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1. Východiská 
Staromestská knižnica je verejnou mestskou knižnicou, rozpočtovou organizáciou mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto. V lokalite mestskej časti vyvíja svoju činnosť od roku 1958. Za tento čas sa 
stala neodmysliteľnou súčasťou kultúrnej infraštruktúry mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Jej 
poslaním je v zmysle zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach a zriaďovateľskej listiny zabezpečovať 
slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov v tradičnej i elektronickej 
forme, napomáhať uspokojovaniu kultúrnych, informačných a vzdelávacích potrieb svojich 
používateľov (najmä obyvateľov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto), podporovať ich celoživotné 
vzdelávanie a duchovný rozvoj. Svojou činnosťou a službami vytvára v rámci svojich možností 
rovnocenné podmienky prístupu k informáciám a poznatkom pre všetkých svojich používateľov.  
Koncepcia rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2008 – 2010 vychádza zo strategických 
dokumentov vlády SR, Ministerstva kultúry SR, a Európskej únie, reflektuje požiadavky a potreby jej 
používateľov (výsledky prieskumu spokojnosti so službami Starometskej knižnice realizovaný 
v mesiacoch september-október 2007). Zámermi a cieľmi nadväzuje knižnica na svoju činnosť 
v minulom období.  
 
1.1. Analýza súčasného stavu 
Knižnica poskytuje svojim používateľom knižnično-informačné služby prostredníctvom svojich 
piatich pracovísk, v letných mesiacoch (jún – september) prevádzkuje od roku 2001 sezónne 
pracovisko – letnú čitáreň (v rokoch 2001-2005 na nádvorí Zichyho paláca a od roku 2006 v Medickej 
záhrade).  
Všetky priestory s výnimkou centrálnej budovy knižnice na Blumentálskej 10/a sú majetkom mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto, priestory pobočky na Západnom rade č. 5 sú vo vlastníctve Stavebného 
bytového družstva I. Knižnica v poslednom čase rieši najmä problémy s technickým stavom budovy 
na Blumentálskej 10/a. Vlastníkom budovy je hlavné mesto SR, ale užíva ju mestská časť Staré Mesto, 
a s tým súvisí riešenie pretrvávajúcich problémov (zatekanie strechy v požičovni a kanceláriách, 
oprava schodiska, výmena okien,...).  Riešením by bolo zverenie  budovy do správy mestskej časti 
Staré Mesto, alebo dohoda mestskej časti a hlavného mesta SR o spolufinancovaní investícií. 
Knižnica dosahuje stabilné výkony v oblasti poskytovania služieb používateľom. V prepočte na 
jedného obyvateľa dosiahla v roku 2006 dokonca najlepšie výkony v porovnaní s ostatnými verejnými 
knižnicami v hlavnom meste. 
 
1.2. Silné stránky 

- Staromestská knižnica je kultúrno-vzdelávacou inštitúciou s dlhoročnou tradíciou, 
- jej pracoviská sú používateľom (obyvateľom a návštevníkom Bratislavy) dostupné, sú vhodne 

umiestnené v lokalitách s dobrým používateľským zázemím, 
- stabilné čitateľské zázemie, 
- stabilizovaná situácia v oblasti ľudských zdrojov. nízka fluktuácia, lojalita zamestnancov voči 

zamestnávateľovi. Zamestnancom napriek nízkemu spoločenskému statusu knihovníckej 
profesie a neadekvátnemu platovému ohodnoteniu záleží na dobrom mene knižnice 
a poskytovaní kvalitných služieb používateľom, 

- jasná koncepcia činnosti, jasné ciele, 
- zriaďovateľ vytvára podmienky pre činnosť knižnice.  

 
1.3. Slabé stránky 

- obmedzené finančné prostriedky na rozvoj činnosti knižnice, 
- nedostatočné priestorové, materiálne a technické podmienky pre rozvoj činnosti. Pretrvávajúce 

prevádzkové problémy s budovou na Blumentálskej ul., nedostatočné technické vybavenie 
jednotlivých pracovísk, 

- vysoký priemerný vek zamestnancov, nezáujem absolventov vysokých a stredných škôl 
o prácu v knižnici (celospoločenský jav), 

- obmedzené finančné prostriedky na odmeňovanie zamestnancov, 
- kríza čítania, klesajúci počet čitateľov – celospoločenský jav. 

 
1.4. Príležitosti 
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- ochota zriaďovateľa podporiť rozvoj knižnice, 
- schopnosť spolupráce kultúrnych zariadení v mestskej časti a v hlavnom pri realizácii 

kultúrno-vzdelávacích podujatí, 
- schopnosť spolupráce verejných knižníc v hlavnom meste pri realizácii aktivít zameraných na 

skvalitnenie poskytovaných služieb a spestrenie ponuky kultúrno-vzdelávacích podujatí, 
- ochota k spolupráci zo strany vzdelávacích inštitúcií a škôl pri zabezpečovaní informačnej 

výchovy používateľov, 
- ochota sponzorov finančne podporiť aktivity knižnice,  
- prístupnosť a otvorenosť zamestnancov k zmenám, ich schopnosť zdokonaľovať svoje 

znalosti a zručnosti  
 
1.5. Riziká (ohrozenia) 

- Silné konkurenčné prostredie zo strany vedeckých a akademických knižníc v mestskej časti 
Staré Mesto, 

- silná konkurencia v podobe elektronických médií, 
- preferovanie využívania internetu, 
- široké spektrum možností trávenia voľného času občanov v mestskej časti Staré Mesto, 
- stagnácia knižnice v dôsledku neinvestovania do informačných a komunikačných technológií 

a ľudských zdrojov. 
 
2. Základné strategické ciele 
Staromestská knižnica si stanovila pre roky 2008-2010 tieto základné strategické ciele: 
1. Svojimi službami bude prispievať k uspokojovaniu kultúrnych, informačných a vzdelávacích 
potrieb a požiadaviek občanov a tým podporovať ich osobnostný i odborný rast a rozvoj. Bude 
organizovať a podporovať aktivity, ktoré vedú k odstraňovaniu informačných bariér pre občanov 
s akýmkoľvek znevýhodnením.  Svoje úsilie zameria najmä na cieľové skupiny používateľov: detí, 
mládeže a seniorov. 
2. Organizovaním vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí  bude knižnica podporovať vzťah 
občanov ku knihe, pestovať a rozvíjať ich čitateľské návyky, postupne prekonávať krízu čítania.  
3. Svojim používateľom  - deťom a mládeži bude poskytovať možnosti zmysluplného trávenia 
voľného času, bojovať tak proti  spoločensky nežiaducim javom (drogová závislosť a kriminalita). 
4. Aktivitami a službami pre seniorov sa bude podieľať na odstraňovaní ich spoločenskej izolácie, 
vytvárať možnosti ich ďalšieho sebavzdelávania. 
5. Za účelom lepšieho využívania svojich fondov a služieb bude propagovať svoju činnosť, 
spolupracovať s médiami, rozvíjať a zdokonaľovať svoju webovú stránku. 
6. Pri aktivitách presahujúcich rámec jej pôsobnosti bude spolupracovať s knižnicami, kultúrnymi 
a vzdelávacím inštitúciami, organizáciami tretieho sektora na území mesta. 
 
Základným predpokladom naplnenia tejto stratégie je zabezpečiť a vytvoriť zo strany zriaďovateľa – 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto potrebné organizačné, ekonomické, personálne, materiálne a 
riadiace zázemie pre činnosť Staromestskej knižnice tak, aby bola plnohodnotným článkom kultúrnej 
a vzdelávacej infraštruktúry Starého Mesta, miestom, ktoré budú občania radi navštevovať, kde sa 
budú radi stretávať a citiť sa dobre. 
 
3. Zámery, ciele, prínosy koncepcie, časový horizont plnenia 
3.1. Oblasť: knižni čno-informačné služby 
 
Zámery         Ciele                             Prínosy                      Časový horizont 
1. Zvýšiť kvalitu a úroveň 
poskytovaných knižnično-
informačných služieb so 
zreteľom na požiadavky 
a potreby všetkých 
kategórií používateľov 
s osobitným zreteľom na 

1. Modernizácia 
a rekonštrukcia 
priestorového vybavenia 
knižnice. 
 
a) doriešiť v spolupráci so 
zriaďovateľom a vlastníkom 

1. Vytvorenie dôstojných 
podmienok pre 
poskytovanie služieb 
občanom je 
predpokladom, aby sa 
knižnica stala miestom, 
ktoré občania navštevujú 

 
 
 
 
 
2008 
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znevýhodných 
používateľov. 
 

budovy  centrálnej knižnice 
na Blumentálskej 10/a 
(Magistrátom hlavného 
mesta SR Bratislavy) 
vlastnícke vzťahy buď 
zverením budovy do správy 
mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto, alebo dohodou 
o spolufinancovaní investícií 
do budovy. 
 
b) Odstránenie 
dlhotrvajúcich závad na 
technickom stave budovy na 
Blumentálskej 10/a  
- oprava strechy (zatekanie 
do kancelárií a centrálnej 
požičovne), 
-  oprava schodišťa 
a zábradlia 
-  rozšírenie priestorov 
centrálnej knižnice 
rekonštrukciou terasy a 
vytvorením primeraného 
priestoru vhodného na 
organizovanie kultúrno-
vzdelávacích podujatí. 
 
c) vybudovanie 
bezbariérového prístupu pre 
zdravotne znevýhodnených 
používateľov 
v 1. etape pracoviská 
Blumentálska a Západný rad 
v 2. etape pracovisko 
Záhrebská. 
 
d) inštalácia klimatizačných 
zariadení na všetkých 
pracoviskách knižnice 
-  v 1. etape pracovisko 
Záhrebská 
- v 2. etape pracovisko 
Panenská 
-  v 3. etape pracoviská 
Západný rad a Karadžičova. 
 
e) zabezpečenie základného 
hygienického vymaľovania  
priestorov na všetkých 
pracoviskách knižnice 
-  v 1. etape pobočky 
Panenská, Záhrebská 
-  v 2. etape pracoviská 
Západný rad a Blumentálska. 
 
2) Rozšírenie počtu 
verejných internetových 
staníc, tak, aby na každom 
pracovisku boli 

nielen za účelom 
uspokojenia svojich 
informačných potrieb a 
požiadaviek, ale i 
miestom, kde sa budú cítiť 
dobre a kde sa budú radi 
stretávať. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Zabezpečí sa široká 
dostupnosť internetu pre 
používateľov knižnice 
Zvýši sa návštevnosť 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 
 
 
 
2008 
 
 
 
 
2009 (projekt) 
2010 (realizácia) 
 
 
 
 
 
 
2008 
 
 
 
2009 
 
 
 
 
 
 
 
2009 
 
2010 
 
2010 
 
 
 
 
 
 
2008 
 
2009 
 
 
2008-2009 
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používateľom k dispozícii 
minimálne 2 VIS. 
Financovať z doplnkových 
zdrojov – granty, dotácie 
MK.  

knižnice.  
 

 
 

2. Umožniť všetkým 
používateľom využívanie 
virtuálnych knižnično-
informačných služieb. 

3. Vytvorenie konzorcia 
s ostatnými verejnými 
knižnica v hl. meste za 
účelom podielového 
financovania  prístupov do 
vybraných elektronických 
databáz (s dôrazom na 
umenovednú a  
encyklopedickú literatúru) 
získanie finančných 
prostriedkov z grantov 
a dotácií MK SR. 

3. Umožní sa 
používateľom využívať 
drahé a nedostupné 
informácie.. 
 

2008-2010 
 
 
 
 
 
 
 

3. V letných mesiacoch 
(jún až september) 
zabezpečiť pre obyvateľov 
a návštevníkov Bratislavy 
služby letnej čitárne 
v Medickej záhrade. 

4. Vybudovanie altánku 
v priestoroch Medickej 
záhrady, kde by návštevníci 
mohli využívať služby letnej 
čitárne i v prípade 
nepriaznivého počasia. 
Altánok bude slúžiť i na 
organizovanie podujatí 
kultúrnymi zariadeniami 
mestskej časti Staré Mesto. 
 
 
5. Rozšírenie ponuky 
časopisov a denníkov 
o cudzojazyčné tituly. 
Spolupráca pri ich 
zabezpečení s kultúrnymi 
inštitútmi Nemecka, 
Rakúska, Maďarska, 
Anglicka, Francúzska. 

4. Umožní sa obyvateľom 
a návštevníkom Bratislavy 
využívanie služieb letnej 
čitárne i v prípade 
nepriaznivého počasia. 
 
 

2008 a priebežne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 a priebežne 

4. Pozdvihnúť odborný 
a spoločenský status  
zamestnancov knižnice,  
zabezpečiť ich adekvátne  
platové ohodnotenie. 

6. Zabezpečnie 
kontinuálneho vzdelávania 
zamestnancov knižnice 
v oblasti knihovníctva 
a informačnej vedy, 
moderných informačných 
technológií a cudzích 
jazykov účasťou na 
odborných školeniach, 
seminároch a kurzoch. 
 
 
7. Zabezpečenie finančných 
prostriedkov na platový 
postup (zákon č. 553/2003 
z.z. o odmeňovaní 
zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme) 
a odmeňovanie 
zamestnancov za plnenie 
mimoriadnych úloh 
(pohyblivá zložka mzdy). 
 

5. Zvýšia sa odborné 
a jazykové znalosti 
a zručnosti zamestnancov, 
posilní sa ich motivácia 
zvládnuť rastúce nároky 
na pracovný výkon, 
posilní sa ich sebavedomie 
a spokojnosť, zvýši sa 
kvalita poskytovaných  
služieb. 
 
 
6. Udrží sa vysoká lojalita 
zamestnancov voči 
knižnici, zvýši sa ich 
spokojnosť a motivácia.  

2008 a priebežne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 a priebežne 
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8. Ocenenie dlhoročných 
zamestnancov knižnice pri 
príležitosti 50. výročia jej 
založenia. 

2008 

5. Propagovať služby, 
fondy, aktivity knižnice,  
budovať a podporovať 
pozitívny imidž  a dobré 
meno knižnice a jej 
zriaďovateľa. 
 
 

9. Spolupráca s médiami,  
pravidelné informovanie 
používateľov a návštevníkov 
knižnice o jej službách, 
nových knihách 
a podujatiach v médiách a na 
webovejstránke knižnice a jej 
zriaďovateľa. 
 
 
10. Zorganizovanie 
odborného seminára pre 
pracovníkov verejných 
knižníc pri príležitosti 50. 
výročia založenia knižnice. 
 

7. Obyvatelia Starého 
Mesta budú mať všetky 
dostupné informácie 
o činnosti a službách 
knižnice, čím dôjde k 
lepšiemu využívanie jej 
služieb a zvýšeniu počtu 
jej používateľov 
a návštevníkov. 
 
 
 
 
 

2008 a priebežne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 

6. Na základe znalosti 
informačných požiadaviek 
a potrieb používateľov 
rozšíriť ponuku knižnično-
informačných služieb. 

11. V spolupráci s ostatnými 
verejnými knižnicami 
v Bratislave realizácia  
prieskumu čítania a 
spokojnosti so službami 
verejných knižníc 
pôsobiacich na území 
hlavného mesta SR 
Bratislavy. 
 
 

8. Umožní sa 
poskytovanie takých 
služieb, o ktoré majú 
používatelia záujem, čím 
sa zvýši ich využívanie. 

2008 a priebežne 

 
3.2.  Oblasť: informa čné zdroje - doplňovanie, spracovanie a ochrana knižničného 
fondu 
 
7. Systematicky 
doplňovať knižničný fond  
novovychádzajúcou 
literatúrou v klasickej 
i elektronickej forme  
zodpovedajúcej profilu 
knižnice v dostatočnom 
počte exemplárov. 
Postupne sa priblížiť 
odporúčaniam IFLA 
(0,225 knižničných 
jednotiek na 1 
obyvateľa). 
 

12. Zabezpečenie 
dostatku financií na 
nákup knižničného fondu 
z rozpočtu knižnice 
i mimorozpočtových 
zdrojov (granty,m 
dotácie, dary). 
 
 
13. Zvýšenie prírastku  
knižničného fondu 
v závislosti od 
pridelených finančných 
prostriedkov. 
 
 
14. Aktívna spolupráca 
s vydavateľstvami 
a distribútormi kníh, 
hľadať možnosti 
sponzorských darov. 
 
 
15. Vypracovanie 
projektov zameraných  na 

9. Zabráni sa poklesu 
s tendenciou stabilizácie 
a postupného zvyšovania  
počtu používateľov 
a návštevníkov knižnice, 
podporí sa rast celkovej 
kultúrnej a vzdelanostnej 
úrovne obyvateľstva. 
 
 

Priebežne 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 a priebežne 
 
 
 
 
 
 
2008 a priebežne 
 
 
 
 
 
 
2008 a priebežne 
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dopĺňanie knižničného 
fondu prostredníctvom 
dotácií a grantov MK SR. 
 

8. Skvalitniť ponuku 
knižničného fondu a 
rozšíriť služby  
umenovednej študovne 
v pobočke na Panenskej 
ul. 
 

16. Nadviazanie 
spolupráce so Slovenskou 
národnou galériou, 
galériami na územím 
Starého Mesta i mimo 
neho. 
 
 
17. Spolupráca so 
Staromestským centrom 
pre výtvarné umenie pri 
doplňovaní fondov a 
získavaní publikácií, 
vydávaných ku 
kultúrnym aktivitám 
inštitúcií a iniciatív 
v Starom Meste. 

10. Vytvorí sa  
informačné zázemie 
(fondy, služby) pre 
aktívne výtvarno-
prezentačné iniciatívy 
v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Starého 
Mesta. 

2008 
 
 
 
 
 
 
 
2008  a priebežne 
 
 
 
 
 
 

9. Skvalitniť ponuku 
knižničného fondu 
oddelenia cudzojazyčnej 
literatúry v  pobočke na 
Západnom rade 5.  

18. Spolupráca 
s kultúrnymi inštitútmi 
pri získavaní 
cudzojazyčnej literatúry 
formou darov a dotácií. 
 
 

11. Posilnia sa jazykové 
znalosti používateľov. 
 
 

2008 a priebežne 

10.Zabezpečiť účinnú 
fyzickú ochranu 
knižničných fondov 
vrátane ochrany 
dokumentov 
sprístupňovaných vo 
výpožičnom procese.  
 
 
 

19. Postupne vybaviť 
všetky pracoviská 
knižnice elektronickými 
zabezpečovacími 
zariadeniami. 
Finančné prostriedky 
získať 
z mimorozpočtových 
zdrojov – dotácie 
a granty MK SR. 
 

12. Minimalizácia strát 
dokumentov. 
 
 

2009-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3. Oblasť: Kultúrno-výchovná činnosť, podpora celoživotného vzdelávania 
používateľov 
 
11. Posilniť funkciu 
knižnice ako kultúrneho a 
vzdelávacieho centra pre 
všetky vekové, sociálne i 
znevýhodnené skupiny 
obyvateľov.  
Umožniť používateľom 
permanentne sa 
vzdelávať. 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Spolupráca so 
všetkými typmi škôl, 
domovmi opatrovateľskej 
služby a domovmi 
dôchodcov, kultúrnymi, 
umeleckými inštitúciami, 
záujmovými združeniami 
organizáciami 3. sektora 
pôsobiacimi najmä na 
území mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto 
a knižnica v hlavnom 
meste. 

 

21. Organizovanie 
kultúrno-vzdelávacích 

13.Vybudovanie a 
posilnenie čitateľských 
návykov občanov, 
odvrátenie krízy čítania, 
propagovanie zdravého 
životného štýlu, 
minimalizácia 
nežiadúcich 
spoločenských javov 
(drogové závislosti, 
kriminalita).  
 
 
 
 
 
 

2008 a priebežne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 a priebežne 
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12. Pokračovať v 
organizovaní informačnej 
výchovy detí a mládeže 
a seniorov zameranej na 
získanie znalostí, 
zdokonalenie zručností 
pri vyhľadávaní 
informácií, využívaní 
služieb knižnice 
a využívaní moderných 
informačných 
technológií. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

podujatí (čitateľské 
súťaže pre deti a mládež), 
literárnych podujatí, 
besied s umelcami, 
besied s protidrogovou 
tematikou,  výstav. 
 
 
22. Dobudovanie 
multimediálnej učebne 
v pobočke na Panenskej,  
s 8 počítačovými 
pracovnými stanicami. 
 
 
23. Spolupráca so 
všetkými typmi škôl pri 
realizácii hodín 
informačnej výchovy detí 
a mládeže v knižnici, tak, 
aby sa táto stala súčasťou 
učebných  osnov na 
spolupracujúcich  
základných školách. 
 
 
24. Spolupráca 
s Univerzitou 3. veku 
a Katedrou knižničnej 
a informačnej vedy 
FFUK pri organizovaní 
kurzov informačnej 
výchovy seniorov. 
 
 
25. Získanie doplnkových 
finančných prostriedkov 
z grantov a dotácií MK 
SR, resp. ESF na 
realizáciu kurzov 
informačnej výchovy 
seniorov. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
23. Zlepší sa informačná 
a počítačová gramotnosť 
vybraných cieľových 
skupín používateľov 
(deti, mládež a seniori), 
umožní sa vyššiemu 
počtu používateľov 
a návštevníkov knižnice 
prístup na internet. 
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