
 
S P R Á V A 

O VÝSLEDKU KOMPLEXNEJ KONTROLY HOSPODÁRENIA 
S ROZPOČTOVÝMI PROSTRIEDKAMI SO ZAMERANÍM  

NA MATERIÁLOVÉ NÁKLADY, NÁKUP KNÍH, VYRAĎOVANIE KNÍH, 
NAKLADANIE S VYRADENOU LITERATÚROU, EVIDENCIA ČITATEĽOV  

ZA ROK 2013  
V STAROMESTSKEJ KNIŽNICI, BLUMENTÁLSKA ULICA Č. 10/A,  

BRATISLAVA 
 
 
 
Dôvod kontroly: V súlade s Plánom miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré    
Mesto na II. polrok 2014 schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. 90/2014  z 24.06.2014 
 
Predmet kontroly: Komplexná kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami so 
zameraním na materiálové náklady, nákup kníh, vyraďovanie kníh, nakladanie s vyradenou 
literatúrou, evidencia čitateľov za rok 2013 v Staromestskej knižnici, Blumentálska ulica č. 
10/a, Bratislava 
 
Kontrolovaný subjekt: Staromestská knižnica, Blumentálska ulica č. 10/a, Bratislava 
 
Kontrolované obdobie: rok 2013 
 
Miesto kontroly: Staromestská knižnica, Bratislava 
 
Čas vykonania kontroly: II. polrok 2014 
 
Kontrolu vykonali: Ing. Oliver Paradeiser,  miestny kontrolór 
             Anna Repková, zamestnankyňa Útvaru miestneho kontrolóra 
          (Poverenie na vykonanie následnej finančnej kontroly č. 4/2014) 
 
I.  VŠEOBECNÁ ČASŤ 
 
 V súlade s Plánom kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto na II. polrok 2014 schváleného uznesením miestneho zastupiteľstva č. 90/2014 
z 24.06.2014 bola vykonaná komplexná kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami 
so zameraním na materiálové náklady, nákup kníh, vyraďovanie kníh, nakladanie s vyradenou 
literatúrou, evidencia čitateľov za rok 2013 v Staromestskej knižnici, Blumentálska ulica č. 
10/a, Bratislava. 
   
I.1.   Základné údaje 
 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto uznesením č. 45/1992 
z 23. júna 1992 v bode A. zriadilo podľa § 15 ods. 2 písm. h) zákona SNR č. 377/1990 Zb. 
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov príspevkovú 
organizáciu Staromestská knižnica, Bratislava, Blumentálska ul. č. 10/A dňom 1. júla 1992.  
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V bode B spomínaného uznesenia MZ schválilo zriaďovaciu listinu organizácie 
Staromestská knižnica. 
 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto uznesením č. 76/1992 
schválilo  
 a) zmenu charakteru organizácie Staromestská knižnica na rozpočtovú organizáciu 
dňom 01.01.1993, 

b) nové znenie čl. II. ods. 1 zriaďovacej listiny Staromestskej knižnice takto: 
„1. Knižnica je rozpočtová organizácia so všetkými oprávneniami na právne úkony, 

ktoré vyplývajú z platných predpisov.“ 
 
I.1.1.   Účel a predmet činnosti podľa Zriaďovacej listiny: 
1. Staromestská knižnica je verejná univerzálna knižnica podľa zákona č. 53/1959 Zb. 
o jednotnej sústave knižníc (knižničný zákon) v znení neskorších predpisov. Svoje poslanie 
a úlohy plní uskutočňovaním najmä týchto činností:  
a) poskytuje občanom knižničné služby formou prezenčných a absenčných výpožičiek, 
b) na požiadanie pripravuje bibliograficko-informačné služby. Poskytuje odborne spracované 
bibliografie, písomné i ústne faktografické informácie, 
c) získava, odborne spracúva a v zmysle platných zákonov uchováva knižničný fond tak, aby 
každý občan mal možnosť získať potrebný prameň poznania a informácií, 
d) vedie systém katalógov, kartoték a bibliografický aparát, 
e) spracúva katalóg informácií o mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
f) spolupracuje s predškolskými zariadeniami, školami, vzdelávacími, kultúrnymi 
ustanovizňami, spolkami v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
g) poskytuje osobitné knižničné služby deťom, dôchodcom, telesne postihnutým 
a nezamestnaným občanom. 
 
2. Organizácia zodpovedá za hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov. Spracúva 
ročný rozpočet a plán hlavnej činnosti na kalendárny rok. Ich plnenie vyhodnocuje v určených 
termínoch. 
 
3. Organizácia sa splnomocňuje na zastupovanie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
v súdnych sporoch, ktoré nastanú za nedodržanie ustanovení knižničného poriadku 
a hospodárskych zmlúv.  
 
I.1.2.   Charakter zriadenej organizácie podľa zriaďovacej listiny 
1. Knižnica je rozpočtová organizácia  so všetkými oprávneniami na právne úkony, ktoré 
vyplývajú z platných predpisov.  
2. Štatutárnym  orgánom je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva Miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
3. Knižnica zriaďuje podľa potreby na území mestskej časti Staré Mesto svoje pobočky.  
 
I.1.3    Zásady hospodárenia 
1. Knižnica spravuje majetok, ktorý má zverený do správy mestskou časťou Bratislava-Staré 
Mesto na základe protokolov.  
2. Spôsob nakladania so zvereným majetkom a finančnými prostriedkami upravujú „Zásady 
hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zvereným do 
správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto“ zo dňa 26. septembra 1991 a „Pravidlá 
hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
a hospodárenia jej rozpočtových a príspevkových organizácií. 
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Rozpočtová organizácia obce je povinná  podľa § 22 ods. 4 zák. č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy všetky svoje príjmy odvádzať do rozpočtu 
zriaďovateľa a zriaďovateľ jej poskytuje reálne finančné prostriedky na krytie jej výdavkov 
zo svojho rozpočtu, a to na vkladový výdavkový rozpočtový účet. Ak takáto rozpočtová 
organizácia zriadená obcou dosiahne príjem v súlade s § 23 ods. 1 rozpočtových pravidiel 
verejnej správy, odvedie ho do rozpočtu zriaďovateľa a zriaďovateľ je povinný obratom tieto 
prostriedky v tej istej výške poukázať na vkladový výdavkový účet tej rozpočtovej organizácii 
v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, ktorá príjem podľa § 23 ods. 1 skutočne dosiahla 
 
I.1.4.   Organizačný  poriadok 

V zmysle Zriaďovacej listiny Staromestskej knižnice vydá riaditeľ organizácie 
Organizačný poriadok, knižničný poriadok i ďalšie vnútorné organizačné normy podrobne 
upravujúce vnútorné vzťahy medzi organizačnými zložkami organizácie v súlade s platnými 
predpismi.  
 
I.2.      Zákony a predpisy súvisiace s výkonom kontroly: 

- zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií),  

- Nariadenie vlády SR zo 14.12.2011, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní 
zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy, 

- zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,  
- zák. č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, 
- zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov,  
- Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004, ktorým sa 

ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia 
rozpočtovej klasifikácie, v znení neskorších dodatkov, 

- zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. 

- Výnos MF SR z 8.12.2004 (zmena výnosom č. MF/006246/2006-421, účinný od 
1.5.2006), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hospodárení rozpočtových organizácií 
a príspevkových organizácií a ktorým sa mení výnos MF SR z 25.2.2004 č. 
2252/2004-44 v znení výnosu č. MF/003821/2004-442, v znení výnosu č. 
MF/009246/2006-421 z 28.3.2006 a výnosu č. MF/24851/2009-421 z 30.9.2009 

 
 
I.3  Vnútorné smernice doložené ku kontrole 
 Interný predpis č. 2/2013 – Zásady postupu pri vybavovaní sťažností a petícií 

v podmienkach Staromestskej knižnice    od 01.10.2013 
 Kolektívna zmluva       od 01.05.2013 – 30.04.2015 
 Interný predpis č. 1/2013 – Dodatok č. 1 ku Knižničnému poriadku Staromestskej 

knižnice        od 02.07.2013 
 Interný predpis č. 3/2012 – Odpisovanie dlhodobého majetku v podmienkach  

Staromestskej knižnice      od 22.10.2012 
 Interný predpis č. 2/2012 – Zásady hospodárenia s majetkom a finančnými 

prostriedkami v Staromestskej knižnici    od 22.10.2012 
 Interný predpis č. 1/2012 – Knižničný poriadok Staromestskej knižnice v Bratislave 

         od 01.10.2012 
 Interný predpis č. 5/2011 – Zásady doplňovania a spracovania knižničného fondu 

Staromestskej knižnice v Bratislave     od 01.11.2011 
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 Interný predpis č. 4/2011 – Práca s periodikami v Staromestskej knižnici   
         od 31.08.2011 

 Interný predpis č. 1/2011  - Odborná evidencia, vyraďovanie a revízia knižničného 
fondu          od 31.01.2011 

 Interný predpis č. 4/2010 – Organizačné zabezpečenie fyzickej revízie knižničného 
fondu Staromestskej knižnice v roku 2010    od 15.12.2010 

 Interný predpis č. 3/2008 – Zásady postupu pri prijímaní, evidovaní a vybavovaní 
sťažností fyzických a právnických osôb a postupu pri vybavovaní petícií 
v podmienkach Staromestskej knižnice    od 01.08.2008 

 Interný predpis č. 2/2008 – Pracovný poriadok Staromestskej knižnice v Bratislave
         od 01.07.2008 

 Interný predpis č. 2/2007 – Zásady doplňovania a spracovania knižničného fondu 
Staromestskej knižnice v Bratislave     od 01.09.2007 

 Interný predpis č. 7/2005 – Zásady finančnej kontroly v zmysle zákona č. 502/2001 Z. 
z. v podmienkach Staromestskej knižnice    od 01.07.2005 

 Interný predpis č. 1/2005 – Obeh účtovných dokladov v Staromestskej knižnici 
od 15.02.2005 

 Interný predpis č. 1/2005- Obeh účtovných dokladov v Staromestskej knižnici – 
Dodatok č. 1        od 01.02.2006 

 Dodatok č. 1 k internému predpisu č. 10/2004 – Registratúrny poriadok a registratúrny 
plán Staromestskej knižnice v Bratislave    od 01.10.2008 

 Interný predpis č. 10/2004 – Registratúrny poriadok a registratúrny plán Staromestskej 
knižnice v Bratislave       od 01.01.2005 

 Príkaz riaditeľa č. 4/2013 – Účtovná osnova    od 14.12.2013 
 Príkaz riaditeľa č. 3/2013 – menovanie mzdovej komisie a komisie pre posudzovanie 

ponúk pri verejnom obstarávaní     od 13.12.2013 
 Príkaz riaditeľa č. 2/2013 – menovanie vyraďovacej komisie knižničného fondu 

od 13.12.2013 
 Príkaz riaditeľa č. 1/2013 na vykonanie inventarizácie majetku, pohľadávok 

a záväzkov v roku 2013 – menovanie inventarizačnej a vyraďovacej komisie v roku 
2013         od 11.11.2013 

 Príkaz riaditeľa č. 7/2012 – Poverenie pracovníkov dispozičným oprávnením 
a podpisovaním účtovných prípadov pri rozpočtovom hospodárení Staromestskej 
knižnice, Blumentálska 10/a, Bratislava    od 19.10.2012 

 Príkaz riaditeľa č. 6/2012 – pozastavenie poskytovania finančných prostriedkov na 
MHD zamestnancom Staromestskej knižnice od 01.08.2012 

 Príkaz riaditeľa č. 5/2012 – zmena v poskytovaní finančných prostriedkov na MHD 
zamestnancom Staromestskej knižnice od 01.04.2012  od 05.03.2012 

 Príkaz riaditeľa č. 4/2012 – menovanie akvizičnej komisie  od 01.01.2012 
 Príkaz riaditeľa č.3/2012 - menovanie mzdovej komisie a komisie pre posudzovanie 

ponúk pri verejnom obstarávaní     od 01.01.2012 
 Príkaz riaditeľa č. 2/2012 – menovanie vyraďovacej komisie knižničného fondu 

     od 01.01.2012 
 Príkaz riaditeľa č. 1/2012 – poskytnutie finančných prostriedkov na MHD 

zamestnancom Staromestskej knižnice    od 23.01.2012 
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I.4       Podklady doložené ku kontrole 
- rozpočet na rok 2013, vrátane zmien, 
- pokladničná kniha, 
- kniha faktúr,  
- faktúry, 
- zmluvy,  
- účtovné denníky 

 
I.5     Podklady použité pri kontrole 

- Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2005, ktorej predmetom bola 
komplexná kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami so zameraním na 
materiálové náklady, mzdové náklady, peňažné operácie, nákup kníh, vyraďovanie kníh, 
nakladanie s vyradenou literatúrou, vyberanie a odvod tržieb zo zápisného, pokút, 
evidencia čitateľov za rok 2004 

- Správa k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2013 
  
II.  OBLASŤ FINANCOVANIA A ÚČTOVANIA 
 
II.1     Financovanie 
 Financovanie Staromestskej knižnice  bolo zabezpečované zo zdrojov mestskej časti 
(kód zdroja 41), zo štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) a mimorozpočtové príjmy (kód zdroja 
72).  
 
II.1.1   Rozpočet  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schválilo na svojom 
zasadnutí dňa 11.12.2012 uznesením č. 128/2012  rozpočet mestskej časti na rok 2013. 
 

Rozpočtové vzťahy zriaďovateľa k rozpočtovej organizácii Staromestská knižnica boli 
na základe schváleného rozpočtu, resp. jeho zmien rozpísané nasledovne: 

 
II.1.1.1  Rozpočet pôvodný:  
príjmy spolu:            10 000 € 
výdavky spolu:      347 575 € 

z toho: bežné výdavky     287 575 € 
            kapitálové výdavky       60 000 € 

 
  Výdavky 

spolu 
Bežné 

výdavky 
Kapitálové 

výdavky 
6.2 Staromestská knižnica 347 575 287 575 60 000 
 
V priebehu roka došlo k týmto zmenám rozpočtu: 

- schválené zmeny rozpočtu miestnym zastupiteľstvom: 
1. zmena z 19.03.2013, 
2. zmena z 23.04.2013, 
3. zmena z 21.05.2013, 
6. zmena z 10.12.2013, 

- rozpočtové opatrenia starostky mestskej časti: 
č. 1/2013 z 18.11.2013, 
č. 2/2013 z 18.12.2013,  

            č. 3/2013 z 20.12.2013 
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II.1.1.2  Rozpočet po zmenách:  
- Príjmy         10 000 € 
- Celkové výdavky rozpočet:    387 600 € 

z toho: bežné výdavky    293 600 € 
 kapitálové výdavky       94 000 € 

 
  Výdavky 

spolu 
Bežné 

výdavky 
Kapitálové 

výdavky 
6.2 Staromestská knižnica 387 600 293 600 94 000 
 
II.1.1.3   Rozpočet – čerpanie 
 
Príjmy spolu:       11 176 Eur 
 Rozpočet Plnenie rozpočtu % 
Staromestská 
knižnica 10 000,00 11 176,18 111,76 

 
výdavky spolu:   304 903  Eur 
  Celkové výdavky 

rozpočet 
Celkové výdavky 

plnenie % 

6.2 Staromestská knižnica 387 600,00 304 903,57 78,66 
 
v tom:  
bežné výdavky:    297 443,57 Eur 
  Bežné výdavky 

rozpočet 
Bežné výdavky 

plnenie % 

6.2 Staromestská knižnica 293 600,00 297 443,57 101,31 
 
kapitálové výdavky:   7 460,00 Eur 
  Kapitálové 

výdavky 
rozpočet 

Kapitálové 
výdavky plnenie % 

6.2. Staromestská knižnica 94 000,00 7 460,00 7,94 
 
Rozpočet príjmov 
 Rozpočet príjmov na rok 2013 bol schválený vo výške 10 000 Eur. Skutočnosť bola 
11 176,18 Eur. Príjmy pozostávali z:  

- členských poplatkov za kalendárny rok (zápisné), 
- poplatkov za nedodržanie výpožičnej lehoty, 
- ostatných poplatkov, 
- poplatkov za reprografické služby, 
- poplatkov za využívanie internetu.  
- úroky  

 
V roku 2013 boli knižnici poskytnuté finančné dotácie a granty: 

- zdroj 111 (zo štátneho rozpočtu)       4 285 Eur 
- zdroj  72  (mimorozpočtové príjmy) 3 942 Eur 
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Dotácie a granty: 
Zo štátneho rozpočtu: 
1. Ministerstvo kultúry SR 
 Suma: 1 825,00 Eur 
 Predmet: Verejná knižnica – komunitný priestor pre všetky generácie 
 Podpísaná:30.04.2013 
 
2 Ministerstvo kultúry SR 
 Suma: 3 000,00 Eur 
 Predmet: Dotácia – realizácia projektu „Čítajme odbornú literatúru“ 
 Podpísaná: 18.07.2013 
  
Mimorozpočtové príjmy:  
 
1. Transpetrol, a.s. 
 Suma: 300,00 Eur 
 Predmet: Finančný príspevok na podporu projektu vzdelávania seniorov, ktorý  
 zabezpečuje počítačovú gramotnosť pre seniorov.  
 Podpísaná: 24.01.2013 
 
2. Tatra banka, a.s. 
 Suma: 350,00 Eur 

Predmet: Na organizáciu podujatia „Zelená pre seniorov (zvyšovanie počítačovej 
gramotnosti) 
Podpísaná: 05.03.2013 

 
 3. Bratislavský samosprávny kraj  
 Suma: 1 800,00 Eur 

Predmet: Poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Čítajte s nami 
v Medickej záhrade“ 
Podpísaná: 14.03.2013 
 

4. Slovenská asociácia knižníc 
Suma: 300,00 Eur 
Predmet: Vzdelávanie seniorov vo verejných knižniciach 
Podpísaná 09.05.2015  

 
5. Spolok slovenských knihovníkov 

Suma: 100 Eur 
Predmet: Realizácia celoslovenského seminára Komunitná knižnica VII pri príležitosti 
55. výročia Staromestskej knižnice v Bratislave 

 Žiadosť p. riaditeľky o poskytnutie príspevku z 27.08.2013. BV č. 100/05.09.2013 
    

6.  Slovenská asociácia knižníc 
 Suma: 20,00 Eur 

Predmet: Finančný príspevok pri príležitosti 55. výročia vzniku Staromestskej 
knižnice 
Žiadosť p. riaditeľky o poskytnutie príspevku zo 17.09.2013, BV č. 96/15.11.2013
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7.  Wüstenrot poisťovňa, a.s.  
 Suma: 300,00 Eur 
 Predmet: Partnerstvo pri organizovaní celoslovenského odborného seminára pre 

pracovníkov knižníc „Komunitná knižnica VII v Zichyho paláci a v Staromestskej 
knižnici v Bratislave 
Úhrada na základe faktúry z 25.09.2013 

  
8. Bratislavský samosprávny kraj 
 Suma: 672,00 Eur 
 Predmet: Poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Infogate –  
 súborný katalóg verejných knižníc BSK“ 

Podpísaná: 04.11.2013 
 
9. PRODAN INTERIER s.r.o. 
 Suma:  100,00 Eur 

Predmet: Propagácia firmy ako partnera pri realizácii kampane „Jednu knihu ročne 
knižnici“.  

 Úhrada na základe faktúry  zo 06.11.2013 
 
Rozpočet výdavkov  
- na rok 2013 bol rozpočet výdavkov 387 600,00 €, čerpanie 304 903,57 € (plnenie na 78,66 
%), z toho bežné výdavky boli rozpočtované vo výške 293 600,00 €, čerpanie 297 443,57 € 
(plnenie na 101,31 €), kapitálové výdavky boli rozpočtované vo výške 94 000,00 €, čerpanie 
vo výške 7 460,00 € (plnenie na 7,94 %) 

 
Prevádzka Staromestskej knižnice v roku 2013 bola financovaná v prevažnej miere: 

- z rozpočtu zriaďovateľa, 
- dotácia zo štátneho rozpočtu, 
- grantov. 

 
Celkové výdavky na Staromestskú knižnicu boli v roku 2013 vo výške 297,4 tis. Eur, 
z ktorých 8,8 tis. Eur bolo financovaných formou dotácií zo štátneho rozpočtu a grantov. 
 
V nasledujúcej tabuľke je štruktúra vynaložených výdavkov za rok 2013: 
 
 

Štruktúra vynaložených výdavkov spolu 
[v tis. Eur] 

Mzdy 136,1 Eur 
Poistné a príspevok do poisťovní 49,3 Eur 
Energie, voda, poštovné a telekomunikačné služby 31,6 Eur 
Knihy, časopisy, noviny 29,3 Eur 
Ostatné materiálové výdavky 7,7 Eur 
Údržba 4,8 Eur 
Nájomné 13,0 Eur 
Práce na základe dohôd 10,9 Eur 
Ostatné tovary, služby a transfery vrátane tvorby SF 14,7 Eur 
Spolu 297,4 Eur 
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II.1.1.4  Rozpočet - nedostatky 
 Na rok 2013 boli rozpočtované kapitálové financie pre Staromestskú knižnicu 
v celkovej výške 60 000 Eur, resp. po zmene rozpočtu 94 000 Eur. Ako vyplýva zo 
Záverečného účtu MČ SM za rok 2013, čerpanie bolo len 7,97 %, teda 7 460 Eur. Táto 
anomália bola spôsobená skutočnosťou, že financie boli rozpočtované na zámer 
zrekonštruovať priestory v Základnej škole na Dubovej ul. a presťahovanie pobočky knižnice 
na Západnom rade 5, ktorá sídli v priestoroch Stavebného bytového družstva                     
Bratislava I a  prenájom priestorov je finančne mimoriadne nákladný. Plánované 
rekonštrukčné práce sa neuskutočnili z dôvodu komplikovaných vlastníckych vzťahov. 
Knižnica zabezpečila v spolupráci s majetkovým a investičným oddelením miestneho úradu 
vypracovanie projektovej dokumentácie pre novú pobočku knižnice.  
 
II.2   Účtovanie 
 Kompletnú agendu účtovníctva si zabezpečovala v roku 2013 Staromestská knižnica 
vo vlastnej réžii – interným zamestnancom.  
 
II.2.1.  Zverejňovanie 

Zákon č. 211/2000 Z. z.  zo 17.05.2000 o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 
546/2011 Z. z. ukladá povinnosť okrem iného zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky 
a zároveň  definuje aj podmienky, postup a rozsah zverejňovania. V § 2 definuje povinné 
osoby, teda tie, ktoré sú podľa tohto zákona povinné údaje zverejňovať. 
§ 2:  
(1) Osobami povinnými podľa tohto zákona sprístupňovať informácie sú štátne orgány, obce, 
vyššie územné celky, ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje 
právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb 
v oblasti verejnej správy, a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti.  
(2) Povinnými osobami sú ďalej právnické osoby zriadené zákonom a právnické osoby 
zriadené štátnym orgánom, vyšším územným celkom alebo obcou podľa osobitného zákona.  
(3) Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby založené povinnými osobami podľa 
odseku 1 a 2.  
(4) Osobitný zákon môže ustanoviť povinnosť sprístupňovať informácie aj inej právnickej 
osobe alebo fyzickej osobe.  
 
V ďalšom, konkrétne § 5 sú definované zmluvy, objednávky a faktúry. 
 
Na web stránke Staromestskej knižnice boli zverejňované údaje, ktoré ukladá príslušný zákon. 
V časti „O knižnici“ sa možno dostať na kapitolu „Zverejňovanie a verejné obstarávanie“. Po 
jej otvorení je ponúknutá možnosť vybrať si z ponuky: 

- Zmluvy 
- Objednávky 
- Faktúry 
- Verejné obstarávanie 

 V roku 2013 bolo zverejnených celkovo:  
- 12 zmlúv 
- 187 objednávok 
- 440 faktúr 

Fyzicky bolo porovnaných všetkých 12 zverejnených zmlúv a náhodným výberom časť 
objednávok a faktúr. 
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II.2.1.1  Zverejňovanie – nedostatky 
Konkrétne nedostatky týkajúce sa zmlúv, faktúr a objednávok, ktoré súvisia so 

zverejňovaním sú uvádzané v príslušných častiach správy.  
  
II.2.2  Zmluvy 
 Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z.z., 
ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2011 sú ministerstvá, ústredné orgány štátnej správy, 
verejnoprávne inštitúcie a ich podriadené organizácie povinné zverejňovať zmluvy ako aj 
dodatky k zmluvám, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami v Centrálnom 
registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR.  
 Ostatné povinné osoby, medzi ktoré patria o.i. aj obce, mestá, vyššie územné celky, či 
ich príspevkové a rozpočtové organizácie zverejňujú zmluvy na svojej web stránke. Ak 
nemajú vlastnú web stránku, zmluvy môžu bezodplatne zverejniť v Obchodnom vestníku.  
 Od 1. januára 2011  majú aj obce a mestá povinnosť zverejňovať zmluvy uzatvorené 
po tomto dátume, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami. Bez zverejnenia 
nebudú zmluvy účinné. 
 
 Podľa údajov, ktoré sú zverejnené na web stránke Staromestskej knižnice, bolo v roku 
2013 zo strany knižnice uzatvorených 12 zmlúv.  
 
Zoznam aktuálnych zmlúv uzatvorených v roku 2013: 
 
Zmluva p. č.  1/2013 
Dodávateľ: TRANSPETROL, a.s. 
Predmet: Darovacia zmluva – Podpora projektu vzdelávania seniorov 
Cena: 300,00 Eur 
Zmluva podpísaná: 24.01.2013 
Zmluva zverejnená: 08.02.2013 
 
Zmluva p. č.  2/2013 
Dodávateľ: Tatrabanka, a.s., Hodžovo nám. 3, Bratislava 
Predmet: Darovacia zmluva – Zelená pre seniorov (zvyšovanie počítačovej gramotnosti) 
Cena: 350,00 Eur 
Zmluva podpísaná: 06.03.2013 
Zmluva zverejnená: 08.03.2013 
 
Zmluva p. č.  3/2013 
Dodávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, Bratislava 
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie – „Čítajte s nami v Medickej záhrade“ 
Cena: 1 800,00 Eur 
Zmluva podpísaná: 14.03.2013 
Zmluva zverejnená: 21.03.2013 
 
Zmluva p. č.  4/2013 
Dodávateľ: Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP, Bratislava 
Predmet: Verejná knižnica – komunitný priestor pre všetky generácie 
Cena: 1 825,00 Eur 
Zmluva podpísaná: 30.04.2013 
Zmluva zverejnená: 06.05.2013 
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Zmluva p. č.  5/2013 
Dodávateľ: Slovenská asociácia knižníc 
Predmet: Vzdelávanie seniorov vo verejných knižniciach  
Cena: 300,00 Eur 
Zmluva podpísaná: 09.05.2013 
Zmluva zverejnená: 13.05.2013 
 
Zmluva p. č.  6/2013 
Dodávateľ: Juraj Hradský, Bratislava 
Predmet: Zmluva o použití a šírení umeleckého výkonu – Rozprávanie o Bratislave, Legenda 
na rohu 
Cena: 29,40 Eur 
Zmluva podpísaná: 01.07.2013  
Zmluva zverejnená: 01.07.2013 
 
Zmluva p. č.  7/2013 
Dodávateľ: Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP, Bratislava 1 
Predmet:   Dotácia: Realizácia projektu „Čítajme odbornú literatúru“ 
Cena: 3 000,00 Eur 
Zmluva podpísaná: 18.07.2013 
Zmluva zverejnená: 22.07.2013 
 
Zmluva p. č.  8/2013 
Dodávateľ:  prof., PhDr.Tatiana Štefanovičová, CSc., Bratislava 
Predmet: Zmluva o použití a šírení umeleckého výkonu – rozprávanie o Bratislave, Hrad 
a podhradia 
Cena: 29,40 (dohodnutá odmena 30 €, z toho odvody umelec. fondom 2 %, t.j. 0,60 €) 
Zmluva podpísaná: 06.08.2013  
Zmluva zverejnená: 06.08.2013 
 
Zmluva p. č.  9/2013 
Dodávateľ:  Oľga Gluštíková 
Predmet: Zmluva o použití a šírení umeleckého výkonu – Čítanie v tráve, aBRAKadabra 
Cena: 29,40 € (dohodnutá odmena 30,00 Eur, z toho odvody umelec. fondom 2 %, t.j. 0,60 €) 
Zmluva podpísaná:12.08.2013  
Zmluva zverejnená: 12.08.2013 
 
Zmluva p. č.  10/2013 
Dodávateľ: Rastislav Piško 
Predmet: Zmluva o použití a šírení umeleckého výkonu – Čítanie v tráve 
Cena: 29,40 € (dohodnutá odmena 30,00 Eur, z toho odvody umelec. fondom 2 %, t.j. 0,60 €) 
Zmluva podpísaná: 12.08.2013  
Zmluva zverejnená: 12.08.2013 
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Zmluva p. č.  11/2013 
Dodávateľ: Bratislavský samosprávny kraj 
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie – Infogate – súborný katalóg verejných knižníc BSK 
Cena: 672,00 Eur 
Zmluva podpísaná: 04.11.2013 
Zmluva zverejnená: 08.11.2013 
 
Zmluva p. č.  12/2013 
Dodávateľ: Juraj Šebo 
Predmet: Zmluva o použití a šírení umeleckého výkonu – Čítanie v knižnici -Čítanie 
s Jurajom Šebom 
Cena: 14,70 € (dohodnutá odmena 15,00 €, z toho odvody umelec. fondom 2 %, t.j. 0,30 €) 
Zmluva podpísaná: 02.12.2013  
Zmluva zverejnená: 02.12.2013 
 
Zoznam aktuálnych zmlúv v roku 2013 uzatvorených v predchádzajúcich obdobiach je 
uvedený v Správe č. 4/2014 o výsledku následnej finančnej kontroly.  
 
II.2.2.1  Zmluvy – nedostatky 
Organizácia nezverejňovala dodatky k zmluvám, ktoré boli uzatvorené v roku 2013, čim 
došlo  k rozporu s § 5a ods. 14, zák. č. 211/2000 z. z., podľa ktorého povinne zverejňovaná 
zmluva sa zverejňuje nepretržite počas existencie záväzku vzniknutého z povinne 
zverejňovanej zmluvy, najmenej však počas piatich rokov od nadobudnutia účinnosti podľa 
zákona. V súlade s ods. 1 § 47a Občianskeho zákonníka je v prípade ak zákon ustanovuje 
povinné zverejnenie zmluvy takáto zmluva účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  
 
II.2.3 Faktúry 
 
II.2.3.1 Faktúry vyšlé 
 
Ku kontrole boli predložené tzv. „vyšlé“ faktúry: 
-  Faktúra 022013 zo 07.10.2013 v sume 300,00 Eur, adresovaná Wüstenrot poisťovňa, a.s., 
Bratislava za partnerstvo pri organizovaní celoslovenského odborného seminára pre 
pracovníkov knižníc Komunitná knižnica VII, ktorý sa uskutočnil v dňoch 02.-03.10.2013 
v Zichyho paláci a v Staromestskej knižnici v Bratislave, úhrada BV č. 83/2013 z 31.10.2013. 
-  Faktúra 032013  zo 06.11.2013 v sume 100,00 Eur, adresovaná PRODAN INTERIER, 
s.r.o., Bratislava za propagáciu firmy ako partnera pri realizácii kampane „Jednu knihu ročne 
knižnici“ v sume 100,00 Eur, úhrada BV 84/30.11.2013. 
  
II.2.3.2 Faktúry vyšlé – nedostatky 
Kontrolou neboli zistené nedostatky. 
 
II.2.3.3 Faktúry došlé 
 Ku kontrole bola predložená „Kniha faktúr dodávateľských“ za rok 2013 vedená na 
počítači, v ktorej je evidovaných 440 došlých faktúr, v osobitných šanónoch boli doložené 
bankové výpisy  a samotné doklady k jednotlivých pohybom na účtoch. Boli prekontrolované 
všetky  dodávateľské faktúry, platobné poukazy (interné doklady vystavené knižnicou) za rok 
2013. Účtovné doklady boli evidované narastajúcim spôsobom od č. 1 – 440. V Knihe faktúr 
boli vypĺňané kolónky: poradové číslo faktúry, variabilný symbol, dátum vystavenia faktúry, 
zdaniteľné plnenie, dátum splatnosti faktúry, podnik (dodávateľ), text (predmet fakturácie), 
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suma, uhradená suma, doklad - banka, pokladňa (439 dokladov bolo uhradených cez banku, 1 
doklad bol uhradený cez pokladňu), číslo BV, príp. č. pokladničného dokladu, dátum úhrady. 
 Faktúry boli prehľadne zoradené v 3 šanónoch:  
- január – apríl   od č. 001 – 134   
- máj – august   od č. 135 – 277 
- september – december  od č. 278 - 440 
 
 Kontrolou boli preverované faktúry z hľadiska: 
- fyzickej prítomnosti, 
- zverejnenia na webovej stránke, 
- obsahovej úplnosti, 
- nadväznosti a jej súladu so zmluvou, resp. objednávkou, 
- fyzického dodania tovaru a služieb, 
- hospodárnosti vynaložených prostriedkov.  

Všetky kontrolované  faktúry boli zapísané v Knihe dodávateľských faktúr a taktiež 
boli zverejnené na webovej stránke Staromestskej knižnice (440 faktúr). Na webovej stránke 
boli zverejnené: poradové číslo faktúry, popis (účel), hodnota s DPH, identifikácia (zmluva, 
objednávka), dátum doručenia, dodávateľ (adresa), IČO, dátum zverejnenia.  

Prvá faktúra zverejnená v roku 2013 bola faktúra č. 001, organizácii doručená 
04.01.2013  a zverejnená bola 16.01.2013. Týkala sa zmluvného plnenia za december 2012 – 
Horánsky, s.r.o,  - poskytovanie bezpečnostno-technických služieb a služieb OPP.  

Posledná faktúra zverejnená v roku 2013 bola faktúra č. 440, organizácii doručená 
19.12.2013 a zverejnená bola 20.12.2013 – dodávateľ Ing. Pavol Regina, Bratislava – za 
čistiace potreby. 

Každá faktúra doložená v účtovníctve bola opatrená tzv. „Likvidačným listom“, na 
ktorom bolo uvedené číslo faktúry, suma, splatnosť zaevidované HIM, NIM, DHM, DNM 
pod číslom, meno/firma dodávateľa, banke, na účet, variabilný symbol, konštantný symbol, 
zmluva číslo, objednávka číslo, faktúra vecne a číselne preskúmaná dňa, podpis, predbežná 
kontrola čerpania rozpočtových prostriedkov (podpis)  v zmysle § 9 zák. 502/2001 Z.z. je 
v súlade so schváleným rozpočtom Staromestskej knižnice – kontrola vykonaná dňa, súhlas 
s úhradou, podpis. Takisto sa tam nachádza predkontácia, rozpočtová klasifikácia a podpis 
zamestnankyne zodpovednej za zaúčtovanie.  

 
Faktúrami boli uhrádzané stále platby na základe uzavretých zmlúv:  

- SANET- združenie používateľov Slovenskej akadémie dátovej siete (členský poplatok), 
fakturácia raz ročne; 

- RAINSIDE – pripojenie servera na internet fakturácia mesačne; 
- INFOKEY, s.r.o. – technická podpora a servis – fakturácia mesačne podľa realizovaných 

služieb; 
- Ing. Ján Pavelka – poskytovanie technickej podpory a servis – faktúra podľa vykonaných 

prác; 
- TRIMEL, s.r.o.- dodávanie, inštalovanie a poskytovanie záručného servis IS Samo – 2 

jednorazové platby na základe faktúry; 
- LANius s.r.o – servisná zmluva, fakturácia raz ročne; 
- Wema, s.r.o. – licenčná zmluva na využívanie softwarového produktu – ročná úhrada 

faktúry; 
- SPP – dodávka plynu – fakturácia štvrťročne; 
- Západoslovenská energetika – elektrina za pobočky Staromestskej knižnice: Záhrebská, 

Blumentálska, Panenská, Západný rad – úhrady IP podľa spotreby a faktúry; 
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- Hlavné mesto SR – zabezpečenie ochrany majetku pomocou monitorovacieho systému 
pre jednotlivé pobočky SK – fakturácia mesačne 

- SlovakTelekom, a.s. – poskytovanie hlasových služieb a internetu – fakturácia mesačne 
- Mestská časť Bratislava-Staré Mesto – nájomné a služby, pob. Paneneská, Záhrebská, 

Karadžičova – fakturácia štvrťročne, 
- SBD1 Palackého 24, Bratislava – nájomné a služby pob. Západný rad – fakturácia 

mesačne; 
- Hlavné mesto SR, Bratislava- nájom a služby centrálna knižnica Blumentálska – 

fakturácia mesačne.  
 

Ostatnými faktúrami boli uhrádzané rôzne výdavky jednorazovej povahy na základe 
objednávok, ako napr. nákup kníh a časopisov, tonerov, oprava plynového kotla, nákup 
kancelárskych a čistiacich potrieb,  lektorské služby, školenie PAM, kontrola hasiacich 
prístrojov, nákup stojanov na časopisy, grafický návrh propagačných návrhov pre letnú 
čitáreň, vyhotovenie a tlač pútačov pre letnú čitáreň, nákup reklamných tašiek, pier, 
zabezpečenie sprievodcovských služieb, zabezpečenie počítačového kurzu 
 
II.2.3.4  Faktúry došlé – nedostatky 
Pri zverejňovaní faktúr nebol vo viacerých prípadoch dodržaný termín zverejnenia (10 dní od 
vyhotovenia), ale bola dodržaná druhá časť zákona (najneskôr do 30 dní od ich zaplatenia).  
 
II.2.4 Objednávky 
 Kontrolou boli preverené objednávky, ktoré sa týkali roku 2013. Prvá objednávka 
tykajúca sa roka 2013 bola zverejnená 08.01.2013 s poradovým číslom 1, vystavená 
03.01.2013 -  objednávka na knihy Marián Moncman – MARI, Zeleneč. 
 Posledná zverejnená objednávka mala poradové číslo 187 na čistiace potreby Ing. 
Pavol Regina – REGINA, Bratislava.  

Celkovo bolo zverejnených 187 objednávok, ktoré sa týkali v prevažnej väčšine 
objednávok za knihy. Kontrolovaný subjekt viedol od r. 2011 samostatnú centrálnu evidenciu 
objednávok. Objednávky boli prikladané k účtovným dokladom, ktoré boli predložené ku 
kontrole. Zverejnené boli tieto údaje: p.č. objednávky, predmet objednávky, dodávateľ 
(adresa, IČO), dátum objednania, hodnota v €, schválil, dátum zverejnenia.   

 
  

II.2.4.1  Objednávky – nedostatky 
 Všetky objednávky doložené k účtovným dokladom nemali uvedenú cenu.  
 Jedna objednávka bola zverejnená po zákonom stanovenej lehote, čím došlo 
k porušeniu § 5b zákona č. 211/2000 Z.z., podľa ktorého „údaje podľa odseku 1 písm. a) 
povinná osoba zverejní do desiatich pracovných dní odo dňa vyhotovenia objednávky tovarov, 
služieb a prác; to neplatí, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá 
nadobudla účinnosť podľa zákona“. Ide o objednávku č. 32 za knihy, kde dátum objednania 
vyhotovenia objednávky je  25.03.2013 a dátum zverejnenia je 05.04.2013.  

 
Osobitným problémom je vyjadrenie sa k problematike – oblasti hospodárneho 

nakladania. Neexistujú exaktné pravidlá na stanovenie, čo je hospodárne a čo nie. Vždy je to 
vec subjektívneho hodnotenia. Na elimináciu nehospodárnosti má slúžiť inštitút verejného 
obstarávania, aby sa tak ceny tovarov a služieb pri rovnakej hodnote dostali na čo najnižšiu 
úroveň. 
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Podľa minimálneho množstva objednávaných a následne fakturovaných komodít, 
úsilia pri zabezpečení dotácií a grantov,  možno z pohľadu kontrolného orgánu usúdiť, že 
organizácia postupovala mimoriadne šetrne pri zabezpečení plynulého chodu a taktiež pri 
snahe o zabezpečenie naplnenia príjmovej stránky rozpočtu.  
 
II.2.5 Účtovanie – nedostatky 
Pri kontrolách na pobočkách, ktoré boli fyzicky realizované v dňoch: 
- Karadžičova 1 10.12.2014 
- Panenská 1  11.12.2014 
- Záhrebská 8  18.12.2014 
- Západný rad 5 19.12.2014, 
bolo zistené, že evidenciu príjmov v pokladničných knihách viedli v interných zošitoch. 
Zápisy boli robené ceruzkou, čo je v rozpore s pravidlami o vedení účtovníctva, konkrétne § 
8, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, 
preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. 
 
III. PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY 
 
III.1  Organizačná štruktúra Staromestskej knižnice 

Knižnica poskytovala v roku 2013 knižnično-informačné služby verejnosti                         
na 6 pracoviskách: 
- Blumentálska 10/A, 
- Karadžičova 1, 
- Panenská 1 
- Záhrebská 8,  
- Západný rad 5, 
- Medická záhrada 1  - letná čitáreň (v mesiacoch jún – august). 

 
III.2  Priestorové podmienky 
 
Blumentálska 10/A 
Priestory centrálneho pracoviska sú umiestnené v budove, ktorá je vlastníctvom Hlavného 
mesta SR Bratislavy. Pracovisko je v uvedenom priestore v nájme na základe zmluvy 
a nájomné je hradené na základe faktúr.  
 Teplo a TÚV sú dodávané z centrálneho zdroja bytoviek, uhrádzané na základe faktúr. 
Elektrina je meraná samostatných elektromerom. V pobočke je zavedený internet, ako aj 
pevná telefónna linka.  
 V priestore nie je zavedený kontrolný kamerový systém. Priestor je napojený na 
centrálny pult Mestskej polície hl. mesta, teda je zabezpečená ochrana objektu.  
 Centrálna knižnica je pripojená na pevnú telefónnu linku a internet. 
 
Karadžičova 1 
Priestory pobočky sú dislokované v objekte na Karadžičovej ul. č. 1. V 
susedných prízemných priestoroch je umiestnený aj Klub dôchodcov, ktorého priestory sú tiež 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. 
Nájomné fakturuje mestská časť Bratislava-Staré Mesto a hradí Staromestská knižnica.  
 Teplo a TÚV sú zabezpečované zo susednej prevádzky Klubu dôchodcov. Elektrická 
energia je meraná samostatne, plyn nie je zavedený.  
 V priestore je inštalovaný kamerový systém napojený na monitor.  
 Pobočka je pripojená na pevnú telefónnu linku a internet.  
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Panenská 1 
Pobočka je umiestnená v nebytových priestoroch bytového domu na Panenskej ul. č. 1. 
Vlastníkom nebytových priestorov je Hlavné mesto SR Bratislava, ktoré ich zverilo do správy 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Nájomnou zmluvou bol priestor prenajatý 
Staromestskej knižnici. V jej intenciách prebiehajú aj fakturované platby.  
 Teplo a TÚV sú zabezpečované z centrálneho zdroja bytového domu. Elektrická 
energia je meraná samostatnými elektromermi. Plyn nie je do priestorov zavedený.  
 Priestor je napojený na kamerový systém, ktorý monitoruje vybrané miestnosti 
s možnosťou ich kontroly na monitore.  
 Pobočka je pripojená na pevnú telefónnu linku a internet.  
 
Záhrebská 8 
Pobočka je umiestnená v nebytových priestoroch obytného domu na Záhrebskej ul. č. 8. 
Nebytové priestory sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a v správe mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. Pobočka tieto priestory užíva na základe nájomnej zmluvy a na 
základe fakturácie je uhrádzané nájomné.  
 Teplo a TÚV sú dodávané z centrálneho zdroja obytného domu. Elektrina je meraná 
samostatne. Plyn nie je v pobočke zavedený.  
 Priestor je monitorovaný kamerovým systémom napojeným na monitor..  
 Pobočka je  pripojená na pevnú telefónnu linku a internet.  
 
Západný rad 5 

Pobočka je umiestnená v nehnuteľnosti, ktorej vlastníkom je Stavebné bytové družstvo 
Bratislava1. Pracovisku je v danom priestore v nájme na základe zmluvy a nájomné je 
uhrádzané na základe faktúr.  
 Teplo a TÚV sú uvádzané z centrálneho zdroja celej nehnuteľnosti, fakturované 
a uhrádzané na základe lokálneho merania. Elektrina je meraná samostatným elektromerom. 
Plyn nie je v priestoroch zavedený.  

 Priestor je monitorovaný kontrolným kamerovým systémom napojeným na monitor.  
 Pobočka je pripojená na pevnú telefónnu linku a internet.  

 
Medická záhrada 1 – letná čitáreň 

Prevádzkovanie letnej čitárne je zabezpečované v areáli Medickej záhrady v objekte 
„prístrešku“, ktorý je vo vlastníctve Staromestskej knižnice. Objekt nie je napojený na médiá. 
V priestoroch je k dispozícii wifi pripojenie na internet zdarma. 
 
III.3  Technické podmienky 
 K 31.12.2013 mala knižnica 38 počítačov, s výnimkou 2 boli všetky pripojené na 
internet. Používateľom bolo k dispozícii 19 verejných internetových staníc.  
 Aj v roku 2013 knižnica v spolupráci s CVTI SR umožnila čitateľom prístup zdarma 
do databár EBSCO host Research Databases (národná licencia) zo všetkých verejných 
internetových staníc v knižnici.  
 Čitatelia centrálnej knižnice na Blumentálskej ul 10/a so zrakovou nedostatočnosťou 
mali prístup k zvukovým knihám z digitálnej knižnice Slovenskej knižnice pre nevidiacich 
Mateja Hrebendu v Levoči.  
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III.4  Personálne podmienky 
Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný stav) v roku 2013  bol 18, 

z toho 15 vykonávalo knihovnícke činnosti. V službách (vypožičiavanie kníh) pracovalo 11 
zamestnancov.  
 Vedenie knižnice uzavrelo na rok 2013 kolektívnu zmluvu so Základnou organizáciou 
odborového zväzu pracovníkov knižníc SR pri Staromestskej knižnici. Plnenie kolektívnej 
zmluvy sa 2x ročne vyhodnocovalo na členskej schôdzi odborovej organizácie.  
 Blumentálska   2 + 6 
 Karadžičova  1 
 Panenská  4 + 1 
 Záhrebská  2 
 Západný rad  2 
 Medická záhrada 

 
III.5 Mzdová agenda 
 Na základe poverenia miestneho kontrolóra č. 5/2014 z 19.11.2014 na vykonanie  
následnej finančnej kontroly, vykonala zamestnankyňa referátu personálneho a mzdového 
kontrolu v Staromestskej knižnici so zameraním na mzdové prostriedky za obdobie roku 
2013. Kontrolou bolo zistené: 
Organizácia k 31.12.2013 vedie: 
 15 zamestnancov - knihovníčok, z toho: 

- 1 riaditeľka 
- 11 zamestnancov v službách (vypožičiavanie kníh) 
- 2 zamestnancov na spracovanie literatúry 
- 1 zamestnanca na automatizáciu 

 1 administratívnu pracovníčku 
 3 upratovačky (so súbežným pracovným pomerom na čiastočný úväzok) 

Mzdová agenda je spracovaná na počítači s licenčným programom VEMA, 
odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je v súlade s nariadením 
vlády SR č. 578/2009 Z. z. 
 Evidencia vyplatených miezd je doložená rekapituláciami miezd za každý mesiac 
osobitne ako i kópiami výplatných lístkov.  
 Odkontrolované boli mzdové listy všetkých zamestnancov a dohodárov za rok 2013. 
 Mzdy zamestnancov za rok 2013 predstavovali čiastku 136 056,84 Eur, dohody 
o pracovnej činnosti boli vyplatené v čiastke 5 474,04 Eur, dohody o vykonaní práce v sume 
4 888,50 Eur, dohoda o brigádnickej práci študentov vo výške 531,30 Eur. 
 Odvody do poisťovní boli realizované v čiastke 49 321,68 Eur. Odvody poistných 
dávok a dane ako i výplata miezd je realizovaná cez Home banking vo Všeobecnej úverovej 
banke, a.s. Bratislava.  
 Odvody boli skontrolované so zostavou S08 Rozúčtovanie miezd a s výpisom z banky. 
Nakoľko je sledovaný maximálny vymeriavací základ na odvody na zdravotné a sociálne 
poistenie, neboli zistené žiadne nedostatky. 
 Výplatný termín určený na 3-ho v mesiaci bol dodržaný. 
 
III.5.1  Mzdová agenda - nedostatky 
Kontrolou mzdovej agendy neboli zistené žiadne nedostatky.  
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III.6  Stravovanie 
 Staromestská knižnica zabezpečovala stravovanie zamestnancov formou stravovacích 
poukážok. V roku 2013 ich nakupovala u firmy: 
Edenred Slovakia, s.r.o. 
Karadžičova 8 
P.O.BOX 21 
820 15  Bratislava 215    
IČO 31 328 695, 
ktoré je nástupníckou firmou: 
Gastroservis, spoločnosť s ručením obmedzením 
Nevädzova 8 
821 01  Bratislava 
s ktorou bola 20.01.1997 uzatvorená Koncesionárska zmluva o zabezpečení stravovania č. 
9085/97. Zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú.  
 Cena stravovacej poukážky „Ticket Restaurant“ bola v roku 2013 3,00 Eura, pričom 
zamestnanec na jej cenu prispieval sumou 1,50 Eura realizovanú v rámci výplaty mzdy. 
Zostatok hodnoty 1,47 Eura a 0,33 Eura bola hradené zamestnávateľom a zo sociálneho fondu 
v zmysle platnej kolektívnej zmluvy. Od 01.05.2013 bol pomer príspevkov zmenený (1,50 + 
1,70 + 0,20), pričom cena stravného lístku sa nezmenila. 
 Stravovacie poukážky boli zamestnancom distribuované pravidelne mesačne 
a príspevok zamestnanca odpočítaný od výplaty v každom mesiaci.  
 
III.6.1  Stravovanie -  nedostatky 

Napriek tomu, že stravovanie bolo v roku 2013 zabezpečené prostredníctvom platnej 
zmluvy (uzavretej na dobu neurčitú), vzhľadom na skutočnosť, že táto bola uzavretá v roku 
1997, odporúčame prehodnotiť jej podmienky – realizovať nové verejné obstarávanie.  
 
IV. KNIŽNIČNÝ FOND 
 
IV.1  Nákup kníh, vyraďovanie kníh, nakladanie s vyradenou literatúrou 

Staromestská knižnica dopĺňa a spracováva knižničný fond pre všetky svoje pobočky 
centralizovane. K tomuto účelu má knižnica zriadenú 5-člennú akvizičnú komisiu, ktorá na 
základe edičných plánov vydavateľstiev a v spolupráci s kníhkupectvami a distribučnými 
agentúrami realizuje výber a nákup knižničného fondu. 
 Pri výbere a nákupe zohľadňuje univerzálnosť knižničného fondu, počet používateľov 
na jednotlivých pracoviskách a aj potreby, resp. požiadavky čitateľov.  
 Na niektorých pobočkách knižnice sa vyskytujú špecializované služby, napr. 
v centrálnej knižnici na Blumentálskej ul.  má špecializovaný fond literatúry pre zdravotne 
znevýhodnených čitateľov (napr. zrakovo a sluchovo postihnutí čitatelia), v pobočke na 
Panenskej sa sústreďuje fond umenovednej literatúry, v pobočke na Západnom rade je fond 
cudzojazyčnej literatúry.  
 V roku 2013 prírastok knižničného fondu predstavoval 4 309 knižničných jednotiek, 
z toho 2 814 bolo kúpou a 1 495 darom. Celková finančná hodnota získanej literatúry 
predstavovala hodnotu 20 605,97 Eur.  
 Náučná literatúra pre dospelých z celkového prírastku predstavovala 1 150 
knižničných jednotiek, náučná literatúra pre deti a mládež 127 knižničných jednotiek, 
prírastok umenovednej študovne predstavoval 88 knižničných jednotiek (konkrétne z oblasti 
maliarstva, architektúry, sochárstva, fotografie, hudby, výtvarného a divadelného umenia). 
Prírastok odd. cudzojazyčnej literatúry v pobočke na Západnom rade predstavoval 184 



 19 

knižničných jednotiek. Knižničný fond odd. pre zdravotne znevýhodnených používateľov na 
pracovisku Blumentálska  bol navýšený o 8 knižničných jednotiek.  
 Staromestská knižnica zakúpila do odd. pre deti a mládež 16 tematických 
rozprávkových kufríkov, v ktorých sa nachádzajú rozprávkové knihy, didaktické pomôcky 
a spoločenské hry. 
 Celkový stav knižničného fondu k 31.12.2013 predstavoval 136 458 knižničných 
jednotiek vo finančnej hodnote 446 108,53 Eur, konkrétne:  
 
Stav knižničného fondu podľa knižničných jednotiek podľa jednotlivých pobočiek 
 

Pobočka Literatúra pre 
dospelých 

Literatúra pre 
deti 

Špeciálne 
dokumenty Spolu 

Blumentálska 21 037 6 833 146 28 016 
Karadžičova 7 999 3 863 47 11 909 
Panenská  40 262 392 26 40 680 
Záhrebská 21 669 9 491 126 31 286 
Západný rad 15 989 8 453  125 24 567 
Spolu 106 956 29 032 470 136 458 
   
Stav knižničného fondu vyjadrený v € podľa jednotlivých pobočiek:  
 

Pobočka Hodnota KF 
k 31.12.2012 Prírastky Vyradený KF Hodnota KF 

k 31.12.2013 
Blumentálska 95 273,96 4 868,31 266,95 99 875,32 
Karadžičova 39 983,93 1 977,10 23,61 41 937,42 
Panenská 139 581,13 5 959,29 309,27 145 231,15 
Záhrebská 81 668,29 4 010,27 689,34 84 989,22 
Západný rad 70 444,79 3 791,00 160,37 74 075,42 
Spolu 426 952,10 20 605,97 1 449,54 446 108,53 
 
IV.2  Spracovanie knižničného fondu 

Knižničný fond je spracovávaný v elektronickej podobe, ku každej faktúre za 
zakúpené knižničné jednotky, resp. k pokladničnému dokladu je doložený tzv. „Rozpis, 
v ktorom je uvedené číslo faktúry, autor, názov diela, ISBN, prírastkové čísla, jednotková 
cena, počet kusov, cena celkom, ktoré korešpondovali k dokladom o nákupe.  Čitateľom je 
k dispozícii elektronický online katalóg. Knižnica má vypracovaný aj „Zoznam časopisov 
objednávaných do Staromestskej knižnice“, ktorý je prístupný na všetkých pobočkách a je aj 
v elektronickej podobe na webovej stránke  Staromestskej knižnice.  
 
IV.3  Revízia, vyraďovanie a ochrana knižničného fondu 
 Z dôvodu zastaranosti, opotrebovanosti, duplicity a strát zavinených čitateľmi, 
knižnica vyradila z knižničného fondu 1 411 knižničných jednotiek vo finančnej hodnote 
1 449,54 €. Všetky vyradené knižničné jednotky boli vyradené aj z evidencie knižničného 
fondu. Niektoré boli ponúknuté na odpredaj za symbolickú cenu v pobočkách, resp. 
v Bratislavskej burze kníh, príp.  v Staromestskom knižnom kolotoči. Finančné prostriedky za 
takto predané knihy boli riadne prijaté na príjmový účet knižnice.  
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IV.4  Evidencia čitateľov 
V roku 2013 Staromestská knižnica zaregistrovala 5 152 čitateľov, z toho 3 557 dospelých 
a 1 595 čitateľov do 15 rokov.  
 

Dospelí 
Pobočka Deti do    

15 rokov študenti dôchodcovia ostatní dospelí 
spolu 

Spolu 

Blumentálska 472 107 231 284 622 1094 
Karadžičova 206 57 138 111 306 512 
Panenská 0 715 416 486 1617 1617 
Záhrebská 470 51 228 211 490 960 
Západný rad 447 167 93 262 522 969 
Spolu 1595 1097 1106 1354 3557 5152 
 
IV.5  Knižničný fond – nedostatky 
Kontrolou nakúpených knižničných jednotiek a zaevidovaných knižničných jednotiek neboli 
zistené žiadne nedostatky 
 
V. WEBOVÁ STRÁNKA 
 
V.1  Webová stránka – podklady 

Staromestská knižnica má vlastnú webová stránku. Adresa je www.starlib.sk. Stránka 
bola zriadená v roku 2005 na základe objednávky č. 14/2005. Zriadila ju firma: 

EUROIT, s.r.o.,  
Nerudova 53 
821 04  Bratislava 
Ing. Juraj Lovas 
www. euroit.sk 
Podľa informácie riaditeľky Staromestskej knižnice, webovú stránku spravuje interná 

pracovníčka knižnice. Je to umožnené používaním redakčného systému WEBMIN CMS 
(Content Management System). Je to internetová aplikácia, ktorá umožňuje jednoducho 
a rýchlo vytvárať, spracovať internetovú stránku. Používanie redakčného systému WEBMIN 
CMS nevyžaduje znalosť programovania. Stačia základné znalosti z PC.  

 Na titulnej stránke Staromestskej knižnice je prehľadnou formou usporiadaný -  
- Úvod 
- O knižnici, 
- Služby, 
- Katalógy, 
- Pracoviská. 
 
ako aj jednotlivé oblasti 
- Aktuality, 
- výpožičný čas, 
- Online katalóg, 
- Nové knihy, 
- Najčítanejšie knihy, 
- Pre deti a mládež, 
- Pre dospelých, 
- Užitočné linky, 
- Partneri, 
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- Partnerské knižnice, 
- Fotogaléria, 
- Archív. 
 
Po ich otvorení sa ich užívateľ dostane k podrobnejším údajom. Osobitne možno uviesť 
službu „online katalóg“, ktorý obsahuje informácie o dokumentoch, ktoré sa nachádzajú na 
všetkých pracoviskách Staromestskej knižnice. 
 Vyhľadávať sa tu môže podľa 
- autora, 
- názvu, 
- témy, 
- roku vydania, 
- ľubovoľného poľa. 

V ponuke je aj možnosť prekliknúť sa na katalóg knižníc Bratislavského 
samosprávneho kraja. 
 Na web stránke sú uvádzané informácie, ktoré vyžadujú príslušné právne predpisy.  
„Zverejnenia a verejné obstarávania“:  
- zmluvy, 
- objednávky, 
- faktúry, 
- verejné obstarávania. 
 
V.2   Webová stránka – nedostatky 
Samotná web stránka je prevádzkovaná prehľadne, odborne a na vysokej úrovni. Niektoré 
nedostatky obsahového charakteru sú uvedené v iných kapitolách.  
  
VI. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 
 
VI.1   Verejné obstarávanie – podklady 
 Proces verejného obstarávania je upravený zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo 14. 12.2005, ktorý bol neskôr veľa 
krát novelizovaný, naposledy zmenou 34/2014 Z. z.  
 Tento zákon v konkrétnych paragrafoch definuje: 
§ 1 Predmet úpravy – (1) Tento zákon upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, 
zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov 
a správu vo verejnom obstarávaní. Zároveň aj v odstavcoch  (2), (3), (4) vyčleňuje oblasti, 
ktorých sa zákon netýka.  
 
(3) Tento zákon sa nevzťahuje ani na podlimitnú zákazku, ktorej predmetom je  
a) činnosť znalca, tlmočníka alebo prekladateľa na účely občianskeho súdneho konania, 
trestného konania vrátane pripravného konania, správneho konania, rozhodcovského konania 
alebo iného obdobného konania, odborná činnosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby na 
účely trestného konania vrátane prípravného konania a odborná činnosť prizvanej osoby na 
účely kontrolnej činnosti alebo na účely správneho konania a odborná činnosť fyzickej osoby 
alebo právnickej osoby na účely štátnej expertízy podľa osobitného predpisu, 
b) nadobúdanie knižničných fondov. 
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Ku kontrole bol predložený „Interný predpis č. 2/2009 – Postupy Staromestskej 
knižnice pri verejnom obstarávaní“, ktorý nadobudol účinnosť od 01.07.2009. Platil aj 
v kontrolovanom roku 2013.  
 Podľa dostupných informácií Staromestská knižnica v kontrolovanom období 
neabsolvovala žiadne verejné obstarávanie.  
 Podstatný pri obstarávaní bol nákup kníh, ktorý je, ako je uvedené vyššie vyňatý zo 
zákona.  
 
VI.2   Verejné obstarávanie – nedostatky 
  Na webovej stránke Staromestskej knižnice v časti Zverejňovanie a verejné 
obstarávanie – verejné obstarávanie sú uvádzané dokumenty  Súhrnná správa o zákazkách 
s hodnotou nad 1 000 Eur. Táto povinnosť bola definovaná až v zákone č. 34/2014 
s účinnosťou od 24.02.2014. V správach sú uvádzané aj nájmy za jednotlivé pobočky. 
Priestory pobočiek sú však v správe Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, a preto ich 
nemožno verejne obstarávať. Uvádzané zabezpečovanie stravných lístkov je na základe 
zmluvy z r. 1997.  
 
VII. SŤAŽNOSTI A PETÍCIE 
  
VII.1  Sťažnosti a petície – podklady 
 Riešenie problematiky sťažností je upravené zákonom č. 9/2010 Z. z. zo 14.12.2009 
(zákon o sťažnostiach) v znení neskorších predpisov, kde sa okrem iného uvádza:  
§ 1 Tento zákon upravuje postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom 
oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti alebo prekontrolovania sťažnosti.  
§ 2  (1) Podľa tohto zákona postupujú orgány verejnej správy, ktorými sú  
a) orgány štátnej správy a nimi zriadené organizácie, 
b) orgány územnej samosprávy a nimi zriadené organizácie, 
c) osoby, ktorým zákon zveril rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch alebo 
povinnostiach iných osôb.  
(2) Podľa tohto zákona postupujú aj iné orgány Slovenskej republiky, ak osobitný predpis 
neustanovuje inak.  
§ 3 (1) Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len „sťažovateľ“), 
ktorým 
a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa 
domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou (ďalej len „činnosť“) orgánu 
verejnej správy, 
b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých 
odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy. 
(2) Podanie sa posudzuje podľa obsahu. 
(3) Ak podanie obsahuje viacero častí, z ktorých  
a) niektoré nie sú sťažnosťou podľa § 4, orgán verejnej správy vybaví ako sťažnosť iba tie 
časti podania, ktoré sú sťažnosťou podľa tohto zákona; časti podania, ktoré nie sú sťažnosťou, 
orgán verejnej správy sťažovateľovi nevráti a v oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti 
uvedie dôvody ich neprešetrenia,  
b) všetky sú sťažnosťami podľa tohto zákona, avšak na vybavenie niektorých nie je orgán 
verejnej správy príslušný, vybaví iba tie časti sťažnosti, na ktorých vybavenie je príslušný; 
ostatné časti sťažnosti postúpi podľa § 9 orgánu verejnej správy príslušnému na ich 
vybavenie.  
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Zákon ďalej uvádza čo nie je posudzované ako sťažnosť (§ 4) 
V ďalších paragrafoch upravuje problematiku najmä v oblastiach:  

- utajenie totožnosti sťažovateľa   § 8 
- prijímanie sťažností    § 10 
- príslušnosť na vybavenie sťažností   § 11 
- lehoty na vybavenie sťažností  § 13 
- počítanie lehôt    § 14 
 

V § 26 ods. (3) bola stanovená povinnosť pre verejnú správu: „vybavovanie sťažností orgán 
verejnej správy upraví vnútorným predpisom podľa § 11 ods. 1 do šiestich mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tohto zákona“.  
 Mestská časť si splnila túto povinnosť vydaním Rozhodnutia č. 21 starostu mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 29.07.2010 a následne novelizované Rozhodnutím č. 
1/2013 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo 14.01.2013 o postupe pri 
vybavovaní sťažností.  

Problematiku petícií upravuje zákon č. 85/1990 Zb o petičnom práve  z 27.03.1990 
v znení neskorších predpisov. Zákon v 10 paragrafoch definuje okrem iného  

- petičný výbor     § 3 
- zhromažďovanie podpisov pod petíciu  § 4 
- podanie a vybavenie petície    § 5 
ako aj 
- súčinnosť pri vybavovaní petície   § 6a  
 

Ku kontrole bol predložený „Interný predpis č. 3/2008 – Zásady postupu pri prijímaní, 
evidovaní a vybavovaní sťažností fyzických a právnických osôb a postupu pri vybavovaní 
petícií v podmienkach Staromestskej knižnice, platné od 01.08.2008 a „Interný predpis č. 
2/2013 – Zásady postupu pri vybavovaní sťažností a petícií v podmienkach Staromestskej 
knižnice platné od 01.10.2013“. 

V rámci kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2013, ktorá bola vykonaná 
miestnym kontrolórom v I. polrok 2014 bola oslovená aj Staromestská knižnica. Podľa údajov 
poskytnutých Staromestskou knižnicou nebola v roku 2013 doručená žiadna sťažnosť, ani 
petícia. Z kontroly bola vypracovaná Správa č. 2/2014 a táto bola prezentovaná na Miestnom 
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 15.04.2014 a následne zobratá na 
vedomie  uznesením č. 54/2014. 
 
VII.2. Sťažnosti a petície - nedostatky 
 Vzhľadom na skutočnosti uvedené vyššie, neboli v uvedenej problematike zistené 
žiadne nedostatky.  
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VIII. ZÁVER 
 Nedostatky, ktoré boli zistené pri kontrole sú uvedené v príslušných kapitolách správy. 
Napriek tomu, že zo strany kontrolného orgánu neboli zistené závažné porušenia zákona, 
predpisu, normy, je treba spomenutým oblastiam venovať primeranú pozornosť.  
 Záverom možno oceniť ústretovosť pri poskytovaní vyžiadaných potrebných údajov 
zo strany vedenia Staromestskej knižnice, ako aj jednotlivých zamestnancov a ich ochotu – 
snahu v budúcnosti nedostatky odstrániť.  
 Z prerokovania Správy č. 4/2014 o výsledku následnej finančnej kontroly bola 
vypracovaná Zápisnica č. 4/2014 o prerokovaní správy o výsledku následnej finančnej 
kontroly. V závere zápisnice bolo v súlade s príslušnými zákonmi uložené prijať konkrétne 
opatrenia na odstránenie nedostatkov a tieto v určenom termíne splniť a o splnení informovať 
kontrolný orgán formou správy.  
 
 
 
 


