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Vec: Prevádzkové problémy Staromestskej knižnice s budovou na Blumentálskej 10/a  
 
 
 Vážený pán prednosta, 
   
  na základe rokovania kultúrnej komisie Mestskej �asti Bratislava – Staré Mesto, ktoré 
sa uskuto�nilo d�a 27.9.2007 v priestoroch Staromestskej knižnice na Blumentálskej 10/a, 
predkladám stru�ný komentár k prevádzkovým problémom Staromestskej knižnice 
 s budovou na Blumentálskej 10/a, kde je umiestnená centrálna knižnica (oddelenie pre 
dospelých, oddelenie pre deti a mládež, oddelenie dopl�ovnia, spracovania a ochrany 
knižni�ných fondov, oddelenie automatizácie, oddelenie ekonomicko-technické a kancelária 
riadite�ky).  

� Vlastníkom budovy (postavená v roku 1987-1988, slávnostné otvorenie knižnice 9. 
júna 1988) je Hlavné mesto SR Bratislava. Pod budovou knižnice sa nachádzajú 
garáže, ktoré sú v osobnom vlastníctve. Staromestská knižnica má s Hlavným 
mestom SR uzatvorenú zmluvu o nájme nebytového priestoru �. 078304710400  zo 
d�a 23.7.2004 na dobu neur�itú  (predtým vždy na 10 rokov). Výška ro�ného 
nájomného je 57 095,-- Sk.  

� Prevádzkové problémy, ktoré treba urgentne rieši�: 
1) kúrenie - realizácia samostatnej plnovej prípojky pre knižnicu. V sú�asnosti 

v štádiu riešenia. Zabezpe�uje Magistrát hl. mesta. Realizácia by sa mala po 2 
ro�ných s�ažnostiach a urgenciách zo strany Staromestskej knižnice dorieši� 
v októbri 2007. 

2) Oprava a zateplenie zatekajúcej plochej strechy so svetlíkmi. Opravu urgujeme 
3 roky, zateká cez svetlíky do centrálnej poži�ovne a kancelárie riadite�ky. 
Takže ke� prší, pohybujú sa naši �itatelia doslova medzi kastrólmi. Strechu 
a zatekajúce svetlíky sa pracovníci Magistrátu hl. mesta v roku 2006 snažili 
opravi�, ale s nulovým výsledkom – zateká na�alej. 

3) Výmena okien a dverí z centrálnej poži�ovne na terasu. Okná sú 20 ro�né, 
netesnia. Dvere na nekrytú terasu sú v takom stave, že ke� sa do nich silnejšie 
zaprieme, bez problémov sa dostaneme do knižnice, nepomôže ani 
bezpe�nostný systém napojený na políciu.  

4) Vybudovanie bezbariérového prístupu pre našich znevýhodnených �itate�ov, 
rekonštrukcia vstupného schodiš�a a zábradlia. 

5) rozšírenie �itate�ských priestorov využitím terasy  – rozšírenie po�tu študijných 
miest, zriadenie oddychovej zóny, priestoru  na organizovanie kultúrno-
vzdelávacích podujatí.  



Vzh�adom k �ažkopádnosti riešenia prevádzkových problémov zo strany hlavného 
mesta (riešenie problémov knižnice, ktorej zria�ovate�om je mestská �as� Staré Mesto nie je 
a nebude pre hlavné mesto nikdy strategickou prioritou, naviac mesto má dos� problémov 
s riešením situácie Mestskej knižnice, ktorej je zria�ovate�om) si dovo�ujem navrhnú� rieši� 
situáciu zverením budovy do správy Mestskej �asti Staré Mesto, prípadne dohodou Mestskej 
�asti Staré Mesto s Hlavným mestom o spolufinancovaní investícií do tejto budovy.  

Staromestská knižnica poskytuje kvalitné služby verejnosti už 50 rokov (v roku 2008 
oslávi 50. výro�ie svojho vzniku) a podie�a sa na rozvoji vzdelanostnej a kultúrnej úrovne 
obyvate�ov Bratislavy, o �om sved�ia i výsledky, ktoré stabilne v posledných rokoch 
dosahuje (cca 6000 �itate�ov, cca 370 000 výpoži�iek ro�ne, organizovanie množstva 
kultúrno-vzdelávacích podujatí pre všetky vekové kategórie používate�ov). 

Vážený pán prednosta, verím, že sa nám spolo�ným úsilím tieto problémy podarí 
odstráni� k spokojnosti našich �itate�ov, najmä obyvate�ov Bratislavy - Starého Mesta. 

S pozdravom 
 
 
 
 

        
 

PhDr. Judita Kopá�iková 
riadite�ka 
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