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1. Úvod 
 

Na základe písomného pokynu zriaďovateľa, Mestskej časti Bratislava – Petržalka, zo dňa            
16. 1. 2008, číslo 2008/652/06, riaditeľ   rozpočtovej  organizácie Miestna knižnica Petržalka, 
Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5, predkladá nasledovný materiál  k vyhodnoteniu plnenia rozpočtu 
príjmov a čerpania rozpočtu výdavkov rozpočtovej organizácie za rok  2007. 

 

2. Charakteristika organizácie 
 

Miestna knižnica Petržalka (ďalej len „knižnica“) je kultúrna, informačná a vzdelávacia 
ustanovizeň, ktorá získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond a 
poskytuje knižnično-informačné služby. Predmetom činnosti knižnice je  získavanie, 
spracovávanie, ochraňovanie a sprístupňovanie kníh, periodík, audiovizuálnych a iných 
dokumentov a  poskytovanie sústavnej pomoci čitateľom pri výbere a získavaní literatúry, čím plní 
funkciu výchovnú, vzdelávaciu a informačnú. 

Knižnica je právnickou osobou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet 
zriaďovateľa, Mestskej časti Bratislava - Petržalka. Hospodári samostatne podľa schváleného 
rozpočtu na príslušný rozpočtový rok a prostriedkami, ktoré jej určí mestská časť Bratislava – 
Petržalka v rámci svojho rozpočtu.  

Knižnici je zverený majetok podľa zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov v rozsahu uvedenom v protokole č. 23-92 o zverení majetku zo dňa 30.6.1992. 

Knižnica je od 1.1.2002 rozpočtovou organizáciou, zriadenou na základe Zriaďovacej listiny 
Miestnej knižnice Petržalka z 20.6.1986 v znení dodatku č.1. zo dňa 18.4.1991, dodatku č. 2 zo dňa 
18.12.2001, dodatku č. 3 zo dňa  23.4.2002 a dodatku č. 4 zo dňa 11.1.2007 (úplné znenie). 

 

3. Vyhodnotenie plnenia rozpo čtu príjmov a výdavkov  
 
3.1 Plnenie rozpo čtu bežných príjmov  
 
Podrobné plnenie rozpočtových príjmov za rok 2007 je uvedené v nasledovnej tabuľke: 
 
        v tis. Sk 

účet ZD FK EK HS  text rozpo čet plnenie % 

236 41   223001   tržba "Burza kníh" - Petrž. dni 0 6 - 
236 41   223001 20 tržba Vavilovova 26 164 143 87,20 
236 41   223001 21 tržba Vavilovova 24 156 141 90,38 
236 41   223001 22 tržba Ambroseho 4 31 24 77,42 
236 41   223001 23 tržba Rovniankova 3 80 74 92,50 
236 41   223001 24 tržba Haanova 37 63 54 85,71 
236 41   223001 25 tržba Furdekova 1 26 28 107,69 
236 41   223001 26 tržba Lietavská 16 66 61 92,42 
236 41   223001 27 tržba Lietavská 14 24 22 91,67 
236 41   223001 28 tržba Vyšehradská 29 28 24 85,71 
236 41   223001 29 tržba Vyšehradská 27 12 12 100,00 

236 41   223001   Za predaj výrobkov ... spolu 650  589 90,62 
236 41   223004   Za prebytočný hnuteľný majetok 1 1 100,00 
236 41   243   Úroky z účtov fin. hospodárenia 1 1 100,00 

236 41       SPOLU: PRÍJMY  652  591 90,64 
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Na položke a podpoložke RK „223001 -  Príjmy za predaj výrobkov tovarov a služieb“ eviduje 
naša organizácia všetky príjmy za knižnično-informačné  služby (registračné poplatky, sankčné 
poplatky (nedodržanie výpožičnej lehoty, sankčné poplatky za stratu alebo poškodenie kníh, 
sankčné poplatky za straty čitateľských preukazov, náhrady za straty kníh) a ostatné poplatky za 
poskytované služby (internet, kopírovacie služby). 
 
Nižšie plnenie rozpočtových príjmov na uvedenej položke a podpoložke RK je determinované 
nižším počtom registrovaných čitateľov a nižším inkasom sankčných poplatkov. Podľa „Plánu 
činnosti Miestnej knižnice Petržalka na rok 2007“ sa počet registrovaných čitateľov plánoval 
v počte 8.000 čitateľov, no skutočný počet registrovaných čitateľov za rok 2007 evidujeme v počte 
7.501 čitateľov. Rozdiel predstavuje 499 čitateľov. 
 
Plnenie rozpočtových príjmov na položke a podpoložke RK „223004 - Za prebytočný hnuteľný 
majetok“ predstavujú tržby za odvoz prebytočného, vyradeného majetku (kovové katalogizačné 
skrinky a knihy) do zberných surovín v prvom polroku 2007. 
 
Plnenie rozpočtových príjmov na položke a podpoložke RK „243 - Z účtov finančného 
hospodárenia“ predstavujú úroky z finančných prostriedkov, ktoré boli vedené na bankových 
účtoch organizácie v peňažnom ústave. 

 

3.2 Plnenie rozpo čtu bežných výdavkov  
 

3.2.1 Vyhodnotenie osobných výdavkov (výdavky na platy, odvody a transfery) 
 

Pracovníci našej organizácie sú odmeňovaní podľa zákona NR SR č. 553 / 2003 Z. z.                       
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Rozpočet a čerpanie osobných výdavkov je uvedený v nasledovnej tabuľke: 
 
        v tis. Sk 

účet ZD FK EK HS  text rozpo čet plnenie % 

232 41 08205 610   Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. OV 6 139 6 139 100,00 
232 41 08205 620   Poistné a príspevok do poisťovní 2 183 2 185 100,09 
232 41 08205 640   Bežné transfery 11 11 100,00 

232 41 08205     SPOLU: OSOBNÉ VÝDAVKY  8 333  8 335 100,02 
 
Čerpanie osobných výdavkov bolo v roku 2007 realizované v plnej výške v rámci upraveného 
rozpočtu. 

 

3.2.2 Vyhodnotenie výdavkov na cestovné náhrady 
 
Rozpočet a čerpanie výdavkov na cestovné náhrady je uvedený v nasledovnej tabuľke: 
 
        v tis. Sk 

účet ZD FK EK HS  text rozpo čet plnenie % 

232 41 08205 631   Cestovné náhrady 33 31 93,94 

 
Na uvedenej položke naša organizácia čerpala rozpočtové prostriedky na: 
• cestovné MHD uhrádzaného pracovníkom pri zabezpečovaní úloh pobočiek MKP a riaditeľstva, 
• výdavky na domáce a zahraničné služobné pracovné cesty pracovníkov organizácie: konferencia 

Inforum 2007 v Českej republike, Infos Vysoké Tatry, SNK Martin – Bibliograf. konferencia. 
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3.2.3 Vyhodnotenie výdavkov na energiu, vodu a komunikácie 
 
        v tis. Sk 

účet ZD FK EK HS  text rozpo čet plnenie % 

232 41 08205 632   Energia, voda, komunikácie 568 571 100,53 

 
Na uvedenej položke naša organizácia čerpala rozpočtové prostriedky na: 
• elektrickú energiu (elektrická energia je fakturovaná samostatne, okrem prenájmu priestorov na 

Kutlíkovej ul. a pobočky Rovniankova), 
• vodné, stočné (sklad Lietavská 14), 
• poštové služby (poštovné – listové zásielky, obstaranie poštových známok pre pobočky knižnice, 

ktoré sa používajú pri zasielaní upomienok čitateľom),  
• telekomunikačné služby (hlasové služby pevných a mobilných operátorov, pripojenie na 

internet) a  
• výdavky na koncesionárske poplatky. 

 

3.2.4 Vyhodnotenie výdavkov na materiál 
 
        v tis. Sk 

účet ZD FK EK HS  text rozpo čet plnenie % 

232 41 08205 633   Materiál 1 528 1 559 102,03 

 
Na uvedenej položke naša organizácia čerpala rozpočtové prostriedky na obstaranie: 
• kníh, časopisov do knižnično-informačného fondu (dominantná výdavková položka našej 

organizácie),  
• interiérového vybavenia,  
• výpočtovej techniky,  
• prevádzkových strojov,  
• všeobecného materiálu,  
• softvéru a  
• reprezentačných výdavkov. 
 
Rozdiel medzi upraveným rozpočtom a skutočným čerpaním bol spôsobený nižším čerpaním 
rozpočtových prostriedkov súvisiacich s obstaraním prevádzkových strojov a všeobecného 
materiálu a následným vyšším čerpaním rozpočtových výdavkov na doplnenie knižnično - 
informačného fondu (nákup kníh pre jednotlivé pobočky knižnice). 

 

3.2.5 Vyhodnotenie výdavkov na dopravné 
 
        v tis. Sk 

účet ZD FK EK HS  text rozpo čet plnenie % 

232 41 08205 634   Dopravné 65 62 95,38 

 
Na uvedenej položke naša organizácia čerpala rozpočtové prostriedky na: 
• obstaranie pohonných hmôt, špeciálnych kvapalín pre jediné služobné motorové vozidlo Seat 

Inca (rozvoz zaregistrovaných kníh z Útvaru knižnično-informačných fondov na jednotlivé 
pobočky, obstaranie materiálu potrebného na zabezpečenie prevádzky jednotlivých  pobočiek 
a riaditeľstva),  

• servis a údržbu služobného motorového vozidla, 
• povinné zmluvné a havarijné poistenie služobného motorového vozidla, 
• poplatky za parkovanie. 
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3.2.6 Vyhodnotenie výdavkov na rutinnú a štandardnú údržbu 
 
        v tis. Sk 

účet ZD FK EK HS  text rozpo čet plnenie % 

232 41 08205 635   Rutinná a štandardná údržba 156 133 85,26 

 
Na uvedenej položke naša organizácia čerpala rozpočtové prostriedky na rutinnú a štandardnú 
údržbu (dodávateľským spôsobom): 
• výpočtovej techniky, 
• prevádzkových strojov a prístrojov, 
• priestorov pobočiek MKP. 
 
Na uvedenej položke evidujeme v roku 2007 nižšie čerpanie rozpočtových výdavkov, ktoré bolo 
determinované nižšími požiadavkami na údržbu výpočtovej  a kancelárskej techniky.  

 

3.2.7 Vyhodnotenie výdavkov na nájomné za nájom 
 
        v tis. Sk 

účet ZD FK EK HS  text rozpo čet plnenie % 

232 41 08205 636   Nájomné za nájom 815 814 99,88 

 
Na uvedenej položke naša organizácia čerpala rozpočtové prostriedky na nájomné za nájom 
priestorov jednotlivých pobočiek MKP, skladu na Lietavskej ul. (sklad knižnično - informačného  
fondu, registratúrne stredisko, dielňa pre bežnú údržbu) a kancelárií riaditeľstva MKP, vzhľadom na 
skutočnosť, že organizácia nedisponuje so žiadnymi vlastnými budovami. 

 

3.2.8 Vyhodnotenie výdavkov na služby 
 
        v tis. Sk 

účet ZD FK EK HS  text rozpo čet plnenie % 

232 41 08205 637   Služby 670 663 98,96 

 
Na uvedenej položke naša organizácia čerpala rozpočtové prostriedky na: 
• konkurzy a súťaže, 
• propagáciu, reklamu a inzerciu, 
• všeobecné služby, 
• špeciálne služby, 
• poplatky, odvody, dane a clá (okrem poplatkov banke), 
• výdavky na stravovanie pracovníkov, 
• poistné majetku (okrem služobného motorového vozidla), 
• prídel do Sociálneho fondu, 
• odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (členovia poroty kultúrnej akcie „Petržalské 

súzvuky a pracovná pozícia vodič-údržbár). 

 

3.2.9 Vyhodnotenie výdavkov na poplatky súvisiace s vedením bežných účtov (poplatky 
banke) 

 
        v tis. Sk 

účet ZD FK EK HS  text rozpo čet plnenie % 

232 41 0112 637012   Poplatky, odvody, dane a clá 17 13 76,47 
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Na uvedenej položke a podpoložke  RK naša organizácia čerpala rozpočtové prostriedky na 
výdavky súvisiace s vedením bežných účtov v peňažnom ústave Dexia Banka Slovensko, a. s. 
Nižšie čerpanie rozpočtových prostriedkov bolo determinované skutočnosťou, že naša organizácia 
si vytvorila rezervu na čerpanie rozpočtových výdavkov z dôvodu zvýšenia poplatkov za bankové 
služby v decembri 2007 zo strany peňažného ústavu. 
 
3.2.10 Vyhodnotenie výdavkov školenia, kurzy, semináre 
 
        v tis. Sk 

účet ZD FK EK HS  text rozpo čet plnenie % 

232 41 0950 637001   Školenia, kurzy, semináre 4 4 100,00 

 

V roku 2007 sme realizovali rozpočtové výdavky na školenia zamestnancov a to: 

• riaditeľa organizácie v oblasti verejného obstarávania a  
• personalistky v oblasti pracovnej zdravotnej služby. 
 
Školenia v oblasti informačných technológií a novej metodiky akruálneho účtovníctva absolvovali 
pracovníci bezplatne (financované z prostriedkov Európskej únie). 

 

3.3 Výdavky kapitálového rozpo čtu  
 
K roku 2007 neboli realizované našou organizáciou žiadne kapitálové výdavky, vzhľadom na 
skutočnosť, že v roku 2007 neboli zriaďovateľom pridelené žiadne kapitálové rozpočtové 
prostriedky. 

 

4. Vyhodnotenie záväzných ukazovate ľov a vy číslenie priemerného po čtu 
pracovníkov a priemernej mzdy 

 
Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava-Petržalka bol dňa 27.2.2007 uznesením číslo 
21 / 2007 schválený rozpočet na rok 2007. 
 
Rozpočet organizácie bol v priebehu roka upravovaný: 
1) Oznámením MČ Bratislava-Petržalka zo dňa 5.10.2007, č. j.: 2007/13961/06 na základe 

uznesenia MZ MČ Bratislava - Petržalka č. 87 / 2007 (zvýšenie záväzného ukazovateľa „Bežné 
výdavky z rozpočtu MČ“  vo výške 85 tis. Sk), 

2) Rozpočtovým opatrením č. 1 / 2007 / MKP zo dňa 31.10.2007 (zvýšenie záväzného 
ukazovateľa „Mzdové výdavky z rozpočtu MČ“  o 25 tis. s následným znížením ostatných 
bežných výdavkov), 

3) Medzipoložkovým presunom č. 1 / 2007 / MKP zo dňa 30.10.2007 a 
4) Medzipoložkovým presunom č. 2 / 2007 / MKP zo dňa 19.12.2007. 
 
Pre našu organizáciu v rámci rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka boli schválené 
nasledovné záväzné ukazovatele: 
 
    v tis. Sk 

r. záväzný ukazovate ľ - transfery rozpo čet plnenie  % plnenia  

1. transfer z rozpočtu MČ na prevádzku 12 189 12 189 100,00 
2. transfer z rozpočtu MČ na investície 0 0 - 

Σ Transfery spolu 12 189 12 189 100,00 
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    v tis. Sk 

r. záväzný ukazovate ľ - príjmy a výdavky rozpo čet plnenie  % plnenia  

1. Príjmy spolu 652 591 90,64 
2. Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu 12 189 12 185 99,97 
3. – z toho mzdové výdavky z rozpočtu MČ 6 139 6 139 100,00 
4. Kapitálové výdavky z rozpočtu MČ 0 0 - 

Σ Výdavky z rozpo čtu MČ spolu 12 189 12 185 99,97 
 
Plnenie rozpočtu príjmov v rámci záväzného ukazovateľa „Príjmy spolu“  bolo realizované v roku 
2007 v celkovej výške 591 tis. Sk, čo predstavuje 90,64 % - né plnenie príjmov. 
Dôvody odchýlky od očakávaného plnenia rozpočtových príjmov sú uvedené v časti „3.1 Plnenie 
rozpočtu bežných príjmov“. 
 
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v rámci záväzného ukazovateľa „Bežné výdavky z rozpočtu 
MČ“  bolo realizované v roku 2007 v celkovej výške 12.185 tis. Sk, čo predstavuje 99,97 % - né 
čerpanie rozpočtových výdavkov  v rámci uvedeného záväzného ukazovateľa. 
 
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v rámci záväzného ukazovateľa „Mzdové výdavky“ bolo 
realizované v roku 2007 v celkovej výške 6.139 tis. Sk, čo predstavuje 100 % čerpanie 
rozpočtových výdavkov v rámci uvedeného záväzného ukazovateľa. 
 

r.  priemerný po čet pracovníkov a priemé mzdy (platy) hodnota 

1. priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách 26,60 
2. priemerná mzda 19 230 

 

4.1 Vyhodnotenie investícií  
 
V roku 2007 neboli realizované našou organizáciou žiadne investičné akcie (kapitálové výdavky), 
vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2007 neboli zriaďovateľom pridelené žiadne kapitálové 
rozpočtové prostriedky. 
 
Čerpanie rozpočtových výdavkov na pohostenie, občerstvenie a dary eviduje naša organizácia 
v celkovej výške 12 tis. Sk, čo je v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2007. 

 

4.2 Vyhodnotenie ú čelových príspevkov, dotácií a grantov  
 
Naša organizácia v roku 2007 neprijala žiadne účelové príspevky, dotácie ani granty. 

 

5. Vyhodnotenie tvorby a čerpania fondov 
 

5.1 Sociálny fond  
 
   v jednotkách Sk 

r. analytická evidencia k ú čtu SF príjem výdaj 

1. začiato čný stav k 1.1.2007 7 534,22   

2. odmeny pri príležitosti životného jubilea   2 500,00 
3. odmeny pri príležitosti prvého odchodu do dôchodku   0,00 
4. odmeny pri príležitosti pracovného jubilea   4 000,00 
5. odmeny za pracovné zásluhy   1 500,00 
6. príspevok na stravovanie 10,00 33 400,00 
7. príspevok pri úmrtí pracovníka rodinným príslušníkom   2 000,00 
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8. darčeky pri príležitosti MDŽ   7 500,00 
9. darčeky pri príležitosti MDD (deti zamestnancov do 15 r.)   1 400,00 
10. darčeky pri príležitosti Mikuláša (deti zamestnancov do 15 r.)   600,00 
11. darčeky na Vianočné sviatky pre všetkých zamestnancov   10 400,00 
12. úhrada vstupeniek na kultúrne podujatia   0,00 
13. kvety pri príležitosti jubileí   1 169,00 
14. kvety a ovocie pre zamestnancov dlhodobo chorých   0,00 
15. povinný prídel  61 212,00   

16. obraty 61 222,00 64 469,00 

  konečný zostatok k 31.12.2007 4 287,22   
 
Výdavky Sociálneho fondu boli realizované na základe schválených „Zásad hospodárenia so 
Sociálnym fondom na rok 2007“. 

 

5.2 Fond dlhodobého majetku  
 
BRUTTO HODNOTA NEOBEŽNÉHO MAJETKU     v jednotkách Sk 

účet druh majetku stav k 1.1.07 prírastky úbytky stav k 31.12.07 

013 Softvér 363 335,00 0,00 0,00 363 335,00 

  Nehmotný majetok spolu 363 335,00  0,00 0,00 363 335,00 
022 Stroje, prístroje a zariadenia 1 792 367,40 0,00 0,00 1 792 367,40 
023 Dopravné prostriedky 379 947,00 0,00 0,00 379 947,00 

  Hmotný majetok spolu 2 172 314,40  0,00 0,00 2 172 314,40 

  Neobežný majetok spolu 2 535 649,40  0,00 0,00 2 535 649,40 
 
OPRÁVKY K NEOBEŽNÉMU MAJETKU     v jednotkách Sk 

účet druh majetku stav k 1.1.07 prírastky úbytky stav k 31.12.07 

073 Oprávky k softvéru 258 310,00 0,00 8 147,00 266 457,00 

  Oprávky k nehmotnému m. 258 310,00  0,00 8 147,00 266 457,00 
082 Oprávky k strojom, prístrojom 1 778 592,12 0,00 10 984,00 1 789 576,12 
083 Oprávky k dopravným prostr. 379 947,00 0,00 0,00 379 947,00 

  Oprávky k hmotnému maj. 2 158 539,12  0,00 10 984,00 2 169 523,12 

  Oprávky spolu 2 416 849,12  0,00 19 131,00 2 435 980,12 
 
NETTO HODNOTA NEOBEŽNÉHO MAJETKU     v jednotkách Sk 

účet druh majetku stav k 1.1.07 prírastky úbytky stav k 31.12.07 

013 Softvér 105 025,00 0,00 8 147,00 96 878,00 

  Netto nehmotný maj. spolu 105 025,00  0,00 8 147,00 96 878,00 
022 Stroje, prístroje a zariadenia 13 775,28 0,00 10 984,00 2 791,28 
023 Dopravné prostriedky 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Netto hmotný maj. spolu 13 775,28  0,00 10 984,00 2 791,28 

  NETTO NEOBEŽNÝ MAJ. SP. 118 800,28  0,00 19 131,00 99 669,28 
 
901 - FOND DLHODOBÉHO MAJETKU     v jednotkách Sk 

účet druh majetku stav k 1.1.07 prírastky úbytky stav k 31.12.07 

  Netto hodnota neobež. maj. 118 800,28 0,00 19 131,00 99 669,28 

901  Fond dlhodobého majetku 118 800,28  0,00 19 131,00 99 669,28 
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6. Vyhodnotenie neproduktívnych nákladov 
 
V  roku 2007 organizácia neeviduje žiadne mimoriadne sankčné platby za oneskorené úhrady faktúr 
za dodané tovary, služby a práce. Tak isto v tomto období organizácia neeviduje žiadnu škodovú 
udalosť.  

 

7. Vyhodnotenie všetkých záväzkov a poh ľadávok 
  

7.1 Pohľadávky k 31.12.2007  
 
   v jednotkách Sk 

r. poh ľadávky k 31.12.2007 ú čet čiastka 

1. - Poskytnuté prevádzkové preddavky (zálohové faktúry) 314 0,00 
5. - Pohľadávky za rozpočtové príjmy nedaňové 315 0,00 
6. - Pohľadávky voči zamestnancom 335 160,00 

Σ POHĽADÁVKY SPOLU   160,00 

 

7.2 Záväzky k 31.12.2007  
 
   v jednotkách Sk 

r. záväzky k 31.12.2007 ú čet čiastka 

1. - Sociálny fond 952 4 287,22 

Σ Dlhodobé záväzky   4 287,22 
2. - XXX 952 0,00 

Σ Krátkodobé záväzky nad 60 dní do jedného roka   0, 00 
3. - XXX   0,00 

Σ Krátkodobé záväzky do 60 dní   0,00 
4. - Dodávatelia (neuhradené dodávateľské faktúry) 321 0,00 
5. - Ostatné záväzky (predpis miezd) 325 471 461,00 
6. - Zúčtovanie s inšt. soc. zabezpečenia a zdravot. poist. (predpis odv.) 336 311 483,00 

7. 
- Ostatné priame dane (predpis odvodu daňovej povinnosti, daň z pr. 
FO) 342 69 176,00 

8. - Iné záväzky  379 0,00 

Σ Krátkodobé záväzky do 30 dní   852 120,00 

ΣΣ ZÁVÄZKY SPOLU   856 407,22 
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8. Činnos ť Útvaru knižni čno - informa čných služieb 
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a b c d e f g h i j k l 

20 Vavilovova 26 3 143 24,53 1 488 19,84 52 163 13,97 3 496 17 388 
21 Vavilovova 24 2 141 24,19 1 792 23,89 96 971 25,97 3 597 32 324 
22 Ambroseho 4 2 24 4,12 449 5,99 20 142 5,39 1 449 20 142 
23 Rovniankova 3 1 74 12,69 907 12,09 51 072 13,68 2 454 25 536 
24 Haanova 37 1 54 9,26 691 9,21 53 712 14,39 2 346 26 856 
25 Furdekova 1 2 28 4,80 554 7,39 24 864 6,66 1 554 24 864 
26 Lietavská 16 1 61 10,46 632 8,43 25 780 6,90 2 316 12 890 
27 Lietavská 14 2 22 3,77 472 6,29 23 418 6,27 2 236 11 709 
28 Vyšehradská 29 1 24 4,12 264 3,52 15 146 4,06 1 264 15 146 
29 Vyšehradská 27 2 12 2,06 252 3,36 10 092 2,70 1 252 10 092 

      583 100,00 7 501 100,00 373 360 100,00 18 3963 196 946 
 
 Legenda:           
            
a kód pobočky Miestnej knižnice Petržalka 
b lokácia 
c  zameranie pobočky 
1 pobočka pre dospelých 
2 pobočka pre deti a mládež 
3 pobočka odbornej a cudzojazyčnej literatúry 
d inkasované tržby za knižnično - informačné služby v tis. SKK 
e percento z celkového objemu inkasovaných tržieb 
f počet registrovaných (zapísaných) čitateľov na jednotlivých pobočkách 
g percento registrovaných čitateľov na jednotlivých pobočkách z celkového počtu registrovaných 
 čitateľov 
h počet realizovaných výpožičiek na jednotlivých pobočkách 
i percento realizovaných výpožičiek na pobočkách z celkového počtu výpožičiek 
j počet knihovníkov na jednotlivých pobočkách 
k počet registrovaných čitateľov pripadajúcich na jedného knihovníka na pobočkách 
l počet realizovaných výpožičiek na jedného knihovníka na jednotlivých pobočkách 
 
vypracoval: Ing. Boris Švec, vedúci Ekonomického oddelenia 
 
9. Činnos ť Útvaru knižni čno - informa čných fondov 
 
OBSTARANIE KNÍH DO KNIŽNI ČNO - INFORMAČNÉHO FONDU v jednotkách Sk 

r. forma obstarania po čet finan čná hodnota 

1. nákup kníh 4 900 1 112 040,30 
2. knihy získané darom 682 90 651,55 
3. nákup kníh na základe predfakturácie 2 17 883,00 

Σ s p o l u:  5 584 1 220 574,85 
 
VYRADENIE KNIŽNIČNÝCH JEDNOTIEK Z KNIŽNIČNO - INF. Fondu v jednotkách Sk 

r. knižni čno - informa čná jednotka po čet finan čná hodnota 

1. knihy 12 151 511 917,20 

Σ s p o l u:  12 151 511 917,20 
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DOPLŇUJÚCE UKAZOVATELE KNIŽNI ČNO - INFORMAČNÉHO FONDU v jednotkách Sk 

1. úspora rozpočtových prostriedkov na zľavách dodávateľov 263 615,70 
2. priemerná cena nakúpených kníh 226,95 
3. priemerná cena kníh získaných darom 132,92 
4. priemerná cena kníh obstaraných na základe predfakturácie 8 941,50 
5. priemerná cena obstaraných kníh spolu 218,58 

 
STAV KNIŽNIČNO - INFORMAČNÉHO FONDU K 31.12.2007 v jednotkách Sk 

r. knižni čno - informa čná jednotka po čet finan čná hodnota 

1. knihy 224 353 21 411 951,39 
2. brožúry 134 1 085,60 

Σ knihy a brožúry spolu: 224 487 21 413 036,99 
3. gramo platne 2 948   
4. kazety 1 693   
5. video kazety 422   
6. CD 1 495   
7. disky 3   
8. CD ROM 7   

Σ audiovizuálne dokumenty spolu 6 568  1 071 227,30 

ΣΣ knižni čno - informa čný fond spolu: 231 055  22 484 264,29 
 
V roku 2007 boli na pobočkách knižnice Furdekova 1, Haanova 37, Vyšehradská 27 a Vyšehradská 
29 vykonané fyzické revízie. Zistené rozdiely (+ 41 zväzkov vo finančnej hodnote + 3.329,97 Sk) 
boli zohľadnené v stave knižničného fondu k 31.12.2007. Rozdiely vznikli prechodom z 
knižničného systému LIBRIS do knižničného systému CLAVIUS.  
 
Počas roka 2007 sa priebežne spätne spracovávali audiovizuálne dokumenty do knižničného 
systému Clavius, ktoré sú uložené v Hudobnom a umenovednom oddelení pobočky Vavilovova 26.  
 
Priebežne v zmysle vyhlášky MK SR č. 421 / 2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízií knižničného fondu v knižniciach sa 
dopĺňali v tlačenej forme prírastkových zoznamov vyradené knihy číslom vyradenia. 
 
vypracovala: Zdenka ÁRVAYOVÁ, vedúca Útvaru knižnično - informačných fondov 
 
10. Prílohy 
 
1) Tlačový výstup „Zostava rozboru rozpočtu roku 2007“ 


