepla zníži. 

 

5.2.3 Opravy, údržba:       polročný plán: 4 750,00 

 plnenie: 3 812,00 

 úspora +               938,00 

 

              Všetky opravy a údržby sa riešili bezodkladne v najlepšej cene, aká sa dala 

zabezpečiť, pri dodržaní Zákona o verejnom obstarávaní. Priebežne sa riešia drobné opravy 

výpočtovej techniky, prístrojov, zariadení a budov. Ak budú pokračovať rekonštrukčné práce 

budov aj opravy a údržba sa mierne navýšia. 

 

5.2.4 Cestovné:       polročný plán: 850,00 

 plnenie: 192,00 

 úspora +              658,00 

 

              Prostriedky na cestovné  knižnica čerpala v súlade so Zákonom o cestovných 

náhradách. Knižnica plánovala a realizovala len najnutnejšie služobné cesty. 

 

5.2.5 Náklady na reprezentáciu:       polročný plán: 300,00 

 plnenie: 220,00 

 úspora +                80,00 

              

Čerpanie položky nákladov na reprezentáciu knižnica  uskutočňovala priebežne podľa potreby 

pri akciách v rámci platných predpisov. 
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5.2.6 Ostatné služby:       polročný plán: 29 500,00 

 plnenie: 26 695,00 

 úspora +           2 805,00 

 

Čerpanie nákladov na ostatné služby bolo v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou a 

účelnosťou. Knižnica najviac čerpala položky služieb, napríklad telefonické náklady vo výške 

4 576€, ktoré boli zmluvne zastrešené v rámci MČ Ružinov, softvér a licencie 5 888€ kde sa 

premietli pravidelné nové aplikácie najmä rozsiahleho knižničného softvéru aplikované 

firmou Cosmotron, nájomné 4 108€, zabezpečovacie systémy 1 917€ a ich pravidelný servis, 

odvoz odpadov 778€, spracovanie miezd externou firmou 2 677€, čo sa knižnici osvedčilo 

ako efektívne a iné. Aj na ostatných položkách knižnica čerpala priebežne plánované náklady. 

Mierne navýšenie rozpočtu na položke ostatných služieb bolo spôsobené nárastom cien 

služieb a presunom prác vykonávaných vlastnými zamestnancami na menej finančne náročné 

externé firmy (BOZP, PO, kosenie, spracovanie miezd, správa siete) v budúcnosti KR 

predpokladá ďalšie úspory. 

 

5.2.7 Mzdové náklady: Mzdy + OON:      polročný plán: 147 200,00 

 plnenie: 139 706,00 

 úspora +           7 494,00 

 

              V pláne mzdových prostriedkov mala knižnica zahrnuté  aj ostatné osobné náklady
11

, 

ktoré čerpala opatrne, len v čase, kedy činnosti nemohla zabezpečiť prioritne vlastnými 

zamestnancami. Skladba čerpania mzdových prostriedkov je obsiahnutá v samostatnej 

tabuľke Výsledky plnenia plánu mzdových prostriedkov. Mzdové prostriedky knižnica 

vyplácala v zmysle platných mzdových predpisov a vypracovaných vnútropodnikových 

zásad. Priemerný počet FO pracovníkov  knižnice bol  23 bez OON,  oproti plánovaným 25, 

priemerná mzda bez OON bola 1 007€ oproti plánovaným 950€. Malé zvýšenie bolo 

spôsobené kumuláciou 2 pracovných miest a ich prerozdelenou náplňou. OON mzda bola 

vyplatená vo výške 739€ v rámci akcií. Nedostatok odborných a spôsobilých  pracovníkov sa 

odzrkadľuje aj vo výsledkoch knižnice.  

 

5.2.8 Zákonné zdravotné a sociálne poistenie: ZP, SP:        

 polročný plán: 47 500,00 

 plnenie: 45 914,00 

 úspora +         1 586,00 

              

              Čerpanie nákladov na platby sociálneho zabezpečenia bolo priamo naviazané na 

mzdy a poistné odvody. 

 

 

                                                           
11

 OON 
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5.2.9 Zákonné a ostatné sociálne náklady:       polročný plán: 11 300,00 

 plnenie: 9 639,00 

 úspora +           1 661,00 

 

Sociálny fond tvorba:        1 657,33 € 

Stravné :                             6 914,24 € 

Náhrada PN:                         536,95 € 

Príspevok na rekreáciu:        530,75 € 

 

Tvorba sociálneho fondu je vo výške 1,5%. Stravnú jednotku poskytla KR zamestnancom 

v súlade so Zákonníkom práce.  Práceneschopnosť bola zaznamenaná ako nízka.  

 

5.2.10 Iné ostatné náklady:       polročný plán: 1 304,50 

 plnenie: 1 736,00 

 prekročenie -               431,50 

               

Nakoľko knižnica zamestnáva ZŤP a ZP nemusela odviesť prostriedky podľa zákona 

o zamestnanosti. Bankové poplatky, daň z úrokov zaplatila knižnica vo výške 531 € a za 

poistenie majetku zaplatila 1 172 € a členské príspevky 33 €. 

 

5.2.11 Odpisy vlastné:       polročný plán: 3 300,00 

 plnenie: 2 705,00 

 úspora +               595,00    

 

 

5.2.12 Odpisy MÚ:               polročný plán:  9 500,00 

 plnenie: 12 055,00 

 prekročenie -             2 555,00 

 

5.2.13 Odpisy MK:          polročný plán:  1 000,00 

 plnenie: 997,00 

 Úspora +                   3,00 

 

              KR odpisovala podľa 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. Podľa 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 12 055€, vrátane navýšenia o rekonštrukciu budovy v predošlom 

období. Tieto odpisy MÚ sa navýšili z dôvodu technického zhodnotenia budovy.  
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5.2.14 Daň z príjmov:          polročný plán:  0,00 

 plnenie: 24,00 

 prekročenie -                     24,00 

 

5.3 Investície: DNM,DHM,DDNM,DDHM    

         

            Knižnica  za 1. polrok /2019 zakúpila nový majetok z vlastných kapitálových zdrojov 

a to dva PC v celkovej hodnote 1.416,69 € na oddelenie fondov, z dôvodu zastaranosti 

a pomalosti predošlých PC. Majetok obstarala knižnica v súlade so zákonom o verejnom 

obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v neskoršom znení a v súlade so Zákonom o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy č.583/2004 Z. z. v neskoršom znení. 

          

Stav záväzkov po lehote splatnosti:  

 

Knižnica ku 30.6.2019 nezaznamenala žiadne krátkodobé ani dlhodobé záväzky po lehote 

splatnosti.   

 

Stav pohľadávok po lehote splatnosti:  

 

K 30.6.2019 zaznamenala krátkodobé pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 39,83 € 

spôsobené neuhradením ročného prenájmu za schránku včas. Bezodkladne bola odoslaná 

upomienka písomná a telefonická neplatičovi f. Natsumi.  

 

 

 

 

Stav fondov k 30.6.2019:               

Zákonný rezervný fond 106 422,61 

Nevysporiadaný výsledok 50 000,00 

Záväzky zo sociálneho fondu 1 285,75 

 

Podsúvahové účty – knižničný fond 950/960/               

K 1.1.2019 651 231,78 

Prírastky/úbytky 11 746,89 

Úbytky/prírastky 0,00 

K 30.6.2019 662 978,67 
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Tabuľka č. 2 

 Vyhodnotenie  hospodárskej činnosti k 30.6.2019  /v EUR/ 

UKAZOVATEĽ 

Rozpočet Skutočnosť % Skutočnosť Index 

2019  30.06.2019 plnenia 30.6.2018 19/18 

Výnosy celkom 607 237 325 216 53,56 277 350 1,17 

602 z toho tržby 27 800 13 323 47,92 15 184 0,88 

644 z toho zmluv.pokuty  0 905 - 857 1,06 

648, 678 ostatné výnosy 3 720 6 657 178,95 6 086 1,09 

653 z toho zúčtov.ostat.rez. 0 8 608 - 361 23,84 

662 z toho úroky 0 0 - 0 - 

672 náhrady škôd 0 0 - 0 - 

691 prev.dotácie MČ 557 517 282 671 50,70 242 400 1,17 

692 kap.dotácie MČ 18 200 12 055 66,24 10 959 1,10 

694 výnosy z kap.tran.MK 0 997 - 1 503 0,66 

Náklady celkom 607 237 291 905 48,07 281 094 1,04 

50 - Spotrebované nákupy 94 228 48 210 51,16 50 422 0,96 

501 spotreba materiálu 42 706 20 535 48,08 20 806 0,99 
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502 spotreba energie 51 522 27 675 53,71 29 616 0,93 

51 - Služby 70 800 30 919 43,67 31 675 0,98 

511 opravy a údržba 9 500 3 812 40,13 3 745 1,02 

512 cestovné 1 700 192 11,29 369 - 

513 náklady na reprezent. 600 220 36,67 167 1,32 

518 ostatné služby 59 000 26 695 45,25 27 394 0,97 

52 - Osobné náklady 412 000 195 259 47,39 182 238 1,07 

521 mzdové náklady 294 400 139 706 47,45 130 030 1,07 

524 sociálne poistenie 95 000 45 914 48,33 43 256 1,06 

527 zákonné soc.náklady 22 600 9 639 42,65 8 952 1,08 

54 - Ostatné náklady 2 609 1 736 66,54 1 327 1,31 

544 - zmluvné pokuty 0 0 - 0 - 

548 - ost.nákl.na prev.činn. 2 609 1 736 66,54 1 327 1,31 

55 - Odpisy  27 600 15 757 57,09 15 432 1,02 

551 - odpisy vlastné 7 400 2 705 36,55 2 970 0,91 

551 - odpisy MÚ  18 200 12 055 66,24 10 959 1,10 

551 - odpisy MK 2 000 997 49,85 1 503 - 

553 - Tvorba ostat.rezerv 0 0 - 0 - 

563 - Kurzove straty 0 0 - 0 - 

591 - Daň z príjmov 0 24 - 0 - 

Výsl.hospod.po zdan. 0 33 311 - -3 744 -8,90 

Bežné transfery MČ 557 517 282 671 50,70 242 400 1,17 

Kapit. výdav. vlast. +mc 65 000 1 417 2,18 0 - 

 

Tabuľka č. 3 

Prehľad nákladov, výnosov a tvorby zisku podľa nákladových stredísk k 30.6.2019 
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Pokračovanie tabuľky č. 3 
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Tabuľka č. 4 

Výsledky plnenia plánu a čerpania mzdových prostriedkov k 30.6.2019 /v EUR/ 
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Tabuľka č. 5 
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Plán základných číselných ukazovateľov činnosti Knižnice Ružinov na rok 2019 a jeho 

plnenie k 30.6.2019 

 

 
 

Tabuľka č. 6 

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

Zámer podprogramu:   Kniha, priateľ človeka 

Zodpovednosť Knižnica Ružinov 

Rozpočet: 

rok 2017 2018  
            2019  

 

Bežné výdavky 485 000,00 510 000,00 557 517,00 

Kapitálové výdavky 0,00 80 000,00 50 000,00 

Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 

S p o l u  485 000,00 590 000,00 607 517,00 

Ciele a výstupy: 
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Cieľ Merateľný ukazovateľ 2018 
Hodnotenie 

k 30.06.2019 

Zabezpečiť dostupnosť  

literatúry pre všetky vekové 

a sociálne vrstvy obyvateľov 

počet nakúpených kníh za 

rok 
2 400 1 351 

počet výpožičiek za rok 226 679 152 732 

Vypestovať vzťah k literatúre 

u mladých čitateľov 

počet zorganizovaných 

podujatí za rok 
356 257 

  

Komentár: Podprogram predstavuje: činnosť Knižnice - Ružinov, príspevkovej organizácie 

mestskej časti. Mestská časť poskytuje transfer na prevádzku knižnice. 

 

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 

2019 

Skutočnosť 

k 30.06.2019 

9.1 Bežné výdavky 557 517,00 € 282 671,00 € 

 

 

Komentár k plneniu rozpočtu k 30.06.2019: 

a)    počet nakúpených kníh: 1 351 zv., spolu prírastok  v počte 1 351 zv., 

  čo predstavuje plnenie k celoročnému plánu 61,41%, 

b)    počet vypožičaných kníh 152 732, čo predstavuje 61,09 %, plnenie k celoročnému 

plánu, 

c)    počet zorganizovaných podujatí 253, čo predstavuje 210,83 % plnenie k celoročnému  

       plánu 

             

 

6. VYHODNOTENIE ZÍSKAVANIA MIMOROZPOČTOVÝCH ZDROJOV 

FINANCOVANIA KNIŽNICE RUŽINOV ZA 1. POLROK 2019 

 

 Značné finančné prostriedky sa usporili tým, že knižnica svoju edičnú činnosť 

zabezpečuje vlastnými kapacitami, to znamená, že neplatí ani jedno euro iným 

subjektom za redakčné spracovanie rukopisov, ich počítačovú úpravu (DTP), grafické 

a výtvarné spracovanie a knihárske práce, catering, moderovanie a pod. 

 Predajom vyradených periodík získala knižnica              84,40€ 

 Od generálneho dodávateľa periodickej tlače získala KR zľavu vo výške           

185,60€ 

 Na nákup kníh získala KR zľavy od dodávateľov a kníhkupcov                        

3 374,00€ 

 Na Noc v knižnici dostala KR dary (sladkosti, papiernické výrobky,  

pekárenské výrobky, umelecké výtvory, vystúpenia, hračky, knihy)                  620,00€ 

 ÚM svojimi marketingovými aktivitami získal pre KR z Galérie Nedbalka 
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umelecké publikácie                580,00€ 

 

Spolu za 1. polrok 2019 tvorili mimorozpočtové zdroje čiastku       4 844,00 € 

 

 

7. ZÁVER 

 

 Pokles čitateľských kompetencií u detí potvrdzujú v ostatnom čase aj medzinárodné 

prieskumy PISA a PIRLS. Významnú úlohu pri podpore a rozvoji čitateľských návykov 

a odstraňovaní druhotnej negramotnosti zohrávajú i knižnice. 

 Knižnica Ružinov si uvedomuje túto skutočnosť, chce vytvoriť priestor pre 

socializáciu projektu Bratislavského samosprávneho kraja
12

 „Čítanie je in!“ 

 Menším deťom chceme pomôcť urýchliť cestu k úspechu v škole začaatím 

organizovania hodín v knižnici pod názvom „Myšlienkové mapy pre deti“. 

 

7.1 Vyhodnotenie splnenia opatrení prijatých na splnenie úloh v roku 2018 

 

7.1.1 Knižnica pripravila a zorganizovala cyklus vlastivedno-literárnych súťažných stretnutí 

s obyvateľmi jednotlivých ružinovských častí (sídlisk) s cieľom preveriť ich znalosti 

z histórie, geografie a rôznych zaujímavostí v okolí svojich bydlísk pod názvom „Poznáme, 

kde bývame?“ v spolupráci so ZO JDS II, dennými centrami a TVR. 

 

7.1.2 Vypracoval sa projekt na podporu čitateľskej gramotnosti žiakov 1. ročníkov stredných 

škôl v Ružinove pod názvom „Čítanie je in!“. Najlepšie výsledky v školskom roku 2018/2019 

dosiahla pobočka Na úvrati 52 na Trnávke, ktorá sa adolescentnej mládeži venuje 

systematicky a pravidelne. 

 

7.1.3 Po dokončení rekonštrukčných prác Knižnice na Tomášikovej zateplením objektu 

teploizolačným systémom prebehlo úspešne skolaudovanie budovy. 

 

7.2 Plnenie opatrení prijatých na splnenie úloh v roku 2019 

 

7.2.1 V mesiaci jún 2019 sa v spolupráci s bábkovým divadlom Teátro Neline uskutočnilo 

v SIC na Zimnej 1 bábkové predstavenie „Ja som Inna“ pre deti zo ZŠ Medzilaborecká. 

Predstavenie bolo finančne podporené z Fondu na podporu umenia
13

 a jeho snahou bolo 

vyvolať u detí v už mladšom školskom veku diskusiu o inakosti a tolerancii. 

 

7.2.2 V novovybudovanom detskom kútiku na Zimnej 1 sa vytvoril „Nursery rhymes club – 

Klub anglických riekaniek“ s cieľom uskutočniť stretnutia pre rodičov s malými deťmi pod 

vedením dobrovoľníčky, tiež mamičky na materskej dovolenke, a napomôcť im 

polnohodnotne tráviť čas s deťmi pri prvých krôčikoch v angličtine, anglických riekankách, 

                                                           
12

 BSK 
13

 FPÚ 
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pesničkách a anglických detských knižkách. Klub sa stretol s veľkým, kapacitne už ťažko 

zvládnuteľným záujmom. 

 

7.2.3 Pripraviť stretnutie stredoškolákov na pôde knižnice a zapojiť ich do spoločenského 

diania za prítomnosti osobností z rôznych spoločensko-vedných oblastí pod názvom 

HOVORY D. Podujatie sa uskutoční v 2. polovici roka 2019 

 

7.2.4 Vypracovanie návrhu na zriadenie Galérie Knižnice Ružinov na Tomášikovej 25 

s cieľom sporadicky organizovať „večery poézie v suteréne“  - termín predloženia návrhu v 2. 

polroku 2019. 

 

7.2.5 Knižnica Ružinov pripravila do tlače publikáciu „Knižnica Ružinov v čase a priestore 

(1972-2018)“. Publikácia vyjde v novembri 2019. 
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