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Úvodom k adresáru 
 

V Bratislave, hlavnom meste Slovenskej republiky, poskytuje služby 18 verejných 
knižníc, z toho je 1 regionálna, 4 mestské, 7 obecných knižníc s profesionálnym 
zamestnancom a 6 obecných knižníc s neprofesionálnym zamestnancom. 
 
Funkciu regionálnej knižnice pre mesto Bratislava plní Mestská knižnica v Bratislave. Funkciu 
mestských knižníc pre mestské časti Bratislava 1, 2, 3, 5 plnia knižnice s právnou 
subjektivitou: Staromestská knižnica, Knižnica Ružinov, Knižnica Bratislava-Nové Mesto 
a Miestna knižnica Petržalka. Funkciu obecnej knižnice s profesionálnym zamestnancom 
plnia miestne knižnice bez právnej subjektivity. Za obecnú profesionálnu knižnicu považujeme 
takú, v ktorej má knihovník pracovný úväzok aspoň 0,5 úväzku. Svojou činnosťou pokrývajú 
mestské časti Dúbravka, Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Rača, Vajnory, Karlova Ves a 
Devínska Nová Ves. Funkciu obecnej knižnice s neprofesionálnym zamestnancom, kde 
zamestnanec pracuje na nižší ako polovičný pracovný úväzok, plnia miestne knižnice bez 
právnej subjektivity. Svojou činnosťou pokrývajú mestské časti Devín, Lamač, Záhorská 
Bystrica, Jarovce, Rusovce a Čunovo. 
 
 V čase uzávierky tohto adresára sú dve knižnice (Miestna knižnica Lamač a Miestna 
knižnica Rusovce) z dôvodu sťahovania zatvorené. Informácie o ich sprístupnení verejnosti 
budú publikované na webových stránkach zriaďovateľov, príslušných miestnych úradov. 
Poskytnú ich aj prednostovia úradov na telefónnych číslach nachádzajúcich sa pri oboch 
knižniciach. 

 
Adresár podrobne zachytáva existenciu verejných knižníc v Bratislave, ich pracoviská 

a pobočky, prevádzkovú dobu – výpožičný čas, poplatky za služby, nové prvky v činnosti 
(bezbariérové prístupy, boxy na vrátenie kníh, propagácia služieb na sociálnej sieti Facebook). 
Spracovaný bol na podklade štatistických ročných výkazov o knižnici za rok 2014, webových 
stránok knižníc a konzultácií v roku 2015 so zamestnancami a zástupcami knižníc.  

 
Dúfame, že adresár pomôže každému, kto bude v Bratislave hľadať akúkoľvek verejnú 

knižnicu. Ku každej z nich máte blízko, v každej z nich nájdete príjemných ľudí a množstvo 
informácií skrytých v knižnom bohatstve. 
 

Zostavovateľka 
 

 
V Bratislave dňa 02. 11. 2015 
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Riaditeľ:  Mgr. Juraj Šebesta, PhD. 

E-mail:  juraj.sebesta@mestskakniznica.sk     
Námestníčka riaditeľa: Mgr. Marta Marková 
E-mail:   marta.markova@mestskakniznica.sk    
Adresa:  Klariská č. 16, 814 79 Bratislava 1 
Telefón:  02/54 43 51 48, 02/54 43 32 44 - 6  
Fax:   02/54 43 51 48 
E-mail knižnice:  bratislava@mestskakniznica.sk 
  info@mestskakniznica.sk       
URL:    www.mestskakniznica.sk    
 

 

 INFOGATE, online katalóg knižníc Bratislavského samosprávneho kraja 
na webovej stránke 

 
Úsek metodiky a koordinácie 
Vedúca úseku:  Mgr. Eva Šulajová 
Telefón:   02/20 30 10 15 
E-mail: eva.sulajova@mestskakniznica.sk   
 
 

PRACOVISKÁ:  
 

Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská č. 5* 
Vedúca úseku:   Dana Čelková 
Telefón:   02/54 43 13 16 
E-mail:    veduca.krasna@mestskakniznica.sk    
E-mail úseku:   vypozicky.laurinska@mestskakniznica.sk   

*Na Laurinskej č. 5 môžete použiť  na vrátenie výpožičiek mimo výpožičných hodín box na vrátenie 

kníh. 
 

Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska č. 3* (vchod cez Kapucínsku č. 1) 
Vedúca úseku:  Mgr. Alexandra Ďuricová 
Telefón:   02/20 30 10 33  
E-mail:   alexandra.duricova@mestskakniznica.sk   
E-mail úseku:  vypozicky.detska@mestskakniznica.sk 

*Na Kapucínskej č. 3 môžete použiť  na vrátenie výpožičiek mimo výpožičných hodín schránku 

na vrátenie kníh. 
 

Úsek náučnej literatúry 
Vedúci úseku:           Mgr. František Brunner 
Telefón - spojovateľ: 02/54 43 32 44 - 6 
E-mail:    frantisek.brunner@mestskakniznica.sk    

VEREJNÉ KNIŽNICE V BRATISLAVE 

Okres Bratislava 1 

Online katalóg na webovej stránke 

Knižnica je na Facebooku 

Mestská 
knižnica 
v Bratislave 

mailto:juraj.sebesta@mestskakniznica.sk
mailto:marta.markova@mestskakniznica.sk
mailto:bratislava@mestskakniznica.sk
mailto:info@mestskakniznica.sk
http://www.mestskakniznica.sk/
mailto:eva.sulajova@mestskakniznica.sk
mailto:veduca.krasna@mestskakniznica.sk
mailto:vypozicky.laurinska@mestskakniznica.sk
mailto:alexandra.duricova@mestskakniznica.sk
mailto:vypozicky.detska@mestskakniznica.sk
mailto:frantisek.brunner@mestskakniznica.sk
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- Oddelenie odbornej literatúry, Klariská č. 16 
Telefón:   02/20 30 10 25 
E-mail oddelenia:    vypozicky.odborna@mestskakniznica.sk 

  
- Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých, Klariská č. 16 (do oddelenia je prístup 

výťahom, vstup je označený zvukovým majákom) 
Telefón:   02/20 30 10 24 
E-mail oddelenia:    nevidiaci@mestskakniznica.sk   

 

- Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska č. 1 
Telefón:   02/20 30 10 44 
E-mail oddelenia:    vypozicky.hudobna@mestskakniznica.sk 

 
 

Výpožičné hodiny: 
 
 Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská č. 5, 
 Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska č. 3 (vchod cez Kapucínsku č. 1),  
 Úsek náučnej literatúry: Oddelenie odbornej literatúry, Klariská č. 16 a Oddelenie 

hudobnej a umenovednej literatúry s Galériou Artotéka, Kapucínska č. 1 
 

8:00 –  19:00 (pondelok – piatok) 
 
 Úsek náučnej literatúry – Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých, Klariská č. 16,  

2. poschodie, vstup výťahom: 
utorok: 10:00 – 16:00 
streda: 14:00 –  18:00 (len pre organizované podujatia a žiakov ZŠI) 
štvrtok: 12:00 – 18:00  

 

 Letná čitáreň U červeného raka, Michalská č. 26, vstup cez drevenú bránu 

barokového domu. Cez kamenný portál a predbránie sa návštevník dostane 
ku schodom, ktoré vedú dole na úroveň bývalej priekopy. Čitáreň s voľným vstupom je 
prístupná pre verejnosť od pondelka do soboty v mesiacoch máj až august. Má 
bezbariérové toalety. 

 
Vedúca: Dana Čelková 
Tel.: 02/544 31 316  
Mobil do čitárne: 0911 964 038  

 
 Pondelok - piatok:  10:00 – 20:00 

Sobota:   10:00 – 18:00 
 
Registrácia:   

 deti do 15 rokov, ZŤP, zrakovo znevýhodnení                                          
a poberatelia dávok v hmotnej núdzi .......  bezplatne  

 žiaci SŠ a študenti VŠ denného štúdia....... 2,80 €  

 dospelí ...................................................... 4,00 €  

 starobní dôchodcovia ............................... 2,00 €  

 právnická osoba ........................................  8,00 €  

 
Čitateľský preukaz platí pre všetky pracoviská. 

mailto:vypozicky.odborna@mestskakniznica.sk
mailto:nevidiaci@mestskakniznica.sk
mailto:vypozicky.hudobna@mestskakniznica.sk
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Služby:  
 

 Výpožičné služby: prezenčné, absenčné, medziknižničné.  

 Ústne faktografické a bibliografické informácie. 

 Elektronické informačné služby:  
- prístup k zdrojom informácií na internete a on-line katalógom knižníc, 
- služba Spýtajte sa knižnice,   
- prístup k externým bibliografickým a plnotextovým databázam EBSCO 

a SpringerLink,  
- tlač textových dokumentov, 
- skenovanie v Oddelení hudobnej a umenovednej literatúry, formát A4, A3, 
- WiFi zóna v každej študovni, na nádvorí Klariská 16, v priestore Pod knižnicou 

a v letnej čitárni U červeného raka. 

 Špeciálne knižnično-informačné služby za poplatok podľa platného cenníka:  
- rešeršné služby,  
- kopírovacie služby z dokumentov knižnice, 
- väzba diplomových, rigoróznych a dizertačných prác, oprava kníh, viazanie kníh, 

ročníkov časopisov, zbierok zákonov a pod. 

 Kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia na pracoviskách knižnice: besedy, 
prezentácie nových kníh, výstavy, exkurzie, projekty pre deti, koncerty atď. 

 Príprava projektov pre deti a mládež:  Bratislava, moje mesto (literárno-výtvarná súťaž 
pre bratislavských školákov), Čítanie, čo nenudí (dramatizované čítanie v podaní 
profesionálnych hercov), V krajine Malého princa, jarné aj jesenné prázdniny v knižnici 
a pod.   

 Všetky podujatia – aj tie, ktoré sa konajú počas kultúrneho leta v letnej čitárni 
U červeného raka – sú verejnosti voľne prístupné. 

 Služby pre zrakovo a inak zdravotne znevýhodnených občanov: výpožičné služby 
zvukových kníh a ďalších špeciálnych dokumentov a časopisov (prezenčné, absenčné), 
poradenské a  konzultačné služby, možnosť využívania kazetového magnetofónu, 
televíznej lupy Voyager na zväčšenie čiernotlače a Pichtovho písacieho stroja, online 
katalóg s ozvučením, počítač s hlasovým výstupom a skenerom s prístupom na internet, 
počúvanie DAISY na prehrávači Plextalk. 

 Podujatia pre zrakovo a inak zdravotne znevýhodnených používateľov v Oddelení pre 
nevidiacich a slabozrakých, napr. Kino pre nevidiacich a slabozrakých, Čítajme spolu 
(integrovaný cyklus podujatí pre zdravé a zrakovo a inak zdravotne znevýhodnené deti, 
Svet pána Brailla a pod. 

 Prezenčné sprístupňovanie zvukových a audiovizuálnych dokumentov v Oddelení 
hudobnej a umenovednej literatúry. 
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Riaditeľka: PhDr. Judita Kopáčiková  
E-mail:  riaditel@starlib.sk   
Adresa: Blumentálska č. 10/a,         
              814 41 Bratislava 1 
Telefón:  02/55 42 22 68, 02/55 64 24 37 
Fax:     02/55 42 22 68 
E-mail knižnice: kniznica@starlib.sk   
URL:   www.starlib.sk    
 

 
 
 
 
 

 INFOGATE, online katalóg knižníc Bratislavského samosprávneho kraja 
na webovej stránke 

 
 

Knižnica je na Facebooku 
  
 

Pracoviská: 
 

Blumentálska č. 10/a:  telefón: 02/ 55 42 22 68  – bezbariérový prístup ku knižnici, 
Karadžičova č. 1: telefón: 02/ 52 92 11 04, 
Panenská č. 1: telefón: 02/ 54 41 18 74, 
Záhrebská č. 8: telefón: 02/ 52 49 16 33,  
Západný rad č. 5: telefón: 02/ 54 77 37 32. 

 

Prístup na internet je zabezpečený v každej pobočke. 
 

Študovne: pobočka na Panenskej ul. č. 1 (všeobecná a umenovedná) + počítačová učebňa. 
Oddelenie cudzojazyčnej literatúry: pobočka Západný rad č. 5. 
 

Výpožičné hodiny:  
 

 Blumentálska č. 10/a*, Karadžičova č. 1, Záhrebská č. 8*, Západný rad č. 5* 
 

12:00 – 18:30 (pondelok, streda, štvrtok),  
10:00 – 15:30 (utorok, piatok).

 

*Na pracoviskách Blumentálska 10/a, Záhrebská 8, Západný rad 5 môžete použiť  na vrátenie výpožičiek 

mimo výpožičných hodín bibliobox. 

 
 Panenská č. 1 * 

 

08:00 – 18:30 (pondelok, streda, štvrtok), 
08:00 – 15:30 (utorok, piatok). 
 

* Na pracovisku Panenská 1 môžete použiť  na vrátenie výpožičiek 24 hodín denne bibliobox. 

 Letná čitáreň Medická záhrada s bezplatným Wifi pripojením na internet je 
sezónnym pracoviskom, ktoré je prístupné pre verejnosť zadarmo každý rok od júna 
do konca augusta v Medickej záhrade pri zadnom vchode z Poľnej ulice: 

 

Online katalóg na webovej stránke 

 

Staromestská 
knižnica  

mailto:riaditel@starlib.sk
mailto:kniznica@starlib.sk
http://www.starlib.sk/
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10:00 – 18:00 (pondelok - nedeľa). 
 
Knižnica v letnej čitárni Medická záhrada počas celého roka prevádzkuje samoobslužný knižný 
domček. V letnom období ho prevádzkuje aj na kúpalisku Búdková cesta. 

 
Registrácia:    

 dospelí   4,00 € 

 študenti, seniori nad 60 rokov, rodičia na materskej dovolenke 2,00 €  

 držitelia Karty staromestského seniora (zľava 20 %) 1,60 € 

 ZŤP 1,00 €  

 deti do 15 rokov 1,00 €  
          

Služby:  

 Výpožičné služby: prezenčné, absenčné, medziknižničné. 

 Centrum pre deti a mládež v centrálnej knižnici na Blumentálskej 10/a, prístupný X-box 
so senzorom na pohybové hry.  

 Požičiavanie tematických rozprávkových kufríkov pre deti v oddeleniach pre deti 
a mládež vo všetkých pobočkách, okrem Panenskej 1. 

 Požičiavanie spoločenských hier. 

 Ústne faktografické a bibliografické informácie. 

 Elektronické informačné služby:  

- elektronické knihy na e-čítačkách, 
- prístup k zdrojom informácií na internete a on-line katalógom knižníc 

pre registrovaných čitateľov 1 hodina bezplatne, pre neregistrovaných čitateľov 
za poplatok, 

- prístup k elektronickým knihám z databázy EBSCO, 
- tlač textových dokumentov za poplatok,  
- kopírovanie súborov za poplatok.  

 

 Kurzy informačnej gramotnosti pre seniorov, tréningy pamäti pre seniorov (manipulačný 
poplatok za kurz 10,00 €). 

 

 Špeciálne knižnično-informačné služby:  

- prístup pre nevidiacich a slabozrakých používateľov k digitálnej knižnici 
Slovenskej knižnice pre nevidiacich a slabozrakých Mateja Hrebendu v Levoči, 

- počítač s hlasovým výstupom JAWS, 
- bibliograficko-informačné služby, 
- reprografické služby z dokumentov knižnice za poplatok, 
- referenčné služby.  

 

 Organizovanie vzdelávacích a kultúrno-výchovných podujatí: 

-  programy na podporu čítania,  
-  informačná výchova detí a mládeže,  
-  informačná výchova seniorov,  
-  besedy a stretnutia s tvorcami kníh, 
-  výstavy. 
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Riaditeľka:  PhDr. Darina Horáková  
E-mail:  riaditel@kniznica-ruzinov.sk   
Adresa:  Tomášikova č. 25, 821 01 Bratislava 2 
Telefón:  02/44 45 47 04, 02/44 45 61 70 
Fax:   02/44 45 60 36 
E-mail knižnice: kniznica@kniznica-ruzinov.sk  
URL:   www.kniznica-ruzinov.sk 
 
 

 

  

         INFOGATE, online katalóg knižníc Bratislavského samosprávneho kraja 
na webovej stránke 
    

Knižnica je na Facebooku 
 

Pracoviská: 
 

Miletičova č. 47  telefón: 02/53 41 21 04 kr-mileticova@kniznica-ruzinov.sk 
Ústredná knižnica   

 
Tomášikova č. 25  telefón: 02/44 45 47 06 kr-tomasikova@kniznica-ruzinov.sk  

pobočka  
 
Bachova č. 7 telefón: 02/43 33 74 41 kr-bachova@kniznica-ruzinov.sk 

pobočka  
 
SIC Zimná č. 1   telefón: 02/43 42 11 21 kr-zimna@kniznica-ruzinov.sk    

Seniorské informačné centrum - pobočka (bezbariérová)  
 

Na úvrati č. 52  telefón: 02/43 42 02 71 kr-trnavka@kniznica-ruzinov.sk  
pobočka  

Výpožičné hodiny 
 

 Ústredná knižnica Miletičova č. 47: 
 
  08:00 – 19:00 (pondelok, streda, štvrtok), 

08:00 – 16:00 (utorok), 
11:00 – 16:00 (piatok. 

 
 Tomášikova č. 25, Bachova č. 7, Zimná č. 1, Na úvrati č. 52: 
 
12:00 – 18:00 (pondelok, streda, štvrtok), 
10:00 – 16:00 (utorok), 
12:00 – 16:00 (piatok). 

Okres Bratislava 2 

Online katalóg na webovej stránke 

 

Knižnica 
Ružinov 

mailto:riaditel@kniznica-ruzinov.sk
mailto:kniznica@kniznica-ruzinov.sk
http://www.kniznica-ruzinov.sk/
mailto:kr-mileticova@kniznica-ruzinov.sk
mailto:kr-tomasikova@kniznica-ruzinov.sk
mailto:kr-bachova@kniznica-ruzinov.sk
mailto:kr-zimna@kniznica-ruzinov.sk
mailto:kr-trnavka@kniznica-ruzinov.sk
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Registrácia na 12 mesiacov:   
 

 čitatelia nad 15 rokov:  4,00 € 

 študenti, dôchodcovia, invalidi: 2,00 € 

 deti do 15 rokov a dospelí v hmotnej núdzi: bezplatne  
 
Služby:  

 Výpožičné služby: prezenčné, absenčné.  

 Ústne faktografické a bibliografické informácie.  

 Informačná výchova.  

 Kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia.  

 Elektronické informačné služby:  
- internet v Ústrednej knižnici na Miletičovej č. 47 a na pobočke Zimná č. 1,  
- tlač textových dokumentov, 
- kopírovanie súborov.  

 Kopírovacie služby na všetkých pracoviskách z dokumentov knižnice za poplatok.  

 Príležitostný predaj starších časopisov. 

 Predaj publikácií z vlastnej edičnej činnosti. 
 

 
 
 
Zodpovedný pracovník: Helena   Mayerová  
Adresa:        Latorická 4, 821 07 Bratislava 214 
Telefón:       02/45 24 81 29 
Fax:               02/45 24 82 64  
E-mail knižnice: kniznica@mupb.sk  
URL: http://www.biskupice.sk/sk/Kniznica.html  
 
 

 
 
 

 
Pracoviská: 

Latorická č. 4  telefón: 02/45 24 81 29 bezbariérový vstup do knižnice, bezbariérové  
toalety 
 
Biskupická č. 1  telefón: 02/45 24 10 91 

 
Výpožičné hodiny: 

 
 Latorická č. 4 

12:00 – 18:00 (pondelok, streda, štvrtok) 
10:00 – 16:00 (utorok) 
12:00 – 16:00 (piatok) 
 

Online katalóg na webovej stránke 

Miestna 
knižnica 
Podunajské 
Biskupice 

mailto:kniznica@mupb.sk
http://www.biskupice.sk/sk/Kniznica.html
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 Biskupická č. 1 
13:00 – 19:00 (pondelok, streda, štvrtok) 
10:00 – 16:00 (utorok) 
12:00 – 16:00 (piatok) 

 
Registrácia:    

 deti do 15 rokov  1,00 €   

 študenti, dôchodcovia  1,40 €   

 dospelí   2,40 €   
 
Služby:  

 Výpožičné služby: prezenčné, absenčné. 

 Ústne faktografické a bibliografické informácie. 

 Informačná výchova. 

 Kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia. 

 Internet: pre čitateľov bezplatne. 

 Oddelenie maďarskej literatúry – pobočke Biskupická 1. 

 Počas letných mesiacov je v prevádzke letná čitáreň na terase pobočke Latorická 4. 
 

 
Pracovníčky knižnice: 

Alena Stanová a PhDr. Tatiana Compelová 
Adresa:  Bodvianska č. 4, 821 07 Bratislava 214 
Telefón:  02/45 52 40 47 
E-mail knižnice:  kniznica@vrakuna.sk  
URL:      www.vrakuna.sk     
 
Zodp. prac.: Mgr. Magdaléna Bartáková  
Telefón:  02/40 20 48 60 (vedúca referátu kultúry, 
športu a školského úradu Miestneho úradu 
Bratislava-Vrakuňa) 
E-mail: magdalena.bartakova@vrakuna.sk   
 

 
 

   Bezbariérový prístup ku knižnici 
Výpožičné hodiny: 

Pondelok    13:00 –18:00 
Utorok     10:00 –12:00 13:00 –16:00 
Streda     13:00 –18:00 
Štvrtok        13:00 –16:00 
Piatok     13:00 –16:00 

 
Registrácia:    

 deti do 15 rokov  1,00 €   

 dôchodca, študent, ZŤP 2,00 €   

 dospelí   3,00 €   

Online katalóg na webovej stránke 

 

Miestna 
knižnica 
Vrakuňa 

mailto:kniznica@vrakuna.sk
http://www.vrakuna.sk/
mailto:magdalena.bartakova@vrakuna.sk
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Služby:  

 Výpožičné služby: prezenčné, absenčné.  

 Ústne faktografické a bibliografické informácie. 

 Informačná výchova. 

 Kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia. 

 Internet: pre registrovaných čitateľov bezplatne.  

 Špeciálne knižnično-informačné služby: kopírovanie dokumentov z fondu knižnice 
za poplatok. 

 Elektronické informačné služby: 

- prístup k zdrojom informácií na internete a on-line katalógom knižníc, 

- tlač textových dokumentov za poplatok.   

     

 
 
 
Riaditeľka: Mgr. Jana Vozníková 
Adresa:        Pionierska č. 12, 831 02 Bratislava 3 
Telefón:       02/44 25 39 85 
Fax:           02/44 25 41 15 
E-mail knižnice: kbnm@kbnm.sk   
URL:   http://www.kbnm.sk   
 

 
  Všetky pracoviská majú bezbariérový prístup 
 
 

 INFOGATE, online katalóg knižníc Bratislavského samosprávneho kraja 
na webovej stránke 
 
Pracoviská: 

 

Centrálna knižnica Pionierska č. 12 * – telefón: 02/44 25 39 85 
- Oddelenie beletrie s čitárňou periodík pre dospelých. 
- Knižnično-informačné a voľno časové centrum pre deti a mládež.  
- Oddelenie odbornej literatúry a študovňa odbornej literatúry. 
- Cudzojazyčný kabinet. 
- Hudobný kabinet. 

 
* V Centrálnej knižnici na Pionierskej č. 12 môžete použiť  na vrátenie výpožičiek 24 hodín 
denne bibliobox. 
 

Okres Bratislava 3 

Online katalóg na webovej stránke 

 

Knižnica 
Bratislava – 
Nové Mesto 

mailto:kbnm@kbnm.sk
http://www.kbnm.sk/
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Pobočka Kutuzovova č. 15/a   telefón: 02/44 25 76 97 
Služby pre deti, mládež a dospelých 
 
Pobočka Stromová č. 18  telefón: 02/54 77 10 51  
Služby pre deti, mládež a dospelých 
 
Pobočka Koliba, Jeséniova č. 51 telefón: 02/54 79 10 07 
Služby pre deti, mládež a dospelých 

 
 Pobočka Vernosť, Nobelova 30 telefón: 02/44 25 20 02 
         Služby pre deti, mládež a dospelých  
 

Výpožičné hodiny 
 

 Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok 

Centrálna knižnica, 
Pionierska č. 12 

13:00 –19:00 13:00 –16:30 13:00 –19:00 13:00 – 19:00 09:00 –16:30 

Kutuzovova č. 15/a 12:00 – 18:00 13:00 – 16:30 12:00 – 18:00 12:00 –18:00 
09:00 – 12:00 
13:00 – 16:30 

Stromová č. 18 12:00 – 18:00 13:00 – 16:30 12:00 –18:00 12:00 –18:00 
09:00–12:00         
13:00 – 16:30 

Koliba, Jeséniova č. 
51 

09:00 – 17:00 – 09:00 –17:00 – – 

Nobelova č. 30  
12:00 – 18:00 13:00 – 16:30 

09:00 – 12:00 
13:00 – 17:00 

12:00 – 18:00 
09:00 – 12:00 
13:00 – 16:30 

 
Registrácia:    

 dospelí 4,00 € 

 seniori s preukazom člena DSC MČ BNM 2,00 € 

 deti 2,00 €  
Služby:  

 Výpožičné služby: prezenčné, absenčné. 

 Na požičiavanie sa pripravujú tematické rozprávkové kufríky pre deti.  

 Ústne faktografické a bibliografické informácie. 

 Informačná výchova. 

 Kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia. 

 Špeciálne knižnično-informačné služby:  
- písomné bibliografické informácie,  
- vypracovanie rešerší na vyžiadanie.  

 Elektronické informačné služby: sprístupňovanie elektronických vzdelávacích programov, 
prístup na internet za poplatok, služba Spýtajte sa knižnice. 

 Internet pre deti a dôchodcov s platnou registráciou zadarmo. 

 Kurzy práce s výpočtovou technikou pre seniorov – profesionálny lektor, periodicita 
podľa záujmu. 

 Počas mesiacov máj - október knižnica prevádzkuje 9 letných vonkajších knižničiek 
rozmiestnených vo vybraných lokalitách mestskej časti: areál Kuchajda, detské ihriská 
Nová doba, Teplická, Jahodová, Mierová kolónia, Osadná a park Račianske mýto.  

 Centrálna knižnica Pionierska č. 12 a pobočka Kutuzovova č. 15/a v letnom období 
sprístupňujú vonkajšie terasy.  
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Zodpovedný pracovník:  Ľudmila Cibirová 
Adresa:  Žarnovická 7, 831 06 Bratislava 35     
Telefón knižnice:  02/44 88 02 24 
Fax: 02/44 88 32 76, 02/44 88 62 09 (Miestny úrad) 
URL: http://www.raca.sk/navstevnik/kniznica/   
 
 
Bezbariérový prístup ku knižnici plošinou 
 
 

 
Výpožičné hodiny: 

Pondelok 13:00 – 19:00 
Utorok  10:00 – 17:00  12:00 – 13:00 obedňajšia prestávka 
Streda  13:00 – 17:00 
Štvrtok  13:00 – 17:00 
Piatok  10:00 – 15:00  12:00 – 12:30 obedňajšia prestávka 
 

Registrácia:    

 dieťa   1,60 €  

 študent    2,60 € 

 dôchodca   1,90 €  

 ostatní    3,30 €  
 
Služby:  

 Výpožičné služby: prezenčné, absenčné. 

 Ústne faktografické a bibliografické informácie. 

 Informačná výchova. 

 Kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia.  

 Kopírovacie služby len z dokumentov knižnice za poplatok. 

 
 
Pre obyvateľov Mestskej časti Bratislava-Vajnory  bol 
6. 6. 2015 slávnostne sprístupnený nový Dom kultúry 
Vajnory, v ktorom od 7. 9. 2015 poskytuje služby aj 
Miestna knižnica Vajnory. Nachádza sa na 1. 
poschodí. 
 
Pracovníčka knižnice: Helena Paulenová  
Adresa:  Pod lipami 2, 831 07 Bratislava 36 
Tel.:  Tel.: 02/48 22 44 23 (Referát kultúry, 
športu a zahraničných vzťahov),      
Fax:   02/ 43 71 24 94 (Miestny úrad) 
E-mail knižnice: kniznica@vajnory.sk 
URL: http://www.vajnory.sk/index.php?id=199   
 

 

Miestna 
knižnica 
Rača 

 

Miestna 
knižnica 
Vajnory 

http://www.raca.sk/navstevnik/kniznica/
mailto:kniznica@vajnory.sk
http://www.vajnory.sk/index.php?id=199
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Výpožičné hodiny: 
 

Pondelok –  Piatok 14:00 – 18:00 
 
Registrácia:    

 deti do 15 rokov  1,00 €   

 študenti a dôchodcovia 1,50 €   

 dospelí   3,00 €   
 
Služby:  

 Výpožičné služby: prezenčné, absenčné. 

 Ústne faktografické a bibliografické informácie.  

 Informačná výchova. 
 

 
 
Zodp. pracovníčka knižnice: Katarína Suroviaková 
Adresa:  Sekurisova č.12, 841 02 Bratislava 42 
Telefón knižnice:  02/ 64 36 31 05  
Fax:  02/ 64 36 31 05 
E-mail knižnice: kniznicadubravka@gmail.com 
URL:     

http://www.dubravka.sk/sk/Skolstvo-kultura-a-
sport/Dom-kultury/Kniznica.alej  
 
Zodp. prac.: PhDr. Štefan Maceják  
Mobil: 0903 545 337 
Telefón:  02/69 20 25 32 (Vedúci Oddelenia školstva, 
kultúry, športu a projektových činností Miestneho 
úradu Bratislava-Dúbravka) 

   
Knižnica je na Facebooku 

 

Výpožičné hodiny: 
 

Pondelok 09:00 – 16:00 
Utorok  11:00 – 18:00 
Streda  09:00 – 16:00 
Štvrtok  11:00 – 18:00 
Piatok  08:00 – 15:00 

 
Registrácia:    

 deti do 14 rokov    1,00 €   

 dospelí a mládež od 14 rokov   4,00 €  

 dôchodcovia a invalidní občania  1,50 €    
 
 
Služby:  

Okres Bratislava 4 

 

Miestna 
knižnica 

Dúbravka 

mailto:kniznicadubravka@gmail.com
http://www.dubravka.sk/sk/Skolstvo-kultura-a-sport/Dom-kultury/Kniznica.alej
http://www.dubravka.sk/sk/Skolstvo-kultura-a-sport/Dom-kultury/Kniznica.alej
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 Výpožičné služby: prezenčné, absenčné. 

 Ústne faktografické a bibliografické informácie.  

 Informačná výchova.  

 Kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia.  
 
 
 

 
Zodp. pracovníčka knižnice: Anna Labárová  
Adresa: Jurigovo námestie č. 9, 841 05 
Bratislava 4 
Telefón knižnice: 02 /65 42 35 28 
Fax:  02/ 65 42 64 69 (Miestny úrad) 
E-mail:  kniznica@karlovaves.sk    
URL: 
http://www.karlovaves.sk/samosprava/miestn
a-kniznica/   

 
 

 
 

 
 
Výpožičné hodiny: 
 

 september – jún júl – august 

Pondelok 09:00 –12:00 a 12:30 – 19:00               13:00 – 19:00 

Utorok 09:00 –12:00 a 12:30 – 19:00 09:00 –12:00 a 13:00 – 16:00 

Streda  09:00 – 12:00 a 12:30 – 19:00   09:00 –12:00 a 13:00 – 16:00 

Štvrtok  09:00 – 12:00 a 12:30 – 19:00 09:00 –12:00 a 13:00 – 16:00 

Piatok                    13:00 –16:00 09:00 –12:00 a 13:00 – 16:00 

 
Registrácia:  

 čitatelia do 15 rokov        bezplatne 

 čitatelia nad 15 rokov  3,32 €   

 
Služby:  

 Výpožičné služby: prezenčné, absenčné.  

 Rezervovanie kníh na adrese kniznica@karlovaves.sk  

 Ústne faktografické a bibliografické informácie.  

 Informačná výchova. 

 Kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia. 

 Kopírovacie služby z dokumentov knižnice za poplatok. 

 Elektronické informačné služby:  
- prístup na internet za poplatok, 
- tlač textových dokumentov za poplatok.  

 

Online katalóg na webovej stránke 

 

Miestna 
knižnica 
Karlova Ves 

mailto:kniznica@karlovaves.sk
http://www.karlovaves.sk/samosprava/miestna-kniznica/
http://www.karlovaves.sk/samosprava/miestna-kniznica/
mailto:kniznica@karlovaves.sk
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Knižnica je z dôvodu sťahovania do nových 
priestorov od 13. 7. 2015 dočasne zatvorená. 
Predpokladaný termín otvorenia je január 2016. 
O ňom a o sídle knižnice budú informovať 
v mesačníku Lamačan i na webovej stránke 
mestskej časti Bratislava-Lamač. Informácie 
poskytne aj prednostka Miestneho úradu Mgr. 
Michaela Kovári Mrázová, tel. č. 02/64 78 15 81, 
e-mail: prednosta@lamac.sk.  
 

 
 

 
 

 
Riaditeľ Istra Centra: Rastislav Šimkovič  
E-mail: riaditel@istracentrum.sk   
Telefón: 02/64 77 00 33 
 
Adresa knižnice: Istrijská č. 6, 841 07 
Bratislava 49 
Pracovníčky knižnice: Bc. Albína Kuzmová, 
Katarína Bôbiková  
Telefón/Fax knižnice: 02/64 77 51 90 
E-mail knižnice: kniznica@istracentrum.sk 
URL: http://www.istracentrum.sk/kniznica     

 
Bezbariérový bočný vstup do knižnice 
 
 

 
Výpožičné hodiny: 
 

Pondelok 12:00 –18:00 
Utorok  zatvorené 
Streda  12:00 –18:00 
Štvrtok  12:00 –18:00 
Piatok    08:00 –12:00    13:00 –16:00 

 
Registrácia:    
 

 deti do 15 rokov, dôchodcovia       
       a invalidní občania  2,00 € 

 študenti SŠ a VŠ  3,00 €   

 dospelí    4,00 €   
 

Online katalóg na webovej stránke 

 

Miestna 
knižnica 
Lamač 

Istracentrum, 
Miestna 
knižnica 
Devínska 
Nová Ves 

mailto:prednosta@lamac.sk
mailto:riaditel@istracentrum.sk
mailto:kniznica@istracentrum.sk
http://www.istracentrum.sk/kniznica
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Služby:  
 

 Výpožičné služby: prezenčné, absenčné. 

 Ústne faktografické a bibliografické informácie.  

 Informačná výchova.  

 Kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia.  

 Kopírovacie služby z dokumentov knižnice za poplatok. 

 Letná čitáreň na nádvorí knižnice.  
 

 
 
 
Pracovníčka knižnice: Pavlína Rumanovská 

  Adresa:  
  Dom kultúry, Rytierska č. 2, 841 10 Bratislava 46 

Telefón: 02/60 20 25 11, 02/60 20 25 13 - 6  
Fax:  02/65 73 03 09  
E-mail:  pavlina.rumanovska@zoznam.sk    

   URL:   http://www.devin.sk/content/kniznica  

  
 
 

 
Výpožičné hodiny: 
 

Utorok: 13:00 –16:00 
Štvrtok:  15:00 –18:00 
 

 

Registrácia:   
  

 Devínske deti, študenti a dôchodcovia       bezplatne  

 dospelí        0,20 € 
 
Služby:  
 

 Výpožičné služby: prezenčné, absenčné. 

 Ústne faktografické a bibliografické informácie.  

 Informačná výchova. 

 Kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia.  

 
Knižnica sa v roku 2015 rozšírila o vedľajšiu miestnosť, čo prinieslo uvoľnenie pre knižničný fond 
a priestor v pôvodnej miestnosti získal pre návštevníkov a čitateľov nový vzhľad.  
 

V lete 2016 je plánované sprístupnenie letnej čitárne vo dvore Domu kultúry. 
 

 

Miestna 
knižnica 
Devín 

mailto:pavlina.rumanovska@zoznam.sk
http://www.devin.sk/content/kniznica
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Pracovníčka knižnice: Viera Marošová  
Adresa: Čsl. tankistov 134, 841 06  Bratislava 48 
Telefón: 02/64 28 77 57,  0905/961 604 
E-mail: kniznica@zahorskabystrica.sk  
URL: http://www.zahorskabystrica.sk/?p=834   
 
Výpožičné hodiny : 
 

Pondelok 15:00 –18:00 
Streda  15:00 –18:00 
Piatok  14:00 –18:00 
 
 

 
 
Registrácia:    

 deti do 15 rokov     1,00 €  

 dôchodcovia,  ZŤP 
     a poberatelia dávok v hmotnej núdzi 0,50 €  

 študenti stredných a vysokých škôl   2,00 €   

 dospelí      3,00 € 

 právnická osoba    10,00 €    

 
Služby:  

 Výpožičné služby: prezenčné, absenčné. 

 Ústne faktografické a bibliografické informácie. 

 Internet, PC. 

 V letných mesiacoch je v prevádzke Letná čitáreň vedľa knižnice. Do čitárne je 
vybudovaný bezbariérový prístup. 
 

Miestna 
knižnica 
Záhorská 
Bystrica 

mailto:kniznica@zahorskabystrica.sk
http://www.zahorskabystrica.sk/?p=834
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Riaditeľka:  PhDr. Katarína Bergerová 
E-mail: riaditelka@kniznicapetrzalka.sk   
Adresa: Kutlíkova č. 17, 851 02 Bratislava 5 
 
Telefón: 02/62 52 04 16 – riaditeľka, 02/62 25 02 32 – 
sekretariát 
E-mail: sekretariat@kniznicapetrzalka.sk  
URL:   http://www.kniznicapetrzalka.sk  

 
 

 
 

 

 INFOGATE, online katalóg knižníc Bratislavského samosprávneho kraja 
na webovej stránke  

 

Knižnica má 10 pobočiek, v nich poskytuje služby v tomto výpožičnom čase: 
 

Rovniankova 3, Haanova 37, Lietavská 16 –  pre dospelých 
Prokofievova 5, Vavilovova 24, Turnianska 10 – pre deti, mládež a dospelých 

Vavilovova 26 - pobočka odbornej a cudzojazyčnej literatúry 

pondelok zatvorené 13:00 - 19:00 

utorok 09:00 - 12:00 13:00 - 16:30 

streda zatvorené 13:00 - 19:00 

štvrtok zatvorené 13:00 - 19:00 

piatok 11:00 - 12:00 13:00 - 16:30 

sobota zatvorené zatvorené 

Prokofievova 5, Vavilovova 24, Vavilovova 26 

sobota 09:00 - 12:00  zatvorené 

Furdekova 1 – pre deti a mládež 
 Vyšehradská 27 – pre deti, mládež a dospelých 

pondelok zatvorené 13:00 - 18:00 

utorok 10:00 - 12:00 13:00 - 16:30 

streda 10:00 - 12:00 13:00 - 16:30 

štvrtok zatvorené 13:00 - 18:00 

piatok 11:00 - 12:00 13:00 - 16:30 

sobota zatvorené zatvorené 

Okres Bratislava 5 

Online katalóg na webovej stránke 

Knižnica je na Facebooku 

 

Miestna 
knižnica 
Petržalka 

mailto:riaditelka@kniznicapetrzalka.sk
mailto:sekretariat@kniznicapetrzalka.sk
http://www.kniznicapetrzalka.sk/
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Dudova 2  – pre deti a mládež 

pondelok zatvorené 13:00 - 17:00 

utorok 09:30 - 12:00 13:00 - 17:00 

streda 09:30 - 12:00 13:00 - 17:00 

štvrtok zatvorené 13:00 - 17:00 

piatok 11:00 - 12:00 13:00 - 16:30 

sobota zatvorené zatvorené 

 
Dudova č.  2  telefón: 02/62 31 18 28, e-mail: dudova2@kniznicapetrzalka.sk  
Furdekova č. 1  telefón: 02/62 31 53 24, e-mail: furdekova1@kniznicapetrzalka.sk  
Haanova č. 37  telefón: 02/62 31 66 19, e-mail: haanova37@kniznicapetrzalka.sk  
Turnianska č. 10 telefón: 02/ 20 76 08 55, e-mail: turnianska@kniznicapetrzalka.sk 
Lietavská č. 16  telefón: 02/ 63 82 80 08, e-mail: lietavska16@kniznicapetrzalka.sk  
Rovniankova č. 3  telefón: 02/63 81 58 57, e-mail: 

rovniankova3@kniznicapetrzalka.sk   
bezbariérový prístup do knižnice rampou 

Vavilovova č. 24 telefón: 02/62 24 06 13,e-mail: vavilovova24@kniznicapetrzalka.sk   
bezbariérový prístup do knižnice rampou 

Vavilovova č. 26  telefón: 02/62 52 04 08, e-mail: odblit@kniznicapetrzalka.sk   
bezbariérový prístup do knižnice rampou 

Vyšehradská č. 27 telefón: 63 82 64 46, e-mail: vysehradska27@kniznicapetrzalka.sk  
Prokofievova č. 5 telefón: 02/63 82 62 03, e-mail: prokofievova@kniznicapetrzalka.sk   

bezbariérový vstup do knižnice aj toalety 
Registrácia:  
 

1. Čitateľský preukaz platný na jednej pobočke (biely) 
 
• dospelí a čitatelia nad 15 rokov 4 €  
• deti do15 rokov, študenti SŠ, dospelí nad 65 rokov, držitelia ZŤP 2 € 
• dospelí nad 70 rokov  zadarmo 
 
2. Rodinný čitateľský preukaz platný na jednej pobočke a pobočke odbornej a 
cudzojazyčnej literatúry (žltý) 
 
• tri osoby  8 € 
 
3. Kombinovaný čitateľský preukaz platný na dvoch rovnocenných pobočkách 
(zelený) 
 
• dospelí a čitatelia nad 15 rokov 6 € 
• deti do 15 rokov, študenti SŠ, dôchodcovia nad 65, držitelia ZŤP 3 € 
• dospelí nad 70 rokov zadarmo  

 
Služby 

 Fond knižnice: 
- beletria, odborná a populárno-náučná literatúra, 
- o Bratislave a bratislavskom regióne, 

mailto:dudova2@kniznicapetrzalka.sk
mailto:furdekova1@kniznicapetrzalka.sk
mailto:haanova37@kniznicapetrzalka.sk
mailto:turnianska@kniznicapetrzalka.sk
mailto:lietavska16@kniznicapetrzalka.sk
mailto:rovniankova3@kniznicapetrzalka.sk
mailto:vavilovova24@kniznicapetrzalka.sk
mailto:odblit@kniznicapetrzalka.sk
mailto:vysehradska27@kniznicapetrzalka.sk
mailto:prokofievova@kniznicapetrzalka.sk
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- elektronická lupa pre slabozrakých čitateľov  na pobočkách Vavilovova 26  
a Prokofievova 5, 

- umenovedná a cudzojazyčná literatúra, 
- denná tlač, časopisy, odborné periodiká. 

 

 Knižnično-informačné služby: 
- absenčné a prezenčné výpožičky kníh, novín, časopisov a odborných periodík 
- konzultačné a bibliograficko-informačné služby, 
- internet prístupný pre verejnosť na všetkých pobočkách knižnice,  
- počítače pre všetkých, 
- rezervovanie dokumentov, 
- reprografické služby z fondu knižnice, 
- medziknižničná výpožičná služba, 
- poskytovanie faktografických informácií, 
- konzultačné služby pri výbere literatúry, službách knižnice, službách ostatných knižníc 

v Bratislave.  
 

 Kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia: 
- besedy o knihách, autorské besedy, 
- informačná výchova detí a mládeže, 
- programy na podporu čítania, 
- výstavy, 
- literárne súťaže, zábavné popoludnia a tvorivé dielne pre deti, 
- knižná burza, knižné kolotoče, susedské knižnice – malé samoobslužné knižničky, Open air 

knižnica (Tyršovo nábrežie počas leta), Deň dobrovoľníctva (Onkologický ústav sv. 
Alžbety, Heydukova...) 

- Knižný klub Bratislava (pobočka Prokofievova 5). 
 
Knižnica realizuje 2 významné samostatné projekty:  
 

 „Taká bola Petržalka“ pre žiakov základných a stredných škôl – 5 ročný cyklus výstav 
a sprievodných podujatí o histórii Petržalky,  

 „V. V. V. – vstúp, vyber, vypožičaj“ – samostatný projekt pre tínedžerov 
s neobmedzeným trvaním. 

 
 
 
Pracovníčka knižnice: Terézia Wolfová  
Adresa:  Palmová č. 1, 851 10 Bratislava 59 
Telefón:  02/62 86 01 78 
Fax:  02/62 86 01 78  
Mobil:  0911 453 132 
E-mail:     kultura@jarovce.sk  
URL: http://www.jarovce.sk/?page=kniznica   
 

 
 

Výpožičné hodiny:    Štvrtok 17:00 –20:00 

Zoznam titulov  na webovej stránke v programe 
Microsoft Office Excel 

 

Miestna 
knižnica 
Jarovce 

mailto:kultura@jarovce.sk
http://www.jarovce.sk/?page=kniznica
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Registrácia:    

 deti do 15 rokov 1,00 €   

 dospelí  2,00 €   
Služby: 
  

 Výpožičné služby: prezenčné, absenčné. 

 Ústne faktografické a bibliografické informácie. 

 Informačná výchova. 

 Kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia. 

 Kopírovacie služby za poplatok. 
 

Knižnica je z dôvodu sťahovania sa do iných 
priestorov dlhodobo zatvorená.  
 

Predpokladaný termín otvorenia knižnice je 
plánovaný na začiatok roka 2016 – oznámia ho 
prostredníctvom web stránky (www.bratislava-
rusovce.sk), rozhlasom a oznamom na úradných 
tabuliach.  Informácie o knižnici poskytne aj  
prednostka Miestneho úradu Rusovce PhDr. Oľga 
Gáfriková, tel. č. 68 20 70 29, e-mail: 
gafrikova@bratislava-rusovce.sk.  
 
Adresa nového sídla knižnice: Balkánska 279/53 
(budova zdravotného strediska) 
 

 
 
 
Pracovníčka knižnice: Elena Klučková 
Adresa:  
Hraničiarska č. 134, 851 10 Bratislava 59 
Telefón:  02/62 85 06 29  
 Fax:   02/62 85 06 29 
 URL: http://www.cunovo.eu/kniznica/   
 
Služby:  

 Výpožičné služby: prezenčné, absenčné. 

 Ústne faktografické a bibliografické 
informácie. 

 Čitateľský kútik, kopírovanie z knižničného 
fondu. 

 
Výpožičné hodiny: 
 

Zimný čas (október – marec) 
Pondelok 15:00 –18:00 
Štvrtok  15:00 –18:00 
 

Letný čas (apríl – september) 
Pondelok 16:30–19:30 
Štvrtok  16:30–19:30 

Registrácia:    

 deti, žiaci do 18 rokov  1,00 € ,  dospelí   4,00 €  

 

Miestna 
knižnica 
Rusovce 

 

Miestna 
knižnica 
Čunovo 

http://www.bratislava-rusovce.sk/
http://www.bratislava-rusovce.sk/
mailto:gafrikova@bratislava-rusovce.sk
http://www.cunovo.eu/kniznica/
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