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1.1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 
 

 

Názov: Univerzitná knižnica v Bratislave 
Sídlo: Michalská 1, 814 17  Bratislava 
Rezort: Ministerstvo kultúry SR 
Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia 
 
Generálny riaditeľ: 

 
PhDr. Tibor Trgiňa 

Členovia vedenia: 
 
Ing. Alojz Androvič, PhD., 
riaditeľ úseku elektronizácie a integrácie 

 
 

 
PhDr. Dušan Lechner, 
riaditeľ úseku knižničných činností 
 
Ing. Mária Petrovičová,  
námestníčka generálneho riaditeľa 

 

 
PhDr. Aneta Bartková, 
vedúca kancelárie generálneho riaditeľa 
 
Ing. Jana Uherová, 
Kontrolór 

 
 
 
 

PhDr. Ladislav Oslanec,  
vedúci personálneho referátu   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Telefón 

Ing. Milan Romhányi, 
vedúci odboru  prevádzky 
 
Ing. Igor Hamar, 
vedúci  oddelenia výstavby a investícií 
 
Marcel Šustek, 
vedúci multifunkčného kultúrneho centra (od 1.11. 2005) 
 
Vlasta Kapustíková,  
referentka BOZP, CO, OP a US 
  
02/59 804 222, 02/59 804 224 
 

Fax:  02/54 434 246 
e-mail:   trgina@ulib.sk 
 
Adresa internetovej  
stránky organizácie: 

 http://www.ulib.sk  

mailto:trgina@ulib.sk
http://www.ulib.sk/
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Hlavné činnosti 
 
 

Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB) ako univerzálna vedecká knižnica a 
multifunkčné kultúrne centrum je vrcholnou štátnou kultúrnou, informačnou, 
odbornou, vedeckou a vzdelávacou inštitúciou v oblasti knižničnej, bibliografickej, 
informačnej, vzdelávacej, vydavateľskej a kultúrnej činnosti.  

UKB svojou hlavnou činnosťou prostredníctvom knižnično-informačných 
služieb zabezpečuje slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých typoch 
informačných nosičov s cieľom uspokojovať kultúrne, informačné, vedecko-
výskumné a vzdelávacie potreby verejnosti a podporovať celoživotné vzdelávanie, 
nezávislé rozhodovanie a duchovný rozvoj.  

Úlohy UKB, ako aj jej odborné činnosti, vymedzuje zriaďovacia listina 
a stanovuje zákon č. 183/2000 Z.z. o knižniciach. 

 

2.2. POSLANIE A STRENODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE 

Poslanie 
 
a) V rámci svojho poslania plní UKB najmä tieto verejné a verejno-prospešné 

funkcie: 

- je konzervačnou knižnicou Slovenskej republiky,  
- je depozitnou knižnicou vedecko-kvalifikačných prác obhájených v Slovenskej 

republike a zabezpečuje ich národnú bibliografickú  registráciu, 
- získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje univerzálny knižničný 

fond domácich a zahraničných dokumentov a vonkajších informačných 
zdrojov pre vedecké a odborné využitie najmä z oblastí spoločenských 
a prírodných vied, 

- získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond  
rukopisov, starých a vzácnych tlačí, historické knižničné dokumenty a histo-
rické knižničné fondy, 

- získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje fond oficiálnych doku-
mentov orgánov Slovenskej republiky, je verejným kontaktným bodom 
prístupu občanov k oficiálnym informáciám,  

- spravuje súborný katalóg periodických publikácií knižníc Slovenskej republiky, 
je metodickým, konzultačným a informačným pracoviskom pre oblasť spraco-
vania dokumentov v súbornom katalógu periodickej literatúry, 

- poskytuje základné a špecializované knižnično-informačné služby,  
- je pracoviskom medziknižničnej výpožičnej služby a národným ústredím pre 

medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu, vykonáva metodickú, 
konzultačnú a informačnú činnosť a v tejto oblasti je štatistickým miestom 
Slovenskej republiky pre medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu, 
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- je pracoviskom slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie,  
- je pracoviskom výskumu dejín knižnej kultúry, 
- je depozitnou knižnicou Severoatlantickej aliancie (NATO) pre Slovenskú 

republiku,  
- je depozitnou knižnicou Organizácie Spojených národov (OSN),  
- je depozitnou knižnicou a strediskom Organizácie Spojených národov pre 

vzdelanie, vedu a kultúru (UNESCO), 
- plní funkciu sekretariátu Slovenského výboru pre program UNESCO “Pamäť 

sveta” a je národným koordinátorom siete Pridružených škôl UNESCO a 
Klubov UNESCO, 

- je národnou agentúrou pre medzinárodné štandardné číslovanie seriálov 
(ISSN) a medzinárodnú identifikáciu dokumentov (EAN), prideľuje čiarový kód 
EAN – ISSN, je metodickým, poradenským a konzultačným pracoviskom v 
oblasti medzinárodnej identifikácie, štandardizácie a správy periodických 
publikácií, spravuje adresár vydavateľov pokračujúcich prameňov, 

- je miestom integrácie a koordinácie informačných systémov a registrom v 
oblasti kultúry,  

- realizuje medzinárodnú výmenu publikácií s výmennými partnermi, 
- v  rámci medzinárodnej multikultúrnej spolupráce získava, spracúva, uchová-

va a sprístupňuje profilové knižničné a informačné fondy a zabezpečuje 
kultúrne aktivity,  

- zabezpečuje reštaurovanie, konzervovanie, ochranné kopírovanie a digitali-
záciu dokumentov, 

- prostredníctvom edičnej a vydavateľskej činnosti zabezpečuje propagáciu,   
zverejňovanie výsledkov a prezentáciu svojej práce,  

- v rámci plnenia predmetu činnosti ako multifunkčného kultúrneho centra 
organizuje  vedecké, kultúrno-výchovné, vzdelávacie a spoločenské podujatia 
a realizuje výstavnú činnosť vo vlastných priestoroch,  

- poskytuje priestory prednáškovej sály, seminárnej miestnosti a výstavnej 
miestnosti na účely realizácie výstav, vedeckých, kultúrnych a spoločenských 
podujatí.  

 
Prioritné úlohy 

 
V roku 2005 boli prioritné úlohy boli orientované na:  

- realizáciu prechodu knižnice na štandardný režim verejnej knižnično-
informačnej inštitúcie a otvorenie  knižnice pre verejnosť, 

- realizáciu stavby č. 3 na základe upraveného projektu Multifunkčné kultúrne 
a knižničné centrum, 

- posúdenie možnosti implementácie systému Virtua v podmienkach UKB. Po 
akceptácii systému Virtua uskutočniť prechod zo systému Aleph na nový 
systém a zapojiť UKB do celoštátneho programu KIS3G, 
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- rozvíjanie spolupráce so slovenskými a zahraničnými knižnicami v intenciách 
štátnej kultúrnej politiky SR, 

- pokračovanie v retrokonverzii knižničného fondu v nadväznosti na automa-
tizovaný výpožičný systém, 

- spracovanie lokalizačno–funkčného projektu rozmiestnenia častí knižničného 
fondu v reálnych skladových priestoroch. Po ukončení stavby č. 3 zabezpečiť 
presun knižničných fondov do nových  skladových priestorov,  

- rozvíjanie inštitucionálnych projektov elektronizácie a digitalizácie a podieľanie 
sa na rezortných, celoštátnych a medzinárodných projektoch tohto druhu, 

- zabezpečenie prevádzky Multifunkčného kultúrneho centra UKB. 
 

V rámci plnenia ďalších úloh sa UKB  podieľala najmä na: 
- plnení vládnych programov,  
- tvorbe a pripomienkovaní  právnych predpisov z oblasti knihovníctva, 
- plnení úloh vyplývajúcich zo zapojenia knižnice do medzinárodných projektov 

a mimovládnych združení a organizácií pod záštitou OSN, UNESCO a Európ-
skej únie, 

- spolupráci s knižnično-informačnými inštitúciami v zahraničí, s Knižnicou 
NATO v Bruseli, s Informačným centrom NATO v Prahe a s Depozitnou 
knižnicou NATO v Prištine, 

- kooperacií všetkých typov knižníc v rámci národného knižničného systému 
SR, práci v národných komisiách, 

- rozvoji knižničných fondov a zbierok, 
- rozširovaní služieb z elektronických informačných zdrojov, 
- integrácii a koordinácii informačných systémov, 
- organizovaní vedeckých, kultúrno-výchovných, vzdelávacích a spoločenských 

podujatí a realizácii výstav vo vlastných priestoroch. 
 
Aktivity  a činnosti podľa požiadaviek MK SR 
 

V hodnotenom období zamestnanci knižnice aktívne participovali na plnení 
operatívnych úloh, pri posudzovaní návrhov a materiálov, vypracovávali a poskytovali  
odborné stanoviská, podklady a informácie požadované MK SR a inými orgánmi 
štátnej správy. 
 Zamestnanci knižnice participovali na riešení zapojenia UKB do projektu 
KIS3G, plnení úloh spojených s funkciou Registra kultúry, riešení úloh a problémov 
spojených s organizáciou, financovaním a zásadami fungovania medzinárodnej MVS 
v Slovenskej republike. Pripravovala sa vyhláška o MVS a MMVS. V októbri 2005 
zasadala k týmto témam pracovná skupina zástupcov  národnej komisie pre služby.  
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Správy o plnení vládnych programov 

Vedenie UKB venovalo pozornosť plneniu vládnych programov. Vypracované 
boli tieto  materiály: 

- vyhodnotenie akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, 
rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie za obdo-
bie 2004/2005, 

- správa o akčnom pláne realizácie Národného programu boja proti drogám na 
roky 2004 -2008, 

- vyhodnotenie plnenia Národného programu rozvoja životných podmienok 
občanov so zdravotným postihnutím, 

- vyhodnotenie plnenia Národného akčného plánu žien za rok 2004, 
- správa o plnení úloh prevencie kriminality v roku 2004 a priority v roku 2005,  
- vyhodnotenie Národného programu duševného zdravia. 

 
Strednodobý výhľad organizácie 
 
Dôraz sa bude klásť na dosiahnutie týchto zámerov: 

- dosiahnuť zvýšenie objemu akvizície knižničných fondov a informačných zdrojov, 
- popri tradičných knižničných fondoch a informačných prameňoch, posilňovať 

využívanie elektronických dokumentov, najmä formou národných licencií,  
- pokračovať v retrokonverzii záznamov o knižničnom a informačnom fonde 

z lístkových katalógov a kartoték do formy prístupnej cez automatizovaný 
knižnično-informačný systém, 

- zabezpečovať tvorbu a rozvoj celoštátneho súborného katalógu periodík, 
- rozvíjať medzinárodné úlohy ISSN v SR pre jednotlivé prijaté programy, 
- naďalej rozvíjať spoluprácu so slovenskými a zahraničnými knižnicami v inten-

ciách štátnej kultúrnej politiky SR, 
- naďalej rozvíjať zahraničné kultúrne styky v rámci medzinárodných profesio-

nálnych združení, medzinárodných kultúrnych dohôd, regionálnych iniciatív a 
bilaterálnych dohôd so zahraničnými knižnicami, 

- aktívne sa zúčastňovať na projektoch a programoch EÚ a UNESCO s dôrazom 
na záchranu kultúrneho dedičstva a na ďalších medzinárodných projektoch 
knižničnej spolupráce,     

- systematicky rozvíjať medzinárodnú spoluprácu v oblasti knižnično-informačných 
systémov v rámci bilaterálnych dohôd a medzinárodných projektov, etablovať 
UKB ako medzinárodne známu a uznávanú kontaktnú inštitúciu a ako 
spoľahlivého a aktívneho partnera v kultúrnych a knižnično-informačných rozvo-
jových a výskumných programoch,   
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- rozširovať činnosti v oblasti uspokojovania kultúrnych, informačných, vzdelá-
vacích a vedeckovýskumných potrieb používateľov a rozvoj knižnično-informač-
ných služieb,  

- rozširovať spoluprácu v oblasti vzdelávania o svetovom dedičstve a účasť stre-
diska UNESCO v spolupráci s Pridruženými školami a spoločných projektoch,  

- harmonizovať program a postupy digitalizácie kultúrneho dedičstva v rámci 
medzinárodných koordinačných a rozvojových programov, v rámci Slovenska a 
osobitne v rámci EÚ a UNESCO,  

- digitalizovať Bačagičovu knižnicu ako celok, 
- digitalizovať bibliografie vydané v Univerzitnej knižnici v Bratislave, 
- digitalizovať  dokumenty vyhlásené za historické knižné fondy, 
- digitalizovať všetky katalógy, ktoré z hľadiska rozvoja knižnično-informačných 

systémov na Slovensku sú historicky nenahraditeľné – generálny katalóg UKB,  
repozit a iné vybrané historické katalógy a kartotéky, 

- poskytovať digitálne kópie a budovať e-knižnicu najmä  z e-kníh, vrátane OCR, 
- zabezpečovať ochranu vzácnych tlačí a unikátnych zbierok reštaurovaním 

a konzervovaním, 
- budovať dlhodobú spoluprácu s vysokoškolskými a vedecko-výskumnými praco-

viskami, orgánmi štátnej správy, mimovládnymi organizáciami a občianskymi 
združeniami z oblasti medzinárodných vzťahov a bezpečnosti pri   sprístupňovaní  
fondu depozitnej knižnice NATO a organizovaní informačno-vzdelávacích podujatí 
na pôde UKB, 

- ďalej rozvíjať technológie elektronického zasielania dokumentov (Document 
Delivery). Podporovať vybudovanie centrály a siete pracovísk na zasielanie 
dokumentov previazaných na medzinárodný systém MMVS na báze planetárnych 
skenerov a systému riadenia služieb MVS,  

- postupne vytvoriť podmienky pre pracovisko výskumu knižnej kultúry, 
- podieľať sa na plnení vládnych programov, tvorbe a pripomienkovaní legisla-

tívnych dokumentov z oblasti knihovníctva, koncepčnej a expertíznej činnosti pre 
MK SR,  

- rozvíjať úlohy spojené s funkciou Registra kultúry, 
- rozšíriť skladové priestory vybudovaním elokovaného knižného skladu, 
- rozvíjať činnosť  Multifunkčného kultúrneho centra,                                                 
- zvyšovať odbornú kvalifikáciu zamestnancov knižnice a rozvoj ľudských zdrojov. 
 

 
Personálne plány 
 

V októbri 2005 bol stav zamestnancov navýšený zo 179 na 264. Plán UKB na 
rok 2006 predpokladá celkový počet pracovníkov 264 fyzických osôb. 

Naďalej je nevyhnutné:  
- vyhodnotiť realizované organizačné zmeny a pokračovať v systémových 

zmenách štruktúry pracovníkov knižnice, v súvislosti so strategickou úlohou 
zabezpečiť vysokú odbornú pripravenosť personálu na skvalitnenie 
a rozšírenie knižničných a informačných služieb, (rozšírenie prevádzkového 
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času), so zabezpečením prevádzky a ochrany budov, s novými kultúrnymi 
a komerčnými službami pre verejnosť po ukončení poslednej etapy 
rekonštrukcie a otvorení nových priestorov  knižnice,  

- vytvárať predpoklady pre účasť pracovníkov na školeniach a odborných 
seminároch,  

- podieľať sa na adaptačnom procese nových pracovníkov v spolupráci 
s oddelením metodiky. 

Do konca roku 2006 bude opäť vykonané skríningové vyšetrenie zraku  
zamestnancov okrem pracovníkov, ktorí nastupovali do zamestnania po 1. 1. 2005. 
 
 
Plán príjmov na rok 2006 a strednodobý rozpočtový výhľad  
na roky 2007 – 2008 
 
 
 Na základe rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2006 
príjmy pre našu organizáciu predstavujú sumu 6500 tis. Sk. Príjmy rozpočtujeme na 
položke 212 – príjmy z prenájmu 2 služobných bytov, nebytového priestoru 
spoločnosti Orange Slovensko a.s., z plánovaného prenájmu nebytových priestorov 
za účelom prevádzkovania bufetu a reštauračného zariadenia, prednáškovej sály, 
seminárnej miestnosti a výstavnej miestnosti v sume 350 tis. Sk. Na položke 222 – 
príjmy z pokút za stratené diela a za nedodržanie výpožičnej lehoty v sume 300 tis. 
Sk a na položke 292 – príjmy z dobropisov (vyúčtovanie spotreby plynu, el. energie, 
telef. hovorov a pod. za rok 2005) v sume 250 tis. Sk. Na položke 223 – príjmy za 
poskytované služby rozpočtujeme zvyšok určeného limitu sumou 5 600 tis. Sk. Patria 
sem príjmy  z MVS a MMVS sumou  350 tis. Sk, z registrácie čitateľov sumou  250 
tis. Sk a za kopírovacie služby sumou  500 tis. Sk. 
 Oproti skutočnému plneniu príjmov v roku 2005 sumou 2110 tis. Sk je to 
nárast o 308 %.  
 V rokoch 2007 a 2008 očakávame plnenie plánu príjmov a tej istej úrovni. 
 
 
Rozpočet bežných výdavkov na rok 2006 a strednodobý rozpočtový výhľad na 
roky 2007 – 2008 
 
 Na základe rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2006 
bežné výdavky rozpočtujeme sumou 115 953 tis. Sk. Rozpočet na rok 2006 podľa 
jednotlivých rozpočtových položiek je rozdelený nasledovne:    

            v tis. Sk 
Číslo rozpočtovej   
položky 

Názov 
rozpočtovej položky 

Rozpočet 
na rok 2006 

610 Mzdy, platy, služ. príjmy, OOV 46 120
620 Poistné a prísp. do poisťovní 16 119
630 Tovary a služby 52 673
640 Bežné transfery 1 041
600 spolu 115 953
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Zo schváleného rozpočtu 46 120 tis. Sk je určený záväzným ukazovateľom na 
mzdové prostriedky pre 264 zamestnancov UKB. Najvyššie čerpanie rozpočtujeme  
na položke  630 – Tovary a služby, ktorá je rozpočtovaná podľa položiek nasledovne: 
                   

           v tis. Sk 
Číslo rozpočtovej   
podpoložky 

Názov 
rozpočtovej podpoložky 

Rozpočet 
na rok 2006 

631 Cestovné náhrady 800
632 Energie, voda, komunikácie 15 850
633 Materiál 9 536
634 Dopravné 865
635 Rutinná a štandardná údržba 4 790
636 Nájomné za prenájom 1 200
637 Služby 19 632
630 Tovary a služby spolu 52 673

 
 
Na rok 2006 do rozpočtu našej organizácie neboli pridelené finančné prostriedky na 
kapitálové výdavky.  
V rokoch 2007 a 2008 predpokladáme potrebu finančných prostriedkov približne na 
podobnej úrovni so zohľadnením miery inflácie.  
 
Okrem záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2006 MK SR schválilo pre 
našu organizáciu realizáciu prioritných projektov nasledovne: 
 
 
Oblasť:               Podpora kultúrnych aktivít PO a RO 
Názov projektu: Projekt, dodávka a montáž mobiliáru do objektu nových knižničných 
                            skladov, Lisztovho pavilónu a Lisztovej záhrady  
                            kapitálový výdavok      80 tis. Sk 
                            bežný výdavok               900 tis. Sk 
 
Oblasť:                                  Podpora kultúrnych aktivít PO a RO 
Názov projektu:                    Realizácia programu rozvoja e-služieb obyvateľstvu 
                                               kapitálový výdavok         2 000 tis. Sk 
Výdavky v ďalších rokoch: v roku 2007       12 400 tis. Sk 
                                               v roku 2008        15 000 tis. Sk 
 
Oblasť:                Podpora kultúrnych aktivít PO a RO 
Názov projektu: Spracovanie jednostupňového projektu stavby „Rekonštrukcia 
                             knižničného skladu UKB v obci Vysoká pri Morave“ 
                             kapitálový výdavok              500 tis. Sk 
 
Oblasť:                                  Podpora kultúrnych aktivít PO a RO 
Názov projektu:                    Regálové vybavenie stavby č. 3 MKKC – podzemné 
                                               a nadzemné sklady 
                            kapitálový výdavok      11 000 tis. Sk 
Výdavky v ďalších rokoch: v roku 2007       15 000 tis. Sk 
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Oblasť:                                  Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí  
Názov projektu:                    Slovenská knižnica v Národnej knižnici Českej  
                                               Republiky 
                            bežný výdavok                       550 tis. Sk 
Výdavky v ďalších rokoch: v roku 2007            550 tis. Sk 
                                               V roku 2008            550 tis. Sk 
 
Oblasť:                Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov 
Názov projektu:  Kúpa osobného dopravného prostriedku do 3,5 t                                 
          kapitálový výdavok          1 000 tis. Sk 
 
Oblasť:                                  Akvizícia knižničných fondov 
Názov projektu:                    Nové informačné zdroje v UKB 
                            bežný  výdavok         2 000 tis. Sk 
Výdavky v ďalších rokoch: v roku 2007         3 200 tis. Sk 
                                               v roku 2008        3 300 tis. Sk.  
  
 
 
 
3.3. CHARAKTERISTIKA KONTRAKTU ORGANIZÁCIE  
          S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO PLNENIE 
 
 
 Organizácia nemala na rok 2005 uzavretý kontrakt s Ministerstvom kultúry SR 
v zmysle uznesenia vlády SR č. 1067 zo dňa 20. 12. 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13  

4.4. ČINNOSTI/ PRODUKTY ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 
 
         
 Univerzitná knižnica v Bratislave v roku 2005 vykonávala činnosti vyplývajúce 
zo zriaďovacej listiny organizácie a organizačného poriadku UKB.  
 Podrobný rozpis nákladov na činnosti organizácie je uvedený v nasledovnej 
tabuľke: 

                     
Činnosti/produkty 

organizácie 
Náklady na 
činnosť/ 
produkty 
celkom 

Náklady 
kryté 

z prostriedkov
štátneho 
rozpočtu 

Náklady 
kryté 

z iných
zdrojov

Mzdové 
náklady z 
celkových 
nákladov 

Počet 
zamest- 
nancov 
x/pozn. 

Počet 
odprac. 
hod./rok 

Výpožičné služby 6 795 696,71 6 795 696,71 -   1 833 801,00 11,61 19 253,52
Študovne a kabinety 18 238 924,16 18 238 924,16 -  5 658 086,00 31,16 51 678,23
Medzikn. výpož. služby 2 563 751,21 2 563 751,21 -  799 250,00 4,38 7 524,75
Referent.a porad.služby 4 723 623,81 4 723 623,81 - 1 613754,00 8,07 13 625,25
Reprografické služby 2 440 831,65 2 440 831,65 - 561 071,00 4,17 6 447,75
Doplň. fondov  knihy 4 190 972,30 4 190 972,30 - 1 335 924,00 7,16 11 408,50
Dopl. fondov  periodiká 4 097 319,29 4 097 319,29 - 1 230 431,00 7,00 10 802,00
Katalogizácia 3 295 415,37 3 295 415,37 - 1 170 761,00  5,63 9 059,00
Prev.  knižn.  skladov 13 614 806,68 13 614 806,68 - 3 351 532,00 23,26 36 999,46
Konz. a reštaur. dokum.  2 973 483,14 2 973 483,14 - 1 003 754,00 5,08 8 785,30
Väzba, preväzba   2 341 325,31 2 341 325,31 - 596 130,00 4,00 6 718,50
Digitalizácia 2 247 672,30 2 247 672,30 - 653 738,00 3,84 6 712,50
Súborný katalóg 7 023 975,93 7 023 975,93 - 2 436 313,00 12,00 20 167,50
Národ. agentúra ISSN 2 294 498,80 2 294 498,80 - 808 249,00 3,92 6 298,50
Inf.a dok.str.  UNESCO 1 755 993,98 1 755 993,98 - 774 220,00 3,00 5 205,00
Depozit. knižn.NATO 585 331,33 585 331,33 - 269 889,00 1,00 1 785,00
Bibliogr. a výsk. čin. 3 576 374,41 3 576 374,41 - 1 274 879,00 6,11 9 677,50
Elekt.a autom. knižnice 6 356 698,22 6 356 698,22 - 2 130 420,00 10,86 17 783,36
Riad,met., ekon. a prev. 24 999 500,99 24 999 500,99 - 10 335 359,00 42,71 70 508,57
Multif. kult. centrum 977 503,32 977 503,32 - 312 486,00 1,67 2 416,30
Register kultúry 269 252,41 269 252,41 - 69 382,00 0,46 813,75

Spolu: 
 

115 362 951,33 115 362 951,33
 
- 

 
38 219 429,00 

 
197,09 323 670,24

 
x/ pozn.: Počet zamestnancov znamená priemerný evidenčný počet fyzických osôb, zamestnaných 
v UKB v roku 2005, ktorým v priebehu roka 2005 bola vyplácaná mzda.  
 
 Vzhľadom na množstvo, charakter a rôznorodosť vykonávaných činností, naša 
organizácia nekalkulovala priame ani nepriame náklady na tieto činnosti. Náklady 
boli kalkulované a sledované podľa platnej rozpočtovej klasifikácie na jednotlivých 
rozpočtových položkách a podpoložkách. Rozdelenie nákladov na jednotlivé činnosti 
organizácie preto bolo stanovené podielom pracovných kapacít na jednotlivých 
činnostiach. 
 Z celkových rozpočtových nákladov 115 362 951,33 Sk väčší podiel mali 
priame náklady sumou 69 410 tis. Sk, z toho mzdové náklady sumou 38 220 tis. Sk, 
odvody do poisťovní sumou 112 747 tis. Sk a ostatné priame náklady sumou 18 443 
tis. Sk. 
 Nepriame náklady predstavovali sumu 45 953 tis. Sk. Na čerpaní nepriamych 
nákladov najväčší podiel mali náklady evidované na rozpočtovej položke 637 – 
Služby sumou 18 272 tis. Sk a náklady na položke 632 – Energie sumou 7 871 tis. 
Sk.  
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Činnosti organizácie 
 
Organizácia a riadenie 
 

Riadenie činnosti knižnice a jej odborných útvarov bolo zabezpečené prostred-
níctvom pravidelných gremiálnych porád, kolégia, operatívnych a prevádzkových 
porád, na ktorých sa prerokovávali zásadné materiály koncepčného, operatívneho 
a prevádzkového charakteru. V roku 2005 sa v rámci gremiálnych a operatívnych 
porád riešili aktuálne úlohy a problémy činnosti Univerzitnej knižnice v Bratislave. 

Od 1. 10. 2005 platí rozhodnutie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 
o vydaní zriaďovacej listiny Univerzitnej knižnice v Bratislave (príloha č. 1) a od 
novembra 2005 platí nová organizačná štruktúra (príloha č. 2). 
 
Činnosti organizácie 
 
Stále činnosti: 
 
- systematické zabezpečovanie úplnosti povinného výtlačku v zmysle platnej 

legislatívy, 
- aktívna akvizičná činnosť všetkých typov dokumentov z oblasti spoločenských a 

prírodných vied, budovanie fondu študovní, voľného výberu a príručných knižníc, 
- komplexná starostlivosť o knižničný  fond, 
- riešenie koncepčných a programových úloh ochrany národného kultúrneho 

dedičstva a legislatívnych úloh národného knižničného systému, 
- riešenie čiastkových úloh výskumnej úlohy Výskum dejín knižnej kultúry a 

realizácia Programu slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie, 
- zabezpečenie rutinnej  prevádzky knižnice, 
- zabezpečovanie údržby automatizovaného knižnično-informačného systému, 
- podpora a modernizácia rozvoja knižničných  a informačných služieb v rámci 

štátneho informačného systému v SR, 
- integrácia a koordinácia informačných systémov a registrov v oblasti kultúry, 
- budovanie súborného katalógu knižníc SR – časť periodiká, 
- zabezpečenie a koordinácia úloh v oblasti personálnej práce, 
- zabezpečenie a plnenie úloh v oblasti tvorby plánov rozpočtu,  mzdovej politiky, 

hospodárskej správy a investícií, 
- zabezpečenie kontrolnej činnosti v zmysle platnej legislatívy,  
- plnenie úloh v oblasti BOZP,  OP, CO a US,  
- koordinácia a kooperácia  činnosti všetkých zložiek UKB, 
- komplexné zabezpečenie organizácie ako prevádzkovateľa služieb pre verejnosť, 
- zabezpečenie právnej ochrany organizácie, 
- organizovanie  vedeckých, kultúrno-výchovných, vzdelávacích a spoločenských 

podujatí a výstav.  
 
 
Sprístupňovanie informácií 
 

Na www stránke knižnice sa nachádzajú tri formuláre na získanie informácií. 
Je to formulár, ktorý vypĺňa záujemca o informáciu v  zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej 
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formulár typu „napíšte nám vašu otázku, pripomienku a nápad“ a tretí formulár je 
určený na otázky týkajúce sa prevádzky knižnice.  
 
 
Služby knižnice 
 
 Od uzavretia knižnice v apríli 2003 až do apríla 2005 poskytovala UKB len 
niektoré služby. Boli to výpožičné služby v obmedzenom režime, medzinárodné 
medziknižničné výpožičné služby, služby depozitnej knižnice NATO a informačného 
a dokumentačného strediska UNESCO.   

 
Výpožičné služby 
 
Výpožičné služby patria k základným službám pri sprístupňovaní dokumentov. 

Nová organizácia výpožičných služieb vychádza z architektonického riešenia 
knižnice. Zlepšilo sa materiálno-technické vybavenie knižnice a v súlade s tým 
vzrástol aj objem a kvalita výpožičných  služieb.   

 
Absenčné výpožičné služby 
 
Oddelenie absenčných výpožičiek v spolupráci s oddelením prezenčných  

služieb a odborom informačných systémov pripravili a realizovali komplexný 
výpožičný proces od objednania až po vydanie dokumentu čitateľovi. 

Vypracoval sa návrh na samoobslužný systém výpožičiek, ktorý predstavoval 
plán rozmiestnenia regálov v samoobslužnej zóne výpožičiek pre čitateľov, ako aj 
návrh na systém ukladania pripravených dokumentov na regále pre čitateľov.  
 V priebehu roka sa zaregistrovalo 16 051 nových čitateľov  a 1164 čitateľov si 
členstvo prolongovalo. Spolu má knižnica 17 215 zaregistrovaných čitateľov. 

Čitatelia si podali 71.088 elektronických žiadaniek na absenčné a prezenčné 
výpožičky kníh zo skladov a 3.738 klasických žiadaniek na absenčné výpožičky kníh, 
600 žiadaniek na prezenčné výpožičky kníh a 7473 žiadaniek na výpožičky 
viazaných periodík.  

 
 

Absenčné výpožičky                    59 118 k.j. 
Prolongované výpožičky       16 674 k.j. 
Absenčné výpožičky 7-dňové           724 k.j. 
Spolu absenčné výpožičky                   76 516 k.j. 
Negatívne vybavené žiadanky        4 534 k.j. 
Rezervované dokumenty           7 239 k.j. 
Vrátené výpožičky         60 070 k.j. 

 
  
Vypožičané, nevrátené výpožičky v termíne sa priebežne upomínali. Od  otvorenia 
knižnice sa nabehlo na plynulý systém upomínania nevrátených dokumentov. Čitateľ 
dostáva elektronickou poštou prvú a druhú upomienku, následne za nimi riaditeľskú  
výzvu, pokus o zmier a keď nevráti dokument ani po týchto upozorneniach vymáha 
sa dokument súdnou cestou. 
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Elektronickou poštou sa poslalo:   13 407 upomienok  
     788 riaditeľských výziev 

          213 pokusov o zmier 
 
 
Upomínané nevrátené výpožičky sa vymáhajú súdnou cestou formou návrhov 

na platobné rozkazy. Pre súdne vymáhanie sa pripravili návrhy u 97 čitateľov na  236 
nevrátených dokumentov. Spolu sa upomínalo 9430 čitateľov na 18 718 doku-
mentov. 

 
Čitateľom sa určovali náhrady za stratené výpožičky podľa zásad Knižničného 

poriadku UKB. 
 Pokračovalo sa v odpisoch bez náhrady vypožičaných kníh do roku 1996. Na 
základe rozhodnutia vedenia UKB sa pripravili návrhy na odpis bez náhrady na 
výpožičky do roku 2001. To sú všetko výpožičky požičané ešte na klasické výpožičné 
lístky a ich výpožičná lehota je pre súdne vymáhanie už premlčaná. Pripravilo sa  
498 dokumentov na odpis bez náhrady u 213 čitateľov. 
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Prezenčné výpožičné služby 
 
Knihy, získané formou kúpy, daru a výmeny v rokoch 2000 až 2005 si môžu 

čitatelia vyhľadať sami vo voľnom výbere. Tento fond je radený podľa signatúr tak, 
ako je radený v sklade. Čiastočne sa  skrátil interval medzi objednaním a získaním 
dokumentu. Voľne prístupný fond viedol k zvýšenej frekvencii jeho využívania 
a podnietil záujem aj o dokumenty, o ktoré bol v zatvorených skladoch malý záujem.  

Čitatelia si podali v rámci odboru knižničných služieb 12 722 elektronických 
žiadaniek na prezenčné výpožičky kníh zo skladov  a  600 klasických žiadaniek na 
prezenčné výpožičky kníh a 7473 žiadaniek na výpožičky viazaných periodík. 
Prezenčne sa požičalo 12 883 kníh, vybavilo sa 6355 zväzkov viazaných periodík.  
 
 
  Študovne a kabinety 
  

Na 1. poschodí na Ventúrskej sa sprístupňujú  fondy, ktoré predstavujú rôzne 
typy voľného prístupu k fondom. Základ tvorí fond bývalých príručných knižníc 
študovní – prírodovednej, spoločenskovednej, bibliografickej a knihovníckej študov-
ne. Vo všeobecnej študovni sú čitateľom k dispozícii dokumenty encyklopedického 
a všeobecného charakteru. Tieto fondy sa sprístupňujú len na prezenčné štúdium. 
Voľný výber má v súčasnosti 12 731 knižničných jednotiek.  
 Druhý typ fondov predstavujú tzv. zbierky – INFO USA (4817 knižničných 
jednotiek), Centrum ruských štúdií (639 knižničných jednotiek), Rakúska knižnica 
(4817 knižničných jednotiek a viac ako 30 titulov bežných ročníkov periodík) a 
Mamateyova zbierka (1380 knižničných jednotiek). Dokumenty z týchto knižníc sa 
dajú požičať aj absenčne. Výpožičná lehota je 7 dní.  
 Príručný fond a fond zbierok je stavaný systematicky podľa vedných 
odborov. Signatúra sa dopĺňa číselnou notáciou podľa Cutter-Sanbrnových 
autorských tabuliek, ktorá umožňuje prehľadnejšiu lokáciu dokumentu. Voľný výber, 
vrátane zbierok, obsahuje 23 499 knižničných jednotiek. 
  V priebehu roku 2005 sa absenčne požičalo z Rakúskej knižnice 213 
dokumentov, z Centra ruských štúdií 84 dokumentov, z INFO USA 367 dokumentov 
a z  Mamateyovej  zbierky  54  dokumentov. Z príručnej knižnice sa požičalo okolo 
17 000 dokumentov.  

INFO USA – Informačné a kultúrne centrum bolo založené  na základe dohody 
medzi Univerzitnou knižnicou v Bratislave a Sekciou pre verejné záležitosti 
Veľvyslanectva USA v Slovenskej republike.  

Info USA poskytovalo v roku 2005 okrem štandardných prezenčných 
a absenčných výpožičiek z príručnej knižnice aj referenčné služby, odborné 
konzultácie a poradenské služby. V spolupráci s veľvyslanectvom USA pripravilo 3 
videoprojekcie, 2 prednášky amerických vedcov, 1 prezentáciu a 1 konferenciu. 
 Centrum ruských štúdií bolo založené v máji 2004 na základe bilaterálnej 
dohody o spolupráci iniciovanej neziskovou organizáciou Nadácia na rozvoj 
kultúrnych centier v zahraničí. 
 Rakúska knižnica bola slávnostne otvorená za účasti veľvyslanca Republiky 
Rakúsko Dr. Martina Bolldorfa 23. mája 2005. UKB ju prevzala od Ústrednej knižnice 
SAV 1. októbra 2004.  
 Odlišný charakter má v súčasnosti posledná, štvrtá zbierka – Mamateyova 
zbierka. Ide o súkromnú knižnicu prof. Viktora Mamateya, syna signatára Pitsburskej 
dohody, historika, ktorý celý život zasvätil výskumu európskych dejín 20. storočia, 
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s dôrazom na stredoeurópske dejiny. Knižnicu prof. Mamatey daroval Univerzitnej 
knižnici a postupne ju behom 15 rokov posielal do knižnice na vlastné náklady. Okolo 
1000 titulov predstavuje základnú literatúru týkajúcu sa stredoeurópskych a širšie aj 
európskych dejín. Pri príležitosti otvorenia zbierky V. Mamatey sa pripravil súpis 
prác, ktoré zbierka obsahuje. 
 Vo všeobecnej študovni je príručný fond stavaný podľa vedných odborov 
s voľným prístupom k literatúre. Fond obsahuje najmä encyklopédie v najrozší-
renejších jazykoch, príručkové diela univerzálneho zamerania, náučné, jazykové 
a prekladové slovníky, slovníky cudzích slov, bibliografie, biografie, citačné registre, 
adresáre a pod. Poskytujú sa tu predovšetkým referenčné a poradenské služby. 
 Vo voľnom výbere na 2. poschodí je vystavených viac ako 1569 titulov 
domácich i zahraničných bežných ročníkov periodík. Nevystavené tituly  a ročníky sa 
môžu objednať. Čitateľom sú k dispozícii zoznamy titulov, usporiadané abecedne 
a vecne, ktoré sa nachádzajú vo voľnom výbere a zoznam titulov, ktoré treba 
objednať zo skladu oddelenia periodík. Čitatelia si požičali viac ako 170 000 čísel 
periodík – denníkov a časopisov, zborníkov a iných seriálov.  
 Študovňa mikrografických dokumentov sa nachádza vo voľnom výbere 
periodík na druhom poschodí. Sprístupňujú sa v nej mikrografické dokumenty – 
mikrofilmy a mikrofiše. Mikrodokumenty je možné študovať prezenčne – 
prostredníctvom 4 čítacích prístrojov na mikrofilmy a 2 čítacích prístrojov na 
mikrofiše. 537 používateľov si požičalo 1617 dokumentov. Z mikrodokumentov je 
možné  vyhotoviť tlačené kópie. Pracovníci vytlačili 5879 strán na svojom zariadení 
a aj na novom skeneri.  

V študijných priestoroch voľného výberu nie sú  samostatne  registrované 
počty čitateľov. 

V študovni elektronických dokumentov je záujemcom k dispozícii 36 voľne  
prístupných počítačov s pripojením na internet a s možnosťou využívania licenco-
vaných bibliografických a plnotextových elektronických prameňov, voľne dostupných 
databáz, ako aj skúšobných prístupov do rôznych databáz. Pre čitateľov sú 
k dispozícii  aj elektronické dokumenty – CD ROM-y a DVD, ktoré knižnica získava 
ako povinné výtlačky, dary, prípadne výmenou či kúpou. Študovňu navštívilo 12 848 
čitateľov, ktorí si požičali z príručného fondu 207 dokumentov. 
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V študovni zvukovoobrazových dokumentov je vystavených 1751 titulov.  
Študovňu navštívilo v roku 2005 1264 čitateľov, ktorí si požičali 1322 titulov.  
           V hudobnom kabinete sú k dispozícii zvukové dokumenty, hudobniny a knihy 
o hudbe. Hudobný kabinet navštívilo 1083 používateľov a požičalo si 2251 
dokumentov. 

V kabinete rukopisov, starých a vzácnych tlačí sa nachádzajú rukopisy Európ-
skeho pôvodu z 12. – 20. storočia, inkunábuly – prvotlače z rokov 1450 – 1500, tlače 
16. storočia, Bašagićova zbierka – arabské, perzské, turecké rukopisy a tlače, 
elzevírske tlače, judaiká. V kabinete platí zvláštny ochranný režim. Kabinet navštívilo 
213 používateľov, ktorí si požičali 124 dokumentov. 

Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO umožňuje prezenčné štú-
dium dokumentov a publikácií UNESCO a ďalších organizácií v systéme OSN ako aj 
dokumentov na elektronických médiách. V študovni strediska je vyčlenený priestor, 
kde sú verejnosti sprístupnené informácie o aktivitách UNESCO na Slovensku, 
respektíve publikácie vydávané rôznymi slovenskými inštitúciami zapojenými do 
medzinárodných programov a projektov UNESCO. Stredisko navštívilo 537 používa-
teľov a požičalo si 894 dokumentov. 

Depozitná knižnica NATO je špecializované knižnično-informačné pracovisko 
UKB, zamerané na bezpečnostné, medzinárodnopolitické a obranné otázky. Základ 
depozitného fondu NATO tvoria publikácie, ktoré vydáva Informačný a tlačový úrad 
NATO v Bruseli. Návštevníkom študovne sú k dispozícii v tlačenej alebo elektronickej 
forme. Všetky tituly  sú prístupné v anglickej a francúzskej jazykovej verzii. Vo fonde 
je zastúpená aj produkcia Ministerstva obrany SR. Depozitnú knižnicu navštívilo 399 
používateľov a požičalo si 851 dokumentov. 
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  Medziknižničná výpožičná služba a medzinárodná medziknižničná  
           výpožičná služba 
 
           Oddelenie medziknižničnej výpožičnej začalo po otvorení knižnice poskytovať 
svoje služby opäť v plnej miere. Výpožičky z fondov Univerzitnej knižnice, ktoré boli 
do otvorenia knižnice zastavené vzhľadom na permanentné sťahovanie knižničných 
fondov, boli obnovené a tvoria významnú časť celkového objemu vybavených 
výpožičiek oddelenia MVS. Oddelenie však fungovalo v obmedzenej miere aj do 
otvorenia knižnice v apríli 2005, požiadavky na MMVS a MVS z fondov iných 
slovenských knižníc sa vybavovali v požadovanom rozsahu. Okrem toho zabezpe-
čovalo úlohy vyplývajúce z funkcie národného ústredia medzinárodnej medzi-
knižničnej výpožičnej služby. 
            V roku 2005 oddelenie vybavilo celkovo 7016 žiadaniek na MVS a MMVS,  
z toho 3755 žiadaniek kladne, teda poskytnutím výpožičky alebo xerokópie 
z partnerskej knižnice v SR, v zahraničí alebo z vlastných fondov. Ostatné žiadanky 
boli vybavené poskytnutím písomnej (505) alebo e-mailovej informácie (1858), 
postúpením do inej knižnice (305), alebo boli vrátené na spresnenie (28). Negatívne 
vybavených žiadaniek bolo 565.  
 Slovenským knižniciam sa v rámci MVS poskytlo z fondov UKB 702 
výpožičiek kníh a vyhotovilo 498 kópií dokumentov (3539 strán) a zahraničným 
knižniciam sa v rámci MMVS požičalo 45 dokumentov a poskytlo 35 kópií 
dokumentov (935 strán). Prostredníctvom nového systému pre elektronické 
dodávanie dokumentov bolo partnerským knižniciam zaslaných 140 dokumentov 
(1056 naskenovaných strán). 
 Oddelenie MVS navštívilo 1614 registrovaných používateľov UKB. Pre 
čitateľov UKB sa sprostredkovalo prostredníctvom MVS z iných slovenských knižníc 
59 dokumentov a 60 kópií dokumentov (496 strán) a v rámci MMVS sa zo zahraničia 
získalo pre čitateľov UKB a knižnice na Slovensku 737 dokumentov a 1434 kópií 
dokumentov (11 774 strán).  

Najdôležitejším projektom oddelenia bolo uvedenie systému na elektronické 
zasielanie dokumentov do prevádzky. V januári sa pracovníčky oddelenia zúčastnili 
školenia na prácu so systémom v nemeckej firme, ktorá systém poskytuje, v Bonne. 
Následne pripravili koncepciu implementácie systému v UKB, vypracovali pracovné 
postupy pre elektronické dodávanie dokumentov v podmienkach UKB, pripravili 
elektronickú žiadanku. Nová služba knižnice bola uvedená do prevádzky v septembri 
2005. Služba bola rozšírená aj pre individuálnych používateľov UKB a v najbližšej 
budúcnosti sa predpokladá jej ďalší rozvoj a rozpracovanie.  

Výsledky projektu boli prezentované na konferencii INFOS 2005 a na ďalších 
odborných podujatiach: 6. zasadnutie národnej komisie pre služby (Bratislava, 
október 2005), Caslin 2005 (Lednice na Morave, jún 2005), vystúpenie pre 
knihovníkov Bratislavského kraja v rámci Spolku slovenských knihovníkov. 
 V rámci novej internetovej stránky UKB získalo oddelenie MVS vlastnú  
sekciu, ktorá je pravidelne dopĺňaná a aktualizovaná. Jej prostredníctvom oddelenie 
môže poskytovať všetky potrebné informácie svojim používateľom – registrovaným 
čitateľom UKB ako aj partnerským knižniciam v SR aj zahraničí (stránka má aj verziu 
v angličtine). Na stránke je vystavená aj elektronická žiadanka v dvoch verziách pre 
prijímanie objednávok od individuálnych čitateľov, ako aj inštitúcií využívajúcich 
služby MVS a MMVS. Zahraniční partneri môžu objednávať výpožičky z fondov UKB 
ako aj žiadať o sprostredkovanie výpožičiek zo SR prostredníctvom elektronického 
formulára v anglickom jazyku. Anglická verzia stránok zároveň ponúka všetky 
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potrebné informácie o ďalších knižniciach na Slovensku, poskytujúcich MMVS do 
zahraničia. Špeciálna elektronická žiadanka umožňuje aj objednávky elektronického 
dodávania dokumentov z fondov UKB. Pracovníci oddelenia sa okrem toho aktívne 
podieľajú aj na odbornej príprave stránok o MVS a MMVS na knihovníckom portáli 
www.infolib.sk.  
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 Informačné služby 
  
 Pred otvorením knižnice sa pripravila nová www stránka knižnice so 
všetkými informáciami týkajúcimi sa knižničných služieb. Pripravilo sa 26 typov 
inštruktážnych letákov a informácií, ktoré sú k dispozícii čitateľom na určených 
miestach a vystavené sú aj  na www stránke knižnice. 

Priamy kontakt s čitateľom pri poskytovaní informačných a referenčných 
služieb zabezpečujú pracovníci všeobecnej študovne. V tejto študovni sa sústredil 
okrem fondu všeobecných encyklopédií a slovníkov fond bývalej bibliografickej 
študovne, teda fond biografií, bibliografií a príbuzných fondov.  

V študovni si čitatelia za asistencie pracovníkov študovne môžu urobiť rešerš 
predovšetkým z národných bibliografií.  Pracovníčky taktiež robia rešerše z citačných 
indexov a iných zdrojov. V roku 2005 sa takto vypracovalo v spolupráci s čitateľom 
48 citačných rešerší a 1140 tematických rešerší.  

 
 

 
 
 
 
Bez väčšieho obmedzenia si môžu čitatelia vyhľadávať informácie na internete 

na 36 počítačoch v študovni elektronických dokumentov. Časť počítačov je určená na 
štúdium elektronických zdrojov na CD ROM-och a na DVD, plnotextových 
a bibliografických databáz, predovšetkým národných bibliografií a elektronických 
zdrojov licencovaných knižnicou. Čitatelia môžu využívať aj elektronickú poštu.  

V posledných rokoch prevláda trend komunikácie čitateľa s konzultantmi 
prostredníctvom telefónu a e-mailovej pošty. Čitatelia si týmto spôsobom predlžovali 
výpožičky, overovali, či dokument je vo fonde knižnice, požadovali rôzne informácie 
o prevádzke a službách knižnice. Spolu sa poskytlo touto formou okolo 3166 
informácií.  

Odborné konzultácie poskytovali aj ďalšie špecializované útvary. 

  

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004
2005

Rešerše spolu 



 23  

Reprografické služby 
 

   Hlavnou činnosťou reprografického oddelenia je poskytovanie ochranného 
kopírovania knižného fondu. 

Oddelenie je vybavené modernou reprografickou a tlačiarenskou technikou. 
V roku 2005 bolo vyhotovených 405 295 ks xerokópií s obsluhou, z toho pre 

UKB 204 654 ks A4. Na troch samoobslužných kopírovacích strojoch umiestnených 
v študijných priestoroch na Ventúrskej ulici, si čitatelia sami urobili 115 716 kópií 
formátu A4. Tieto stroje sú v plnej prevádzke a využívajú ich takmer všetci čitatelia 
pre ich jednoduchú obsluhu a prijateľnú cenu kópie. 

V tlačiarenskom stredisku bolo na novom výkonnom stroji JP 3000 vytlače-
ných 297 160 listov a použitých 1318 matríc.  
 Systém skenovania a dodávania dokumentov z fondov UKB je súčasťou 
medziknižničnej výpožičnej služby a prezenčných služieb. Na základe výberového 
konania na systém na elektronické dodávanie dokumentov sa vybral systém MyBib 
eDoc a BSC-2 nemeckej firmy Imageware. 

Testovanie systému prebieha na dvoch pracoviskách. Prvé je  samoobslužné 
skenovacie pracovisko Scan&Go. Samoobslužný skener je umiestnený vo verejne 
prístupnom priestore. Čitateľ  si sám nasníma obrazy článkov a častí dokumentov 
z fondov UKB na študijné účely. Na základe kódu z identifikačnej karty vytlačí systém 
potvrdenku. V študovni elektronických dokumentov čitateľovi na základe potvrdenky 
odošlú naskenované dokumenty vo formáte PDF alebo TIFF na jeho e-mailovú 
adresu vo forme odkazu na www adresu, kde je článok uložený. Druhé skenovacie 
pracovisko je určené  na dodávanie dokumentov v rámci MVS a na skenovanie tých 
dokumentov, ktoré sa musia kopírovať čo najšetrnejšou technológiou. 

Na stránke UKB je vystavená elektronická žiadanka na elektronické dodávanie 
dokumentov z fondov UKB. Žiadajúca knižnica odošle do systému MyBib eDoc 
prostredníctvom elektronickej žiadanky svoju požiadavku. Systém vytlačí sprievodný 
list, ktorý obsahuje okrem bibliografických údajov a údajov o knižnici aj čiarový kód. 
Pracovníci oddelenia MVS doplnia signatúru dokumentu. Po dodaní dokumentu zo 
skladu sa dokument naskenuje a prostredníctvom systému MyBib eDoc sa pošle  
žiadajúcej knižnici. Podobne sa realizujú požiadavky na skenovanie dokumentov na 
krehkom a kyslom papieri, dokumentov na veľkých formátoch, vzácnych a histo-
rických dokumentov pre našich individuálnych čitateľov. Naskenovaný dokument sa 
odošle čitateľovi vo formáte PDF a TIFF na jeho e-mailovú adresu alebo sa priamo 
vytlačí. 
          V oddelení MVS sa články vytlačili a zaslali priamo partnerskej knižnici. 
Prostredníctvom nového systému pre elektronické dodávanie dokumentov bolo 
partnerským knižniciam zaslaných 140 dokumentov (1056 naskenovaných strán). 

Reprografické služby poskytovalo aj oddelenie multimediálnych dokumentov, 
kde sa spolu sa vytlačilo 5879 papierových kópií z mikrofilmov na zariadení, ktoré 
patrí oddeleniu ako aj prostredníctvom systému MyBib eDoc. Reprografické služby 
pre čitateľov poskytovali aj  kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí, informačné 
a dokumentačné stredisko UNESCO a depozitná knižnica NATO.  
 

 
Propagačné služby 

 
Na svojej domovskej stránke knižnica pravidelne uvádzala informácie 

o službách, ktoré poskytuje svojim čitateľom a o prebiehajúcich rekonštrukčných 
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prácach. Zároveň bola pripravená koncepcia novej www stránky UKB a zabezpe-
čovaná aktualizácia informácií o odbornej činnosti knižnice, organizovaných 
podujatiach, nových službách pre verejnosť.  

V rámci Multifunkčného kultúrneho centra knižnica výrazne rozšírila vo svojich 
priestoroch spoločenské a kultúrno-vzdelávacie aktivity. UKB naďalej spolupracovala 
so zahraničnými zastupiteľstvami, občianskymi a profesionálnymi združeniami, 
usporadúvala prednášky, semináre, výstavy pre širokú verejnosť. V priestoroch UKB, 
vo viacúčelovej sále, prednáškovej miestnosti alebo výstavnej miestnosti sa stretá-
vala odborná aj laická verejnosť. Informácie o všetkých podujatiach boli vopred 
známe prostredníctvom tlače, letákov, plagátov a na domovskej webovej stránke 
knižnice (príloha č. 5). 

Knižnica ďalej pokračovala v tradícii prednášok o knižnici a jej službách 
spojených s exkurziou po knižnici. Študenti sa počas týchto praktických hodín 
oboznamujú ako sa má literatúra objednávať, aké dokumenty má knižnica vo svojom 
fonde, kde sa dajú získať informácie. V rámci informatickej výchovy sa uskutočnilo  
vyše 264 exkurzií, na ktorých bolo 2960 účastníkov. Ďalšie exkurzie zo 
špecifickejším zámerom boli v kabinete rukopisov, starých a vzácnych tlačí, 
v hudobnom kabinete, v informačnom a dokumentačnom stredisku UNESCO, 
v depozitnej knižnici NATO a v odbore ochrany dokumentov. 

Prostredníctvom prednáškovej a publikačnej činnosti ako aj spoluprácou s mé-
diami zabezpečovala UKB propagáciu a zverejňovanie výsledkov a prezentáciu 
svojej práce (príloha č. 2, 3). 
 

Knižničné fondy a ich doplňovanie 
 
Doplňovanie knižničných fondov počas kalendárneho roka 2005 prebiehalo 

podľa prijatých zásad doplňovania knižničných fondov, zohľadňujúc základnú 
profiláciu knižnice a finančný rozpočet. Aktívnu akvizičnú politiku zabezpečovala aj v 
tomto roku akvizičná komisia,  ktorá sa zišla 48-krát, a ktorá je garantom získavania 
domácej i zahraničnej produkcie, bez ohľadu na druh a typ nosiča.  

Rozpočet na nákup knižničného fondu bol zvýšený v programe Podpora 
kultúrnych aktivít  RO o čiastku 1600 tis. Sk a bol aj úspešne vyčerpaný. Kladne to 
ovplyvnilo možnosť aktívne rozvíjať akvizičnú politiku, čím sa obohatil knižničný fond 
UKB.  

V uplynulom roku bol celkový prírastok kníh 18 708, čo predstavuje nárast 
oproti predchádzajúcemu roku o viac ako 6%. Najväčší prírastok získala knižnica 
opätovne platnosťou zákona č.535/2003 Z.z. o povinnom výtlačku. Ako povinný 
výtlačok bolo získaných  11 100 kníh, čo činí asi 59 % z celkového ročného prírastku 
kníh, pričom sa urgovalo 441 titulov u 182 vydavateľov, z ktorých reagovalo na našu 
požiadavku iba 66 %. Kartotéka vydavateľov sa doplnila o 39 nových adries.  

Na návrh akvizičnej komisie sa získalo kúpou celkovo 1842 kníh, a to 
predstavuje necelých 10 % z celkového ročného prírastku kníh. Z toho je 300 
slovenských, 142 českých a 116 ostatných zahraničných kníh. Okrem profilovaných 
odborných kníh pribudlo niekoľko zaujímavých a hodnotných, najmä zahraničných 
encyklopédií. Knižničný fond je obohatený napríklad o 14 zväzkovú encyklopédiu 
Language and Linguistics, 4 zv. Encyclopedia of Science technology ond Ethics, 17 
zv. Grzimek´s  Animal Life Encyclopedia či 3 zv. Encyclopedia of the World´s Life 
Minorities, v ktorej  je možno nájsť údaje aj o Slovensku a o Slovákoch. 
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 Jednou z foriem získavania dokumentov ostáva medzinárodná výmena 
publikácií ak keď sú to len 3% z prírastku kníh. Do fondu sa získalo 600 kníh, čo je 
o 1,3 %  menej než v prechádzajúcom roku. Dôvod možno hľadať nielen vo vysokých 
poštových poplatkoch, čo predražuje najmä cenu periodík, ale aj v obmedzení  
rozpočtu na túto formu doplňovania.  

Zvýšený nárast takmer 28% z prírastku kníh vidieť pri knihách získaných od 
domáceho alebo zahraničného darcu. Z prírastku 5166 darov viac než polovica bola 
darovaná zahraničnými partnermi.  

Priebežne sa dopĺňala a aktualizovala elektronická knižnica UKB elektro-
nickými a informačnými prameňmi a digitálnymi dokumentmi. Pristupné sú 
licencované databázy plnotextové Springer Link, Bril´s online Journals a Kluwer 
online.  K dispozícii sú pre používateľov aj databázy EBSCO, East View a z Memoria 
projektu databáza Manuscriptiorium.  Naďalej sa venovala pozornosť bibliografickým 
databázam ako Web of Knowledge a národným bibliografickým databázam, ktoré sú 
prístupné na CD - ROM nosičoch. Z nich možno menovať českú, nemeckú a 
maďarskú národnú bibliografiu, ako aj anglické knihy do roku 2005 v databáze Book 
data. 

Problém pri doplňovaní sa vyskytol pri slovenskej národnej bibliografii, ktorá 
v roku 2005 nevydala ani jednu aktualizáciu na CD kvôli prechodu na iný knižnično-
informačný systém.  Alternatívou je prístup k bibliografickým záznamom  článkov cez 
projekt Slovenská knižnica (KIS3G). Naďalej sa doplňovali databázy Ulrich´s a 
Zeitschriftendatenbank. 

Podarilo sa nadviazať na tradíciu odberu bázy Biological Abstract, ktorá bola 
sprístupňovaná v UKB od roku 1954 ako jediná na Slovensku a ktorú knižnica 
získala za výhodných finančných podmienok. Aktualizovaný bol rok 2004 a 2005. 
Pripravuje sa ponuka na odber bázy PsychINFO, ktorú knižnica tiež dlhoročne 
odoberala, avšak v roku 2004 z dôvodu rekonštrukcie bol odber prerušený. Na rok 
2006 bude ponuka databáz rozšírená o službu Library Press Display, ktorá bola v 
roku 2005 tri mesiace poskytovaná bezplatne. 

V priebehu roka 2005 získala Univerzitná knižnica do svojich fondov 2761 
titulov periodík. Formou povinného výtlačku to bolo 2040 titulov, zahraničnú kúpu, 
dar a výmenu tvorilo spolu 721 titulov. Do fondu knižnice bolo kúpených 376 titulov 
časopisov (z toho z ČR 256), darom získaných 157 titulov (z toho z ČR 56) 
a zahraničnou výmenou 188 titulov periodík. Pre potreby čitateľov a zamestnancov 
knižnice bolo dokúpených 32 titulov slovenských periodík v 41 exemplároch.  

Zamestnanci oddelenia periodík zaevidovali k 1.12.2005 65 387 jednotlivých 
čísiel periodík a spracovali ďalších 5097, ktoré boli adresované zaniknutému Centru 
mediálnej komunikácie. Do evidenčných kartoték bolo potrebné vypísať a založiť 401 
nových evidenčných kariet. Nedodané povinné výtlačky boli reklamované predo-
všetkým písomne a telefonicky, pričom bolo vybavených 570 reklamácií na  cca 1600 
čísiel časopisov. Na reklamovanie zahraničnej kúpy časopisov sa využíval 
predovšetkým e-mail.  Týmto spôsobom  bolo reklamovaných 41 nedodaných čísiel. 

S kúpou periodík sú spojené objednávky a faktúry. Počas roka bolo pripra-
vených a odoslaných 51 objednávok na kúpu a väzbu časopisov a overených cca 
100 faktúr. Colnici boli predložené v januári 2 JCD za periodiká dodané v decembri 
z nečlenských štátov EÚ. 
      V rámci povinného výtlačku sa získalo do oddelenia multimediálnych doku-
mentov 57 audiovizuálnych dokumentov a 335 elektronických dokumentov na CD - 
ROM-och a na DVD. Kúpou sa získalo 365 audiovizuálnych dokumentov a 7 
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elektronických dokumentov. Formou daru sa získalo 27 audiovizuálnych dokumentov 
a 33 elektronických dokumentov.  
 V uplynulom roku bolo formou povinného výtlačku získaných 324 hudobnín a 
67 zvukových dokumentov, kúpou 39 hudobnín, 518 zvukových dokumentov a 108 
CD - ROM-ov. Darom získal hudobný kabinet 26 dokumentov. 
 
 
 Spracovanie fondov 

 
V oddelení katalogizácie bolo menne spracovaných  7627 popisných jednotiek 

prírastku monografickej literatúry, vrátane slovenských dizertačných prác.  
 V odbore knižničných služieb sa menne a vecne skatalogizovalo 227 
audiovizuálnych dokumentov a 256 elektronických dokumentov, z toho 215 CD 
ROM-ov a 41 DVD. 

 V rámci starostlivosti o čitateľské katalógy sa vymieňali poškodené katalogi-
začné záznamy (98), v lístkových katalógoch sa  robili záznamy o strate (439 strát),  
opravovali sa reklamované záznamy a robili sa nové rozraďovače (227). Všetky 
čitateľské katalógy sa pred sťahovaním dôkladne vyčistili a drevo sa ošetrilo. Pre 
katalógy sa vyhotovili  nové štítky  a oznamy.  

 Priebežne  sa dopĺňali holdingy a čiarové kódy dokumentov požičiavaných 
absenčne a prezenčne. 

 V rámci retrokonverzie knižničného fondu sa pokračovalo v spracovávaní 
príručných knižníc študovní a služobných výpožičiek oddelení. Intenzívne sa 
pracovalo na realizácii výberu a stavania  voľne prístupného knižničného fondu na 1. 
poschodí (voľný výber 1), ktorý tvoria fondy bývalých čiastkových knižníc – príro-
dovednej študovne, spoločenskovednej študovne, študovne centra amerických štúdií, 
bibliografickej študovne, príručky konzultantov,  študovne knihovníckej literatúry a 
všeobecnej študovne,    
 Dokumenty do voľného výberu sa naďalej spracovávali a pripravovali podľa 
prijatej metodiky a pracovných postupov. V jednotlivých záznamoch sa dopĺňali 
chýbajúce holdingy a druhá signatúra a menila sa čiastková knižnica, resp. zbierka. 
Spolu sa pripravilo do voľného výberu v roku 2005 viac ako 1285 dokumentov 
(Rakúska knižnica 318, Mamateyova zbierka 49 dokumentov, Centrum ruských štúdií 
34 dokumentov, INFO USA 620 dokumentov, voľný výber 1. poschodie 250 
dokumentov, voľný výber 2. poschodie 14 dokumentov. Tu sa skompletovala zbierka 
zákonov a iných právnych dokumentov a rôznych bibliografií periodík. Dokumenty, 
ktoré neboli katalogizované v automatizovanom systéme sa súčasne spracovali 
v module rýchla katalogizácia. Poškodené dokumenty sa opravili v knihárskej dielni,  
do dokumentu sa vložil ochranný kód a  na obal knihy sa nalepila druhá signatúra. 
Pracovníci oddelenia revízie v rámci rýchlej katalogizácie spracovali 2694 záznamov. 

V študovni zvukovoobrazových dokumentov sa menne, systematicky a pred-
metovo spracovalo 227 titulov videodokumentov a v študovni elektronických 
dokumentov 196 titulov elektronických dokumentov. Vo všeobecnej študovni sa 
spracovalo 405 nových dokumentov.  
 Oddelenie periodík počas roka skompletovalo 5129 k.j. a sprírastkovalo 
5590 k.j. Stanovený plán bol splnený na 128 % v kompletovaní a na 124 % v  
prírastkovaní. 

Do evidenčného zoznamu CD bolo zapísaných 245 popisných jednotiek ; PV 
tvorilo 100 titulov (186 kusov), domácu kúpu predstavuje 1 exemplár. Zahraničnou 
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kúpou sa získalo 109 titulov (110 kusov), výmenou jeden titul a prostredníctvom 
darov 49 titulov (54 kusov, z toho 15 rovnomenných  titulov sme získali aj kúpou). 

Pri retrospektívnom doplňovaní bolo prezretých 9 ponukových zoznamov, 
z ktorých bolo objednaných 114 jednotiek. Oddeleniu revízie fondov bolo odovzda-
ných 586 čísiel na doloženie do 402 k.j.   

Menne bolo spracovaných 523 p.j., ktorým bolo pridelených 755 signatúr. Aj tu 
bola plánovaná úloha vysoko prekročená (174 %). Prostredníctvom počítača bolo pri 
mennom spracovaní v rôznych bázach overených 486 popisných jednotiek. 
Systematicky bolo spracovaných 382 p.j. a do systematického katalógu periodík sa 
založilo 1091 lístkov.  

V rámci budovania katalógov a starostlivosti o ne, bolo do služobného 
katalógu periodík založených 2693 lístkov a pripísaných 7839 k.j. Nárast v pripí-
saných jednotkách skoro o sto percent je vďaka zvýšenému odsunu periodík do 
väzby. V tomto katalógu bolo uskutočnených aj 308 hĺbkových a priebežných 
redakcií na 517 signatúrach. Do čitateľského katalógu periodík bolo založených 2489 
lístkov, pripísaných 8083 k.j. a urobených 329 hĺbkových a priebežných redakcií na 
538 signatúrach. Do služobného katalógu periodických sérií monografií bolo 
zaevidovaných 467 popisných jednotiek a založených 131 nových lístkov. Do 
čitateľského katalógu periodických sérií monografií bolo založených 98 lístkov. Ďalej 
bolo do miestneho katalógu periodík založených 6229 záznamov a do celého 
systému katalógov, ktoré patria oddeleniu periodík, bolo založených 12 731 lístkov. 
    V oddelení vecnej katalogizácie bolo spracovaných 8 801 kníh zo všetkých 
foriem nadobudnutia, z toho 409 slovenských dizertačných prác.  
     Zvláštnu pozornosť venovali pracovníci oddelenia vecnej katalogizácie  výberu 
a navrhovaniu českých a zahraničných kníh v priebežnej celoročnej akvizícii do 
fondov UKB, čo predstavuje približne 1500 návrhov, ktoré  prechádzali schvaľovaním 
v pravidelných akvizičných komisiách.  
    Výber monografickej literatúry bol realizovaný aj pre ruskú, rakúsku, nemeckú 
a francúzsku knižnicu  v  UKB. Tieto výbery  boli neplánované a vzhľadom na to, že 
finančné prostriedky na nákup boli pridelené neočakávane, bolo ich treba riešiť 
prednostne a operatívne. 
   Zamestnanci strediska UNESCO menne a vecne spracovávali dokumenty 
depozitu OSN a UNESCO a zároveň ich sprístupňovali čitateľskej verejnosti. 
           V hudobnom kabinete  bolo menne a vecne spracovaných 188 hudobnín, 526 
zvukových dokumentov, 59 DVD a vecne spracovaných 44 kníh.  
           Pracovníci oddelenia metodiky do marca 2005  spracovávali fondy študovne 
knihovníckej literatúry. 
 
 
Uchovávanie a ochrana fondov 
 

Prevádzka knižničných skladov  
 
V prvom štvrťroku bola prevádzka skladov ešte zabezpečovaná v obme-

dzenom režime, po otvorení knižnice pre verejnosť bolo obnovené sprístupňovanie 
fondov až na malé výnimky v celom rozsahu; v zásade iba lehoty dodania 
dokumentov sú dlhšie vzhľadom na rozmiestnenie fondov vo vzdialenejších 
lokalitách. Pre pracoviská služieb boli spracované tabuľkové prehľady spôsobu 
sprístupňovania a lehôt dodávania fondov podľa dislokácie skladov. Fondy zo 
skladov  mimo  komplexu  hlavných budov UKB (cca 4500 b.m na Továrenskej a cca 
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24 500 b.m na Páričkovej ul.) sa dovážali autom podľa harmonogramu 4x denne. 
Okrem bežných výpožičiek, vykazovaných odborom knižničných služieb, bolo 
vybavených 2152 služobných výpožičiek, priebežne sa zakladali vrátené k.j., 
založených bolo 27 310 k.j. nových prírastkov.  
          Špeciálnu starostlivosť  venovali pracovníci kabinetu rukopisov, starých 
a vzácnych tlačí svojmu skladu. Zabezpečovali hygienickú údržbu kníh a skladového 
priestoru, denne sledovali hodnoty teploty a vlhkosti, regulovala sa klíma v skla-
dových priestoroch.  
 
           Skladové priestory a presuny fondov 
  

Vykonané boli presuny časti fondu 30 do voľného výberu (240 b.m), presun 
fondov hudobnín (Mus, MU; 260 krabíc = 209 b.m) do skladu na 2. poschodí 
Klarisea,  včítane uloženia, presun častí fondov 22, 24, 27 a 30 (uloženie naspäť na 
regály, ktoré museli byť kvôli stavebným prácam rozobraté a pod.; spolu 414 b.m).  

V prenajatých dočasných skladoch bol presun častí živých fondov 26 a SK 
(560 b.m), kvôli oneskoreniu výstavby nových skladov. 

Z odľahčovacieho skladu v Nebojsi sa previezla do prenajatých skladov časť 
fondu 21 D. Tým sa v Nebojsi uvoľnil manipulačný priestor a miesto na postavenie 
regálov, takže sa fond 21 D mohol začať ukladať podľa signatúr; ku koncu roka je 
celý tento fond prístupný okrem asi tisíc signatúr (21 D 10061-11000).    

 
 

 Revízia a vyraďovanie knižničných fondov 
 
Pokračovalo sa v budovaní a redakcii miestneho zoznamu, opravovali sa 

chybné evidenčné údaje (signatúry, prírastkové čísla), opravovali a doplňovali  údaje 
o exemplároch v báze UKB (modul katalogizácie a modul knižničných jednotiek 
Aleph 500/[Virtua], preverovali sa chýbajúce k.j. a čitateľské straty. Podľa potreby sa 
vykonala revízia čiastkových fondov, odovzdávaných ako celok do iných organizač-
ných útvarov (Mus, MU, príp. iné).  
 
Väzba, preväzba 
 

Náplňou oddelenia knižnej väzby je preväzba poškodených kníh zo skladov, 
väzba časti periodík a hlavne spracúvanie veľkého množstva interne tlačených 
materiálov  (sú to znášacie, skladacie, rezacie práce, príprava väzby publikácií podľa 
edičného plánu), ale aj výroba ochranných obalov, paspárt, tubusov a pod. pre 
potreby knižnice. 
 

V ä z b a 
 

Brožovaná väzba 16 540

Knižná väzba 4 449

Spolu v UKB 21 289
Externá väzba 7 170
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Konzervovanie a reštaurovanie    
 

Hlavná činnosť odboru ochrany dokumentov sa sústreďuje na ochranu 
a záchranu knižného fondu a zároveň na jeho sprístupnenie čo najširšej kultúrnej 
verejnosti. 

Konzervovanie a reštaurovanie historických knižných fondov, patriacich 
k najvzácnejším vo všetkých knižniciach, patrí k hlavnej činnosti oddelenia reštauro-
vania a ochrany dokumentov. Každý z takýchto knižných objektov vyžaduje 
individuálny prístup, prieskum a patričné zdokumentovanie stavu (popisom i foto-
graficky) pred reštaurátorsko-konzervátorským zásahom. 

Na základe vyhodnotenia všetkých dostupných informácií sa následne 
rozhodne o postupe, materiáloch a metódach zásahu, ktorý znamená potlačenie 
prebiehajúcich degradačných procesov na minimum. 

V uplynulom roku pracovníci oddelenia zreštaurovali 54 ks vzácnych tlačí 
z kabinetu rukopisov, vzácnych a starých tlačí a 529 ks ostatných publikácií 
(Erdödyho knižnica, vzácne knihy, periodiká a atlasy podľa požiadaviek vedúcich 
oddelení). 

Všetky reštaurátorsko-konzervátorské zásahy boli prevedené podľa posled-
ných poznatkov vedy a techniky z tejto oblasti v súlade s reštaurátorskou etikou. 
 Reštaurátorské pracovisko navštívilo viacero exkurzií, ktorým bola prezento-
vaná práca tohto pracoviska a poskytnutý odborný výklad. 
 V auguste bola nainštalovaná výstava fotografií, ktoré dokumentujú reštauro-
vanie vzácnych tlačí. Fotografie sa pravidelne aktualizujú. 
  Odbor ochrany dokumentov v uplynulom roku spolupracoval so SNK 
v Martine, Slovenským národným archívom a FCHPT STU v Bratislave a podieľal sa 
na dvoch výskumných projektoch, a to: Vplyv viditeľného svetla a UV svetla ako 
degradačného faktora na papier a  Degradácia dokumentu vplyvom železo-
dubienkového atramentu. Obidva tieto projekty boli ukončené a ich výsledky sa 
spracuvávajú. 
 
 

Digitalizácia 
 
Pracovníci digitalizačného strediska realizujú ochranné digitalizovanie vzác-

neho a ohrozeného knižničného fondu a sprístupňujú ho širokej kultúrnej verejnosti, 
čím sekundárne vytvárajú nové zdroje informácií. 

Okrem digitalizácie a obsluhy skenera Bookeye pracovníci aktualizujú pod-
stránky Pamäť sveta na www.ulib.sk, na ktorej je možné si pozrieť digitálne 
dokumenty, ako aj plné texty v Zlatej niti slovenskej literatúry. Od októbra sa začala 
budovať aj anglická verzia tejto stránky. 

Významnými zdigitalizovanými dokumentmi boli dva rukopisy z Bašagićovej 
zbierky. Medzi ojedinelé dokumenty patria rukopisné časopisy. Z fondu UKB boli 
zdigitalizované tri zväzky rukopisných časopisov z prvej polovice 19. storočia: 
Národňí zábavňík, Prostonárodní zábavník a Věnec. 

Najvzácnejším zdigitalizovaným dokumentom bol rukopis Missale Roma-
norum. Podľa písma a vnútornej štruktúry misála sa vznik predpokladá na 2. polovicu 
14. storočia. Vlastníkom rukopisu je Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied. 
Rukopis je napísaný na pergamene, ktorý je trochu problematický pre digitalizáciu. 
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Od tretieho štvrťroku sú umiestnené výstupy digitalizácie na serveri, a tak je 
možné pozrieť si digitálne knihy online. Okrem toho sa pravidelne odosielajú hotové 
digitálne dokumenty, resp. internetové kvality, na server memoria.cz. 
  
 
Súborné katalógy  
  
 Prioritou odboru súborných katalógov bola funkcia správcu celoštátneho  
automatizovaného súborného katalógu periodík a klasických súborných katalógov 
zahraničných kníh. Všetky úlohy, ktoré z tejto funkcie vyplývali, odbor úspešne splnil.  
Odbor sa sústredil najmä na úlohy v oblasti: 

- tvorby a sprístupňovania bázy súborného katalógu periodík a s tým súvisia-
cich činností,  

- metodické a školiteľské aktivity v oblasti katalogizácie seriálových dokumentov 
v slovenských knižniciach a implementácie medzinárodných pravidiel a vý-
menných formátov, 

- redigovanie súborných katalógov zahraničných kníh, 
- poskytovanie informácií o periodikách a zahraničných knihách pre používa-

teľov, 
- projektovú prípravu prechodu báz SKP a ADR do systému Virtua, ktorý 

spravuje SNK Martin, 
- zvládnutie technických prác pri sťahovaní odboru do rekonštruovaných 

priestorov knižnice. 
 
Odbor rozšíril a skvalitnil systém súborného katalógu periodík (SKP) v spolu-

práci s desiatkami knižníc rôzneho typu a zamerania. Ako správca a súčasne 
centrálna redakcia SKP zabezpečil pravidelný ročný zber a spracovanie aktuálnych 
údajov o periodikách z 200 knižníc SR, vrátane údajov o periodikách získaných roku 
2005 do UKB. Menne a vecne bol spracovaných  4 530 nových záznamov periodík, 
z obsahovej i formálnej stránky  sa zredigovalo 12 tisíc záznamov v báze súborného 
katalógu periodík.  Priebežne sa vykonávala retrospektívna katalogizácia periodík z 
fondu UKB. Pokračovalo aj retrospektívne indexovanie periodík s využitím prirodze-
ného jazyka, pričom sa dosiahlo, že 75% záznamov, okrem povinných klasifikačných 
znakov MDT, obsahuje aj voľne tvorené predmetové heslá, čo napomáha 
používateľom  pri rešeršovaní v báze SKP. 

V roku 2005 sa ďalšej rozvíjala kooperatívna katalogizácia v súbornom 
katalógu. Odbor úzko spolupracoval so všetkými knižnicami podieľajúcimi sa na 
kooperatívnej katalogizácii, osobitne so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach 
a Univerzitnou knižnicou Prešovskej univerzity. Ďalšie metodické a školiteľské 
aktivity smerovali do oblasti katalogizácie seriálových dokumentov a implementácie 
medzinárodných pravidiel a výmenných formátov v slovenských knižniciach. 
Pozornosť sa venovala aj príprave pracovníkov knižníc SR na využívanie 
bibliografického formátu MARC 21, medzinárodného odporúčania ISBD (CR) 
a anglo-amerických pravidiel AACR2. Takto boli zamerané 2 odborné školenia 
uskutočnené v Bratislave a Košiciach za účasti pracovníkov vedeckých a akade-
mických knižníc. Pre potreby knižníc SR bola pripravená  príručku o katalogizácii 
periodík vo formáte MARC 21. Pre Centrum VTI SR  odbor pripravil školenie 
pracovníkov o tvorbe údajov o periodikách a návrh konverzie záznamov periodík 
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z vlastného formátu  CVTI SR do formátu UNIMARC, pre ktorý sa táto inštitúcia 
rozhodla. 

Popri aktualizácii bázy súborného katalógu periodík sa dopĺňala aj báza 
adresára knižníc SR. Zaktualizovalo sa celkom  200 záznamov inštitúcií. Ako 
siglovacia agentúra pre súborný katalóg knižníc SR odbor pridelil sigly  7 inštitúciám 
SR. Na túto činnosť nadviazalo aj vydanie adresára knižníc a informačných inštitúcií 
SR v tlačenej podobe. Adresár slúži predovšetkým slovenským i českým  knižniciam, 
najmä pri medziknižničných službách. Informačný aparát odboru bol doplnený 
o takmer 4 tisíc klasických katalogizačných záznamov zahraničných kníh získaných 
v slovenských  knižniciach  a  do pracovných databáz odboru sa importovalo ďalších 
4666 záznamov. Vykonala sa redakcia klasického súborného katalógu zahraničných 
kníh, v celkovom rozsahu 137 817 záznamov, pričom bolo skumulovaných 23 319 
duplicitných a multiplicitných záznamov. 

Pre vyše 1100 používateľov z celej republiky odbor poskytol do 3 tisíc 
bibliograficko-lokačných údajov o periodikách a zahraničných knihách nachádza-
júcich sa v knižniciach SR i ČR, a to prevažne e-mailovou i klasickou poštou 
a telefonicky. Podľa požiadaviek používateľov bolo vyhotovených 6 tematických 
rešerší periodík v rozsahu 1700 záznamov. 

Odbor aktívne participoval na riešení zapojenia UKB do projektu KIS3G. 
Pripomienkoval a formoval sa návrh zmluvy medzi UKB a SNK Martin o spolupráci 
pri implementácii, používaní a prevádzke knižnično-informačného systému Virtua 
a spolupráci na projekte KIS3G ako aj harmonogram prác týkajúcich sa prevodu 
bázy súborného katalógu periodík a bázy Adresára knižníc zo systému Aleph do 
systému Virtua, centrálne spravovaným v SNK Martin. V priebehu roka bolo 
vypracovaných viacero odborných materiálov obsahujúcich špecifikáciu dát a pod-
klady pre konverziu údajov bázy súborného katalógu periodík a adresára knižníc do 
formátu MARC 21 a systému Virtua. Pripravila sa aj konverzia vybraných súborov 
údajov – autoritných údajov o korporáciách a znakoch MDT do  formátu MARC 21 
Authority a bázy adresára do formátu MARC 21 Community informations.  

V uplynulom roku bol pripravený a vydaný zborník o histórii a súčasnosti 
súborných katalógov v Univerzitnej knižnici „Súborné katalógy a Univerzitná knižnica 
v Bratislave“. Zborník obsahuje štúdie pracovníkov UKB a bibliografický súpis. 
Poskytuje informácie o vývoji a stave problematiky súborných katalógov v UKB 
v priebehu viac ako 80 rokov. Pripomína aj niektoré menej známe aktivity a rôzne 
etapy rozvoja súborných katalógov a prezentuje podstatný prínos UKB na vybu-
dovaní, zachovaní a rozvoji súborných katalógov od počiatku ich vzniku až do 
súčasnosti. 
 
 
Národná agentúra ISSN 
 

Národná agentúra ISSN  je výkonný orgán Medzinárodného systému ISSN s 
ústredím v Paríži. Zabezpečuje identifikáciu periodických publikácií (pokračujúcich 
prameňov) vydávaných na Slovensku, t.j. prideľuje ISSN – medzinárodné štandardné 
číslo seriálu, spracováva záznamy podľa medzinárodne dohodnutých pravidiel do 
celosvetového katalógu ISSN a spravuje národnú databázu periodických publikácií 
vydávaných na Slovensku. 
 
   



 32 

Prideľovanie ISSN, elektronické časopisy,  EAN/ISSN 
 

Pri prideľovaní ISSN sa zaznamenal mierny pokles pridelených čísel pre 
tlačené periodické publikácie v porovnaní s minulými rokmi. Počet pridelení ISSN 
elektronickým pokračujúcim prameňom zasa naopak mierne vzrastá. Celkovo sa  
pridelilo 207 ISSN (z toho 162 tlačeným periodickým publikáciám, 45 elektronickým  
časopisom a iným pokračujúcim zdrojom – z toho 42 online, 2 CD-ROM). Celkový 
počet pridelených ISSN elektronickým pokračujúcim prameňom vzrástol na 218, 
z toho je pôvodných elektronických publikácií 122.  

Agentúra poskytovala vydavateľom zaradeným do systému ISSN čiarový kód 
zdarma, a to: automaticky pre všetky nové publikácie a na požiadanie na staršie 
periodiká Na stránke agentúry je pre vydavateľov k dispozícii samoobslužný formulár 
na prepočet čísla ISSN do čiarového kódu, ktorý sa však zatiaľ málo používa. 
V priebehu roka sa v agentúre vygenerovalo 150 čiarových kódov EAN/ISSN.  
 

Kontrola uvádzania ISSN, kontrola URL  adries u elektronických  
časopisov 
 
Stav uvádzania ISSN podľa priebežných kontrol, ktoré vykonáva agentúra sa 

podstatne zlepšil u tlačených publikácií, horšia situácia je u elektronických časopisov, 
ktoré si vyžadujú častejšie kontroly vzhľadom na to, že po aktualizácii stránky sa 
údaje menia, menia sa názvy, miznú vydavateľské údaje aj ISSN, takže sú často  
potrebné opätovné urgencie uvádzania ISSN a ďalších údajov. Podobne je to aj 
s platnými URL adresami u elektronických časopisov, ktoré sa menia, dôsledkom sú 
neplatné URL adresy v Portáli ISSN a znemožnenie prístupu do časopisu z Portálu 
ISSN. V mesiacoch november – december 2005 sa vykonala kontrola URL adries, 
zmenené URL adresy sa opravili, ak elektronický časopis zanikol, uzavreli sa roky 
vychádzania v databáze.  
 

Konzultačná činnosť  
 
Poskytlo sa 400 konzultácií (osobné, telefonické, e-mail), ktoré sa týkali hlavne  

prideľovania ISSN tlačeným a elektronickým publikáciám, registrácie periodík na MK 
SR v zmysle tlačového zákona, používania čiarových kódov EAN/ISSN, vydava-
teľskej úpravy tlačených a elektronických publikácií, povinných  výtlačkov, autorských  
práv, ochrany názvu časopisu  a p. Spracovala sa  1 rešerš z lokálnej databázy ISSN 
- 300 záznamov, 3 rešerše z medzinárodného portálu ISSN (577 záznamov). 
 

Online katalogizácia (prostredníctvom  klienta Virtua ISSN) 
 
V 1. polroku sa v agentúre vykonávala skúšobne online katalogizácia  

záznamov ISSN v testovacej medzinárodnej databáze ISSN prostredníctvom klienta 
Virtua -ISSN. V spolupráci s  MC ISSN sa celá slovenská databáza ISSN importovala 
do nového systému Virtua. Po opravení chýb a vyriešení niektorých problémov 
(diakritika, vyriešenie zápisu poľa 541 – zápis adries vydavateľov a jeho 
implementácia v systéme a p.) sa v júli 2005 začali záznamy  zapisovať online  do 
produkčnej databázy ISSN. Pri online katalogizácii sa nevyskytli vážnejšie problémy, 
spojenie národných centier a medzinárodného centra prostredníctvom špecificky 
orientovanej elektronickej diskusie a rýchle reagovanie manažéra projektu zaručuje 
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hladký priebeh tohto spôsobu katalogizácie. Okrem online katalogizácie sa  záznamy 
dočasne paralelne zapisujú do lokálneho systému OSIRIS, aby bolo možné záznamy 
exportovať do systému Aleph a poskytnúť tak národnú databázu  ISSN voľne na 
webovej stránke http://skp.ulib.sk (báza, Národný register ISSN). Online kata-
logizácia vedie k skvalitneniu práce, jednak pokiaľ ide o spôsob tvorby záznamu, 
jednak pokiaľ ide o samotný záznam. Niektoré údaje, ktoré sa predtým nedali 
zapisovať, je už možné uvádzať a postupne sa aplikujú pri spracovaní slovenských 
záznamov ISSN.  

 
Príprava na ďalšie využívanie záznamov ISSN 
 
V novembri 2005 sa v agentúre nainštaloval slovenský klient Virtua pre KIS3G 

a vyskúšalo sa preberanie záznamov z medzinárodnej databázy ISSN. Pokus sa 
urobil so slovenskými i zahraničnými záznamami. Záznamy sa dajú vyhľadať na 
základe kombinácií rôznych kritérií, stiahnu sa na hard disk, môžu sa otvoriť 
v druhom systéme a ďalej využívať.  
 

 
Aktualizácia záznamov ISSN 
 
Záznamy v databáze sa aktualizovali na základe zmien hlásených vydava-

teľmi, na základe vlastných zistení a nahlásení z OSK a oddelenia periodík. Nahla-
sovanie údajov od vydavateľov sa mierne zlepšilo, najčastejšie sa nahlasujú zmeny 
vo vydávaní prostredníctvom elektronického formulára, prípadne poštou, mailom 
alebo telefonicky. 
 

 
Spolupráca 
 
Agentúra spolupracovala s ostatnými oddeleniami UKB. V rámci Slovenska 

agentúra intenzívne spolupracovala s Ministerstvom kultúry (registrácia periodických 
publikácií), s Národnou agentúrou ISBN, CVTI SR, SLLK a p.  

V rámci medzinárodnej spolupráce sa predstavitelia agentúry stretli s ČNS 
ISSN na pracovnom rokovaní v STK v Prahe v máji 2005 v rámci konferencie 
INFORUM. 
 Propagácia systému ISSN 
  

Priebežne sa aktualizovali informácie o Národnej agentúre ISSN na stránke 
www.ulib.sk, sídlo www.issn.sk bolo presmerované na webovú stránku UKB. 
V januári, septembri a novembri sa aktualizoval leták o agentúre. V spolupráci 
s oddelením metodiky sa pripravil leták agentúry  v rámci propagačných materiálov 
UKB pri príležitosti znovuotvorenia knižnice. Letáky o činnosti agentúry sa rozširovali 
medzi vydavateľmi i odbornou verejnosťou na odborných podujatiach (Infos, 
Intermedia, Bibliotéka).    

 
Referát Elektronické informačné pramene (EIP), ktorý sa zriadil v júni 2005 

zrealizoval nasledovné aktivity: 
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- novým e-zdrojom pre rok 2005 prístupným v UKB je služba Library Press 
Display. Služba poskytuje online prístup k vyše 240 novinovým titulom z viac 
ako 55 krajín v pôvodnej grafickej podobe a formáte.  

 
V záujme skvalitnenia služieb a propagácie elektronických informačných 

zdrojov licencovaných a prístupných v UKB bola spustená služba „Pýtajte sa e-kni-
hovníka“. O službe informujú propagačné letáky. Základné informácie o elektro-
nických informačných zdrojoch možno okrem stránky UKB, časť e -knižnica, nájsť aj 
v informačnom letáku.  

V druhom polroku 2005 bola kompletne zostavená www stránka e-knižnica, 
ktorá je naďalej priebežne aktualizovaná a dopĺňaná.  

Od decembra 2005 sa referát EIP zapojil do spolupráce na budovaní portálu 
Infolib, sekcia Informačné zdroje a služby. 

           Referát EIP nadviazal spoluprácu aj mimo UKB. V septembri 2005 sa 
s plánovaným ukončením v septembri 2006 začal riešiť Projekt EÚ – Culture 2000 
„Web Cultural Heritage“. V prvej etape projektu (Česká republika – koordinátorom je 
NK ČR; partneri – Česká republika; Slovinsko; Estónsko; Slovensko) bola 
spracovaná analýza existujúcich metód selekčnej politiky výberu internetových 
zdrojov pre archiváciu webu v určených krajinách (UKB – Japonsko, Čína, Izrael). 
 V decembri 2005 prebehla v rámci Valného zhromaždenia Spolku slovenských 
knihovníkov v Nitre prezentácia konzorciálneho konta EZB Slovensko. Konto 
Elektronickej knižnice časopisov pre SR sa zriadilo na základe rokovaní s nemeckou 
stranou a aktivovalo sa v októbri 2005. UKB (EIP) je koordinátorom a správcom  
konta EZB. Zatiaľ sa doň zapojilo 23 slovenských knižníc. Konzorciálne konto slúži 
na jednoduchšiu centrálnu správu dostupných titulov zapojených knižníc a prispieva 
tiež k rozvoju poskytovania elektronických informačných služieb na Slovensku. 
 
 
Štatistika Národnej agentúry ISSN 
 

 

Celkový počet pridelených ISSN   207  
Z toho počet ISSN pridelených tlačeným period. publikáciám    162    
           počet ISSN pridelených elektronickým pokračujúcim  zdrojom     45    
Počet konzultácií (telefón, e-mail, osobné)    406 
Počet pridelených kódov EAN/ISSN    150     
Počet rešerší  z lokálnej databázy ISSN                                          1 
Počet rešerší z medzinárodného Portálu ISSN                               3 
Počet prevodov záznamov z iných alebo do iných centier       2 
Počet požiadaviek na pridelenie z MC Paríž        2   
Celkový počet nových záznamov   195 
Z toho počet exportovaných prostr. ftp servera   103 
Z toho počet zapísaných online     92 
Celkový počet opravených záznamov   300 
Z toho počet opravených exportovaných záznamov   173 
Z toho počet opravených online   127 
Pridelené z iniciatívy agentúry - tlačené        9 
Pridelené z iniciatívy agentúry – elektronické       5 
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Stav národného registra  ISSN  SR k 31. 12. 2005 
 
Celkový počet  záznamov pokračujúcich prameňov  v databáze ISSN      2358
 Z toho počet elektronických prameňov  215  
 Z toho online   202
            CD-ROM     13
Počet vychádzajúcich publikácií  1540
Počet nevychádzajúcich publikácií   818
 
 
 
Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO 
 
 

V dňoch 25.-26.10.2005 stredisko zorganizovalo celoslovenskú konferenciu 
Pridružených škôl UNESCO, ktorá bola zároveň odštartovaním Dekády vzdelávania 
pre trvalo udržateľný rozvoj, vyhlásenej Valným zhromaždením OSN. Konferencie sa 
zúčastnili predstavitelia 17 už existujúcich škôl, ale aj zástupcovia 4 kandidátskych 
škôl. 
 Téma trvalo udržateľného rozvoja bola hlavnou témou stretnutia a účastníkom 
ju priblížili vynikajúci lektori – riaditeľ NP Slovenský raj Ing. Dušan Bevilqua, Ing. 
Diviaková z katedry UNESCO pre trvalo udržateľný rozvoj z Banskej Štiavnice, 
RNDr. Soňa Bognárová zo Slovenskej agentúry životného prostredia, ktorá navyše 
odovzdala učiteľom zdarma tzv. Zelený balíček, ktorý je vynikajúcou metodickou 
pomôckou na vyučovanie. 
 Podujatie sa nieslo pod hlavičkou osláv 60. výročia založenia OSN a tak si 
účastníci pripomenuli aj túto tému, a to v diskusii s osobou mimoriadne povolanou, 
diplomatkou, ktorej celá profesionálna kariéra je spojená s OSN, pani Oksanou 
Tomovou, riaditeľkou odboru OSN a odborných organizácií v systéme OSN z MZV 
SR. 
 S veľkým záujmom sa stretla prezentácia Medzinárodnej asociácie pre pomoc 
a priateľstvo, ktorá je zároveň Klubom UNESCO. Poslucháči sa dozvedeli 
o charitatívnych aktivitách asociácie v Afrike, predovšetkým v prospech detí a ľudí 
chorých na AIDS. 
 Konferencie sa zúčastnila aj generálna tajomníčka Slovenskej komisie pre 
UNESCO, p. Božena Krížiková a účastníkov prišiel pozdraviť aj predseda SK 
UNESCO, Prof. Ľudovít Molnár. 
 Všetci účastníci na záver vysoko hodnotili prínos stretnutia pre ich ďalšiu 
prácu, hlavne skutočnosť, že získali množstvo odbornej literatúry, informačných 
materiálov a učebných pomôcok. 

K 60. výročiu vzniku Organizácie spojených národov usporiadalo stredisko vo 
výstavných priestoroch UKB výstavu dokumentov a publikácií UNESCO a 15 ďalších 
špecializovaných organizácií v systéme OSN. Výstava zahŕňala aj niektoré základné 
historické údaje o Organizácii spojených národov, o významných osobnostiach, ktoré 
ju poznamenali, dôležité míľniky v jej vývoji. Výstava bola prierezovou ukážkou 
dokumentov z depozitných fondov OSN a UNESCO v UKB. 
 
 
 



 36 

Z pozície koordinátora Pridružených škôl UNESCO v SR stredisko:  
- zabezpečovalo odborný výklad o UNESCO a jeho činnosti pre exkurzie zo 

stredných a základných škôl, 
- spolupracovalo so školami  pri vzdelávaní o svetovom dedičstve,  
- sprístupňovalo školám dokumenty vydávané UNESCO,  
- zabezpečovalo účasť slovenských škôl na medzinárodných projektoch. 

         
 2. 6. 2005 sa v rámci projektu Svetové dedičstvo v rukách mladých 
uskutočnilo v stredisku UNESCO slávnostné odovzdávanie cien víťazným prácam, 
ktoré vytvorili žiaci Základnej školy na Grösslingovej ulici v Bratislave, ktorá  je 
Pridruženou školou UNESCO. Práce prezentujú vybrané pamiatky z Ázie, ktoré sú 
zapísané v zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva. Výstavka 
ocenených prác bola prístupná verejnosti v študovni strediska do 27.6.2005. 

Stredisko spolupracovalo s francúzskou firmou Veolia Environment na  
projekte Vlajky putujú svetom, ktorý sa realizoval  pod záštitou UNESCO na celom 
svete. Zo Slovenska sa na ňom zúčastnili žiaci základných škôl a víťazná práca je 
vystavená v sídle organizácie v Paríži. Všetky zúčastnené školy získali od firmy 
Veolia prenosné chemické laboratóriá. Záverečný ceremoniál sa konal za účasti 
veľvyslanca Francúzska v SR, generálneho riaditeľa firmy Veolia, primátora 
Bratislavy, a ďalších vzácnych hostí v Primaciálnom paláci. 

V dňoch 17. – 21. 6. 2005 sa v Ivanke pri Dunaji uskutočnilo medzinárodné 
stretnutie v rámci projektu Jantárová cesta, ktoré organizačne zabezpečovalo 
stredisko v spolupráci s partnermi – vedeniami Pridružených škôl UNESCO 
(Sociálnej a pedagogickej akadémie v Bratislave a Združenej strednej priemyselnej 
školy v Ivanke pri Dunaji), ako aj národnými koordinátormi Pridružených škôl 
UNESCO v Rakúsku, Maďarsku a Česku.  

Stredisko aj v tomto roku spolupracovalo so Vzdelávacou nadáciou Jana Husa 
a Körberovou nadáciou z Nemecka na projekte Eustory. Témou prác v tomto roku 
bola "História mojej rodiny na pozadí udalostí 20. storočia". Projekt bol určený 
študentom stredných škôl. 
 V apríli a máji sa uskutočnili dve prednášky psychológa spojené s diskusiou, 
zamerané na toleranciu, prijímanie cudzích kultúr a akceptovanie emigrantov a ich 
rodín v našej krajine. Zúčastnili sa ich študenti stredných pridružených škôl UNESCO 
z Bratislavy. 

23. 5. 2005 sa v stredisku uskutočnili konzultácie s Klubom UNESCO „Pre 
pomoc a priateľstvo“. Klub spolupracujúci s medzinárodnou nadáciou IRFF poskytol 
stredisku 50 ks CD ROM – ov  "Pathmakers" – o výchove k dobrovoľníctvu, ktoré sa 
bezplatne poskytli slovenským školám. 

S Klubom UNESCO „ArtIntegra“ sa priebežne konzultovalo o príprave partici-
pačného projektu na tému integrácie detí imigrantov do slovenskej spoločnosti. 

Stredisko plní výkon sekretariátu Slovenského výboru pre program UNESCO 
Pamäť sveta a v priebehu roka zabezpečovalo konzultácie so zamestnankyňou zo 
Štátneho banského archívu v Banskej Štiavnici, ktorá pripravuje projekt súboru 
banských máp na zápis do zoznamu dokumentárneho dedičstva UNESCO Pamäť 
sveta. 
 Najdôležitejšou neplánovanou udalosťou v stredisku UNESCO v roku 2005 
bola návšteva generálneho riaditeľa UNESCO, pána Koichiro Matsuuru, ktorého 
sprevádzali pracovníci sekretariátu UNESCO Krista Pikkat a Andrej Ševelev, a 
veľvyslankyňa SR vo Francúzsku, Mária Krásnohorská. 
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 Na úvod  sa K. Matsuura stretol s vedením UKB a oboznámil sa s fungovaním 
a výsledkami práce strediska. Potom sa zúčastnil stretnutia s predstaviteľmi 
UNESCO štruktúr na Slovensku – predsedníctvom Slovenskej komisie pre UNESCO 
a predstaviteľmi výborov medzivládnych programov UNESCO. 
 Na záver si  prezrel  zrekonštruované priestory knižnice a oboznámil sa s jej 
službami.  
 Správa o návšteve generálneho riaditeľa UNESCO sa objavila vo všetkých 
mienkotvorných médiách a STV na svojom druhom kanáli odvysielala 25. 8. 2005 
cca 10 minútovú reportáž o návšteve, o stredisku a jeho službách. Reportáž doplnila 
o anketu medzi obyvateľmi Bratislavy o tom, čo vedia o UNESCO. 

Pod hlavičkou osláv 60. výročia OSN sa v študovni strediska uskutočnila 
výstava fotografií o živote detí v Afrike, ktorú pripravilo stredisko v spolupráci s 
Medzinárodnou asociáciou pre pomoc a priateľstvo, a ktorá bola od 24.10. do 
15.12.2005 prístupná v študovni strediska. 

Stredisko bolo zastúpené na UNESCO konferencii „Budúcnosť siete UNESCO 
ASP“ regiónu Európa + Severná Amerika, ktorá sa konala v dňoch 10. – 14. 5. 2005 
v Luxemburgu. Konferencia bola odštartovaním dekády OSN „Vzdelávanie pre trvalo 
udržateľný život“. Konferencie sa zúčastnilo 50 krajín z Európy. Južnej Ameriky, 
Afriky, Ázie a Pacifiku. 

Všetky dokumenty a materiály získané na konferencii sú prístupné školám 
a slovenskej verejnosti v študovni strediska. 

Stredisko bolo zastúpené na medzinárodnom workshope o ochrane kultúr-
neho a prírodného dedičstva, ktorý v Levoči zorganizoval Pamiatkový úrad SR 
v spolupráci s Centrom UNESCO pre svetové dedičstvo. Workshopu sa zúčastnil 
predstavitelia štátov strednej a juhovýchodnej Európy. Materiály a dokumenty 
získané na podujatí sú k dispozícii v študovni Strediska. 
 
 
Depozitná knižnica NATO 
 

Depozitná knižnica NATO (DK NATO) patrí k novým, špecializovaným   
pracoviskám Univerzitnej knižnice v Bratislave. Systematicky buduje, uchováva 
a sprístupňuje fond monografií, periodík a multimédií z oblasti medzinárodných 
vzťahov, bezpečnosti a obrany s dôrazom na Severoatlantickú alianciu. Základ 
depozitného fondu NATO tvoria publikácie, ktoré vydáva Informačný a tlačový úrad 
NATO v Bruseli, časť z nich sa distribuuje do vybraných knižníc na území SR. 
Významnou súčasťou fondu sú publikácie z produkcie Inštitútu EÚ pre bezpečnostné 
štúdie v Paríži a odborné publikácie z produkcie domácich i zahraničných vyda-
vateľov. Materiály sa sprístupňujú v študovni na Klariskej ulici a sú určené na 
prezenčné štúdium. Popri knižničných a poradensko-konzultačných službách  praco-
visko organizuje semináre a prednášky so zámerom šíriť informácie o Severo-
atlantickej aliancii, podporovať verejnú diskusiu a odborný výskum v oblasti medzi-
národnej bezpečnosti. 

V druhom roku svojej pôsobnosti sa DK NATO zamerala na prehĺbenie 
spolupráce s vysokými školami, aby  sa dostala do povedomia  čo najširšej  časti 
vysokoškolskej mládeže na Slovensku. 

Mimoriadne osožná bola spolupráca s Univerzitou Konštantína Filozofa 
v Nitre. Informačné centrum NATO, ktoré pôsobí na Filozofickej fakulte UKF, sa stalo 
partnerom  pri distribúcii publikácií NATO, ako aj pri realizácii  vzdelávacích podujatí. 
Jedným z nich bol odborný  seminár „NATO a nové partnerstvá“, ktorý sa uskutočnil 
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25. októbra 2005 v seminárnej miestnosti na Klariskej ulici. Zúčastnilo sa ho 59 
študentov politológie, európskych a orientálnych štúdií fakulty. Podujatie sa 
realizovalo v spolupráci s Ministerstvom obrany SR a venovalo sa aktuálnym 
otázkam  strategickej spolupráce Aliancie.  Na záver seminára  študenti absolvovali 
exkurziu v Depozitnej knižnici NATO, ako aj  v priestoroch UKB na Michalskej ulici.
 Úspešne pokračovala spolupráca s Filozofickou fakultou UK v Bratislave. 
Pedagogickí pracovníci  Katedry politológie FFUK využívali odborné publikácie 
fondu, ako aj  možnosť zapožičania publikácií z Knižnice NATO v Bruseli  pre účely 
vedecko-výskumnej práce.  Na katedre vznikli aj prvé dve diplomové práce študentov 
politológie s využitím literatúry DK NATO. Fakulta medzinárodných vzťahov 
Ekonomickej univerzity v Bratislave privítala možnosť dlhodobej spolupráce a 
distribúcie publikácií NATO. Je pripravená na lektorskú spoluprácu pri vzdelávacích 
podujatiach v priestoroch multifunkčného kultúrneho centra. 

Okruh  partnerov DK NATO sa rozšíril o Euroatlantické centrum, mimovládnu 
organizáciu so sídlom v Banskej Bystrici zameranú na šírenie informácií a odbornej 
diskusie o Severoatlantickej aliancii. Euroatlantické centrum sa v roku 2005 stalo 
koordinátorom vedomostnej súťaže o NATO pre stredoškolákov pod názvom 
ALIANTE a prejavilo záujem o užšiu spoluprácu pri realizácii súťaže v budúcom roku. 
Po vzájomnej dohode sa obaja partneri dohodli zorganizovať na pôde UKB 
začiatkom roka 2006 odborné stretnutie pre stredoškolských pedagógov i študentov 
so zámerom priblížiť súťaž, ako aj DK NATO ako jedinečný zdroj informácií pre jej 
účastníkov. Predmetom obojstranného záujmu je organizovanie ďalších vzdelávacích 
podujatí o bezpečnostných otázkach pre študentov vysokých škôl a pracovníkov 
štátnej správy. 

DK NATO systematicky spolupracovala s Knižnicou NATO v Bruseli v rámci 
európskej siete špecializovaného knižničného a informačného systému NATO.  
Vďaka aktívnej spolupráci s riaditeľom knižnice Jeanom-Arthurom Creffom sa poda-
rilo získať darom od  bruselských partnerov odborné publikácie, ktoré obohatili knižný 
fond pracoviska. Realizovala sa aj medziknižničná výmena publikácií na podporu 
vedeckej práce vysokoškolských pedagogických pracovníkov. V marci 2005 sa 
nadviazal kontakt s novozriadenou Depozitnou knižnicou NATO v Prištine. Pokračo-
valo sa v spolupráci s Informačným centrom NATO v Prahe a využívali sa možnosti 
vzájomnej výmeny publikácií a odborných materiálov, čo prispelo k rozšíreniu 
poskytovaných služieb.    

28. októbra 2005 navštívil Depozitnú knižnicu NATO veľvyslanec Igor 
Slobodník, vedúci Stálej delegácie SR pri NATO v Bruseli. Oboznámil sa 
s jej fondom, s rozsahom poskytovaných služieb, ako aj  s ďalšími aktivitami v oblasti 
šírenia informácií o Severoatlantickej aliancii. Počas oficiálneho prijatia u generál-
neho riaditeľa UKB Tibora Trgiňu prejavil záujem o spoluúčasť na informačných 
podujatiach, ktoré  UKB zorganizuje v roku 2006 v priestoroch MKC. Zároveň vyslovil 
pripravenosť Stálej delegácie SR  poskytovať podporu Depozitnej knižnici NATO pri 
realizácii jej aktivít. 

3. júna 2005 odvysielala Slovenská televízia v hlavnom vysielacom čase 
publicistickú reláciu o Depozitnej knižnici NATO pri príležitosti prvého výročia jej  
pôsobenia v Univerzitnej knižnici. Relácia informovala verejnosť o fondoch nového 
pracoviska UKB, ako aj o rozsahu poskytovaných služieb. Používatelia knižnice 
z radov vysokoškolákov ocenili v relácii   DK NATO ako kvalitný informačný zdroj pre 
prípravu diplomových prác a študenti bratislavských gymnázií s potešením 
konštatovali, že vďaka materiálom  z fondov DK NATO sa im podarilo uspieť vo 
vedomostnej súťaži  o NATO pod názvom ALIANTE 2005.  
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Depozitná knižnica NATO pokračovala v systematickom budovaní fondu 
v spolupráci s akvizičnou komisiou. Kým pri otvorení nového pracoviska UKB fond 
tvorilo 525 knižných jednotiek, k 31. 12. 2005 mal 705 knižných jednotiek. V priebehu 
roka 2005 využilo služby pracoviska 399 návštevníkov, ktorí pre študijné účely 
realizovali 851 prezenčných výpožičiek. Popri knižničných a konzultačných službách 
sa v študovni DK NATO. Poskytovali aj reprografické služby, tieto v priebehu roka 
predstavovali 893 listov formátu A4. 
 Spolupráca s  vybranými  knižnicami v SR za účelom pokrytia  dokumentáciou 
NATO úspešne pokračovala. Depozitné výtlačky publikácií NATO sa rozosielali 
Slovenskej národnej knižnici v Martine, Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, 
Prešove a Košiciach. Spolupráca sa rozšírila aj o Informačné centrum  NATO pri 
Filozofickej fakulte UKF v Nitre, Fakultu medzinárodných vzťahov v Bratislave a 
Akadémiu ozbrojených síl SR generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 
Koncom roka prejavila záujem o dlhodobú spoluprácu aj Národná akadémia maršala 
Andreja Hadika so sídlom v Liptovskom Mikuláši. V roku 2005 DK NATO zaslala 
uvedeným knižniciam 523 ks publikácií NATO. 
 

Bibliografická a výskumná činnosť 
 

Kabinet retrospektívnej bibliografie ukončil práce na Bibliografii výročných 
správ škôl z územia Slovenska za roky 1701-1850. Záznamy sú vložené do PC, 
vykonali sa redakčné práce, opravy a úpravy tlačených výstupov. Skončila sa  
príprava na vystavenie  bibliografie na webovej stránke a zároveň bude pripravená  
aj tlačová forma uvedenej práce. Splnenie tejto úlohy sa skomplikovalo odchodom 
pracovníčky do starobného dôchodku . 

Dočasne pozastavená z dôvodu odchodu pracovníčky do starobného dô-
chodku, bola Bibliografia článkov zo slovenských a inorečových výročných správ za 
školské roky 1918/19-952/53. Úloha nebola celkom ukončená. Do formulárov 
UNIMARC zostáva spracovať ešte triedu školstvo a triedu pedagogika a vložiť do PC 
 všetky doteraz už spracované záznamy. 

Práca na dlhodobej úlohe Bibliografia almanachov, ročeniek a zborníkov na 
Slovensku za roky 1701-1918 pokračuje. Celkovo sa v uplynulom  roku spracovalo 
54 seriálov /ročníkov/ a analyticky sa rozpísalo 834 článkov. Súčasne sa vykonávali 
doplňujúce práce súvisiace so spracúvaním  úlohy vo formulároch UNIMARC. Do PC 
bolo vložených 44 nových spracovaných záznamov. Redakčným prácam bolo 
venovaných cca 250 hodín. Kabinet poskytol celkovo 121 bibliografických informácií. 
V hodnotenom roku 2 pracovníčky absolvovali služobnú cestu do Budapešti, kde 
pokračovali v spracúvaní materiálu k uvedenej úlohe, ktorý sa na Slovensku 
nenachádza a 1 pracovníčka sa zúčastnila služobnej cesty do Nemecka, kde 
vystúpila na medzinárodnej konferencii s prednáškou  o rukopisoch v UKB.  

Pracovníci kabinetu starých a vzácnych tlačí sa prioritne zameriavali na 
odborné bibliografické spracovanie tlačí 16. storočia vo fondoch Univerzitnej knižnice 
v rámci celoštátnej úlohy: Generálny katalóg tlačí 16. storočia zachovaných na území 
Slovenska. Tlače sa spracovávajú podľa ISBD, v UMIMARC-u a metodických 
materiálov SNK; spracované popisy sa priebežne zapisujú do počítača a súbežne sa 
budujú registre spracovaných autorít, tlačiarov a signetov, buduje sa príručná 
knižnica so špecializáciou na bibliografie, biografie a pomocnú literatúru k tlačiam 16. 
storočia. 
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Pracovníci kabinetu realizovali prieskum v knižniciach doma i v zahraničí a 
overovali raritné tlače, ktoré sa bežne nenachádzajú v prístupných bibliografických 
prameňoch. 
 

Prehľad vývoja počtu a aktuálny stav zapísaných titulov 
 

 
 

 
 
 
 
  
 Uvedený počet obsahuje 834 titulov a 82 spracovaných duplikátov. 
V počítačovej databáze sú zapísané tlače 16. storočia z fondov: Erdödi, Lobkowicz, 
Michaelis, Schlauch, knižnica Slovanského ústavu, Mestská knižnica, slaviká so 
signatúrou S, skladové skupiny so signatúrou 18 a 19. Na formulároch sú pripravené 
na zápis do počítača skladové skupiny so signatúrami 22 a 25. 

V priebehu prác pracovníčky kabinetu pripravovali štúdie a prednášky 
o parciálnych výsledkoch vedeckovýskumnej činnosti. 
 
 
Metodická činnosť 
 

Oddelenie metodiky zabezpečovalo výkon metodických funkcií vo vnútri 
knižnice, spolupracovalo s odbornými útvarmi pri zabezpečovaní ich činností. 
V rámci vnútrometodickej činnosti sa vyriešilo viacero problémov na pravidelných 
stretnutiach zainteresovaných zamestnancov. Išlo najmä o tieto problémy: režim 
prezenčných výpožičiek oddelenia MVS, výpožičky z fondov UKB pre MVS, 
prezenčné výpožičky historických fondov, spracovanie, sprístupňovanie a skladova-
nie dokumentu, ktorého súčasťou je elektronické médium, sprístupňovanie 
prezenčných výpožičiek hudobnín (MUS, MU) v hudobnom kabinete, hudobné 
periodiká v hudobnom kabinete, založenie čiastkového fondu 33, náplň činností 
informačného pultu, návrh na dlhodobú výpožičku dokumentov z fondov UKB. 

Pracovníci metodiky sa podieľali na príprave podkladov pre vyhodnocovanie 
vládnych programov, ktoré sú podrobnejšie uvedené v kapitole 2.2. 

Spracovaná bola štatistika výkonov za rok 2004 a ročný výkaz o knižnici KULT  
MK SR za rok 2004. Pracovníci odpovedali na viacero druhov dotazníkov, 
spolupracovali so strednými a vysokými školami  pri zaraďovaní študentov na 
odbornú prax v UKB. 

Súčasťou oddelenia metodiky je aj archív UKB. Pokračovalo sa v archivácii 
a skartácii materiálov uložených v archíve. Na archiváciu bolo uložených 522 
položiek a na skartáciu bolo odovzdaných 625 položiek.    

Pracovníci oddelenia sa podieľali na príprave informačného spravodaja 
Bulletin Univerzitnej knižnice v Bratislave, na základe podkladov z jednotlivých 
odborov a oddelení, pripravili vyhodnotenie plnenia prioritných úloh a činností, 
výročnú správu o činností UKB za rok 2004, ktorá je vystavená na domovskej 
stránke knižnice, pripravovali odpovede na rôzne typy dotazníkov. Realizoval sa 
edičný plán na rok 2005, zabezpečovala sa redakčná a technická úprava materiálov. 
Pripravilo sa viacero metodických aj propagačných materiálov pri otvorení knižnice. 

Rok: Zapísané tituly: 
2002 272 
2003 375 
2004 624 
2005 916 
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Vypracované boli: 
 

- Knižničný poriadok UKB, 
- interná smernica o pravidlách požičiavania dokumentov určených na 

prezenčné štúdium pre zamestnancov UKB, 
- zásady pre organizáciu adaptačného procesu zamestnancov UKB, 
- organizačná štruktúra UKB, 
- koncepcia reprezentačnej prezidentskej knižnice, 
- pokyny vymedzujúce kompetencie strážnej služby vo vzťahu k zamestnan-

com UKB, k čitateľom a návštevníkom. 
 
Na vnútroknižničnej, ale aj na vonkajšej metodickej činnosti sa podieľali aj 

organizačné útvary, ktoré usmerňujú a koordinujú odborné činnosti v rámci svojej 
odbornej gescie.  

Odbor knižničných služieb pripravil materiál o sťahovaní katalógov do Klarisea 
a  metodický materiál o systéme usporiadania a spracovaní dokumentov  vo voľne 
prístupnom fonde po dokončení rekonštrukcie knižnice. 

UKB je na základe zákona o knižniciach pracoviskom MVS a národným 
ústredím  MMVS v Slovenskej republike. Súčasne je aj koordinátorom služby JASON 
v SR. Oddelenie metodicky usmerňovalo knižnice v oblasti medzinárodnej MVS, 
spracovávalo celoštátnu štatistiku MMVS a štatistiku využívania služby JASON. 
Štatistické výsledky a analýzy sa publikovali v Bulletine UKB, v zborníku Knihovny 
současnosti,  na www stránke UKB a na odborných podujatiach. 

Pracovníci odboru knižničných služieb sa aktívne zúčastňovali  na činnosti 
národnej komisie pre služby.  

Pracovníci hudobného kabinetu organizovali 25. seminár hudobných 
knihovníkov, ktorý sa uskutočnil v Bratislave. Jeho súčasťou bolo plenárne zasad-
nutie národnej komisie IAML. Ďalej hudobný kabinet realizoval prezentačné 
a metodické hodiny spojené s prednáškami k dejinám hudby pre študentov 
Konzervatória a Pedagogickej fakulty v Bratislave. 

Kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí poskytoval metodické, 
konzultačné a expertno-informačné služby z oblasti historických knižných fondov.  
Pripravil materiály pre prezidentskú kanceláriu,  podklady pre orientalistov a pre firmu 
AiP Beroun pri  príprave  CD-ROM-u  rukopisov z Bašagićovej knižnice.  

Kabinet retrospektívnej bibliografie priebežne zabezpečoval metodické, 
konzultačné a expertné informačné služby z oblasti dejín knižnej kultúry.                                           

Odbor súborných katalógov organizačne a metodicky zabezpečoval spolu-
prácu s knižnicami v SR. Pripravili sa dohody s knižnicami na tvorbe súborného 
katalógu periodík. Zorganizovali sa dva odborné semináre o problematike koope-
ratívnej katalogizácie a tvorbe záznamov o periodikách v SKP a o  novinkách 
v medzinárodných pravidlách a štandardoch, zasadnutie koordinačnej skupiny pre 
súborný katalóg periodík.  Oddelenie vypracovalo manuál.  

Na metodickej činnosti sa podieľa aj dokumentačné a informačné stredisko 
UNESCO, depozitná knižnica NATO, ISSN, oddelenie mennej a vecnej kata-
logizácie, odbor informačných systémov, informačných technológii a ochrany 
dokumentov. 
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o životných jubileách muzikológov, skladateľov, spevákov, inštrumentalistov, 
pedagógov, hudobných knihovníkov,  ale aj významných dramatikov, teoretikov, 
estetikov a filozofov. Kalendár obsahuje 1676 záznamov o významných 
osobnostiach  hudobnej kultúry. 

 
6. Katalogizácia periodika vo formáte MARC 21. Zost. Lýdia Sedláčková – Hana 
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9. Sprievodca po knižnici.  Bratislava. UKB 27 s. 
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Sprievodca po knižnici je určený čitateľom a návštevníkom UKB a obsahuje 
informácie, ktoré pomôžu  lepšie a rýchlejšie sa zorientovať  v  zrekonštruovanej 
knižnici ako aj v jej službách. 

 
10. Súpis článkov o masmédiách  za rok  2004. Zost. Terézia Kamenická. Bratislava: 

UKB, 2005.  23. s. 
Súpis obsahuje články o masmédiách uverejnené vo vybraných periodikách                   
v roku 2003. Články sú zoradené  do piatich tematických skupín, v rámci ktorých 
sú zoradené chronologicky. 

 
11. Súborné katalógy a Univerzitná knižnica v Bratislave. Zost. L. Sedláčková 

Bratislava. UKB 2005. 136 s. + 4 prílohy. 
Na základe príspevkov zamestnancov knižnice má čitateľ možnosť sledovať 
rozličné etapy vývoja súborných katalógov od minulosti po súčasnosť. Publikácia 
obsahuje aj bibliografiu  súborné  katalógy a Univerzitná knižnica v Bratislave. 

 
12. Univerzitná knižnica v Bratislave. Multifunkčné kultúrne centrum. Zost. Tibor 

Trgiňa. Bratislava. UKB 2005. + plány a fotografie.  
 

Táto reprezentačná publikácia bola vydaná k otvoreniu zrekonštruovanej Univer-
zitnej knižnice v Bratislave. Obsahuje príspevky  ministra kultúry SR – p. Rudolfa 
Chmelu, bývalého ministra kultúry, p. Milana Kňažku, generálneho riaditeľa 
Univerzitnej knižnice v Bratislave, p. Tibora Trgiňa, architektov, projektantov 
a realizátorov prestavby p. Jána Bahnu a p. Vladimíra Šimkoviča. Súčasťou 
publikácie je aj Kalendárium knižnice od roku 1919 do roku 2005) a plány 
a fotografie. 

 
13. Výročná správa za rok 2004. Sprac. Tatiana Popová a pracovníci UKB.   

Bratislava: UKB, 2005. 98. s. + 6 príloh.  
 
Knižnično-informačné technológie 
 

 Činnosť odboru informačných systémov bola od začiatku roka 2005 zameraná 
na úlohy súvisiace s otvorením knižnice pre verejnosť a  s tým súvisiace zabezpe-
čenie kvalitných služieb poskytovaných automatizovanými informačnými systémami.   

 
Prioritne sa  odbor zameral na:      
- komplexné zabezpečenie spustenia prevádzky výpožičného procesu v AKIS 

Aleph 500, 
- sprístupnenie objednávania  dokumentov cez www stránku UKB,   
- predlžovanie dokumentov cez www stránku UKB, 
- nastavenie parametrov GUI klienta a potrebných systémových parametrov, 
- úpravu indexov a sprevádzkovanie vyhľadávania v 10 virtuálnych databá-

zach – zbierkach (Mamatejova, Rakúska knižnica, atď. ), 
- registrácii nových čitateľov do AKIS,   
- školenia pôvodných a nových pracovníkov služieb, 
- vypracovanie manuálu pre prácu s modulom absenčných a prezenčných   

výpožičiek, 
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- nastavenie tlače žiadaniek pre status výpožičky -16 /krátka výpožička/pre 
INFO USA.    

 
   Spustením ostrej prevádzky AKIS a sprístupnením knižnice pre verejnosť, 
v apríli 2005 sa prevádzka ďalej zabezpečovala tzv. rutinnými operáciami, všetkých 
databáz v AKIS.    
 

 
Lokálny katalóg UKB: 
   
- pravidelná kontrola voľného miesta na diskoch, mazanie log súborov 

a dočasných oracle záloh po odzálohovaní cez systém Veritas NetBackup, 
- mesačné štatistiky výpožičiek /čitateľov /prístupov do AKIS, 
- generovanie štatistík podľa požiadaviek oddelení absenčných a 

prezenčných výpožičiek, 
- tlač kontrolných zoznamov pre oddelenie revízie fondov zo statusu – 

dočasná strata. 
 

 
Stav databázy lokálneho katalógu UKB k 15.12.2005 

 
Spolu 364 025 bg. záznamov 

     z toho 
  24 590 nových a aktualizovaných bg.   
              záznamov 

Spolu  519 785 záznamov o exemplároch 

     z toho 
  41 906 nových a aktualizovaných  
              záznamov 

 
 
Súborný katalóg periodík a adresár knižníc: 
 
- testovanie konverzie súborného katalógu periodík z Unimarc-u do MARC21 

a úprava pravidiel konverzného programu Marcman podľa špecifík SKP, 
- pravidelné generovanie html stránok s adresami knižníc (z adresára knižníc ako 

informácia pre súb. katalóg periodík), 
- testovanie programu pre kontrolu platnosti URL liniek v databázach, 
- vytvorenie  programov pre jednoduchšie generovanie štatistík prístupov na web-

OPAC Aleph-u , 
- mesačné štatistiky súborného katalógu periodík pre centrálnu redakciu, zvlášť 

pre ŠVK Košice, pre SAV Bratislava. 
 

 
Stav databázy súborného katalógu periodík k 15.12.2005 

 
Spolu 44 787 bg. záznamov   

     z toho 
18 056 nových a aktualizovaných  
            bg. záznamov 

Spolu  94 179 záznamov o lokaciách 

     z toho 
29 570 nových a atualizovaných  
            záznamov 
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  Ďalšou významnou činnosťou odboru bola administrácia a tvorba www sídla 
Univerzitnej knižnice v Bratislave /www.ulib.sk/. V spolupráci s jednotlivými odbor-
nými pracoviskami UKB bola zabezpečovaná aktualizácia informácií o odbornej 
činnosti knižnice, organizovaných podujatiach, nových službách pre verejnosť. 
Generovanie web stránok bolo realizované pomocou technológie redakčného 
systému. Jednou z predností redakčného systému je možnosť popisovania  obsahu 
stránok pomocou metatagov, ktoré skvalitňujú vyhľadávanie informácií na webe. 
Vyhľadávač ihneď zobrazí  tú časť textu, v ktorom sa nachádzajú vyhľadávané slová, 
čím sa vyhľadávanie nielen zrýchli ale aj zefektívni.     

Vypracovaný bol manuál pre zamestnancov pracujúcich s redakčným 
systémom na používanie METAGONOV. 

Odbor informačných systémov úzko spolupracoval pri celkovej implementácii 
prístupového a dochádzkového systému:                                                                               

- spolupráca s dodávateľom pri nastavovaní systému v UKB, 
- štruktúra údajov registrácie používateľov do PS, štruktúra údajov uložených 

v čipe karty,  
- údaje tlačené na čipovú kartu,     
- zaškolenie pracovníkov oddelenia automatizácie na používanie systému,  
- odborná podpora pracovníkom oddelenia absenčných výpožičiek pri registrácii 

používateľov. 
 
Dochádzkový systém: 
   

- zaškolenie vedúcej oddelenia na administráciu systému, 
- práce súvisiace s aktualizáciou osobných údajov  zamestnancov v systéme, 
- vytváranie prístupových hesiel zamestnancom, 
- inštruktáže používania systému. 

 
Projekt internetizácie knižníc – KIS3G 

 
Spolupráca na projekte KIS3G prebiehala s malými prestávkami celý rok 2005. 

Zásadnejšie zmeny  zo strany SNK a UKB sa začali prejavovať po  podpise zmluvy 
o spolupráci pri používaní a prevádzke KIS Virtua v októbri 2005. Zo strany UKB boli 
zaslané 2 exporty bibliografických dát a záznamov o exemplároch lokálneho katalógu 
UKB ako aj exporty čitateľov a výpožičných transakcií a jeden export databázy 
súborného katalógu periodík a adresára inštitúcií. Zároveň bol obidvomi stranami 
dohodnutý harmonogram postupu implementácie nového KIS. 

 
Priebežné práce odboru:     
 
- testovanie systému, vyhľadávanie cez portál Chameleon, sledovanie 

odozvy systému, adekvátnosť výsledkov /porovnanie Aleph – Virtua/, 
- export  databázy lokálneho katalógu UKB na konverziu do KIS Virtua, 
- príprava testovania konverzie - bg. záznamy, exempláre, čitatelia, 

výpožičky, 
- výsledky testovania cca 15 zamestnancov UKB boli zaslane do SNK, 
- reinštalácia klientov KIS Virtua / 40 / na v.45_1, reinštalácia profilera,  
- 2 pracovné stretnutia zástupcov SNK a UKB. 
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14. - 15. 6. 2005 sa uskutočnilo v priestoroch UKB stretnutie užívateľov AKIS Aleph 
zo SR a ČR. Zúčastnilo sa 30 odborných pracovníkov z 18 českých a slovenských 
knižníc.  

Odbor informačných technológií zabezpečoval  plynulú prevádzku a údržbu IT. 
Závažnejšie poruchy boli len pri neohlásenom výpadku elektrickej energie. 
Zabezpečila sa  ochrana údajov aktívnymi bezpečnostnými prvkami a pravidelnou 
dennou archiváciou databáz. V auguste sa vykonávala pravidelná ročná profylaktika 
informačnej technológie - archivácia systémov a databáz, profylaktika hardvéru. 
  Zabezpečovala sa rutinná  tlač prírastkových zoznamov, čiarových kódov, 
signatúr a špecifických tlačí na základe požiadaviek jednotlivých odborov.  

Podľa požiadaviek multifunkčného kultúrneho centra sa technicky aj perso-
nálne zabezpečovali semináre, výstavy, prednášky a ďalšie akcie.  

Ku dňu otvorenia knižnice  pre verejnosť sa uviedla  do prevádzky nová IT. 
UKB poskytuje pre používateľov aj po technickej stránke moderné nadštandardné 
služby.   

Pre čitateľov boli zavedené bezkontaktné čipové karty. Vstup do priestorov 
knižnice, ktoré sú určené pre používateľov je zabezpečený turniketmi, ktoré 
poskytujú aktívnu ochranu knižničných fondov UKB.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V priestoroch čitateľských katalógov a vo voľnom výbere kníh a periodík sa 

vytvorili terminálové pracoviská na technológii tenkých klientov pre prístup do 
elektronických katalógov UKB. Nainštalovaných je celkom 29 terminálov. 

Študovne a priestory pre používateľov boli vybavené novou výpočtovou 
technikou. V študovni elektronických dokumentov je pre používateľov k dispozícii 
celkom 36 osobných počítačov, v stredisku UNESCO 4 PC a v depozitnej knižnici 
NATO 2 PC. Ďalšie sú v INFO USA, Rakúskej knižnici a Centre ruských štúdií.  
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Okrem toho majú používatelia možnosť pripojiť sa na internet vlastnými 
notebookmi: 

 
- pevné pripojenie sieťovým káblom – v priestoroch voľného výberu kníh (tzv. 

otvorený sklad) na 2. poschodí je vytvorených 6 pracovných miest, 
- bezkáblové WiFi pripojenie – signálom sú pokryté priestory voľného výberu 

periodík na 2. poschodí, voľného výberu kníh na 1. poschodí, všeobecná 
študovňa na 1. poschodí a presklenné nádvorie na prízemí.   
 
Pre používateľov bol do prevádzky uvedený samoobslužný skener 

a technológia na elektronické zasielanie naskenovaných dokumentov. Na kopíro-
vanie dokumentov slúžia štyri samoobslužné kopírovacie stroje na mince.  

Novou výpočtovou technikou bola vybavená spracovateľská linka, pracovisko 
na registráciu čitateľov, výpožičky, sklady, vedenie knižnice a vedúci pracovníci. 
Pre medziknižničnú výpožičnú službu sa zakúpil automatizovaný doručovací systém 
na elektronické zasielanie dokumentov. Súčasťou tohto systému sú mikrofilmový 
a planetárny skener. 

Do skúšobnej prevádzky sa zaviedol elektronický dochádzkový systém. 
V služobných vchodoch na Michalskej a Klariskej sú nainštalované dochádzkové 
terminály.  

Problém pravidelného rutinného zálohovania súborov bol vyriešený kúpou 
systému na on-line zálohovanie databáz. Súčasťou tohto systému je zálohový server 
a pásková mechanika.      

 Ku koncu roka 2005 odbor informačných technológií zabezpečoval prevádzku 
celkom 220 PC, z toho 127 nových  a 22 serverov.  
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5.5. ROZPOČET  ORGANIZÁCIE 
 
 
I. Záväzné ukazovatele ŠR na rok 2005 
 
Ministerstvo kultúry SR schválilo UKB záväzné ukazovatele a limity štátneho 
rozpočtu na rok 2005 nasledovne :  

(v tis. Sk) 
 

Ukazovateľ                                rozpis rozpočtu 
                                                na rok 2005 

 
1. Príjmy          1 500 
 
    Kód programu 08S – Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych 
hodnôt 
    Kód podprogramu 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť 
 
2. Bežné výdavky spolu             - kategória 600           82 723 
    z toho : 
    mzdové prostriedky             - kategória 610           32 289 
 
    Limit na reprezentačné výdavky a dary          50 
    Limit  zamestnancov                                179 
             
3. Kapitálové výdavky spolu             - kategória 700           52 330 
    z toho : 
    Investičná akcia č. 02291  -  UKB -  Strojné vybavenie           11 650 
    Investičná akcia č. 207      -  UKB -  Projekt Multifunkčné kultúrne 

        a knižničné centrum           40 680   
 

Pridelený rozpočet výdavkov nezohľadnil niektoré dôležité finančné potreby 
našej organizácie. Z toho dôvodu Ministerstvo kultúry SR vykonalo v rozpočte našej 
organizácie  v priebehu roka 2005 nasledovné rozpočtové opatrenia : 
 
Rozpočtové opatrenie č. 1: 
Ministerstvo kultúry SR listom č. MK-3438/2005-700/6043 zo dňa 28.2.2005 na 
základe rozpočtového opatrenia Ministerstva financií SR zvýšilo  rozpočet bežných 
výdavkov na rok 2005 o sumu 9 000 tis. Sk účelovo určených na dokončenie 
vybavenia knižnice interiérovým nábytkom. Uvedené finančné prostriedky boli 
pridelené do programu 08S -Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych 
hodnôt, podprogram 08S0105 – Knižnice a knižničná činnosť.  
 
Rozpočtové opatrenie č. 2: 
Ministerstvo kultúry SR listom č. MK-4258/2005-700/8557 zo dňa 16.3.2005 zvýšilo 
rozpočet bežných výdavkov na rok 2005 o sumu 1 000 tis. Sk. Finančné 
prostriedky boli účelovo určené na : 
1. Vybavenie interiéru knižnice orientačným systémom      800 tis. Sk 
2. Tlač publikácie  k slávnostnému otvoreniu zrekonštruovanej knižnice  
     200 tis. Sk 
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Úprava sa vykonala v programe 08T - Tvorba a implementácia politík v pod-
programe 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít rozpočtových a príspevkových 
organizácií.   
 
Rozpočtové opatrenie č. 3: 
Ministerstvo kultúry SR listom č. MK-5023/05-700/11892 zo dňa 14.4.2005 zvýšilo 
rozpočet kapitálových výdavkov  o sumu 800 tis. Sk účelovo určených na nákup 
osobného automobilu. Úprava sa vykonala v programe 08T – Tvorba 
a implementácia politík v podprograme 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít 
rozpočtových a príspevkových organizácií. Investičná akcia bola zaregistrovaná 
v registri investícií pod číslom 12 460.   
 
Rozpočtové opatrenie č. 4: 
Ministerstvo kultúry SR listom č. MK-6110/2005-700/14404 zo dňa 10.5.2005 na 
základe rozhodnutia porady vedenia Mk SR zvýšilo rozpočet bežných výdavkov 
o sumu 1 600 tis. Sk účelovo určených na nákup knižničných fondov. Úprava sa 
vykonala v programe 08T – Tvorba a implementácia politík v podprograme  
08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít rozpočtových a príspevkových 
organizácií.  
 
Rozpočtové opatrenie č. 5: 
Ministerstvo kultúry SR listom č. MK-9139/2005/700/19116 zo dňa 4.7.2005 na 
základe rozpočtového opatrenia MF SR zvýšilo rozpočet bežných výdavkov pre 
rok 2005 o sumu 1 092 tis. Sk, z toho: 
na kat. 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania   
809 tis. Sk 
na kat. 620 – Poistné a príspevok do poisťovní  283 tis. Sk 
Rozpočtovým opatrením sa v súlade so zákonom č. 740/2004 Z.z. o štátnom 
rozpočte na rok 2005 a uzatvorenými Kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa na rok 
2005 riešilo finančné krytie realizácie nariadenia vlády SR č. 204/2005 zo 4.5.2005, 
ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone prác 
vo verejnom záujme. Súčasne sa zabezpečili prostriedky na poistné a príspevok 
zamestnávateľa do poisťovní. 
Zvýšenie sa realizovalo v programe 08S Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia 
kultúrnych hodnôt, podprogram 08S0105 – Knižnice a knižničná činnosť. 
 
Rozpočtové opatrenie č. 6: 
Na základe žiadosti UKB MK SR listom č. MK-10474/2005/700/20523 zo dňa 
23.8.2005 znížilo rozpočet bežných výdavkov na rok 2005 o sumu 316 tis. Sk 
a zároveň zvýšilo rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2005 o sumu 316 tis. 
Sk, ktoré boli určené na vybavenie interiéru knižnice orientačným systémom.   
Úprava sa vykonala v programe 08T – Tvorba a implementácia politík v 
podprograme 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít rozpočtových 
a príspevkových organizácií. Investičná akcia bola zaregistrovaná v registri 
investícií pod číslom 13 889. 
 
Rozpočtové opatrenie č. 7  
Uvedené rozpočtové opatrenie nebolo zo strany Ministerstva kultúry SR 
zrealizované.  
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Rozpočtové opatrenie č. 8 
Na základe rozpočtového opatrenia MF SR č. 21 zvýšilo MK SR listom č. MK-
11545/2005/700/26 682 rozpočet bežných výdavkov v celkovej sume  6 416 tis. Sk, 
z toho na mzdy, platy, služobné príjmy a OOV v sume 4 754 tis. Sk. Rozpočtové 
opatrenie sa realizovalo v zmysle uznesenia vlády SR č. 689/2005 pre Multifunkčné 
kultúrne a knižničné centrum Univerzitnej knižnice v Bratislave. Zároveň sa zvýšil 
limit počtu zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme o 85 osôb.  
Úprava rozpočtu sa vykonala v programe 08S - Tvorba, šírenie, ochrana 
a prezentácia kultúrnych hodnôt v podprograme 08S0105 – Knižnice a knižnič-
ná činnosť.    
Dodatkom k rozpočtovému opatreniu č. 8 na základe listu MF SR č. 
MF/27195/2005-413 upravilo MK SR listom č. MK-11545/2005/700/30960 limit počtu 
zamestnancov (priemerný prepočítaný stav) na rok 2005 o -  57 osôb, tzn. na 207 
osôb.  
 
Rozpočtové opatrenie č. 9 
Na základe rozpočtového opatrenia MF SR č. 25/2005 zvýšilo MK SR listom č. MK-
12132/2005/700/28914 rozpočet bežných výdavkov o sumu 492 tis. Sk. 
Rozpočtovým opatrením sa zabezpečili finančné prostriedky na úhradu paušálnej 
licenčnej odmeny LITE, autorskej spoločnosti za obdobie rokov 1998 až 2004 
v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich 
s autorským právom. Rozpočtové opatrenie sa realizovalo v programe 08S – 
Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt v podprograme 
08S0105 – knižnice a knižničná činnosť.   
 
Rozpočtové opatrenie č. 10 
Na základe rozhodnutia p. ministra kultúry SR a v súlade s rozpočtovým opatrením 
MF SR č. 25/2005 zvýšilo MK SR listom č. MK-12097/05-700/28909 rozpočet 
kapitálových výdavkov o sumu 190 tis. Sk určených na Osadenie pamätnej 
tabule. Úprava sa vykonala v programe 08S – Tvorba, šírenie, ochrana 
a prezentácia kultúrnych hodnôt v podprograme 08S0105 – knižnice 
a knižničná činnosť. Investičná akcia bola zaregistrovaná v registri investícií pod 
číslom 14 471. 
 
Rozpočtové opatrenie č. 11 
Na základe rozpočtového opatrenia MF SR č. 28/2005 a  rozhodnutia ministra kultúry 
SR upravilo (zvýšilo) MK SR listom č. MK-12933/2005/700/31857 záväzné 
ukazovatele štátneho rozpočtu v programe 08S0105 o  367 800,- Sk, čím sa riešilo 
zvýšenie hmotnej zainteresovanosti  pre našu organizáciu v roku 2005.  
 
Rozpočtové opatrenie č. 12 
Na základe žiadosti UKB zo dňa 15.11.2005 o súhlas na použitie kapitálových 
výdavkov v nasledujúcom rozpočtovom roku  a v súlade s rozpočtovým opatrením 
MF SR č. 30/2005 viazalo MK SR listom č. MK-13761/05-700/33540 kapitálové 
výdavky vo výške 40 870 tis. Sk určené na projekt Multifunkčné kultúrne 
a knižničné centrum v sume 40 680 tis. Sk a na osadenie pamätnej tabule  
v sume 190 tis. Sk. Úprava sa vykonala v podprograme 08S0105 – Knižnice 
a knižničná činnosť. 
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Rozpočtové opatrenie č. 13 
Na základe rozpočtového opatrenia MK SR schváleného p. ministrom kultúry SR dňa 
9.12.2005 upravilo (zvýšilo) MK SR  listom č. MK-13608/2005/700/33104  rozpočet 
bežných výdavkov o sumu 270 tis. Sk na nákupu výpočtovej techniky pre 
novoprijatých zamestnancov. 
 
Rozpočtové opatrenie č. 14 
Na základe súhlasu p. ministra kultúry SR zo dňa 22.12.2005 zvýšilo MK SR listom 
č. MK-13902/2005-700/34042 ukazovateľ plnenia príjmov ŠR o 426 tis. Sk, t.zn. 
z 1500 tis. Sk na 1926 tis. Sk.   
 

 
II. Zhodnotenie plnenia príjmov  

 
Rozpočet príjmov určený na rok 2005 sumou 1 500 tis. Sk, zvýšený na 1 926 tis. Sk 
bol splnený sumou 2 110 tis. Sk  na 140,7 % oproti schválenému a na 109,6 % oproti 
upravenému rozpočtu nasledovne: 
                                                                                                                        (v tis. Sk)                      
 
Ukazovateľ                         Schválený    Upravený    Skutočnosť              %           
   plnenia                             rozpočet       rozpočet      k 31.12.2005       plnenia 
__________________________1______       2__________3________3:1       3:2 __ 
Rozpočet príjmov                  1 500             1 926           2 110             140,7    109,6  
z toho: 
Príjmy z podnik.a z vlast. majetku         120                    120                  142                 118,3       118,3          
Administratív. a iné popl.a platby        1 380                 1 806               1 847                 133,8      102,3  
Iné nedaňové príjmy                                -                         -                        6                       -            -  
 
 
Podrobný prehľad plnenia príjmov podľa rozpočtových položiek a podpoložiek je 
uvedený v tabuľke č. 1, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tomuto hodnoteniu.  
 
 
Príjmy z  vlastníctva majetku obsahovali príjmy na podpoložke 212003 - príjmy 
z prenajatých priestorov v sume 142 tis. Sk. Boli tu zahrnuté príjmy z prenajatých 
bytov v sume 43 tis. Sk, z prenajatých nebytových priestorov nájomcovi Orange 
Slovensko, a.s. v sume 60 tis. Sk, nebytových priestorov na prevádzkovanie bufetu 
na Ventúrskej ul. od 13.10.2005 v sume 17 tis. Sk a za prenajatie seminárnej 
miestnosti na Klariskej ul. v sume 
22 tis. Sk.   
 
Príjmy z titulu administratívnych  poplatkov boli evidované: 

- na položke 222 - Pokuty, penále a iné sankcie na podpoložke 222003 - Za 
porušenie ostatných predpisov v sume 230 tis. Sk z pokút za stratené diela 
a za oneskorené vrátenie vypožičaných kníh 

- na položke 223 – Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja 
a služieb na podpoložke 223001-za predaj výrobkov, tovarov a služieb 
v sume 1 595 tis. Sk  za registráciu čitateľov, za výpožičnú službu, za 
kopírovacie práce a za medzinárodnú výpožičnú službu. Od otvorenia knižnice 
po rekonštrukcii v apríli 2005 zaevidovali sme 1 015 tis. Sk za poplatky za 
registráciu čitateľov. Za poskytovanie medzinárodnej výpožičnej služby  príjmy 
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dosiahli sumu 232 tis. Sk a za reprografické a kopírovacie služby sumu 328 
tis. Sk. Na túto podpoložku bol zaúčtovaný príjem z predaja  havarovaného 
osobného automobilu Nissan Primera v sume 20 tis. Sk. Na podpoložku 
223004 -  za odpredaj prebytočného  majetku - kovových paletových regálov 
zo skladu  vo Vysokej pri Morave sme získali 22 tis. Sk.     

 
Iné nedaňové príjmy boli zaznamenané na položke 292 – Ostatné príjmy na 
podpoložke 292006 - z náhrad poistného plnenia od poisťovne Kooperativa za 
havarovaný osobný automobil Nissan Primera v sume 59 tis. Sk a na podpoložke 
292012 - z dobropisov v sume 
56 tis. Sk za vyúčtovanie predplatného časopisov z minulého roku  v sume 17 tis. 
Sk, nedoplatok od nájomcu bytového priestoru za rok 2004 v sume 9 tis. Sk, za 
vrátené stravné lístky za rok 2004 v sume 3 tis. Sk, príjem od zamestnancov za 
telefónne hovory uskutočnené nad povolený limit za rok 2004 v sume 2 tis. Sk, 
vyúčtovanie za vykurovanie v Kláštore klarisiek od Magistrátu hl. mesta SR za rok 
2004 v sume 10 tis. Sk, nájomné za 4. štvrťrok 2004 od nájomcu Orange Slovensko, 
a.s.  v sume 15 tis. Sk.  
 
Na položke 312 - Transfery v rámci verejnej správy na podpoložke 312001 – 
transfery zo štátneho rozpočtu evidujeme príspevky v sume 6 tis. Sk, ktoré poskytol  
Národný úrad práce za nezamestnaného absolventa školy v rámci absolventskej 
praxe.   
 
Vývoj dosiahnutých príjmov v jednotlivých mesiacoch bol nasledovný : 
 
január:              40 722,00 Sk                           júl:                      80 650,00 Sk 
február:             74 220,00 Sk                          august:             148 461,00 Sk                  
marec:              21 815,50 Sk                           september:      130 916,50 Sk  
apríl:               162 444,30 Sk                           október:           368 986,00 Sk 
máj:                184 428,50 Sk                           november:       379 739,50 Sk                 
jún:                 163 285,00 Sk                           december:       354 118,50 Sk     
__________________________________________________________________________ 
                                               Spolu:     2 109 786,80  Sk 
 
Celkové prekročenie plánovaných príjmov oproti schválenému rozpočtu bolo 
ovplyvnené úpravou cenníka služieb a poplatkov pre používateľov knižnice 
s účinnosťou od 17.10.2005 a z neplánovaných príjmov z náhrad poistného plnenia 
a z dobropisov.  
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III. Bežné výdavky ŠR 
 

Rozpočtové výdavky 
 

Stanovený limit bežných výdavkov vrátane bežných transferov na krytie 
prevádzkových potrieb UKB v programe 08S – Tvorba, šírenie, ochrana 
a prezentácia kultúrnych hodnôt, v podprograme 08S0105 Knižnice a knižničná 
činnosť MK SR na rok 2005 v sume 82 723 tis. Sk upravený na 100 361 tis. Sk  bol 
k 31.12.2005 čerpaný sumou 100 315 tis. Sk  na 121,3 % oproti schválenému a na 
99,9 % oproti upravenému rozpočtu.  
          
Rozpočtovými opatreniami pridelený limit bežných výdavkov v programe 08T – 
Tvorba a implementácia politík, v podprograme 08T0103 Podpora kultúrnych 
aktivít RO a PO  v sume 2 600 tis. Sk, rozpočtovým opatrením MK SR znížený na 
základe žiadosti UKB o presun do kapitálových výdavkov o 316 tis. Sk na sumu 
2 284 tis. Sk  bol čerpaný sumou 2 284 tis. Sk na 100,0%.    
 
Čerpanie v uvedených programoch podľa jednotlivých rozpočtových položiek bolo 
nasledovné: 
 
Kód programu 08S – Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt                       
Kód podprogramu 08S0105 – Knižnice a knižničná činnosť 
                                                                                                                             
  (tis.Sk) 
Rozp.   Názov                                        Schválený      Upravený      Čerpanie                       % 
pol.    rozpočtovej položky                    rozpočet       rozpočet       rozpočtu                   čerpania                              
                                                                     2005             2005            k 31.12.2005  
                                                                        1                    2                      3                      3:1        3:2 
610 Mzdy, platy,služ. príjmy a OOV   32 289    38 220           38 220            118,4 100,0 
620 Poistné a prísp. do poisť.   11 284    12 748 12 747            113,0 100,0  
630  Tovary a služby     38 109               49 133            49 088             128,8       99,9 
640       Bežné transfery       1 041                    260     260              25,0 100,0                
___________________________________________________________________     
            Spolu:     82 723  100 361           100 315            121,3  99,9
  
 
 
Kód programu 08T -  Tvorba a implementácia politík 
Kód podprogramu 08T0103 - Podpora kultúrnych aktivít rozpočtových a 
príspevkových organizácií 
                             (tis. Sk) 
Rozp.     Názov         Schválený        Upravený         Čerpanie                      % 
pol.  rozpočtovej položky       rozpočet           rozpočet          rozpočtu                  čerpania 
                                                             2005                 2005              k 31.12.2005 
                                                               1                       2                         3                       3:1         3:2 
_________________________________________________________________________________ 
630 Tovary a služby               -         2 284                  2 284                       -        100,0 
_________________________________________________________________________________ 
            Spolu:                -                   2 284                  2 284                       -        100,0       
 
 
Podrobný prehľad čerpania rozpočtových položiek a podpoložiek je uvedený 
v tabuľke č.2, ktorá tvorí prílohu č.2 k tomuto hodnoteniu.  
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610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
 
Rozpočet mzdových prostriedkov na rok 2005 stanovený sumou 32 289 tis. Sk, 
upravený na 38 220 tis. Sk k 31.12.2005 bol čerpaný sumou 38 220 tis. Sk na 118,4 
% oproti schválenému a na 100,0 % oproti upravenému rozpočtu pre priemerný 
prepočítaný evidenčný počet zamestnancov 194,02. 
 
Čerpanie záväzného ukazovateľa miezd k 31.12.2005 bol nasledovný: 

 (tis. Sk) 
Názov                                      Schválený         Upravený          Čerpanie                        % 
rozpočtovej položky               rozpočet            rozpočet           k 31.12.2005             čerpania 
                                                     2005                   2005                                      
                                                       1                          2                         3                       3:1            3:2 
________________________________________________________________________________ 
              
Tarifný plat                                 29 539               34 111                  28 212                95,5          82,7 
Príplatky                                       2 100                 3 591                    3 942              187,7        109,8 
Odmeny                                          150                    518                    6 066            4044,0       1171,0 
Doplatok k platu a ďalší plat           500                     -                          -                         -                - 
________________________________________________________________________________ 
 Spolu                                       32  289               38 220                  38 220              118,4         100,0  
 

 
 
620 - Poistné a príspevok do poisťovní 

 
Z rozpočtu na rok 2005 na odvody do zdravotných poisťovní a do Sociálnej 
poisťovne v sume 11 284 tis. Sk, upraveného na  12 748 tis. Sk k 31.12.2005 bolo 
čerpaných 12 747 tis. Sk na 113,0 % oproti schválenému a na 100,0 % oproti 
upravenému rozpočtu. Tieto odvodové povinnosti boli uhradené v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi. 

 
 
630 - Tovary a služby 

 
Rozpočet výdavkov na prevádzku knižnice na rok 2005 stanovený sumou 38 109 tis. 
Sk, upravený na 49 133 tis. Sk k 31.12.2005 bol čerpaný sumou 49 088 tis. Sk na 
128,8 % oproti schválenému a na 99,9 % oproti upravenému rozpočtu.  
 
Čerpanie podľa jednotlivých rozpočtových položiek bolo nasledovné : 
                 (tis. Sk) 
Rozp.   Názov          Schválený      Upravený   Čerpanie                        % 
pol.           rozpočet       rozpočet    k 31.12.2005         čerpania 
                                                            2005                    2005 
                                                               1                          2                        3                        3:1         3:2 
_________________________________________________________________________________ 
631 Cestovné náhrady                   647               647                662            102,3      102,3 
632 Energie,voda, komunikácie        10 350           7 570                   7 871                 76,0      104,0  
633 Materiál                 8 486         19 489                 18 443               217,3        94,6            
634 Dopravné                                         615              470                      390                 63,4        82,9 
635 Rutinná a štandard. údržba          3 245           2 434                   2 446                 75,4      100,5 
636 Nájomné za prenájom                1 200           1 200              1 004                  3,7         83,7  
637 Služby                13 566         17 323                 18 272               134,7      105,5    
_________________________________________________________________________________ 
630 Tovary a služby spolu: 38 109         49 133               49  088                128,8        99,9 
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Položka 631 - Cestovné náhrady 
Cestovné náhrady na pracovné cesty plánované sumou 647 tis. Sk boli v roku 2005 
čerpané sumou 662 tis. Sk na 102,3 %. 
Tuzemské pracovné cesty rozpočtované sumou 97 tis. Sk boli čerpané sumou 104 
tis. Sk na 107,2 %  a  zahraničné pracovné cesty rozpočtované sumou  550 tis. Sk 
boli čerpané sumou 558 tis. Sk na 101,5 %.  
 
Na tuzemských pracovných cestách sa zúčastnilo 114 zamestnancov. Pracovné 
cesty sa uskutočnili prevažne služobnými osobnými  motorovými vozidlami UKB, 
v menšej miere vlakom resp. autobusom. Pracovné cesty sa uskutočnili do knižníc 
v rámci Slovenskej republiky, hlavne do Slovenskej národnej knižnice v Martine, 
zamestnanci sa zúčastnili konferencie INFOS v Starej Lesnej, boli na pracovných 
rokovaniach a prednáškach v Nitre, Trnave, Banskej Bystrici, Pezinku. Pracovníčka 
sa zúčastnila pravidelných školení BOZP v Podbanskom, ohľadne personálnej 
a mzdovej agendy sa uskutočnilo školenie v Prievidzi.   
Na zahraničných cestách sa zúčastnilo 68 zamestnancov. Na zahraničné pracovné 
cesty sa využívali služobné osobné motorové vozidlá, resp. sa použil vlak, alebo 
autobus. Na dlhšie trasy sa cestovalo letecky.    
 
Podrobný komentár k zahraničným pracovným cestám je obsahom časti VII tohto 
hodnotenia a tabuľkový prehľad výdavkov na zahraničné pracovné cesty je uvedený 
v tabuľke č.6, ktorá tvorí prílohu č.6 k tomuto hodnoteniu.  
 
Položka 632 – Energie, voda a komunikácie 
Rozpočet v sume 10 350 tis. Sk, upravený na 7 570 tis. Sk bol čerpaný sumou 7 871 
tis. Sk na 76,0 % oproti schválenému a na 104,0 % oproti upravenému rozpočtu.  
Na podpoložke 632001 – Energie boli zahrnuté všetky zálohové platby vrátane 
vyúčtovania za elektrickú energiu a vykurovanie v objektoch UKB na Michalskej, 
Ventúrskej, Klariskej, Pionierskej a Továrenskej ulici a v objekoch v Nebojsi 
v celkovej sume 5 312 tis. Sk. Boli tu zahrnuté aj refundované platby od nájomcov 
bytových a nebytových priestorov. Platby za elektrickú energiu boli v celkovej sume 2 
029 tis. Sk a za plyn v sume 2 375 tis. Sk. Platby v prenajatých knižničných 
skladoch na Páričkovej ulici boli v celkovej sume 908 tis. Sk. 
Na podpoložke 632002 – Vodné, stočné boli zahrnuté na základe fakturácie platby 
za vodné, stočné a zrážkovú vodu v objektoch UKB v celkovej sume 200 tis. Sk, 
z toho na Michalskej v sume 38 tis. Sk, Ventúrskej v sume 76 tis. Sk, Klariskej 
v sume 78 tis. Sk, Pionierskej v sume 3 tis. Sk  a Továrenskej ulici  v sume 5 tis. 
Sk. 
Na podpoložke 632003 – Poštové a telekomunikačné služby boli zahrnuté platby 
v celkovej sume 2 359 tis. Sk.  Za koncesionárske poplatky za rozhlas a televíziu 
a za služby UPC v sume 8 tis. Sk,  poplatky za služby telekomunikácií v sume 1 173 
tis. Sk, mobilných  telefónov Orange sume 31 tis. Sk, za telefónne hovory našich 
zamestnancov v prenajatých priestoroch v sume 14 tis. Sk, za telefónne karty 36 tis. 
Sk, poplatky za poštové služby v sume 377 tis. Sk a za služby počítačovej siete 
SANET realizované uzlom CVT-STU  platby sumou 180 tis. Sk štvrťročne, spolu 720 
tis. Sk. 
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Položka 633 - Materiál    
Rozpočet v sume 8 486 tis. Sk upravený na 19 489 tis. Sk bol čerpaný sumou 
18 443 tis. Sk na 217,3 %  oproti schválenému a na 94,6 % oproti upravenému 
rozpočtu. 
Na podpoložke 633001 – Interiérové vybavenie bol rozpočtovým opatrením č. 1 
rozpočet zvýšený o  9 000 tis. Sk na dokončenie vybavenia zrekonštruovaných 
priestorov knižnice interiérovým kancelárskym nábytkom, účelovým knižničným 
nábytkom a kovovými regálmi na voľný výber kníh. Dodávatelia boli vybraní na 
základe verejného obstarávania v zmysle zákona č 523/2003 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády 
a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Bol zakúpený 
kancelársky a knižničný nábytok, kovové regály s príslušenstvom, rôzne doplnkové 
vybavenie do priestorov študovní a pre ostatnú verejnosť. Z tejto podpoložky sme 
uhradili faktúru za vyhotovenie nábehovej rampy v skladoch  pre uľahčenie 
manipulácie s knihami.    
Na podpoložke 633002 - Výpočtová technika – pôvodný rozpočet bol  rozpočtovým 
opatrením č. 13 zvýšený o 270 tis. Sk na financovanie nákupu výpočtovej techniky 
pre novoprijatých zamestnancov. Čerpanie vykazujeme v sume 523 tis. Sk  na 
nákup výpočtovej  techniky do študovní a čiastočne aj pre zamestnancov, na nákup 
prepínača DVI, personalizátora, čítacieho zariadenia, čítačky  a pod.    
Z podpoložky 633003 – Telekomunikačná technika – boli zakúpené DVD 
prehrávače v celkovej sume 25 tis. Sk 
Z podpoložky 633004 – Prevádzkové stroje, prístroje zariadenia, technika 
a náradie – boli za 533 tis. Sk zakúpené: reaktivačné a deaktivačné zariadenie na 
systém ochrany historického knižničného fondu v objekte UKB, tlačiarne štítkov, 2 ks 
malých skartovacích strojov, 6 ks hasiacich prístrojov,  obehové čerpadlo, elektrická 
vŕtačka, bezdrôtový zvonček,  digitálny fotoaparát s príslušenstvom, digitálna 
kamera, knižničný terminál, stolný fax a pod.   
Z podpoložky 633006 – Všeobecný materiál – v sume 3 952 tis. Sk bol zakúpený 
kancelársky materiál, rôzne druhy papiera, fotografický papier, elektroinštalačný 
materiál, tonery do tlačiarní, obaly a pásky pre výpočtovú techniku, do kopírovacích 
strojov master rolky, čistiaci, hygienický a dezinfekčný materiál,  igelitové tašky pre 
čitateľov, knihársky škrob a glej, debnová lepenka, reštaurátorský materiál, plátno 
a pod.  
Z podpoložky 633009 – Knihy, časopisy, noviny čerpanie k 31.12.2005 predsta-
vovalo sumu 3 374 tis. Sk.    
Z podpoložky 633010 – Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky sumou 4 tis. 
Sk sme zakúpili pre pracovníkov v skladoch rukavice, vhodnú obuv a vesty. 
Z podpoložky 633013 – Softvér a licencie v celkovej sume 620 tis. Sk boli hradené:  
zakúpenie novej verzie programu pre spracovanie evidencie skladového 
hospodárstva, program Adobe Acrobat Professional CZ WIN, sublicenčná zmluva na 
oprávnenie užívať software MarcMan Standard na vybraných počítačoch. Na základe 
rozpočtového opatrenia č. 9 bol na uvedenej podpoložke zvýšený rozpočet o čiastku 
492 tis. Sk, ktorým sa zabezpečili finančné prostriedky na úhradu paušálnej licenčnej 
odmeny LITE, autorskej spoločnosti za obdobie rokov 1998-2004 v súlade so 
zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským 
právom.    
Z podpoložky 633016 – Reprezentačné ako záväzného ukazovateľa boli čerpané 
finančné prostriedky v sume 49 tis. Sk v súlade s § 2 výnosu MF SR z 8. decembra 
2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hospodárení rozpočtových organizácií 
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a príspevkových organizácií a ktorým sa mení výnos MF SR z 25. februára 2004 č. 
2252/2004-44 v znení výnosu č. MF/003821/2004-442.  
 
Položka 634 – Dopravné 
Pôvodný rozpočet v sume 615 tis. Sk, upravený na 470 tis. Sk bol čerpaný sumou  
390 tis. Sk na 63,4 % oproti  pôvodnému a na 82,9 % oproti upravenému rozpočtu.  
Z podpoložky 634001 – Palivo, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny sumou 131 
tis. Sk boli hradené faktúry za čerpané pohonné hmoty firme Slovnaft pre 3 služobné 
motorové vozidlá. 
Z podpoložky 634002 – Servis, údržba, opravy sumou 148 tis. Sk bolo čerpanie: za 
vykonanie  STK firme Slovdekra, za výmenu zimných pneumatík za letné a na bežnú 
údržbu vozidiel, ktorých vek a vysoký počet ubehnutých kilometrov vyžadujú čoraz 
častejšie opravy.  
Z podpoložky 634003 – Poistenie sumou 104 tis. Sk bolo zaplatené a havarijné 
poistenie za rok 2005 za  služobné motorové vozidlá Škoda Felícia v sume 15 tis. Sk 
a Nissan Patrol v sume 30 tis. Sk. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 
prevádzkou motorového vozidla za motorové vozidlo Škoda Octavia zakúpené 
v auguste  bolo  v sume  5 tis. Sk  za obdobie od 1.8. do 31.12. 2005 a havarijné 
poistenie od 1. 8. 2005 na 1 rok je v sume 28 tis. Sk. V decembri bolo zaplatené 
ročné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 
pre rok 2006 pre motorové vozidlá Škoda Felícia v sume 4 tis. Sk, Škoda Octavia 
v sume  9 tis. Sk a Nissan Patrol v sume 13 tis. Sk.  
Z podpoložky 634005 – Karty, známky, poplatky sumou 5 tis. Sk bola zaplatená 
celoročná diaľničná známka do Rakúska a 1 tuzemská celoročná diaľničná známka. 
Na vozidlo Nissan Patrol a na novozakúpené vozidlo Škoda Octavia boli podľa 
potreby zakúpené týždenné diaľničné známky. 
 
Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba     
Rozpočet na tejto položke v sume 3 245 tis. Sk, upravený na 2 434 tis. Sk bol 
čerpaný sumou 2 446 tis. Sk na 75,4 % oproti plánovanému a na 100,5 % oproti 
upravenému rozpočtu. 
Z podpoložky 635001 – Údržba interiérového vybavenia sme čerpali finančné 
prostriedky v sume 46 tis. Sk na opravu staršieho ale použiteľného kancelárskeho 
a knižničného nábytku, za opravu používaného nábytku, poškodeného pri sťahovaní 
bolo zaplatených 42 tis. Sk. 
Z podpoložky 635002 – Údržba výpočtovej techniky vrátane softvéru 
a počítačových sietí  v sume 1 333 tis. Sk sme čerpali na základe zmlúv: na výkon 
technického servisu v sume 11 tis. Sk mesačne, poplatok za servis serveru Exclusive 
v sume 23 tis. Sk mesačne, poplatok za vykonané zásahy v servisnom programe 
digitálnej knižnice UKB hradíme CVT- STU sumu 12 tis. Sk mesačne a poplatok za 
poskytnuté služby výpočtovej techniky v sume 14 tis. Sk štvrťročne. Za ročnú údržbu 
APV – mzdy, platy, personalistika sme zaplatili 10,5 tis. Sk, za implementáciu novej 
verzie editora Xedit sme uhradili 48 tis. Sk, za aktualizáciu verzie programu pre 
spracovanie agendy evidencie majetku štátu sme zaplatili 30 tis. Sk, za aktualizáciu 
verzie programového vybavenia JASU – Jednotný automatizovaný systém 
účtovníctva sme zaplatili 11 tis. Sk  a 5 tis. Sk za činnosti súvisiace s používaním 
programového vybavenia JASU. Z tejto podpoložky boli hradené aj bežné opravy 
a servis PC. Za profylaktiku a servis zariadení, ktoré  už vlastní UKB bolo na základe 
zmluvy uhradených 342 tis. Sk firme Unit Bratislava.   
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Z podpoložka 635003 – Rutinná a štandardná údržba telekomunikačnej techniky  
sme čerpali finančné prostriedky v sume 8 tis. Sk na výmenu pamäte na 
telekomunikačnom zariadení a za opravu 2 mobilných telefónov.  
Z podpoložky 635004 – Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, 
techniky a náradia v sume 449 tis. Sk boli uhradené pravidelné platby za údržbu 
a opravu výťahov, servis kotolne, opravy a servis kopírovacích strojov, písacích 
strojov, kalkulačiek, chladničiek, CD prehrávačov, videorekordéru, tlačiarní, opravy 
a kompletáž rezačky, brúsenie knihárskych nožov, opravy na signalizačnom 
zariadení, údržba hasiacich prístrojov a oprava požiarnych uzáverov. 
Z podpoložky 635005 – Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, 
techniky a náradia boli uhradené platby sumou 462 tis. Sk za kontrolu, opravy 
a servis EPS a EZS na Michalskej, Klariskej a Továrenskej ul. 
Z podpoložky 635006 – Údržba budov, objektov alebo ich častí sumou 106 tis. Sk 
boli hradené nasledovné výdavky: úprava otvárania okien, výmena zámkov do 
posuvných dverí Dorma, orez stromu a odvoz a likvidáciu orezaných konárov, 
montáž  magnetických kľúčov do 2 výťahov za účelom zablokovania prístupu 
nepovolaným osobám do skladov na Ventúrskej ul., úprava automatických dverí 
slúžiacich pre vstup verejnosti do priestorov knižnice na možnosť ich mechanického 
otvárania v prípade poruchy. Boli vykonané opravy obkladu na stene na 2. posch. 
v budove na Michalskej ul., celoročná údržba átria v objekte Klariská a  umelecko-
remeselná údržba kamenných pätiek portálov na budovách na Michalskej 
a Ventúrskej ulici.   
 
Položka 636 -  Nájomné za nájom 
Rozpočet na tejto položke v sume 1 200 tis. Sk bol čerpaný sumou 1 004 tis. Sk na 
83,7 %.  
Z podpoložky 636001 – Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí boli 
v zmysle zmlúv o podnájme hradené faktúry za podnájom náhradných knižničných 
skladov na Páričkovej ul.  v sume 990 tis. Sk.   
Z podpoložky 636002 – Nájomné za prenájom prevádzkových strojov, prístrojov, 
zariadení, techniky a náradia sumou 14 tis. Sk bolo hradené nájomné za prenájom 
poštového priečinku a na základe zmluvy o servisnom prenájme prenájom rohožiek.  
 
Položka 637 – Služby 
Rozpočet v sume 13 566 tis. Sk upravený na 17 323 tis. Sk bol čerpaný sumou 18 
272 tis. Sk na 134,7 % oproti schválenému a na 105,5 % oproti upravenému 
rozpočtu. 
Z podpoložky 637001 – Školenia, kurzy, semináre, konferencie, sympóziá sumou 
256 tis. Sk bol hradený účastnícky poplatok pre 11 zamestnancov na konferenciu 
INFORUM v Prahe a pre 11 zamestnancov na 33. medzinárodné informačné 
sympózium INFOS v Starej Lesnej. Pre 2 zamestnankyne bol zaplatený účastnícky 
poplatok na medzinárodnú konferenciu v Jasnej, ktorej ústrednou témou bola 
aplikácia bezkontaktovej čipovej karty alebo preukazu pre študentov a zamestnancov 
VŠ. Pre 3 zamestnancov bol zaplatený účastnícky poplatok na seminár CASLIN, 
ktorý sa konal v Ledniciach. Taktiež boli hradené účastnícke poplatky na odborných 
školeniach pre zamestnancov odboru ekonomiky a prevádzky, pre zamestnancov na 
referátoch BOZP, CO, kontroly a personalistiky, pre generálneho riaditeľa UKB na 
konferenciu IFLA v Argentíne. Za vykonanie školenia pre 157 zamestnancov UKB 
o ochrane pred požiarmi bolo zaplatených 75 tis. Sk, za kurz poskytovania prvej 
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pomoci pre 11 zamestnancov UKB bolo zaplatených 11 tis. Sk a za vykonanie 
školenia vedúcich zamestnancov UKB bolo zaplatených 29 tis. Sk.   
Z podpoložky 637003 - Propagácia, reklama, inzercia sumou 34 tis. Sk boli 
hradené platby za uverejnenie telefónnych čísiel UKB v Zlatých stránkach, za 
pozvánky na slávnostné otvorenie knižnice, vizitky pre vedúcich zamestnancov, 
inzerát na predaj havarovaného osobného motorovaného vozidla Nissan Primera a 
inzerát  na prenájom priestorov v zrekonštruovaných priestoroch UKB za účelom  
prevádzkovania stravovacích zariadení kaviarenského, reštauračného a bufetového 
typu pre zamestnancov, registrovaných čitateľov a návštevníkov knižnice.   
Z podpoložky 637004 - Všeobecné služby sumou 9 725 tis. Sk boli hradené 
finančné  prostriedky za sťahovanie knižničných fondov a nábytku v súvislosti 
s rekonštrukciou budov na Michalskej a Ventúrskej ul. sumou 2 358 tis. Sk, 
upratovacie práce a pranie a čistenie pracovných odevov v sume 2 409 tis. Sk, 
vyhotovenie xerokópií článkov získaných prostredníctvom Medzinárodnej medzi-
knižničnej výpožičnej služby (ďalej MMVS) v sume 56 tis. Sk. Na väzbu periodík bolo 
vyčerpaných 1 249 tis. Sk, za služby v prenajatých knižničných skladoch firme 
Kamus group, a.s. na Páričkovej ul. bolo uhradených 2 863 tis. Sk,  za obsluhu 
kotolne 176 tis. Sk, za kontrolu EPS 79 tis. Sk. Ďalšie úhrady boli za preklad 
darovacej zmluvy z anglického do slovenského jazyka, renováciu tonerov, revízie 
a kontroly technických a elektrických zariadení, za deratizáciu, za aranžovanie 
a inštaláciu kvetinovej výzdoby a pod.  
Z podpoložky 637005 - Špeciálne služby v sume 4 582 tis. Sk sme uhradili faktúry 
za ochranu objektov na Michalskej, Klariskej, Továrenskej, Pionierskej a Páričkovej 
ul., za bezpečnostné služby pri preprave hotovosti, v zmysle zmluvy za právnu 
pomoc komerčnému právnikovi a notárske poplatky za overenie dokladov.  
Z podpoložky 637006 - Náhrady sumou 13 tis. Sk boli hradené stravné lístky 
osobám, ktorí v UKB vykonávali civilnú službu do 30.4.2005.  
Z podpoložky 637011 - Štúdie, expertízy, posudky sumou 132 tis. Sk boli hradené 
znalecké posudky: na ohodnotenie kancelárskeho nábytku, elektrických písacích 
strojov a kalkulačiek, havarovaného motorového vozidla. Za znalecký posudok 
technického stavu regálov fyzickou prehliadkou a meraním sme zaplatili 94 tis. Sk 
Na podpoložke 637012 - Poplatky a odvody sumou 127 tis. Sk boli evidované 
poplatky za výpožičky kníh, ktoré sme získali prostredníctvom MMVS, poplatky 
súvisiace s bankovými prevodmi – zahraničným platobným stykom a ostatné 
bankové poplatky. 
Na podpoložke 637014 - Stravovanie sumou 2 008 tis. Sk boli evidované úhrady 
faktúr stravovacím zariadeniam Divesta a  Accor Services Slovakia za stravné lístky 
pre  zamestnancov UKB v zmysle zákonných predpisov.            
Z podpoložky 637016 - Prídel do sociálneho fondu sumou 405 tis. Sk bola 
vykonaná tvorba finančných prostriedkov na sociálnom fonde organizácie v zmysle 
zákona NR SR č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov 
a Kolektívnej zmluvy UKB.   
Z podpoložky 637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru na 
základe dohôd o vykonaní práce boli vyplatené finančné prostriedky za domovnícku 
činnosť v sklade kníh v Nebojsi, za stráženie objektu vo Vysokej pri Morave, za dozor 
pri výstavách, za  naladenie klavíra a  za vytvorenie „web“stránok v sume 144 tis. Sk. 
Z podpoložky 637035 - Dane boli zaplatené dane z nehnuteľností v sume 654 tis. Sk 
a miestny poplatok za komunálne odpady v sume 190 tis. Sk.   
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640 – Bežné transfery 
 
Z rozpočtu bežných transferov v sume 1 041 tis. Sk upraveného na 260 tis. Sk bolo 
v  roku 2005 vyčerpaných 260 tis. Sk na 25,0 % oproti pôvodnému a na 100,0 % 
oproti upravenému rozpočtu: 
 
Z položky 642 – Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 
osobám z podpoložky 642006 – Členské príspevky tuzemským organizáciám 
bolo čerpané nasledovne:  
IAML – Slovenská národná skupina                                                            2 600,- Sk 
SANET                                                                                                         1 000,- Sk 
SSK – Spolok slovenských knihovníkov                                                      5 000,- Sk 
SAK – Slovenská asociácia knižníc                                                             3 500,- Sk         
___________________________________________________________________ 
Spolu                                                                                                           12 100,- Sk
   
Z podpoložky 642015 - Nemocenské dávky boli vyplatené v sume 158 tis. Sk pri 3 
% chorobnosti v roku 2005.  
Z podpoložky 642013 – Odchodné bolo vyplatené 1 zamestnancovi v sume 38 600,- 
Sk. 

     
    Z položky 649 – Bežné transfery - zahraničné z podpoložky 649003 – Príspevky 

na členstvo medzinárodným organizáciám bolo čerpané nasledovne:  
    IFLA–International Federation of Library Associations and Institutions 19 415,31 Sk 
    ISSN–International Centre Paris – Medzinár. org.pod záštitou UNESCO 25 952,44Sk        
    Consortium of European Research Libraries 5891,10 Sk                                                        
_____________________________________________________________________ 
    Spolu                                                   51 258,85 Sk                                                                          
 
 

Kód programu 08T - Tvorba a implementácia politík 
Kód podprogramu 08T0103 - Podpora kultúrnych aktivít rozpočtových a 
príspevkových organizácií 

 
    Rozpočtovými opatreniami č. 2 a č. boli 4 našej organizácii pridelené účelovo určené 

finančné prostriedky na nasledovné aktivity:  
1. Vybavenie interiéru knižnice orientačným systémom               800 tis. Sk 
2. Tlač publikácie  k slávnostnému otvoreniu zrekonštruovanej knižnice  200 tis. Sk 
3. Nákup knižničných fondov                1 600 tis. Sk 
Spolu:                   2 600 tis. Sk 
 

1. Finančné prostriedky na „Vybavenie knižnice orientačným systémom“ 
v sume 800 tis. Sk boli pridelené zo strany MK  SR dňa 16.3.2005 na bežné 
výdavky. Rozpočtovým opatrením č. 6 znížilo MK SR na žiadosť UKB 
rozpočet bežných výdavkov na rok 2005 o 316 tis. Sk na sumu 484 tis. Sk 
a zvýšilo rozpočet kapitálových výdavkov o uvedenú sumu. Finančné 
prostriedky boli vyčerpané v plnej výške v sume 484 tis. Sk. V rokoch 2002-
2005 sa realizoval projekt „Multifunkčné kultúrne a knižničné centrum – 
obnova a revitalizácía historických budov Univerzitnej knižnice v Bratislave“ 
(MKKC UKB). Celá stavba bola rozčlenená na 3 čiastkové stavby. Vo 
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všetkých budovách bolo nutné nainštalovať aj orientačný systém pre 
návštevníkov. Stavba  č. 2/1 palác Uhorskej  kráľovskej komory a stavba č. 
2/2 – palác Leopolda de Pauliho boli dokončené v novembri 2004 a v januári 
2005. Projekt orientačného systému bol vypracovaný v roku 2004 a v roku 
2005 bola zrealizovaná verejná súťaž na jeho dodávku. Otvorenie knižnice 
bolo podmienené nainštalovaním orientačného systému pre návštevníkov 
vrátane označenia budov. Nakoľko Krajský pamiatkový úrad Bratislava  
nariadil vyhotoviť vstupné tabule na označenie objektov Michalská 
a Ventúrska z bronzu,  ich cena presahovala hranicu limitu na financovanie 
bežných výdavkov. Z toho dôvodu bolo nutné preklasifikovať sumu 315 112,- 
Sk z bežných na kapitálové výdavky. Dodávka a montáž kompletného 
orientačného systému bola zrealizovaná dodávateľom ROSANA, s.r.o. 
Pezinok. 

 
2. Na tlač a polygrafické spracovanie publikácie k slávnostnému otvoreniu 

zrekonštruovanej  knižnice bolo určených 200 tis. Sk. Z celkovej sumy 
295 001,- Sk bolo 200 tis. Sk uhradených z uvedeného podprogramu 
a 95 001,- Sk z rozpočtu bežných výdavkov. Pri otvorení, resp. znovuotvorení 
knižnice sa vydala publikácia, ktorá zachytáva historický prehľad stavebných 
zmien budov knižnice (Klariseum, Palác L. de Pauliho, palác Uhorského 
snemu) v historickom priereze od polovice 17. storočia až po ostatné 
rekonštrukčné práce. Predmetom publikácie je oboznámiť širokú verejnosť 
s historickým profilom rekonštrukcií a najmä architektonicko-ideovým, 
technicko-realizačným postupom rekonštrukčných prác za obdobie 2001-
2005. Vydanie publikácie je príležitosť na pripomienku 85. výročia vzniku UKB 
v roku 1919, na propagáciu knižnice a slovenského knihovníctva doma aj 
v zahraničí. Celý text publikácie je realizovaný  paralelne v slovenskom 
a anglickom jazyku. Autormi jednotlivých častí sú zamestnanci knižnice, 
tvorcovia architektonického a stavebného projektu, zástupca zhotoviteľa 
stavby. Spoločenský význam celého diela hodnotia bývalí najvyšší 
predstavitelia Ministerstva kultúry SR v danom období. Rozsah publikácie je 
80 strán textu a 15 strán farebných fotografií na lakovanom papieri, tlač v plnej 
farbe.   

 
3. Suma 1 600 tis. Sk určená na nákup knižničných fondov bola vyčerpaná 

v plnej výške. Použité boli na nákup slovenských, českých a zahraničných 
kníh, na nákup časopisov a multimediálnych dokumentov. Každý zakúpený 
dokument je zaevidovaný v príslušnom prírastkovom zozname a stáva sa tak 
súčasťou knižničného fondu UKB.  

 
Mimorozpočtové výdavky 

 
UKB zabezpečovala v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 
Bratislava 5 v zmysle zákona o zamestnanosti 6-mesačnú odbornú prax pre 1 
evidovanú absolventku SOU na oddelení reštaurovania dokumentov. Poskytnuté 
finančné prostriedky v sume 6 tis. Sk naša organizácia použila na nákup 
kancelárskeho materiálu. 
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IV. Kapitálové výdavky ŠR 
 

Rozpočtové výdavky 
 

  
Kód programu 08S – Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt                       
Kód podprogramu 08S0105 – Knižnice a knižničná činnosť 
 
Ministerstvo kultúry SR schválilo našej organizácii príspevok na kapitálové výdavky 
na bežnú investičnú činnosť nasledovne: 
 
 
Evidenčné číslo investičnej akcie 02291 
Názov investičnej akcie:   UKB – strojné vybavenie                                  

 (tis. Sk) 
Č. rozp.  Názov                                                   Schválený            Upravený                 Skutočnosť    
položky                                                                rozpočet               rozpočet                    
                                                                                 2005                      2005                            2005 
________________________________________________________________________________ 
711          Nákup pozemkov a nehmotných aktív            800                         800                             805  
713         Nákup strojov, prístrojov. zariadení          11 650                  10 850                    10 790          
                       
717         Realizácia stavieb a ich tech. zhod.                   -                           -                                    55                           
________________________________________________________________________________ 
Spolu                                                                          11 650                  11 650                        11 650 
 
 
Obstarávanie v oblasti kapitálových výdavkov sa uskutočnilo v zmysle zákona č 
523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z.z. 
o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 
neskorších predpisov. Čerpanie z jednotlivých podpoložiek rozpočtovej klasifikácie 
bolo nasledovné:  
 
Z podpoložky 711003 – Nákup softvéru bol zakúpený softvér v celkovej sume 638 
tis. Sk pre systém kontroly vstupu do objektu UKB a na sprevádzkovanie 
elektronického doručovacieho systému. Zakúpený bol aj základný programový 
modul na integráciu knižničného a prístupového systému. 
Z podpoložky 711004 – Nákup licencií bola zakúpená licencia Ensemble typ 
Single server v sume 167 tis. Sk 
Z podpoložky 713001 – Nákup interiérového vybavenia boli zakúpené 
a inštalované okenné fólie na 17 okien vo výpočtovom stredisku v sume 20 tis. Sk. 
Z podpoložky 713002 -  Nákup výpočtovej techniky v sume 8 083 tis. Sk boli 
zakúpené kompletné PC zostavy s tlačiarňami v počte 88 kusov, 6 ks sieťových 
laserových tlačiarní, 1 laserové multifunkčné zariadenie, server IBM X a server Sun 
Fire. Ďalej bol zakúpený Power mate ML 8 a inštalačný diskový systém jednotného 
pripojenia na diskové pole a intregráciu serveru do infraštruktúry, prístupový 
systém, kompletné PC zostavy v počte 39 ks, namontovaný bol samostatný 
elektrický  prívod do rozvodnej skrine v serverovni pre napájanie záložného zdroja, 
UPS ON-line Smart. 
Z podpoložky 713003 – Nákup telekomunikačnej techniky v sume 119 tis. Sk bol 
zakúpený tovar na realizáciu bezdrôtovej siete WIFI na báze technológie Cisco 
Systems.  
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Z podpoložky 713004 - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, 
techniky a náradia v celkovej sume 2 317 tis Sk sme zaplatili dodávku a montáž 
komponentov doplňujúcich a rozširujúcich systém kontroly vstupu do objektu UKB a 
za dodávku a montáž komponentov doplňujúcich a rozširujúcich systém ochrany 
historického knižničného fondu v objekte UKB. Bola zakúpená riadiaca časť 
elektronického automatizovaného doručovacieho systému s príslušenstvom. 
Z uvedenej podpoložky bol zakúpený čítací prístroj CANON FR 100 T, DL 5.3, 
 Zeutschel OL 3 a mikrofišový adaptér pre čítací zväčšovací prístroj spolu 
s montážou, samoobslužný kopírovací stroj,  zvlhčovacia komora s príslušenstvom, 
stolové znášacie zariadenie HORIZON QC-S10, rozširujúci modul pre mikrofilmový 
skener Minolta MS7000, Autofocus Kit pre MS7000 a klimatizačný systém pre 
dochladenie výpočtového strediska. 
Z podpoložky 713005 – Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, 
techniky v sume 251 tis. Sk bol zakúpený prístupový elektronický zámkový 
systém a zariadenie na napojenie dvier požiarneho schodiska na systém EPS. 
Z podpoložky 717003 – Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy sme čerpali 55 
tis. Sk na montáž elektrickej prípojky pre nami spravovaný objekt na Továrenskej 
ul.  
 
Evidenčné číslo investičnej akcie 14471  
Názov investičnej akcie:   UKB – osadenie pamätnej tabule                                   

 
Finančné prostriedky v sume 190 tis. Sk určené na Osadenie  pamätnej tabule 
boli pridelené rozpočtovým opatrením č. 10. Vzhľadom na to, že na MK SR do 
konca roku 2005 nebolo rozhodnuté o texte nápisu, realizácia sa posunula do roku 
2006. V zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov dňa 15.11.2005 túto skutočnosť sme oznámili zriaďovateľovi. 
Rozpočtovým opatrením č. 12 finančné prostriedky boli viazané v rozpočte na rok 
2005 a o túto sumu bude upravený rozpočet kapitálových výdavkov v roku 2006.  

 
Ministerstvo kultúry SR na rok 2005 schválilo našej organizácii príspevok na 
individuálne kapitálové  výdavky nasledovne: 

   
  Evidenčné číslo investičnej akcie: 207                                                          

Názov investičnej akcie: UKB – Projekt multifunkčné kultúrne a knižničné      
                                          centrum                                                     40 680 tis. Sk 
    z toho :  
    717002 Rekonštrukcia a modernizácia                                             40 680 tis. Sk 
 
V roku 2005 na financovanie rekonštrukcie boli použité nevyčerpané finančné 
prostriedky z roku 2004 z osobitného účtu dofinancovania programov vedenej 
v Štátnej pokladnici  v sume 64 395 237,56 Sk. 
Finančné prostriedky z tejto investičnej akcie v sume 40 680 tis. Sk v roku 2005 
čerpané neboli, ich čerpanie sa posunula do roku 2006. V zmysle § 8 ods. 6 zákona 
č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 15.11.2005 túto skutočnosť 
sme oznámili zriaďovateľovi. Rozpočtovým opatrením č. 12 finančné prostriedky 
boli viazané v rozpočte na rok 2005 a o túto sumu bude upravený rozpočet 
kapitálových výdavkov v roku 2006.  
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Kód programu 08T - Tvorba a implementácia politík 
  Kód podprogramu 08T0103 - Podpora kultúrnych aktivít rozpočtových a 
  príspevkových organizácií 

 
Evidenčné číslo investičnej akcie: 12 460 
Názov investičnej akcie: UKB – Nákup osobného automobilu            800 tis. Sk  
z toho :  
714001 nákup osobného automobilu                                                          800 tis. Sk       
 
Finančné prostriedky na túto investičnú akciu boli vyčerpané sumou 799 240,- Sk, 
osobný automobil stredenej triedy Škoda Octavia Elegance 1,9 TDI/77 kW bol 
zakúpený dňa 29.7.2005. UKB postupovala pri uzatvorení zmluvy na nákup 
osobného automonilu formou spoločného obstarávania. Dňa 19.5.2005 uzatvorila 
UKB príkaznú zmluvu č. 14/2005 so Správou zariadení Úradu vlády SR, ktorá 
realizáciou tejto príkaznej zmluvy  zabezpečila pre UKB možnosť nákupu osobného 
automobilu od subjektu Škoda Auto Slovensko,s.r.o. s ktorým má uzatvorenú 
rámcovú zmluvu. Dňa 17.6.2005 uzatvorila UKB čiastkovú kúpnu zmluvu č. 
130052005/264 na dodanie automobilu s predávajúcim Škoda Auto Slovensko, 
s.r.o. v súlade s rámcovou zmluvou č. 1221002/277 uzatvorenou 24.10.2002 medzi 
SZVÚ SR a Škoda Auto Slovensko, s.r.o. a v súlade s uvedenou príkaznou 
zmluvou. UKB zaslala na Úrad pre verejné obstarávanie oznámenie o výsledku 
verejného obstarávania dňa 2.7.2005 v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.  

   
  Evidenčné číslo investičnej akcie: 13 889 

Názov investičnej akcie: Vybavenie interiéru knižnice orientačným systémom 
v sume 316 tis. Sk  
 
Ministerstvo kultúry SR rozpočtovým č. 2 pridelilo finančné prostriedky v sume 800 
tis. Sk na bežné výdavky a rozpočtovým opatrením č. 6 znížilo rozpočet bežných 
výdavkov o sumu 316 tis. Sk, ktorú na základe žiadosti UKB. Krajský pamiatkový 
úrad nariadil vyhotoviť vstupné tabule na označenie objektov Michalská a Ventúrska 
z bronzu. Ich cena presahovala hranicu limitu na financovanie bežných výdavkov. 
Z toho dôvodu bolo nutné preklasifikovať sumu 316 tis. Sk z bežných na kapitálové 
výdavky.  

 
Mimorozpočtové výdavky  

 
Mimorozpočtové  prostriedky v oblasti kapitálových výdavkov v roku 2005 vznikli 
prevodom nevyčerpaných finančných prostriedkov na projekt „Multifunkčné kultúrne 
a knižničné centrum – obnova a revitalizácia historických budov Univerzitnej 
knižnice v Bratislave“ z roku 2004 v celkovej sume 64 395 237,56 Sk. Tieto 
finančné prostriedky boli v roku 2005 vyčerpané v plnej výške. V súlade so 
zmluvnými podmienkami použili sa na úhradu faktúr zhotoviteľovi stavby firme 
Hornex, a.s. za zrealizované stavebné práce, projektantovi Doc.Akad.arch.Ing.arch. 
Jánovi Bahnovi a  Univerzite Komenského v Bratislave za archeologický prieskum.  
 
Podrobný prehľad čerpania kapitálových výdavkov je uvedený v tabuľke č. 3, ktorá 
tvorí prílohu č.3 k tomuto hodnoteniu.  
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V. Pracovníci a mzdový vývoj 
 
Limit počtu zamestnancov v UKB na rok 2005 bol stanovený ako záväzný ukazovateľ 
počtom 179. Na základe rozpočtového opatrenia č. 8/2005 a dodatku k rozpočto-
vému opatreniu č. 8 bol stanovený limit počtu zamestnancov priemerný prepočítaný 
stav zvýšený na 207. Stanovený limit počtu zamestnancov bol dodržaný. Priemerný 
prepočítaný stav zamestnancov za rok 2005 bol 194,02. Priemerný vek zamestnan-
cov knižnice bol 46,76 rokov. 
V našej organizácii so stavom k 31.12.2005 bolo 258 zamestnancov, z toho 186 žien 
a 72 mužov. Zamestnanci odpracovali v roku 2005 spolu 323 671 hodín. V dvoj-
smennej prevádzke pracovalo celkom 106 zamestnancov, z toho 71 žien. V rámci 
čiastočného pracovného úväzku (na kratší pracovný čas) pracovalo 22 zamestnan-
cov a 1 zamestnanec pracoval na vedľajší pracovný pomer.  
V roku 2005 nastúpilo do knižnice 123 nových zamestnancov a pracovný pomer 
rozviazalo 35 zamestnancov. Dohodou podľa §60 Zákonníka práce ukončilo 
pracovný pomer 19 zamestnancov (z toho 1 pracovníčka odišla na starobný 
dôchodok), v skúšobnej 3-mesačnej výpovednej dobe podľa §72 Zákonníka práce 
ukončilo pracovný pomer 16  zamestnancov, z toho 7 zamestnancov na základe 
vlastnej žiadosti. Pri obsadzovaní voľných pracovných miest sa robil výber z radov 
uchádzačov s dôrazom na kvalifikačné požiadavky. UKB uzatvorila pracovný pomer 
na dobu určitú so 102 zamestnancami. 
K 31.12.2005 pracovalo 8 zamestnancov so zdravotným postihnutím I (ZP1) a 1 
zamestnanec so zdravotným  postihnutím II. (ZPS-ŤZP). V organizácii pracovalo 20 
starobných dôchodcov na dobu určitú, 2 pracovníčky čerpali rodičovskú dovolenku. 
V roku 2005  vykonávala civilnú službu v našej organizácii 1 osoba.  Na dohodu 
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v roku 2005 pracovalo 22 osôb, 
spolu odpracovali  1 556 hodín. Dohody boli uzatvorené na napísanie príspevkov do 
zborníka, prednáškovú činnosť, stráženie objektov vo Vysokej pri Morave 
a v Nebojsi, na dozor na výstavách, na vytvorenie www stránky, na vykonanie 
lektorského posudku, na vykonanie reštaurátorských prác, na ladenie klavíra, na 
odborné programovacie práce v mzdovej oblasti. Z rozpočtu organizácie na dohody 
bolo vyplatených  149 660,- Sk. 
Mzdové prostriedky pre zamestnancov UKB v roku 2005 boli riešené okrem 
schváleného rozpočtu aj rozpočtovými opatreniami MK SR č. 5, č. 8 a č. 11. 
Priemerná mesačná mzda na jedného zamestnanca v roku 2005 dosiahla 16 416,- 
Sk. Oproti roku 2004, keď priemerná mesačná mzda bola 14 388,- Sk, zvýšila sa 
priemerná mzda o 2 028,- Sk. Zamestnanci boli odmeňovaní podľa zákona č. 
552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov podľa prílohy č. 3 a 4.   
Odchodné v celkovej sume  38 600,- Sk bolo vyplatené 1 zamestnankyni.  
 
Podrobný prehľad o zamestnancoch a čerpaní mzdových prostriedkov za rok 2005 je 
uvedený v tabuľke č. 4, ktorá tvorí prílohu č. 4 k tomuto hodnoteniu. 
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VI. Výdavky na kultúrne aktivity v zahraničí a zahraničné pracovné cesty a ich  
      prínos pre činnosť organizácie 

 
 
 Finančné prostriedky na kultúrne aktivity v zahraničí našej organizácii v roku 
2005 neboli pridelené a takúto činnosť v zahraničí ani nevyvíjala. 
 
 Na zahraničných cestách sa zúčastnilo 68 zamestnancov. Na zahraničné 
pracovné cesty sa využívali služobné osobné motorové vozidlá, resp. sa použil vlak, 
alebo autobus. Na dlhšie trasy sa cestovalo letecky.    
3 zamestnankyne UKB sa zúčastnili zahraničnej pracovnej cesty v nemeckom Bonne 
a Kolíne v Universitäts-und Stadtbibliothek, Deutsche Zentralbibliothek fur Medizin za 
účelom oboznámenia sa so systémom elektronického dodávania dokumentov MYBib 
Edoc, programom pre prácu so skenerom BCS-2 a skenovaním dokumentov na 
BookEye skeneri a zaškolenia sa pre používanie týchto systémov.   
Riaditeľ úseku automatizácie a integrácie sa zúčastnil zasadnutia koordinačnej 
porady riešiteľov projektu Minerva v Luxemburgu. Účelom cesty bola aktívna účasť 
na zasadnutí koordinačnej skupiny národných predstaviteľov a expertov v oblasti 
digitalizácie kultúrneho dedičstva. Aktívna účasť dovolila presadiť do plánu niektoré 
z našich návrhov a posilniť odbornú pozíciu UKB a Slovenska v skupine expertov.  
V  Nemecku v Dusseldorfe sa riaditeľ úseku automatizácie a integrácie zúčastnil 
kongresu „Bibliothek and Information“, ktorý je pravidelným vzdelávacím odborným 
podujatím na federálnej úrovni s medzinárodnou účasťou. Súčasťou kongresu  bola 
výstava dodávateľov knižničných systémov a materiálu. Na kongrese odzneli aj 
príspevky z ČR, Maďarska, Litvy, SR o stave rozvoja informačných systémov 
v jednotlivých krajinách a uskutočnili sa viaceré pracovné rokovania.  
 V Luxemburgu sa pracovníčka Strediska UNESCO zúčastnila na regionálnej 
konferencii národných koordinátorov pridružených škôl UNESCO. Podujatie bolo 
prínosom pre skvalitnenie kontaktov a spolupráce slovenských škôl v rámci siete.  
Slávnostného zasadnutia rady „Spolku knihovníkov a informatikov“ k 15. výročiu 
znovuobnovenia činnosti sa zúčastnil riaditeľ úseku knižničných činností. 
V prejavoch, ktoré na zasadnutí odzneli sa opakovali konštatovania 
o nadštandardnej spolupráci so slovenskými partnermi. Rokovalo sa aj 
o bilaterárnych stykoch medzi NK Praha a UKB. 
 Riaditeľ úseku automatizácie a integrácie sa v Paríži zúčastnil konferencie 
„Virtuálne knižnice v EÚ – stav a stratégie“. Odprednášal príspevok o digitalizačných 
aktivitách UKB, o projektoch digitalizácie v SR a o účasti na medzinárodných 
projektoch EÚ v uvedenej oblasti. 
1 zamestnankyňa sa vo Viedni zúčastnila týždňového workshopu RPO o činnosti 
amerických informačných centier a ich spolupráci s ambasádami USA. 
Riaditeľ úseku automatizácie a integrácie sa ako koordinátor projektu RPP zúčastnil 
v Ženeve konferencie „European Library Automation Group“- odborného podujatia 
o digitálnych knižniciach. Odporúča sa, aby UKB získala právo na využitie systému 
CMS, ktorý treba implementovať v prostredí UKB a aplikovať na vytvorenie digitálnej 
knižnice v súlade so závermi a cieľmi regionálneho programu. Náklady na akciu boli 
v plnom rozsahu refundované z rozpočtu konferencie.  
11 zamestnancov sa zúčastnilo 11. konferencie Inforum 2005 v Prahe, ktorá bola 
zameraná na elektronické informačné zdroje a ich profesionálne využitie vo vede, 
výskume a vzdelávaní. Konferenčný program bol zadelený do tematických sekcií, 
v ktorých odzneli domáce a zahraničné príspevky a firemné prezentácie. 



 67  

2 zamestnankyne z odboru ochrany dokumentov sa v Prahe zúčastnili workshopu 
projektu MINERVA Plus o digitalizácii kultúrneho dedičstva a jeho využití v 
konzervátorsko – reštaurátorskej praxi. Oboznámili sa s novými spôsobmi využitia 
digitalizovaných informácií, predovšetkým v oblasti ochrany, záchrany, konzervo-
vania – reštaurovania kultúrneho dedičstva a ich prezentáciou v prostredí galérií, 
múzeí, knižníc a kultúrnych pamiatok. Riaditeľ úseku knižničných činností sa 
v Luxemburgu zúčastnil porady expertov EÚ – MINERVA a medzinárodnej 
konferencie „Budúcnosť koordinácie digitalizácie“. Účastníci prezentovali prehľad 
aktivít v oblasti digitalizácie a sprístupňovania digitalizovaných a digitálnych objektov 
v správe knižníc, múzeí, galérií a archívov. Vypracoval sa dynamický akčný plán na 
koordináciu digitalizácie v Európe, ktorý by sa mal prijať – rozpracovať v rámci 
národných programov digitalizácie kultúrneho dedičstva.  
 Na 12. medzinárodnom informačnom seminári CASLIN ´05 v Ledniciach sa 
zúčastnil generálny riaditeľ, ktorý moderoval blok prednášok so zameraním na dizajn 
knižníc orientovaný na používateľa. 3 zamestnankyne sa zúčastnili uvedeného 
seminára, ktorého témou boli tento rok  služby knižníc. Predmetom rokovania bol aj 
záujem UKB o získanie prístupov do archívu JSTOR s využitím grantu Mellonovej 
nadácie. Záverom bolo konštatované, že knižnice treba chápať ako miesto 
stretávania sa ľudí, úlohou knihovníka má byť znalosť pri vyhľadávaní, knižnice sa 
majú venovať archivácii web stránok. 
V nórskom Oslo sa generálny riaditeľ zúčastnil na rokovaní 71. kongresu IFLA, kde 
sa oboznámil s najnovšími výsledkami a trendmi rozvoja knižníc vo svete. Účasť na 
rokovaní pléna, sekcií a exkurzie v knižniciach poskytli užitočné informácie, ktoré sa 
uplatnia vo vedení knižnice.  
V ČR v Prahe sa 1 zamestnankyňa zúčastnila prezentácie plnoautomatizovaného 
dolievacieho stroja CEIBA. Po odskúšaní bolo zistených mnoho nedostatkov a do ich 
odstránenia nie je vhodné uvedený prístroj zakúpiť. 
1 zamestnankyňa sa v Regensburgu v Nemecku zúčastnila seminára a školenia 
používateľov systému EZB – Databanky elektronických časopisov. EZB je súčasťou 
odbornej ponuky v študovni elektronických prameňov, UKB udržiava dlhšiu dobu 
pracovné kontakty s riešiteľmi tohto  projektu. 
V Paríži sa svetového kongresu UNESCO klubov, stredísk a združení sa zúčastnila 
vedúca strediska UNESCO v UKB. Získala súbor aktuálnych dokumentov pre 
UNESCO kluby v SR, nové mapy Svetového dedičstva. Z hľadiska efektívneho 
zapojenia Strediska do regionálnych aj celosvetových štruktúr a udržania dobrej 
spolupráce s ostatnými strediskami vo svete bolo podujatie veľkým prínosom. 
13. medzinárodnej konferencie knihovníkov a  informačných pracovníkov „Knihovny 
súčasnosti 2005“ v Seči v Českej republike sa zúčastnili 2 zamestnankyne, ktoré 
získali prehľad o aktivitách a trendoch knižničných služieb v ČR, prezentovali aktivity 
v UKB a získali prehľad o postupoch riešenia novely zákona o autorských právach 
a jeho dopade na prax.   
Na školení MARC 21 v českej katalogizačnej praxi sa v Brne zúčastnili 2 
zamestnankyne, ktoré získali informácie o aplikácii polí vo výmennom formáte 
MARC. Získané poznatky je možné uplatniť v súbornom katalógu periodík. 
Seminára o archívoch a digitalizácii archívnych zbierok vo Viedni  sa zúčastnila 1 
zamestnankyňa, ktorá získala materiály o archívoch v Rakúsku i v iných európskych 
krajinách.  
Vedúca MVS sa zúčastnila 9. Medzinárodnej konferencie IFLA o medziknižničných 
službách a dodávaní dokumentov v konferenčnom centre Národnej knižnice v Talline 
v Estónsku. Cieľom konferencie bolo získať nové skúsenosti a najmä medzinárodné 
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kontakty v tejto oblasti, ktoré  by umožnili prístup k novým zdrojom pre dodávanie 
dokumentov.  
2 zamestnanci výpočtového strediska sa zúčastnili stretnutia používateľov 
prístupového systému a prezentácie technologických riešení vo Valticiach v ČR. 
Nové technologické riešenie umožní skvalitniť prácu v OAS a poskytovať lepšie 
služby pre čitateľov. 
V Olomouci sa 1 zamestnanec zúčastnil seminára architektúra knihy, kde získal na 
odborných prednáškach poznatky o forme, obsahu, tvare knihy a pod.  
Seminára knihovníkov z rakúskych knižníc zameraného na rakúsku literatúru po roku 
1945 a dejiny Rakúska po roku 1945 sa zúčastnila vo Viedni 1 zamestnankyňa. 
Pozitívom bola výmena skúseností s kolegami z iných rakúskych knižníc v Európe.  
Pracovného seminára o integrácii informačných sietí SR a ČR v Brne sa  zúčastnil 
riaditeľ úseku automatizácie a integrácie a 2 zamestnankyne uvedeného úseku. 
Rokovalo sa o licenčných poplatkoch za knižničný systém Aleph na rok 2006, 
dohodla sa redukovaná platba za jeden systém, predrokovala sa opcia zmrazenia 
licencie Aleph pre prípad nepredvídaných problémov. Rokovalo sa aj o spolupráci 
KIS v SR a ČR a o nových trendoch KIS. Na rokovaní boli prezentované softvérové 
produkty Verde – správa elektronických zdrojov, Digitool – správa digitálnych 
zbierok, Primo – softvér, ktorý integruje už existujúce softvéry. Dohodli sa ďalšie 
možnosti spolupráce.    
2 zamestnankyne sa zúčastnili v Mníchove v Nemecku medzinárodnej konferencie 
o katalogizácii stredovekých rukopisov v medzinárodnej perspektíve. Získali prehľad 
o elektronickom spracovaní a sprístupňovaní rukopisov v Európe. 
V Budapešti v Maďarsku 2 zamestnankyne v knižniciach MTAK a v Semmelweisovej 
knižnici spracovávali dokumenty, nedostupné na území SR. Vykonali heuristický 
prieskum katalógov a spracovali chýbajúce ročníky almanachov, ročeniek a zbor-
níkov za obdobie rokov 1701-1918. 
1 zamestnankyňa oddelenia rukopisov a vzácnych tlačí bola na konferencii 
„Špeciálne oddelenia verejných zbierok“ v Budapešti, kde sa oboznámila s proble-
matikou pracovníkov týchto oddelení v iných knižniciach, napr. v knižnici maďarskej 
akadémie vied a v OSzK. Doumenty by mali byť chránené, nevyvážať ich bez 
povolenia, práca knihovníkov by mala byť chránená autorským zákonom.  
2 zamestnankyne boli na recipročnej návšteve v ČR v Prahe v Národnej knižnici, kde 
sa oboznámili s metodikou akvizície domácej a zahraničnej literatúry a nadviazali 
osobné kontakty v oblasti medzinárodnej výmeny publikácií, stanovili pravidlá 
výmeny na najbližšie obdobie. 
Seminára Archívy, múzeá, knižnice v digitálnom svete v Štátnom ústrednom archíve 
v Prahe sa zúčastnili 2 zamestnankyne. Získali prehľad a mohli porovnať  výsledky 
sprístupňovania kultúrneho dedičstva na webe v ČR a v SR. 
V Rakúsku sa v knižnici Osterreichische National Bibliothek Wien zúčastnila 
zamestnankyňa oddelenia vzácnych tlačí za účelom overovania tlačí 16. storočia, 
ktoré pre defektnosť exemplára alebo pre chýbajúce bibliografické pramene neboli 
doteraz overené. Prínosom je uľahčenie spracovania tlačí 16. storočia v UKB. 
V Národnej knižnici v Prahe oddelení referenčných služieb a MVS boli 2 zamestnan-
kyne MVS, ktoré  získali poznatky z jednotlivých oddelení a študovní NK a vymenili si 
poznatky v oddelení referenčných  a medziknižničných služieb. 
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VII. Zhodnotenie majetkovej pozície organizácie 
 
V stave nehnuteľného majetku štátu v správe UKB od roku 2004 nenastali zmeny. 
 
Prehľad o čerpaní rozpočtových výdavkov na prevádzku budov za rok 2005 je 
uvedený v tabuľke č.5, ktorá tvorí prílohu č.5 k tomuto hodnoteniu.  
 
 
Pohľadávky UKB evidované k  31.12.2005 pozostávajú z  vystavených a doposiaľ 
neuhradených faktúr za poskytnuté služby našou organizáciou používateľom za 
rešeršné služby, MVS, MMVS, nájomné a s tým spojené prevádzkové náklady 
(vodné, stočné, plyn, OLO) z prenajatého nebytového priestoru v objekte UKB. 
Výška pohľadávok za rešeršné služby, služby MVS a MMVS je určená podľa 
Cenníka služieb a poplatkov, ktorá tvorí prílohu ku  Knižničného poriadku UKB.  
Z tohto titulu k 31.12.2005 evidujeme pohľadávky v celkovej výške 62 305,50 Sk. 
Uhradenie predmetných pohľadávok je priebežne sledované a v prípade potreby 
urgované. Pohľadávka z titulu neuhradeného nájomného a za neuhradené 
prevádzkové náklady bola fakturovaná na základe nájomnej zmluvy uzavretej medzi 
UKB ako prenajímateľom a nájomcom BIG BEN BOOKSHOP, spol. s.r.o. 
K 31.12.2005 naša organizácia z tohto titulu eviduje pohľadávku vo výške 
178 902,70 Sk, ktorá sa vymáha na základe poverenia zo dňa 28.10.2002 
prostredníctvom exekútora. Rozsudok Okresného súdu Bratislava I zo dňa 13.5.2002 
nadobudol právoplatnosť dňom 30.6.2002, v zmysle rozsudku povinný priznanú 
pohľadávku v lehote určenej súdom nezaplatil.          
Výška prevádzkových nákladov a výška nájomného je priebežne upravovaná 
dodatkami k zmluvám podľa aktuálnych cenníkov a právnych predpisov opatrení MF 
SR. 
 
Záväzky UKB evidované k 31.12.2005 pozostávajú z došlých dodávateľských faktúr 
ku koncu roka 2005, úhrada ktorých  z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 
bola realizovaná v januári 2006.  
 
Podrobný zoznam pohľadávok a záväzkov UKB evidovaných k 31.12.2005 je 
uvedený v tabuľke č. 9, ktorá tvorí prílohu č. 9 k tomuto hodnoteniu.  
 

   
VIII. Vykonané kontroly a prijaté opatrenia 

 
Podľa poverenia predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR č. 1260 zo dňa 
05.09.2005 vykonali kontrolóri NKÚ SR v čase od 26.09.2005 do 09.12.2005 kontrolu 
hospodárnosti s prostriedkami štátneho rozpočtu SR a nakladania s majetkom štátu 
v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Účelom kontrolnej akcie bolo zistiť stav 
dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosti, efektívnosti 
a účelovosti pri vynakladaní rozpočtových prostriedkov, plnenie povinností pri správe 
a ochrane majetku štátu v rokoch 2003 a 2004. Ďalej zistiť, či prostriedky štátneho 
rozpočtu SR na prípravu a realizáciu rekonštrukcie budov UKB boli použité v súlade 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi, hospodárne, efektívne a účelovo. 
  K protokolu o výsledku kontroly zo dňa 09.12.2005, ktorá bola prerokovaná 
dňa 21.12.2005 Univerzitná knižnica v Bratislave (ďalej len UKB) prijala opatrenia na 
odstránenie zistených nedostatkov podľa jednotlivých bodov protokolu: 
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K bodu  2.1.1.  a  2.2.1. 
 
1. V záujme dodržania jednotného triedenia príjmov a výdavkov ako aj jednotného 

spôsobu sledovania ich plnenia v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie dôsledne 
dodržiavať § 4 ods. 4 a § 8 ods. 4 zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (kontrolou zistené nedostatky v zmysle § 3 ods. 4  a § 6 
ods. 10 zákona NR SR 4. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení 
neskorších predpisov).  

T: trvale 
Z: nám. GR pre ekonomiku 
 

2. Pri ocenení dlhodobého hmotného a nehmotného majetku dôsledne dodržiavať 
ustanovenie § 25 ods. 4 písm. a) zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov . 

T: trvale 
Z: nám. GR pre ekonomiku 
 

3. V záujme zachovávania maximálnej hospodárnosti a efektívnosti pri používaní 
prostriedkov štátneho rozpočtu dodržiavať ustanovenie § 19 ods. 6 zákona NR 
SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (kontrolou zistené 
nedostatky v zmysle § 10 ods. 7 zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách v znení neskorších predpisov). 

T: trvale 
Z: nám. GR pre ekonomiku 

K bodu  2.1.2.  a  2.2.2. 
 

1. Aktualizovať smernicu o verejnom obstarávaní v platnom znení zákona 
o veřejném obstarávaní.  

T: 31.03.2006 
Z: odborne spôsobilá osoba pre VO 
 

K bodu  2.2.1. 
 

1. Usporiadať pohľadávku 12 335,- Sk z titulu zaplatenej dane z nehnuteľnosti 
obci Vysoká pri Morave. 

T: 31.05.2006 
Z: nám. GR pre ekonomiku 
 

2. Upraviť zmluvný vzťah o poskytovaní právnej pomoci s JUDr. Marcelom 
Jóžom, komerčným právnikom podľa § 5 ods. 1 písm. b) vyhlášky MS SR č. 
240/1990 Zb. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej 
pomoci v nadväznosti na § 1 vyhlášky MS SR č. 180/1991 Zb. o odmenách 
a náhradách komerčných právnikov za poskytovanie právnej pomoci. 

T: 30.06.2006 
Z: právnik UKB 
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3. Usporiadať nesprávne vyplatenú sumu 66,- Sk na pracovnú cestu na základe       
cestovného príkazu č. SC 88/04.  

T: 31.01.2006 
Z: nám. GR pre ekonomiku 
 

4. Dbať o dôsledné dodržiavanie zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných 
náhradách v znení neskorších predpisov, smernice UKB č. 2/2005  o poskyt-
nutí cestovných náhrad zamestnancom UKB ako aj § 10 ods. 1 zákona NR 
SR č. 431/2002 Z.z.  o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

        T: trvale  
Z: nám. GR pre ekonomiku 
    účastník pracovnej cesty 

K bodu  2.2.2. 
 

1. Proces verejného obstarávania riadiť a vecne zabezpečiť tak, aby boli splnené 
zákonné podmienky na použitie zvolenej metódy verejného obstarávania 
v súlade s platným znením zákona o verejnom obstarávaní.  

T: trvale 
Z: odborne spôsobilá osoba pre VO 
 

2. V procese verejného obstarávania určovať predpokladanú cenu predmetu 
obstarávania pred vyhlásením metódy verejného obstarávania a stanoviť túto 
cenu na celé obdobie trvania zmluvy. V prípade rámcovej zmluvy jednoznačne 
určiť vysúťaženú cenu a dbať o to, aby táto suma bola horným limitom na 
čerpanie.  

       T: trvale 
       Z: odborne spôsobilá osoba pre VO  

 
3. Vysporiadať cenový rozdiel predmetu plnenia Rámcovej zmluvy č. 26/2004 

dodávateľa EK s.r.o., Beluša uzatvorením dodatku č. 1 k tejto zmluve.   
T: 31.01.2006 
Z: právnik UKB  
 

4. Použiť metódy a postupy verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom       
obstarávaní v platnom znení na zabezpečenie upratovacích a čistiacich prác       
v priestoroch (objektoch) UKB a na zabezpečenie služieb prístupu na internet.   

T: 31.5.2006 
Z: odborne spôsobilá osoba pre VO 
    nám. GR pre ekonomiku 
    riaditeľ automatizácie a integrácie  
 

K bodu  3.1. 
 

1. Aktualizovať LV č. 361 vydaný Správou katastra Galanta dňa 28.7.1993 na 
nehnutelný majetok v obci Nebojsa. 

T: 31.05.2006 
Z: vedúci oddelenia správy majetku 
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K bodu  3.2.  a 3.3. 
 

1. Aktualizovať Smernicu č. 14/98 o inventarizácii majetku organizácie v zmysle 
platného zákona  č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

T: 28.02.2006 
     trvale 
Z: vedúci oddelenia správy majetku 
 

2. Pri inventarizácii majetku organizácie postupovať v zmysle ustanovení zákona 
č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov osobitne podľa § 
30 ods. 1, 2, 3 a 7, Smernice o inventarizácii majetku organizácie a Opatrenia 
MF SR č. 24 501/2003-92, ktorým boli ustanovené podrobnosti o postupoch 
účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, 
príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky v znení neskorších 
predpisov.    

T: trvale 
Z: vedúci oddelenia správy majetku 
 

3. Aktualizovať a dôsledne dodržiavať Smernicu č. 3/2001 o postupoch pri 
vyraďovaní a likvidácii majetku v správe UKB. Dbať o to, aby v priebehu 
vykonávania inventarizácie nedošlo k vyraďovaniu a likvidácii majetku.  

              
T: 28.02.2006 
     trvale 
Z: vedúci oddelenia správy majetku 
 

4. Pri zaraďovaní obstaraného majetku do užívania včas a správne dôsledne 
dodržiavať zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších 
predpisov a zápisy o zaradení vystavovať v súlade s dodacími listami 
a účtovnými dokladmi. 

T: trvale 
Z: vedúci oddelenia správy majetku 
 

5. Pohľadávky organizácie vymáhať v súlade so zákonom č. 278/1993 Z.z. 
o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a opatrením MK SR 
o dispozičných oprávneniach správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR pri 
nakladaní s majetkom štátu. 

        T: trvale 
       Z: nám. GR pre ekonomiku 
 

6. Pohľadávky nízkej hodnoty z rokov 1999 - 2002 (podľa prílohy č.7 k protokolu),  
ktorých vymáhanie je neefektívne a finančne náročnejšie ako v konečnom 
dôsledku vymožená pohľadávka usporiadať v škodovej komisii UKB. 

 
T: 31.01.2006 
Z: nám. GR pre ekonomiku 

 
7. Nájomné zmluvy uzatvárať v súlade so zákonom č. 278/1993 Z.z. o správe 

majetku štátu v znení neskorších predpisov a opatrením MK SR o dispozič-
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ných oprávneniach správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR pri nakladaní 
s majetkom  štátu. 

        T: trvale 
       Z: nám. GR pre ekonomiku 
  

8. Na základe predchádzajúceho súhlasu zriaďovateľa vykonať zmenu 
v zmluvnom vzťahu týkajúceho sa výšky nájomného za prenajatý nebytový 
priestor firme Orange Slovensko, a.s. Výška nájomného sa určí vo výške za 
akú sa v súčasnosti v lokalite Bratislava - Staré Mesto obvykle prenechávajú 
do nájmu na dohodnutý účel také alebo porovnateľné nehnuteľnosti.  

 
T: 31.12.2006 
Z: nám. GR pre ekonomiku 
 

K bodu  4.3.1. 
 
1. Uzavretím dodatku k ZoD č. 03/2004 vysporiadať s dodávateľom projektových 

prác pre stavbu MKKC nevykonané práce. 
       T: 31.05.2006 
       Z: vedúco investičného oddelenia 
 

Na základe poverenia zamestnanec referátu utajovaných skutočností a obrany MK 
SR vykonal v dňoch 5.5.2005 až 6.5.2005 v UKB kontrolu stavu vypracovanosti 
dokumentácie krízového plánovania v zmysle zákona č. 414/2002 Z.z. o hospo-
dárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady SR č. 274/1993 Z.z. 
o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany v znení neskorších predpisov 
a Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 119/2003 Z.z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona č. 414/2002 Z.z. a plnenie úloh v oblasti ochrany 
utajovaných skutočností v zmysle zákona NR SR č. 215/2004 Z.z. o ochrane 
utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov a úloh civilnej 
ochrany v zmysle zákona 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva organizácie. 
Bol vypracovaný záznam o kontrole, zo strany UKB nebolo potrebné prijať 
opatrenia. 
 
V súlade s §24 ods. 3 písm. b) zákona NR SR č. 395/2002Z.z. o archívoch 
a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov vykonali zástupcovia MV SR –
Slovenského národného archívu štátny odborný dozor v UKB dňa 8.9.2005. 
Záznam z výkonu štátneho odborného dozoru bol vypracovaný dňa 11. 11. 2005. 
Zo strany UKB boli prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov: 
 
1. Dôsledne dodržiavať ustanovenia Spisového poriadku, najmä v oblasti 

evidencie registratúry záznamov. 
2. Zabezpečiť, aby priestory Registratúrneho strediska spĺňali ustanovenia 

v zmysle vyhlášky 628/2002, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. 

3. V zmysle zákona 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení 
niektorých zákonov vypracovať Registratúrny poriadok a registratúrny plán 
a predložiť ho na posúdenie Slovenskému národnému archívu. 
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Vnútorné kontroly v organizácii boli vykonávané podľa plánu kontrolnej činnosti na 
rok 2005 a podľa rozhodnutia vedenia UKB. 
 
Podrobný prehľad o vonkajších kontrolách vykonaných kontrolnými orgánmi 
v organizácii za rok 2005 je uvedený v tabuľke č. 10, ktorá tvorí prílohu č. 10 
k tomuto hodnoteniu. 
 
IX. Záver 

 
Činnosť UKB sa v roku 2005 začala v nových podmienkach po ukončení 

rekonštrukcie troch hlavných objektov na Klariskej, Michalskej a Ventúrskej ul. 
Začiatkom roka knižnica bola ešte pre verejnosť zatvorená, zariaďovali sa 
študovne, ostatné priestory pre verejnosť ako aj pracoviská zamestnancov knižnice, 
prebiehalo sťahovanie knižničných fondov do jednotlivých študovní. Začala sa plná 
prevádzka vo všetkých troch budovách. Slávnostne bola knižnica  opätovne  
otvorená 14. apríla 2005 a pre verejnosť 19. apríla 2005. 

Z hľadiska rozpočtových prostriedkov pre UKB rok 2005 bol prvým rokom, 
kedy prevádzka začala fungovať v úplne odlišných podmienkach oproti minulosti. 
Rozšírili sa priestory pre verejnosť prevádzkovaním aj budovy Klarisea (predtým 
tam boli iba knižničné sklady), Technické a technologické vybavenie všetkých 
objektov je na neporovnateľne vyššej úrovni. Prevádzkovanie zrekonštruovaných 
objektov si vyžiadalo zabezpečenie nových služieb podľa návodu (manuálu stavby) 
po prevzatí budov od zhotoviteľa stavby. Nové podmienky sa odzrkadlili na objeme 
prefinancovaných prostriedkov ale aj na vyššom plnení príjmov do štátneho 
rozpočtu oproti minulým rokom.  

Plán príjmov v roku 2005 bol splnený sumou  2 110  tis. Sk, čo je oproti roku 
2004 o 1 059 tis. Sk vyššie. Index nárastu príjmov bol  200,8 %.  
Rozpočet výdavkov bol upravený podľa skutočných potrieb organizácie 14 
rozpočtovými opatreniami. Čerpanie bežných výdavkov sumou  102 599 tis. Sk bolo 
vyššie oproti roku 2004 o 14 719 tis. Sk. Celkové čerpanie finančných prostriedkov 
v roku 2005 sumou 115 363 tis. Sk však oproti roku 2004 bolo nižšie o 227 637 tis. 
Sk, vzhľadom na financovanie stavebných nákladov v roku 2004.  
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Pre porovnanie uvádzame prehľad plnenia plánu príjmov a čerpania výdavkov v rokoch 2004 
a 2005 v tabuľke č. 11, ktorá tvorí prílohu č. 11 k tomuto hodnoteniu. 

 
Príloha č.1 

Tabuľka č. 1 
 

Prehľad o dosiahnutých príjmoch za rok 2005 
 (tis. Sk) 

Číslo 

rozp. 

pol. 

Názov rozpočt. 

položky 

Skutoč. k 

31.12.2004 

Schválený 

rozpočet 

2005 

Upravený 

rozpočet 

2005 

Plnenie 

rok 

2005 

% 

Plnenia 

Index 

      4:2 4:3 4:1 

 a 1 2 3 4 5 6 7 

 CELKOVÉ 

PRÍJMY 

1 051 1 500 1 926 2 110 140,7 109,6 200,8

200 NEDAŇOVÉ 

PRÍJMY 

1 051 1 500 1 926 2 110 140,7 109,6 200,8

210 Príjmy z podnik. 

a vlast. majetku 

59 120 120 142 118,3 118,3 240,7 

212 Príjmy 

z vlastníctva 

59 120 120 142 118,3 118,3 240,7 

21200

3 

Z prenaj. budov, 

priestorov 

a objektov 

59 120 120 142 118,3 118,3 240,7 

220 Admin. a iné popl. 

a platby 

261 1 380 1 806 1 847 133,8 102,3 707,7 

222 Pokuty, penále 

a iné sankcie 

59 120 156 230 191,7 147,4 389,8 

22200

3 

Za porušenie 

ostatných predpisov 

59 120 156 230 191,7 147,4 389,8 

223 Poplatky a platby 

z nepriem. 

a náhodného 

predaja a služieb 

202 1 260 1 650 1 617 128,3 98,0 800,5 

22300

1 

Za predaj výrobkov, 

tovarov a služieb 

202 1 260 1 650 1 595 126,6 96,7 789,6 

22300

4 

Za prebytočný 

hnuteľný majetok 

- - - 22 - - - 

240 Úroky z dom. 

úverov,pôž. 

a vkladov 

457 - - - - - - 
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243 Z účtov finančného 

hospodárenia 

457 - - - - - - 

290 Iné nedaňové 

príjmy 

274 - - 115 - - 42,0 

292 Ostatné príjmy 274 - - 115 - - 42,0 

29200

6 

Z náhrad poistného 

plnenia 

- - - 59 - 

 

- - 

29201

2 

Z dobropisov 231 - - 56 - - 24,2 

29201

7 

Vratky 43 - - - - - - 

300 

72h 

GRANTY 

A TRANSFERY 
- - - 6 - - -

310    

72h 

Tuzemské bežné 

granty a transfery 

- - - 6 - - - 

312    

72h 

Transfery v rámci 

verejnej správy 

- - - 6 - - - 

31200

1 72h 

Zo štátneho rozpočtu - - - 6 - - - 
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Príloha č. 2 

Tabuľka č. 2 
 

Prehľad čerpania bežných výdavkov za rok 2005 
        (tis. Sk) 

 
Číslo 

rozp. 

pol. 

Názov rozpočtovej 

položky 

Schválený 

rozpočet 

2005 

Upravený 

rozpočet 

2005 

Čerpanie 

rok 

2005 

% 

Čerpania 

  1 2 3 3:1 3:2 

 
1. program 08S -  Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt 
    podprogram 08S0105 – Knižnice a knižničná činnosť MK SR 
 
600 Bežné výdavky vrátane 

transferov 

82 723 100 361 100 315 121,3 99,9

610 Mzdy, platy, služ. príjmy 32 289 38 220 38 220  118,4 100,0
611 Tarifný plat 29 539 34 111 28 212 95,5 82,7 

612 Príplatky 2 100 3 591 3 942 187,7 109,8 

613 Náhrada za prac., služ. pohotovosť - - - - - 

614 Odmeny 150 518 6 066 4 044,0 1171,0 

616 Doplatok k platu a ďalší plat 500 - - - - 

620 Poistné a príspevok  

 do poisťovní  

11 284 12 748 12 747 113,0 100,0

621 Poistné do VšZP 2 018 2 254 2 373 117,6 105,3 

622 Poistné do Spoločnej zdrav. 

poisťovne 

807 947 770 95,4 81,3 

623 Poistné do ostat. zdravot. poisťovní 404 429 508 125,7 118,4 

625 Poistné do Sociálnej poisťovne 8 055 9 118 9 096 112,9 99,8 

625001 Na nemocenské poistenie 452 510 476 105,3 93,3 

625002 Na starobné poistenie 5 165 5 740 5 217 101,0 90,9 

625003 Na úrazové poistenie 258 303 308 119,4 101,7 

625004 Na invalidné poistenie 969 956 983 101,4 102,8 

625005 Na poistenie v nezamestnanosti 323 378 341 105,6 90,2 

625007 Na poistenie do rezervného fondu 888 1 231 1 771 199,4 143,9 

630 Tovary a  služby 38 109 49 133 49 088 128,8 99,9
631 Cestovné náhrady 647 647 662 102,3 102,3 

631001 Tuzemské 97 97 104 107,2 107,2 

631002 Zahraničné 550 550 558 101,5 101,5 

632 Energie, voda, komunikácie 10 350 7 570 7 871 76,0 104,0 

632001 Energie 7 000 4 900 5 312 75,9 108,4 
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632002 Vodné a stočné 850 570 200 23,5 35,1 

632003 Poštové a telekomunikačné služby 2 500 2 100 2 359 94,4 112,3 

633 Materiál 8 486 19 489 18 443 217,3 94,6 

633001 Interiérové zariadenie - 9 650 9 352 - 96,9 

633002 Výpočtová technika - 4 60 523 - 113,7 

633003 Telekomunikačná technika - 10 25 - 250,0 

633004 Prevádz. .stroje, prístroje, zariadenia 250 700 533 213,2 76,1 

633005 Špeciálne. stroje, prístroje, zariadenia - 50 5 - 10,0 

633006 Všeobecný materiál 3 000 3 000 3 958 131,9 131,9 

633007 Špeciálny materiál 84 - - - - 

633009 Knihy, časopisy, noviny 5 000 5 000 3 374 67,5 67,5 

633010 Prac. odevy, obuv a prac. pomôcky 52 12 4 7,7 33,3 

633013 Nehmotný majetok - 557 620 - 111,3 

633016 Reprezentačné 100 50 49 49,0 98,0 

634 Dopravné 615 470 390 63,4 83,0 

634001 Palivo 350 140 131 37,4 93,6 

634003 Servis, údržba, opravy 100  170 148 148,0 87,1 

634004 Poistenie 150 150 104 69,3 69,3 

634005 Prepravné - 5 2 - 40,0 

634005 Karty, známky, poplatky 15 5 5 33,3 100,0 

635 Rutinná a štandardná údržba 3 245 2 434 2 446 75,4 100,5 

635001 Interiérového vybavenia - 90 88 - 97,8 

635002 Výpočtovej techniky 2 325 1 290 1 333 57,3 103,3 

635003 Telekomunikačnej techniky - 10 8 - 80,0 

635004 Prevádz. strojov, prístr., zariad. 500 524 449 89,8 85,7 

635005 Špec. strojov, prístr., zariad. a tech. 420 420 462 110,0 110,0 

635006 Budov, objektov alebo ich častí - 100 106 - 106,0 

636 Nájomné za prenájom 1 200 1 200  1 004 83,7 83,7 

636001 Budov, priestorov a objektov 1 175 1 175 990 84,3 84,3 

636002 Prevádz. strojov, prístrojov, zariadení 25 25 14 56,0 56,0 

637 Služby 13 566 17 323 18 272 134,7 105,5 

637001 Škol., kurzy, semináre 150 150 256 170,7 170,7 

637003 Propagácia, reklama, inzercia 50 50 34 68,0 68,0 

637004 Všeobecné služby 3 930 8 892 9 725 247,5 109,4 

637005 Špeciálne služby 5 500 3 925 4 582 83,3 116,7 

637006 Náhrady - 15 13 - 86,7 

637011 Štúdie, expertízy, posudky 11 35 132 1200,0 377,1 

637012 Poplatky a odvody 557 158 126 22,6 79,7 

637014 Stravovanie 2 500 2 500 2 008 80,3 80,3 

637016 Prídel do sociálneho fondu 600 600 405 67,5 67,5 

637023 Kolkové známky 5 5 3 60,0 60,0 

637027 Odm. na zákl. dohôd o vyk. práce 263 163 144 54,8 88,3 

637035 Dane - 830 844 - 101,7 
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640 Bežné transfery 1 041 260 260 25,0 100,0
642 Transf.  jednotl. a nezisk. práv. os. 964 209 209 21,7 100,0 

642006 Na členské príspevky 14 12 12 85,7 100,0 

642013 Na odchodné 500 39 39 7,8 100,0 

642015 Na nemocenské dávky 450 158 158 35,1 100,0 

649 Transfery do zahraničia 77 51 51 66,2 100,0 

649003 Medzinárodnej organizácii 77 51 51 66,2 100,0 

 
 
2. program 08T Tvorba a implementácia politík 
    podprogram 08T013 – Podpora kultúrnych aktivit RO a PO 
 
600 Bežné výdavky - 2 284 2 284 - 100,0
630 Tovary a služby - 2 284 2 284 - 100,0
633 Materiál - 2 084 2 084 - 100,0 

633004 Prev. stroje, prístr., zariad., tech.  285 285 - 100,0 

633006 Vybav. interiéru kniž. orientač. syst.  - 199 199 - 100,0 

633009 Knihy, časopisy, noviny - 1 600 1 600 - 100,0 

637 Služby - 200 200 - 100,0 

637004 Tlač publik. k slávnost. otvor. kniž. - 200 200 - 100,0 
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Príloha č.3 

Tabuľka č. 3 
 

Prehľad čerpania kapitálových výdavkov 
 za rok 2005 

 (tis. Sk) 
Číslo 

rozp. 

pol. 

Názov rozpočtovej 

položky 

Schválený 

rozpočet 

2005 

Upravený 

rozpočet 

2005 

Čerpanie 

rok 

2005 

% 

Čerpania 

  1 2 3 3:1 3:2 

 

1. program 08S - Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt  

    podprogram 08S0105 – UKB strojné vybavenie 
     evidenčné číslo investičnej akcie 02291 

 
700 Kapitálové výdavky na 

bež. invest. činnosť 

11 650 11 650 11 650 100,0 100,0

710 Obstaráv. kapitál. aktív 11 650 11 650 11 650 100,0 100,0 

711 Nákup pozemkov a nehmot. aktív - 800 805 - 100,6 

711003        Softvéru - 800 638 - 79,8 

711004 Licencií - - 167 - - 

713 Nákup strojov, prístr. a zariad. 11 650 10 850 10 790 92,6 99,4 

713001 Interiérového vybavenia - 20 20 - 100,0 

713002 Výpočtovej techniky 11 650 6 466 8 083 69,4 125,0 

713003 Telekomunikačnej techniky - - 119 - - 

713004 Prevádz. strojov, prístr., zar., tech. - 4 130 2 317 - 56,1 

713005 Špeciál. strojov, prístr. zar., techniky - 234 251 - 107,3 

717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodn. - - 55 - - 

717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - - 55 - - 
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2. program 08S – Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt 

podprogram 08S0105 - Projekt „Multifunkčné kultúrne a knižničné centrum –     

obnova a revitalizácia historických budov UKB“ 
evidenčné číslo investičnej akcie 207 

 
700 Kapitálové výdavky – 

individuálne 

40 680 - - - -

710 Obstaráv. kapitál. aktív 40 680 - - - - 

717 Realizácia stavieb a ich tech.zhodn. 40 680 - - - - 

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 40 680 - - - - 

 
 

3. Program 08T - Tvorba a implementácia politík 
 

 Podprogram 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO  - Nákup osobného 
automobilu 

 
evidenčné číslo investičnej akcie 12 460 

 
700 Kapitálové výdavky na 

bež. invest. činnosť 

- 800 799 - 99,9

710 Obstarávanie kapitálových aktív - 800 799 - 99,9 

714 Nákup doprav. prostr. všet. druhov - 800 799 - 99,9 

714001 Osobných automobilov - 800 799 - 99,9 

 
 

4. Program 08T - Tvorba a implementácia politík 
 

Podprogram 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO -  Vybavenie knižnice  
orientačným systémom  
 
evidenčné číslo investičnej akcie 13 889 
 
 

700 Kapitálové výdavky na 
bežnú investičnú 
činnosť 

- 316 315 
 - 

99,7

710 Obstaranie kapitálových aktív - 316 315 - 99,7 

717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodn. - 316 315 - 99,7 

717003 Prístavby, nadstavby, stavebné pravy - 316 315  - 99,7 

 
 



 
  

 

Názov organizácie: Univerzitná knižnica v Bratislave         Príloha č.4 
Prehľad o zamestnancoch a čerpaní mzdových prostriedkov za rok 2005         Tabuľka č. 4 

               
  Merná Skutočnosť  Schválený  Upravený  Skutočnosť  % čerpania Index  
 Ukazovateľ jedn. k  31.12.2004  rozpočet 2005 rozpočet 2005  k 31.12. 2005  7:5 8:6 7:1 8:2 
    z toho  z toho  z toho  z toho  z toho  z toho 
   Celkom zo ŠR Celkom zo ŠR Celkom zo ŠR Celkom zo ŠR Celkom zo ŠR Celkom zo ŠR 
 a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Počet zamestnancov ( rozpisový list ) osoby 177 177 179 179 207 207 194 194 93,7 93,7 1,1 1,1 
 v tom osobitne: podľa prílohy 3 ( 553/2003) osoby 40 40 41 41 51 51 51 51 100 100 1,28 1,28 
 podľa prílohy 4 ( 553/2003) osoby 137 137 138 138 156 156 143 143 91,7 91,7 1,04 1,04 
 podľa prílohy 5 ( 553/2003) osoby 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 
 podľa Zákonníka práce ( 311/2001 ) osoby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Prostriedky na mzdy, platy, služ. príjmy a OOV tis. Sk 30 795 30 795 32 289 32 289 38 220 38 220 38 220 38 220 100 100 1,24 1,24 
2.1 Tarifný plat § 7 podľa zákona 553/2003 tis. Sk 24 165 24 165 29 539 29 539 34 111 34 111 28 212 28 212 82,7 82,7 1,17 1,17 

 v tom osobitne: podľa prílohy 3 ( 553/2003) tis. Sk 3 486 3 486 6 646 6 646 7 675 7 675 6 349 6 349 82,7 82,7 1,82 1,82 
 podľa prílohy 4 ( 553/2003) tis. Sk 20 679 20 679 22 893 22 893 26 436 26 436 21 863 21 863 82,7 82,7 1,06 1,06 
 podľa prílohy 5 ( 553/2003) tis. Sk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 Mzda podľa Zákonníka práce ( 311/2001 ) tis. Sk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.3 Príplatky spolu tis. Sk 2 723 2 723 2 100 2 100 2 591 3 591 3 942 3 942 152,1 152,1 1,45 1,45 

 v tom osobitne: podľa prílohy 3 ( 553/2003) tis. Sk 583 583 886 886 1 093 1 093 1 665 1 665 152,3 152,3 2,86 2,86 
 z toho: za riadenie tis. Sk 84 84 111 111 137 137 208 208 151,8 151,8 2,48 2,48 
 osobný tis. Sk 492 492 750 750 925 925 1 409 1 409 152,3 152,3 2,86 2,86 
 ostatné tis. Sk 7 7 25 25 31 31 48 48 154,8 154,8 6,86 6,86 
 podľa prílohy 4 ( 553/2003) tis. Sk 2 140 2 140 1 214 1 214 1 498 1 498 2 277 2 277 152 152 1,06 1,06 
 z toho: za riadenie tis. Sk 958 958 560 560 691 691 1 050 1 050 151,9 151,9 1,1 1,1 
 osobný tis. Sk 1 179 1 179 597 597 737 737 1 120 1 120 151,9 151,9 0,95 0,95 
 ostatné tis. Sk 3 3 57 59 70 70 107 107 152,9 152,9 35,7 35,7 
 podľa Zákonníka práce ( 311/2001 ) tis. Sk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 z toho: za riadenie tis. Sk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 osobný tis. Sk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 ostatné tis. Sk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.4 Náhrada za pracovnú pohotovosť tis. Sk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.5 Odmeny spolu tis. Sk 3 626 3 626 150 150 518 518 6 066 6 066 1 171 1 171 1,67 1,67 

 v tom: mimoriadne tis. Sk 3 538 3 538 70 70 431 431 5 979 5 979 1 387 1 387 1,69 1,69 
 iné (konkrétne vymenovať) tis. Sk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 prac. a životné jubileá tis. Sk 88 88 80 80 87 87 87 87 100 100 0,99 0,99 

2.6 Plat za prácu nadčas tis. Sk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.7 Doplatok k platu a ďalší plat tis. Sk 281 281 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Nárokovateľné zložky platu/mzdy spolu tis. Sk 25 488 25 488 30 710 30 710 34 939 34 939 29 469 29 469 84,3 84,3 1,16 1,16 
3. Priemerná mesačná mzda Sk 14 388 14 388 0 0 0 0 16 416 16 416 0 0 1,14 1,14 
               

Vypracoval: Ing. K. Ďurechová      Meno a podpis zodpovedného vedúceho: Ing. M. Petrovičová 
telefónne číslo: 59 80 42 04      telefónne číslo: 59 80 42 10     

Dátum: 03. 02. 2006              
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Názov organizácie: Univerzitná knižnica v Bratislave     Príloha č. 5 
        Tabuľka č. 5 
          Prehľad o čerpaní rozpočtových výdavkov na prevádzku budov   
    za rok 2005     
        (v tis. Sk) 
         
Ekonomická                         Sledovanie objektov - názov       
klasifikácia                 
  Michalská Klariská Pionierska Nebojsa Továrenská Páričková Vysoká p.Mor. Spolu 

a 1 2 3 4 5 6     
Náklady na prev. 7 685 3 377 220 42 199 5 104 30 16 657 
budovy spolu                  
z toho:                 
610-mzdy stráž. 565 285 0 28 0 0 22 900 
uprat. a údržbárov                  
620-poistné a prísp. 197 99 0 10 0 0 8 314 
do poisť.k uv.mzdám                  
632-energie, vodné, 3 304 1 043 145 4 115 902 0 5 513 
stočné                 
633-mat. na prev.bud. 88 43 12 0 0 0 0 143 
635-opr.a údr.budov 99 7 0 0 0 0 0 106 
637-služby x 3 432 1 900 63 0 84 4 202 0 9 681 
z toho: poistné budov 0 0 0 0 0 0 0 0 
         
x napr. upratovanie, stráženie, derazitácia, odvoz odpadov a pod.     
Vypracoval: Ing. Klára Ďurechová 
Zodpovedný:    Ing. Mária Petrovičová



 
  

 

 

Názov organizácie: Univerzitná knižnica v Bratislave          Príloha č. 6  
                                                                Tabuľka č. 6 

Prehľad výdavkov na zahraničné pracovné cesty za rok 2005            
                      (v Sk) 

Por. 
č. 

Štát - mesto Podujatie Počet 
osôb 

Počet 
dní 

Termín Náklady Prínos pre činnosť organizácie 

1 NSR -Bonn Školenie 3 5 25.1.-29.1.2005 51 351,- Oboznámenie sa so systémom elektronického dodávania 
dokumentov MyBib Edoc, programom pre prácu so 
skenerom BCS-2 a skenovaním dokumentov na BookEye 
skeneri, zaškolenie sa pre používanie týchto systémov. 
Návšteva knižníc v ktorých boli systémy implementované 
a sú využívané a oboznámenie sa so systémom práce pri 
ich použití v praxi. 

2. Luxemburg Koordinačná 
porada riešiteľov 
projektu Minerva 

1 3 02.02.-04.02.2005 27 760,- Aktívna účasť na zasadnutí koordinačnej skupiny národ-
ných predstaviteľov a expertov v oblasti digitalizácie kul-
túrneho dedičstva, ktorá dovolila presadiť do plánu 
niektoré z našich návrhov a posilniť odbornú pozíciu UKB 
a Slovenska v skupine expertov. 

3. NSR -
Dusseldorf 

Kongres Bibliothek  
and Information 
(aktívna účasť), 
Rokovanie dodáva-
teľom zasielania 
dokumentov 

1 4 15.03.-18.03.2005 10 080,- Kongres je pravidelným odborným vzdelávacím  podujatím 
na federálnej úrovni s medzinárodnou účasťou. Súčasťou 
kongresu bola výstava dodávateľov knižničných systémov 
a materiálu. Ing. Androvič odprednášal príspevok o stave 
rozvoja informačných systémov v SR. 

4.  Luxemburg Konferencia 
Unesco regiónu 
Európa a Severná 
Amerika 

1 5 10.05.-14.05.2005 30 776,- Podujatie bolo prínosom pre skvalitnenie kontaktov 
a spolupráce slovenských škôl v rámci siete. Získanie 
učebnej pomôcky pre školy, z ktorej môžu čerpať počas 
celej dekády vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj. 
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5.  ČR - Praha Slávnostné 
rady Spolku 

a informatiku k 15. 
znovuobnovenia 

1 1 16.05.2005 1 092,- Znovuobnovenie činnosti Spolku knihovníku a informatiku 
roku 1990, v prejavoch odzneli konštatovania o nadštan-
dardnej spolupráci so slovenskými partnermi, rokovanie 
o bilaterálnych stykoch medzi Národní knihovnou Praha 
a UKB.  

6.  Francúzsko - 
Paríž 

Konferencia 
„Virtuálne 
knižnice v EÚ – 
stav a stratégie“ 

1 3 12.05.2005 – 
14.05.2005 

10 139,- Riaditeľ úseku automatizácie a integrácie odprednášal 
príspevok o digitalizačných aktivitách UKB, o projektoch 
digitalizácie v SR a o účasti na medzinárodných projektoch 
EÚ v uvedenej oblasti. Prezentácia vytvorila predpoklady 
na ďalšiu spoluprácu. 

7. ČR - Praha Kongres 
INFORUM 2005 

11 4 24.05.-27.05.2005 42 198,-+18 
169,40 obedy 

Elektronické informačné zdroje a ich profesionálne 
využitie vo vede, výskume a vzdelávaní. V tematických 
sekciách odzneli  domáce a zahraničné príspevky a firemné 
prezentácie (elektronické pramene, nové informačné 
technológie a možnosť ich využívania v praxi.).  

8.  Rakúsko - 
Viedeň 

Workshop RPO 1 6 22.05.-27.05.2005 13 230,- Získanie informácií o činnosti amerických informačných 
centier a ich spolupráci s ambasádami USA. Americká 
kultúrna činnosť v kontexte iných kultúr. 

9. Švajčiarsko-
aŽeneva 

Konferencia 
ELAG 2005-
digitálne knižnice 

1 4 31.5.-3.6.2005 Refundované 
z rozpočtu 
konferencie 

Získať právo na využitie systému  CMS, implementovať 
v prostredí UKB, aplikovať na vytvorenie digitálnej 
knižnice v súlade so závermi a cieľmi regionálneho 
programu. 

10.  Luxemburg Minerva-porada 
expertov EÚ 
o digitalizácii 
kultúrneho 
dedičstva, 
medzinárodná 
konferencia 
„Budúcnosť 
koordinácie 
digitalizácie“ 

1 6 18.06.-23.06 2005 24 737,- Účastníci prezentovali prehľad aktivít v oblasti 
digitalizácie a sprístupňovania digitalizovaných objektov 
a digitálnych objektov v správe knižníc, múzeí, galérií 
a archívov. Vypracoval sa dynamický akčný plán na 
koordináciu digitalizácie v Európe, ktorý by sa mal prijať 
a rozpracovať v rámci národných programov digitalizácie 
kultúrneho dedičstva. 
Refundované v roku 2006 z rozpočtu na projekt Minerva.  

11.  ČR - Lednice Seminár CASLIN 4 2 20.06.-21.06.2005 12 786,- Generálny riaditeľ sa zúčastnil na rokovaní a moderoval 
sloh prednášok so zameraním na dizajn knižníc 
orientovaný na požívateľa. Informoval o rekonštrukcii 
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UKB. Prínosom je výmena skúseností s aplikáciami 
orientovanými na služby s knižnicami v zahraničí. Osobné 
skontaktovanie sa so zástupcom organizácie JSTOR 
a dojednanie podmienok a možností prístupu do archívov 
JSTOR pre UKB.   

12. ČR - Praha Workshop – 
digitalizácia a jej 
využitie 
v reštaurátorstve 
a konzervátorstve 

2 2 21.06.-22.06.2005 4 461,-  Prednášajúci z Japonska predstavil Digital Image system, 
pomocou ktorého sú spracované digitalizované dáta 
umeleckých diel a zbierkových dokumentov pre následné 
využitie v oblasti vytvárania vizuálnych archívov 
a prezentačných systémov. Systém bol ponúknutý mestu 
Praha a týmto bol prezentovaný.  

13. ČR - Praha Prezentácia 
zariadenia 
(dolievací stroj, 
CEIBA)  

1 1 12.07.2005 1 092,-  Prezentácia plnoautomatizovaného dolievacieho stroja. Po 
odskúšaní bolo viac pripomienok a zistených nedostatkov. 
Do odstránenia nedostatkov nie je vhodné uvedený prístroj 
zakúpiť.  

14.  Francúzsko - 
Paríž 

Svetový kongres 
UNESCO klubov, 
stredísk a združení 

1 5 17.07.-21.07.2005 37 401,- Prijal sa nový štatút Svetovej federácie klubov a stredísk 
UNESCO, určila sa nová línia fungovania stredísk a ich 
regionálnych štruktúr, programy spolupráce. Návšteva 
stálej delegácie SR pri UNESCO, rokovanie o zabezpečení 
poskytovania všetkých dokumentov a publikácií pre 
stredisko aj pre depozitnú knižnicu UNESCO v SR. 
     

15.  NSR -
Regensburg 

Pracovný seminár 
správcov databázy 
elektronických 
časopisov EZB 

1 3 19.07.-21.07.2005 15 062,- Udržiavanie dobrých kontaktov s riešiteľmi projektu 
a reakcia na požiadavky systematickejšieho prístupu 
k správe a sprístupňovaniu tohto informačného prameňa. 
Ich záujem je získať 1 partnera zo Slovenska. 

16. Nórsko - Oslo WLIC- kongres 
IFLA-účasť na 
rokovaní 

1 9 12.08.-20.08.2005 82 040,-
+13 551,- 
školenie 

Účasť na rokovaniach pléna, sekcií a exkurzie 
v knižniciach, oboznámenie sa s najnovšími výsledkami 
a trendmi rozvoja knižníc vo svete. Výsledky sa uplatnia 
vo vedení knižnice.  

17. ČR - Seč 
u Chrudimi 

13. medzinárodná 
konferencia 
„Knihovny 
současnosti 2005“ 

2 3 13.09.-15.09.2005 3 432,- Získanie prehľadu o aktivitách a trendoch knižničných 
služieb v ČR a prezentácia aktivít UKB, získanie prehľadu 
o postupoch riešenia novely zákona o autorských právach 
a jeho dopade na prax. 

18. Rakúsko- Seminár 1 5 5.9.-16.9.2005 22 350,- Rakúska literatúra a dejiny Rakúska po roku 1945, pre 
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Viedeň knihovníkov 
z rakúskych 
knižníc 

rakúsku knižnicu v Bratislave uskutočniť internetové 
zmeny v databáze, vypracovať zoznam požadovanej 
literatúry.  

19. Estónsko-
Tallin 

9. medzinárodná 
konferencia IFLA 
o MVS a dodávaní 
dokumentov 

1 4 20.09.-23.09.2005 31 951,- Získanie nových skúseností a medzinárodných kontaktov, 
ktoré umožnia prístup k novým zdrojom pre dodávanie 
dokumentov a v oblasti MVS.   

20. ČR-Brno Účasť na školení 
MARC 21 

2 1 6.10.2005 1 998,- Získanie odborných a praktických skúseností pri používaní 
formátu MARC 21 v katalogizačnej praxi. Prínos pre 
zavádzanie formátu MARC 21 v UKB. 

21. Rakúsko-
Viedeň 

Seminár 
o archívoch 
a digitalizácii 
archívnej zbierky 

1 1 20.10.2005 Evidenčný CP Získanie materiálov o archívoch v Rakúsku, abstrakty 
prednášok. 

22. ČR - Valtice Stretnutie požívat. 
prístup. systému, 
prezentácie 
technolog. riešení 

2 2 12.10.-13.10.2005 5 323,- Bol predstavený systém „Ensemble“, ktorý má zastrešiť 
doteraz používané systémy v UKB. Nové technologické 
riešenie umožní urýchlenie a skvalitnenie služieb pre 
čitateľa.  

23. ČR-Olomouc    Seminár-
architektúra knihy 

1 2 22.-23.11.2005 3 902,-               Architektúra kníh -forma, obsah, tvar, príspevky Mgr.  
Pavelkovej a Mgr. Pískovej. Získanie poznatkov aplikova-
teľných do reštaurátorskej praxe v UKB-reštaurátorský 
ateliér. 

24. ČR - Brno Spolupráca KIS 
v SR a ČR 

3 
 

2 
 

24.-25.10.2005 
 

6 154,- 
  

Predstavenie nových softvérových produktov – Verde 
(správa elektron. zdrojov, Digitool (správa digitálnych 
zbierok), Primo-softvér, integrujúci už existujúce softvéry). 

25. Nemecko-
Mníchov 

Konferencia – 
katalogizácia 
stredovekých 
rukopisov v medz. 
perspektívach 

2 6 23.10-28.10.2005 32 444,- Prehľad o elektronickom spracovaní a sprístupňovaní 
rukopisov v Európe. 

26. Maďarsko-
Budapešť 

Návšteva knižníc: 
MTAK,OSZK,EK
Semmelweis 
konyvtár 

2 7 30.10.-05.11.2005 23 398,-            Spracovávanie dokumentov nedostupných na území 
Slovenska. Vykonanie heuristického prieskumu katalógov 
v MTAK, v Semmelweisovej knižnici. Doplnenie 
a upresnenie rokov vychádzania jednotlivých titulov, 
almanachov, ročeniek a zborníkov. 
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27. Maďarsko-
Budapešť 

Konferencia-
Špeciálne 
oddelenie 
verejných zbierok 

1 2 14.11.-15.11.2005 4 069,- Riešenie spoločných problémov pracovníkov oddelení 
rukopisov a vzácnych tlačí, integrácia spracovania 
vzácnych dokumentov, problematika ochrany dokumentov 
– možnosť ich vyhlásenia za chránené dokumenty. 

28. ČR-Praha Národná knižnica-
recipročná 
výmena 

2 3 21.11.-23.11.2005 1  920,- Oboznámenie sa s metodikou akvizície domácej 
a zahraničnej literatúry v Národnej knižnici v Prahe, 
nadviazanie osobných kontaktov v oblasti medzinárodnej 
výmeny publikácií. Stanovenie pravidiel výmeny na 
najbližšie obdobie. 

29. ČR-Praha Státní ústřední 
archiv 

2 3 29.11.-1.12.2005 9 977,-  Prehľad a porovnanie výsledkov sprístupňovania 
kultúrneho dedičstva na webe v SR a ČR 

30. Rakúsko – 
Viedeň 

Osterreichische 
National 
Bibliothek 

1 6 5.12.-10.12.2005 Štipendium 
poskytlo 
Osterreichiche  
Gesellschaft f. 
Literatur 

Overovanie tlačí 16. st., ktoré pre defektnosť exemplára 
alebo chýbajúce bibliografické pramene neboli doteraz 
overené. Prínosom je uľahčenie spracovania tlačí 19. 
storočia.  

31. ČR-Praha  2 3 12.12.-14.12.2005 1 800,- Získanie poznatkov z jednotlivých oddelení a študovní 
Národnej knižnice v Prahe, výmena poznatkov v oddelení 
referenčných a medziknižničných služieb. 

32. Vodiči Dovoz, odvoz na 
ZPC 

11 18 Podľa ZPC 
zamestnancov 

12 895,- Dovoz, odvoz na ZPC 

spolu   68 131  557 538,40 
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         Príloha č. 7 
Organizácia: Univerzitná knižnica v Bratislave       Tabuľka č. 7 

                                     
Prehľad 
mimorozpočtových 
príjmov a ich 
čerpania za rok 2005

Prehľad o čerpaní mimorozpočtových výdavkov za rok 2005

 v Sk  
 
 
 Mimorozpočtové príjmy Mimorozpočtové výdavky 
 

Rozpočtová Zdroj   Poskytovateľ Účel Suma Rozpočtová Zdroj Suma 
podpoložka  podpoložka 

a b c d 1 a b 2
292 006 Z náhr.poist.pl. 72e   

311 Granty spolu 72a 
z toho menovite:  

 
 
 
 

312 Tranfery spolu  
z toho: 312001 72h OÚP Bratislava absolventská prax 6 000 633006 72h 6 000 

312007 72c 72c
312008 72c 72c

330 Zahr.granty spolu  
z toho: 331002 72a 72a

SPOLU  6 000 6 000 
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ia: Univerzitná knižnica v Bratislave         
            Príloha č. 8 
           Tabuľka č. 8 
  Prehľad o čerpaní finančných prostriedkov poskytnutých na      
   zahraničné aktivity za rok 2005       v Sk   
                
  Názov projektu   Schválený Upravený  Čerpanie Úspora              
      rozpočet rozpočet   stl. 2-stĺp.3  Zhodnotenie prínosu pre činnosť organizácie    
    a   1 2 3 4              
1/ Bežné výdavky                      
neboli poskytnuté    0 0 0 0           
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
C e l k o m     0 0 0 0              
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Organizácia: Univerzitná knižnica v Bratislave                                     Príloha č. 9 

                                 Prehľad pohľadávok a záväzkov organizácie k 31.12.2005                                   Tabuľka č. 9 
  v tis. Sk 

por.                                z toho: Spolu   
číslo Druh pohľadávky Celkom pohľadávky pohľadávky 1 rok po  ostatné pohľadávky 

po 
pohľ.po lehote spl. Zdôvodnenie pohľadávok po lehote 

   lehote splatnosti lehote splatnosti stĺp.2+stĺp.3 splatnosti 
a b 1 2 3 4 5 
   

2. 315-rozpočt.príjmy 238 178 10 188 súdne vymáhanie 
3. 335-pohľad.voči 

zamest. 
9  

4. 378-Iné pohľadávky 46 8 38 46 súdne vymáhanie 
   
   
 SPOLU: 327 186 48 234  
   
   

por.                               z toho: Spolu  
číslo Druh záväzku Celkom záväzky záväzky 1 rok po ostatné záväzky po záväzky po leh.spl. Zdôvodnenie záväzkov po lehote 

   lehote splatnosti lehote splatnosti stĺp.2+stĺp.3 splatnosti 
a b 1 2 3 4 5 
1. 321-Dodávatelia 1 562 2 002 2 002 nedostatok finanč.prostriedkov 
2. 331-Zamestnanci 1 646  
3. 336-Zúct.s 

inšt.soc.zab. 
2 467  

4. 342-Dane 624  
5. 379-iné záväzky 2 279  
   
 SPOLU: 8 578 2 002 2 002  



 
  

 

Príloha č.10 
Tabuľka č. 10 

 
Vonkajšie kontroly vykonané kontrolnými orgánmi v organizácií za rok 2005 

 
 
 
Názov organizácie 

 
Vonkajšia kontrola 

a 1 
1.     Univerzitná knižnica v Bratislave Kontrolný orgán:  

Ministerstvo kultúry SR 
- referát utajovaných skutočností a obrany 
Dátum vykonanej kontroly:  
5.5.2005-6.5.2005  
Predmet vykonania kontroly:  
Stav vypracovanosti dokumentácie krízo-
vého plánovania v zmysle zákona č. 
414/2002 Z.z.o hospodárskej mobilizácii 
a o zmene zákona NR SR č. 274/1993 Z.z. 
o vymedzení pôsobnosti orgánov vo 
veciach ochrany v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky Ministerstva hospo-
dárstva SR č. 119/2003 Z.z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 
414/2002 Z.z. a plnenia úloh v oblasti 
ochrany utajovaných skutočností v zmysle 
zákona NR SR č. 215/2004 Z.z. o ochrane 
utajovaných skutočností a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov a úloh civilnej 
ochrany v zmysle zákona č. 42/1994 Z.z. 
o civilnej ochrane obyvateľstva organizácie.
Výsledok kontroly: 
 Záznam o kontrole zo dňa 11.5.2005 
Opatrenia:  
Na základe záznamu o kontrole nebolo 
potrebné prijať žiadne opatrenia.   

2.     Univerzitná knižnica v Bratislave Kontrolný orgán:  
MV SR – Slovenský národný archív 
Dátum vykonanej kontroly: 
8.9.2005 
Predmet vykonania kontroly: 
V súlade s §24 ods. 3 písm. b)zákona NR 
SR č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registra-
túrach a o doplnení niektorých zákonov 
vykonali zástupcovia MV SR – Sloven-
ského národného archívu štátny odborný 
dozor v UKB 
Výsledok kontroly:  
Záznam z výkonu štátneho odborného 
dozoru z 11.11.2005  
Opatrenia: 
Na základe štátneho odborného dozoru 
boli prijaté opatrenia na nápravu nedostat-
kov: 
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1. Dôsledne dodržiavať ustanovenia   
         Spisového poriadku, najmä v oblasti    
         evidencie registratúry záznamov 

2. Zabezpečiť, aby priestory Registratúr-
neho strediska spĺňali ustanovenia 
v zmysle vyhlášky 628/2002, ktorou 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
zákona o archívoch a registratúrach 

3. a o doplnení niektorých zákonov. 
4.   V zmysle zákona 395/2002 Z.z.        
      o archívoch a registratúrach  
      a o doplnení niektorých zákonov  
      vypracovať  Registratúrny poriadok  
      a registratúrny plán a predložiť ho na  
      posúdenie Slovenskému národnému  
      archívu.  

3.      Univerzitná knižnica v Bratislave Kontrolný orgán: 
Najvyšší kontrolný úrad SR 
Dátum vykonania kontroly: 
26.09.2005-09.12.2005 
Predmet vykonania kontroly:  
Hospodárnosť pri nakladaní s prostried-
kami štátneho rozpočtu SR a majetkom 
štátu za obdobie rokov 2003 a 2004. 
Výsledok kontroly:  
Protokol o výsledku kontroly zo dňa 
09.12.2005, ktorá bola prerokovaná dňa 
21.12.2005 
Opatrenia: vzhľadom na rozsah sú 
uvedené v textovej časti 
hodnotenia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

Prehľad plnenia plánu príjmov a čerpania výdavkov v rokoch 2004 a 2005 
 

                                                                  
          Príloha č. 11 
                                                                            
          Tabuľka č. 11  
 

                                                                                                                                 v tis. Sk 
Ukazovateľ Skutočnosť 

2004 
Schválený 
rozpočet 

2005 

Upravený 
rozpočet  

2005 

Skutočnosť
2005 

% 
čerpania 

4:3 

Index 
05/04x100

4:1 
a 1 2 3 4 5 6 

Príjmy celkom 
z toho: 

1 051 1 500 1 926 2 110 109,6 200,8 

200 Nedaňové 
príjmy  
z toho: 

1 051 1 500 1 926 2 110 109,6 200,8 

210 Príjmy 
z vlastníctva 
majetku 

59 120 120 142 118,3 240,7 

220 Adminin. 
poplatky a 
iné poplatky 

261 1 380 1 806 1 847 102,3 707,7 

230 Kapitálové 
Príjmy 

- - - - - - 

240 Úroky z tuz. 
úverov, 
pôž. a vkladov 

457 - - - - - 

290 Iné nedaň. 
Príjmy 

274 - - 115 - 42,0 

300 Granty  
a transfery 

- - - 6 - - 

600 Bežné 
výdavky  
z toho: 

87 880 82 723 102 645 102 599 99,9 116,7 

610 Mzdy, platy, 
služobné príjmy 
a OOV  

30 795 32 289 38 220 38 220 100,0 124,1 

620 Poistné 
a príspevok do 
poisťovní 

10 299 11 284 12 748 12 747 100,0 123,8 

630 Tovary a 
služby 
z toho: 

46 539 38 109 51 417 51 372 99,9 110,4 

631 Cestovné 
Náhrady 

720 647 647 662 102,3 91,9 

632 Energie, 
voda a komun. 
 

5 452 10 350 7 570 7 871 104,0 144,4 

633 Materiál  
 

19 616 8 486 21 573 20 527 95,2 104,6 

Z toho: 
reprezentačné 

50 100 50 49 98,0 98,0 
 

634 Dopravné 
 

486 615 470 390 83,0 80,2 

635 Rutinná  4 572 3 245 2 434 2 446 100,5 53,5 
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a štand. údržba 
 
636 Nájomné  
za nájom 
 

923 1 200 1 200 1 004 83,7 108,8 

637 Služby 
 

14 770 13 566 17 523 18 472 105,4 125,1 

640 Bežné 
transfery 
z toho: 

247 1 041 260 260 100,0 105,3 

642 Jednotl. 
a iným nezisk. 
práv. osobám 

198 964 209 209 100,0 105,6 

649 Transfery do 
zahr. – medz. 
org. 

49 77 51 51 100,0 104,1 

700 Kapitálové 
výdavky 
z toho: 

90 725 52 330 12 766 12 764 100,0  14,1 

710 Obstarávanie 
kap. aktív 

90 725 52 330 12 766 12 764 100,0 14,1 

921 Prevod 
kapitálových 
výdavkov 

64 395 0 0 0 0 0 

Výdavky celkom  
/ BV + KV / 

243 000 135 053 115 411 115 363 99,9 47,5 

 
Poznámka: skutočnosť vrátane mimorozpočtových výdavkov  
BV – bežné výdavky 
KV – kapitálové výdavky 
 

                                                                                                      
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              



 
  

 

6.6.  PERSONÁLNE OTÁZKY 
 

 
V súvislosti s uplatňovaním kolektívnej dohody vo verejnej službe na rok 2005  

a po dohode s odborovou organizáciou, pracovný čas v jednosmennej prevádzke je 
37,5 hod. týždenne, v dvojsmennej prevádzke 36, 25 hod. týždenne, vrátane soboty. 
Výmera dovolenky zamestnancov  je zvýšená o 1 týždeň. V zmysle nariadenia vlády 
SR č.204/2005 Z.z., od 1. 7. 2005 sa zvýšil tarifný plat zamestnancov UKB o 5% a 
vydali sa nové rozhodnutia o plate. Na základe schválenej novej organizačnej 
štruktúry platnej od 15.11.2005 boli vymenovaní alebo dočasne poverení vedúcou 
funkciou noví vedúci zamestnanci. Súčasne sa uskutočnilo preradenie zamestnan-
cov do nových organizačných útvarov, odborov a oddelení.     
 
 Počet zamestnancov 

  
Limit zamestnancov na rok  2005 bol stanovený ako záväzný ukazovateľ vo 

výške 179. Na základe rozpočtového opatrenia č.8/2005 a Úprave záväzných 
ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2005 z 22.11.2005 bol našej organizácii 
stanovený limit zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na 207,00 
priemerný prepočítaný stav a 264 vo fyzických osobách. V roku 2005 priemerný 
fyzický stav zamestnancov bol 197z toho 145 žien,   priemerný prepočítaný stav  bol 
194,02. Určený limit počtu zamestnancov bol dodržaný. Priemerný vek zamestnan-
cov knižnice bol  46,76 rokov.  

K 31. 12. 2005 mala UKB vo fyzickom stave 258 zamestnancov, z toho 74 
mužov a 186 žien. V dvojsmennej prevádzke pracovalo k 31. 12. 2005 celkom 106 
zamestnancov, z toho 71 žien. V rámci čiastočného pracovného úväzku (na kratší 
pracovný čas) pracovalo 22 zamestnancov a 1 zamestnanec pracovali na vedľajší 
pracovný pomer. 

Roku 2005 uzatvorila UKB pracovný pomer na dobu určitú so 102 za-
mestnancami. V organizácii pracovali k 31.12.2005 vo funkcii knihovník a informátor 
8 zamestnancov so zdravotným postihnutím I. (ZPS) a 1 zamestnanec so zdra-
votným postihnutím II. (ZPS –ŤZP), 20 starobných dôchodcov na dobu určitú, 2 
pracovníčky čerpali rodičovskú dovolenku  a 1 občan vykonávali civilnú vojenskú 
službu. 

UKB zabezpečovala v spolupráci Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 
Bratislava 5, v zmysle zákona o zamestnanosti,  6 - mesačnú odbornú prax pre 1 
evidovanú absolventku SOU na oddelení reštaurovania dokumentov.    

V priebehu kalendárneho roka nastúpilo do knižnice 123 zamestnancov. Pri 
obsadzovaní voľných miest sa robil výber z radov uchádzačov s dôrazom na 
kvalifikačné požiadavky. Pracovný pomer ukončilo 35  zamestnancov, z toho 19 
dohodou podľa § 60 Zákonníka práce ( z toho 1 pracovníčka na starobný dôchodok), 
v skúšobnej 3 mesačnej výpovednej dobe podľa § 72 Zákonníka práce 16 
zamestnancov, z toho 7  na základe vlastnej žiadosti zamestnanca. 
 
Štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2005  
Zamestnanci počet muži ženy 
vedúci zamestnanci 36 10 26 
odborní zamestnanci – knihovníci 158 33 125 
iní odborní zamestnanci 24 7 17 
administratívni zamestnanci 6 1 5 
ostatní (robotníci, prevádzka) 34 11 23 
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Kvalifikačná štruktúra k 31. 12. 2006 
Zamestnanci VŠ-I a II VO USO SO Z 
vedúci zamestnanci 33 VŠ II  1 2  
odborní zamestnanci – 
knihovníci 

52 VŠ II  
 1 VŠ-I 

 

 102 3  

iní odborní zamestnanci 9 VŠ II 1 14   
administratívni 
zamestnanci 

3 VŠ II  3   

ostatní (robotníci, 
prevádzka) 

1 VŠ II  5 18 10 

 
Poznámka: VŠ-I. – vysokoškolské vzdelanie I. stupeň (bakalár), VŠ-II. – vysokoškolské 
vzdelanie II. stupeň, VO – vyššie odborné vzdelanie, ÚSO – úplné stredné odborné 
vzdelanie, SO- stredné odborné vzdelanie, Z – základné vzdelanie 
 
Organizačná štruktúra organizácie  
 

Činnosť knižnice bola zabezpečovaná 4 úsekmi, 9 odbormi a 36 oddeleniami, 
1 oddelenie preventívnej ochrany dokumentov nebolo zatiaľ obsadené pracovníkmi.  
V roku 2005 sa vytvorili  nové pracoviská: 1 úsek, 2 odbory, 6 oddelení. Zrušený bol 
1 odbor.  
 
Knižnica sa organizačne člení na: 
 
10000 - Úsek generálneho riaditeľstva 
20000 - Úsek knižničnej činnosti 
30000 - Úsek elektronizácie a integrácie 
40000 - Úsek ekonomiky  

10000 - Úsek generálneho riaditeľstva  
 
10001 – Riaditeľstvo – 7 pracovníkov 
• generálny riaditeľ – 1 
• riaditeľ úseku knižničnej činnosti – 1 
• riaditeľ úseku elektronizácie a integrácie – 1 
• námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku – 1 
• personálny referát –1 
• referát BOZP, OP, CO a US –1 
• referát vnútornej kontroly –1 
 
10002 – Kancelária GR – 5 pracovníkov 
10003 – Oddelenie výstavby a investícií – 4 
10004 – Oddelenie metodiky – 5 
10005 – Multifunkčné kultúrne centrum – 4 

20000 -  Úsek knižničnej činnosti 
 
20001 – Oddelenie doplňovania kníh  – 7 pracovníkov 
20002 – Oddelenie periodík – 7 
20003 – Oddelenie mennej katalogizácie –  6 
20004 – Oddelenie vecnej katalogizácie – 7 
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20005 – Kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí –  4 
20006 – Kabinet retrospektívnej bibliografie – 8 
20007 – Hudobný kabinet – 4 
 
20100 – Odbor knižničných služieb – 60 pracovníkov 
20101 – Oddelenie absenčných výpožičiek – 14  
20102 – Oddelenie MVS – 5 
20103 – Oddelenie prezenčných služieb – 21 
20104 – Oddelenie konzultačných služieb – 13 
20105 – Oddelenie multimediálnych dokumentov – 7 
 
20200 – Odbor knižničných fondov –  30 pracovníkov 
20201 - Oddelenie knižničných skladov – 22 
20202 - Oddelenie revízie fondov – 8 
20203 – Oddelenie preventívnej ochrany dokumentov – zatiaľ bez pracovníkov 
 
30000 – Úsek elektronizácie a integrácie 
  
30300 – Odbor súborných katalógov – 12 pracovníkov 
30301 – Oddelenie súborného katalógu periodík – 8  
30302 – Oddelenie súborného katalógu zahraničných kníh – 4 
 
30400 – Odbor informačných technológií – 10 pracovníkov 
30401 – Oddelenie výpočtovej techniky – 6  
30402 – Oddelenie programových systémov – 4 
 
30500 – Odbor informačných systémov – 7 pracovníkov 
30501 – Oddelenie knižničných systémov – 3 
30502 – Oddelenie sieťových aplikácií – 4 
 
30600 – Odbor medzinárodnej integrácie  – 11 pracovníkov 
30601 – Národná agentúra ISSN – 5 
30602 – Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO – 4 
30603 – Depozitná  knižnica NATO – 2 
 
30700 – Odbor ochrany dokumentov – 21 pracovníkov       
30701 – Oddelenie knižnej väzby – 4 
30702 – Oddelenie reprografických služieb – 5 
30703 – Oddelenie reštaurovania dokumentov – 7 
30704 – Digitalizačné stredisko – 5 
 
30800 – Odbor registra kultúry – 6 pracovníkov 
30801 – Oddelenie správy registrov – 4 
30802 – Oddelenie riadenia registrov – 2 
 
40000 – Úsek ekonomiky 
 
40001 – Oddelenie ekonomiky – 4 pracovníci 
 
40900 – Odbor prevádzky – 27 pracovníkov 
40901 – Oddelenie správy budov – 24 
40902 – Oddelenie správy majetku – 3 
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Personálny plán na rok 2005 a jeho plnenie 
 
 Vzdelávanie sa riadilo ako plánovitý proces, ktorý vychádzal z konkrétnych  
požiadaviek na výkon práce. Tento proces sa polročne vyhodnocoval. Podporoval sa  
profesionálny rast zamestnancov formou organizovania vzdelávacích aktivít (účasť 
na rôznych typoch školení, seminároch a jazykových kurzoch). 

Skvalitňovala sa sociálna starostlivosť a zlepšovali sa pracovné podmienky 
zamestnancov knižnice. Pre pracovníkov sa zabezpečovali stravné lístky a návšteva  
kultúrnych podujatí. Začala sa prevádzka nového bufetu. 

Organizácia spolupracovala s Národným úradom práce v oblasti 
sprostredkovania práce.  UKB prijala 42 nezamestnaných občanov z úradu práce. 
 
Aktivity na rozvoj ľudských zdrojov 
 

V priebehu roka 2005 sa prostredníctvom personálneho referátu zúčastnilo 42 
zamestnancov  32 rôznych platených  kurzov, školení, seminárov, z toho 5 mužov a 
37 žien. Finančné náklady predstavovali sumu 55 821,- Sk. Všetci noví pracovníci sa 
pri nástupe do zamestnania zúčastnili školenia BOZP a OP. 

V rámci zásad adaptačného procesu UKB prešli noví zamestnanci úvodnými 
kolektívnymi aj individuálnymi školeniami v rámci knižnice.  
 
 
7.7.   CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA 
 
 

Ciele a úlohy Univerzitnej knižnice v Bratislave sú zakotvené v Pláne 
prioritných úloh a činností na rok 2005, vyplývajú zo zriaďovacej listiny a zákona 
o knižniciach. Prehľad plnenia úloh je podrobne  rozpracovaný v rámci  kapitol 4.4. 
a 8.8. 

Úlohy z oblasti riadenia sa zabezpečovali prostredníctvom pravidelných 
týždňových gremiálnych porád, operatívnych porád, pravidelných prevádzkových  
porád ako aj pracovných porád  jednotlivých organizačných útvarov. 

Medzi vedením UKB a odborovou organizáciou sa plnili úlohy v zmysle 
uzavretej Kolektívnej dohody. 

 V uplynulom roku bolo prvoradou úlohou bolo ukončiť realizáciu medzi-
národného projektu Multifunkčné kultúrne a knižničné centrum, pripraviť knižnicu na 
štandardnú prevádzku a znova ju  sprístupniť verejnosti. Tento zámer bol úspešne 
splnený a nová knižnica otvorila po dvoch rokoch svoje brány 19. 4. 2005  a 
pripravila pre čitateľov viacero zmien, čo je podrobnejšie rozpísané v hodnotení 
a analýze organizácie. Podarilo sa urobiť také zásadné zmeny, ktoré majú pozitívny 
dopad na všetky oblasti práce knižnice a na ponuku rôznych kultúrnych 
a spoločenských podujatí. 

Medzi ďalšie hlavné úlohy knižnice  patrila realizácia  stavby  Nových skladov 
na základe upraveného projektu Multifunkčné kultúrne a knižničné centrum. Práce na 
stavbe sa pravidelne kontrolovali v rámci kontrolných dní. 

Posudzovali sa  možnosti implementácie systému Virtua v podmienkach UKB. 
Vypracovaná bola zmluva medzi hlavným riešiteľom projektu SNK a UKB a stano-
vený bol harmonogram prác. 

Rozvíjali sa nové možnosti spolupráce a kooperácie so zahraničnými inštitú-
ciami, pokračovalo sa v v spolupráci v rámci bilaterálnych zmlúv. UKB plnila úlohy 
vyplývajúce zo zapojenia knižnice do medzinárodných projektov a mimovládnych 
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združení a organizácií pod záštitou OSN, UNESCO a Európskej únie. V rámci 
medzinárodného systému ISSN sa zabezpečovala systematická a kvalitná činnosť 
Národnej agentúry ISSN. Pracovníci knižnice participovali na viacerých medzi-
národných projektoch, o čom bližšie informujeme v kapitolách 4.4. a 8.8. 
 Osobitná pozornosť sa venovala spolupráci s knižnicami v ČR. Viacero pra-
covníkov navštívilo partnerské knižnice v Českej republike a v zahraničí a aktívne sa 
zúčastnili na rôznych seminároch a konferenciách.  

Naďalej pokračovala medzinárodná výmena publikácií, medzinárodná medzi-
knižničná výpožičná služba, rozširovali sa kontakty s národnými a vedeckými 
knižnicami a informačnými združeniami. Osobitné postavenie mala spolupráca v 
rámci uzatvorených dohôd. 

Knižnica je členom medzinárodných organizácií ako napríklad ISSN – 
International Centre Paris, IFLA – International Federation of Library Associations 
and Institutions, Consortium of European Research Libraries, IAML – International 
Association of Music Libraries. 
 UKB je členom Slovenskej asociácie knižníc a Spolku slovenských 
knihovníkov a jednotliví pracovníci knižnice sa aktívne zapájajú do činnosti týchto 
profesionálnych združení, o čom svedčí aj ocenenie Knihovník roka Ing. Alojzovi 
Androvičovi, PhD. “za mimoriadny prínos na poli využívania a implementácie nových 
technológií a systémové riešenie automatizácie v UKB“ a pochvalné uznanie PhDr. 
Tiborovi Trgiňovi „za mimoriadne úsilie, obrovskú prácu a entuziazmus pri veľkolepej 
rekonštrukcii UKB“, PhDr. Dagmare Kleinovej „za mnohostrannú a vysokokvali-
fikovanú činnosť pri vytváraní podmienok na plnenie odborných aktivít UKB a vysoký 
stupeň angažovanosti v oblasti knihovníctva“ a Mgr. Kamile Fircákovej „za dlhoročný 
a aktívny záujem a činnosť na poli výskumu dejín knižnej kultúry na Slovensku“ 

Všetky ciele, ktoré mala UKB stanovené v uplynulom období boli v zásade 
splnené.   
 

Vybrané výkonové ukazovatele za rok 2005 
 

Stav knižničného fondu k 31. 12. 2005                              2 434 584 k.j. 
Prírastok  knižničného fondu     spolu                                         29 739 k.j.  
     z toho knihy                                                                       19 328 k.j. 
           periodiká                                                                             5 787 k.j.
           dizertácie                                                                               273 k.j. 
zvukové dokumenty                                                                         604 k.j. 
hudobniny                                                                                        370 k.j. 
          zvukovo-obrazové dokumenty                                              449 k.j. 
mikrografické dokumenty                                                                    0 k.j. 
dokumenty na počítačových médiách                                              483 k.j.
špeciálne dokumenty                                                                    2 664 k.j. 
úbytky fondu                                                                                     294 k.j. 
zaregistrovaní čitatelia                                                             17 215 osôb 
Počet návštevníkov  spolu                                                     170 359 osôb 
výpožičky spolu                                                                768 788 zväzkov 
výpožičky absenčné                                                           76 516 zväzkov 
výpožičky prezenčné                                                        688 702 zväzkov 
výpožičky MVS a MMVS                                                      3 570 zväzkov 
kultúrno-vzdelávacie podujatia                                                378 podujatí 
(prednášky, semináre, výstavy, exkurzie) 
edičná činnosť                                                                               13 titulov
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 Je potrebné konštatovať, že štatistické údaje o zaregistrovaných čitateľoch, 
návštevníkoch, výpožičkách a kultúrno–vzdelávacích podujatiach nie sú štandardné, 
nakoľko knižnica bola otvorená pre verejnosť až od 19. 4. 2005 a najsilnejšie obdobie 
návštevnosti knižnice je do apríla a potom od októbra. V štatistických údajoch 
o počte návštevníkov nie sú uvedené online vstupy do katalógu OPAC, databáz 
a súborného katalógu periodík. 

Pri znovuotvorení knižnice sa začala uplatňovať nová technika (turnikety), 
ktorej výsledky sú diametrálne odlišné od výsledkov prezentovaných v roku 2002 
(pozorovania, skúsenosti). Obdobné zmeny v štatistických ukazovateľoch sme 
zaznamenali už v roku 2000, keď sa pri absenčných výpožičkách zaviedol 
automatizovaný výpožičný systém, kedy došlo k podstatnému poklesu týchto hodnôt. 
 V otázkach prezenčných výpožičiek je všeobecne nejasné uplatňovanie 
kauzálnej metodiky výpočtu týchto ukazovateľov. Preto sme v období decembra 
2005 realizovali cielený prieskum využívania prezenčných výpožičiek čitateľmi, 
z ktorého bol sformulovaný záver, že priemerne každý čitateľ využije 6 voľne 
prístupných dokumentov vo voľnom výbere alebo z príručných knižníc.  

Z hľadiska sociologickej analýzy pripúšťame odchyľku +- 1,5, pre štatistické 
účely vykazované v roku 2005 sme priemerne počítali 4 dokumenty na jedného 
čitateľa z voľného výberu a príručných knižníc.  
 
 
          
8.8.  HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE  

V ROKU  2005 
 
 
Univerzitná  knižnica  v  Bratislave  si  plnila  svoje  úlohy  stanovené zákonom 

č. 183/2000 Z.z. o knižniciach, zriaďovacou listinou a Plánom prioritných úloh 
a činnosti na rok 2005. 

Univerzitná knižnica v Bratislave je rozpočtová organizácia a hlavným zdrojom  
financovania činnosti bol štátny rozpočet.  

Univerzitná knižnica v Bratislave má poprednú pozíciu v systéme knižníc SR, 
má bohaté medzinárodné väzby a vzťahy v mnohých oblastiach knižničnej práce. 

Dôležité úlohy celoslovenského významu plnili národné komisie. Všetky 
podujatia, ktoré knižnica organizovala mali veľmi dobrý ohlas u odbornej verejnosti 
ako aj u širokej verejnosti. 

Zabezpečené boli všetky zákonom stanovené úlohy v oblasti Bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci a v oblasti ochrany pred požiarmi.  

Uplynulý rok možno z hľadiska Univerzitnej knižnice v Bratislave hodnotiť ako 
úspešný. Splnili sa  v zásade všetky úlohy, ktoré vyplývali z Plánu prioritných úloh 
a činností na rok 2005. 

Rok 2005 bol pre históriu UKB Veľmi významným rokom. Znova otvorenie 
zrekonštruovanej Univerzitnej  knižnice v Bratislave – multifunkčného  kultúrneho 
centra  pre verejnosť bolo  významným zavŕšením dvojročného obdobia  prestavby 
knižnice. Od začiatku roka 2005 až do znovuotvorenia knižnice sa všetci 
zamestnanci podieľali na prípravných prácach spojených s touto výnimočnou 
skutočnosťou. 
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Architektonické riešenie  

 
Celá rekonštrukcia  knižnice bola rozdelená do troch samostatných stavieb:  

• Kláštora klarisiek  na Klariskej 3, 5,   
• Paláca Uhorskej kráľovskej  komory na Michalskej 1 a Paláca Leopolda de Pauliho na Ventúrskej 

11, 13,   
• a podzemných skladov  v Lisztovej záhrade.  

 
Slávnostne bola knižnica opätovne otvorená 14. apríla 2005 za účastí 

oficiálnych hostí – predsedu Národnej rady SR Pavla Hrušovského, podpredsedu 
vlády a ministra zahraničia Eduarda Kukana, ministra kultúry Rudolfa Chmela, 
manželky slovenského prezidenta Silvie Gašparovičovej, predstaviteľov 
zahraničných zastupiteľstiev v SR, predstaviteľov vládnych inštitúcií, riaditeľov 
vedeckých  knižníc, predstaviteľov Spolku slovenských knihovníkov a Slovenskej 
asociácie knižníc, ďalších významných  domácich a zahraničných hostí, novinárov, 
zástupcov televízie a rozhlasu.   

V rámci 11. ročníka celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže Stavba roka 
2005, bola  udelená cena Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Stavebnej 
fakulty a zároveň aj cena primátora hlavného mesta SR Bratislavy za uplatnenie 
poznatkov vedy a techniky v rekonštrukcii, stavebnému dielu Multifunkčné kultúrne 
a knižničné centrum – obnova a revitalizácia historických budov Univerzitnej knižnice 
v Bratislave.  

 
Cenami Infórum 2005 boli ocenené najvýznamnejšie 

a najlepšie české a slovenské produkty, služby alebo činy 
spojené s elektronickými informačnými zdrojmi s významom pre 
českú, resp. slovenskú oblasť v období od januára 2004. Cenu 
získala Univerzitná knižnica v Bratislave za komplexnú 
rekonštrukciu budov jednej z najväčších knižníc na Slovensku.  

Fyzický  stav  pracovníkov  knižnice  k  31. 12. 2005 bol 
258 zamestnancov.  5. 5. 2005 sa uskutočnil verejný odpočet 
plnenia úloh Univerzitnej knižnice v Bratislave za rok 2004, 
ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia   MK SR. 

V priebehu  roka 2005 bolo v knižnici zaregistrovaných 
17 215 čitateľov, z toho 16 015 nových čitateľov a 1164 
čitateľov si prolongovalo členstvo. 

Vzhľadom na to, že knižnica prešla rozsiahlou 
rekonštrukciou a má aj nové technológie, je veľmi zaujímavá aj pre odbornú  
knihovnícku verejnosť. Od otvorenia knižnice ju navštívilo 40 väčších, či menších 
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skupín domácich a zahraničných knihovníkov, informačných a kultúrnych 
pracovníkov.  

Medzinárodný projekt Multifunkčného kultúrneho a knižničného centra splnil 
svoj zámer adaptovať budovy UKB pre potreby prevádzky modernej knižnice 
a zároveň obnoviť a zachovať pamiatkový charakter historických budov. Cieľ bol 
dosiahnutý modernizáciou technologickej infraštruktúry budov knižnice, novou 
informačnou technológiou, zvýšenou orientáciou knižnice na služby a používateľa 
a vytvorením komunitného kultúrneho, vzdelávacieho a spoločenského centra. Do 
všetkých priestorov knižnice je bezbariérový vstup. Knižnica poskytuje svoje priestory 
na propagáciu vedy a umenia. Širokej verejnosti sú prístupné časti budov UKB 
určené na kultúrno-spoločenské  a vzdelávacie aktivity. 
 
Prioritné úlohy boli orientované na:  
 
- realizáciu prechodu knižnice na štandardný režim verejnej knižnično-informačnej  

inštitúcie a otvorenie knižnice pre verejnosť. 
  Príprava na otvorenie zrekonštruovanej knižnice si vyžiadala maximálne 
pracovné nasadenie všetkých zamestnancov knižnice. Vypracované boli analýzy 
pracovných postupov, plány personálneho a technologického zabezpečenia 
prevádzky knižnice, pracovné pokyny a nové pracovné postupy.  

Otvorenie knižnice po rozsiahlej rekonštrukcii umožnilo zrealizovať podstatné 
zmeny v celom systéme služieb používateľom. Hlavnou zásadou zmien bolo 
zjednotenie prístupu do priestorov knižnice, vyriešenie jednotnej registrácie 
používateľov a zamestnancov, s tým súvisiace vydávanie čipových kariet 
a akceptovanie čipových kariet vydávaných vysokými školami v SR. 

Nový prístupový systém v UKB slúži ako nástroj jednotnej registrácie 
používateľov a zamestnancov UKB,  ktorý zároveň umožňuje tlačiť čipové karty, tzv. 
knižničný pas. Systém umožňuje definovať rôzne úrovne prístupov pre rôzne typy 
používateľov, sledovanie udalostí na vstupe a výstupe /turnikety/ ako aj celkové 
monitorovanie udalostí v systéme. Zároveň tým, že akceptuje aj čipové karty 
vydávané vysokými školami v SR, umožňuje študentom a pedagógom vysokých škôl 
využívať svoje čipové karty aj ako čitateľský preukaz v UKB. Zamestnancom UKB 
slúžia čipové karty okrem funkcie čitateľského preukazu aj na riadené prechody 
v budovách UKB a identifikáciu do dochádzkového systému. 

Jedným z najväčších efektov, ktoré sa dosiahli realizáciou projektu 
rekonštrukcie budov knižnice, je skvalitnenie, modernizácia a racionalizácia knižnič-
ných služieb, vrátane efektívneho využitia priestorov knižnice lepšou organizáciou 
všetkých typov služieb. 

Nová knižnica otvorila po dvoch rokoch svoje brány a pripravila pre čitateľov 
viacero zmien. Sprístupnila sa budova Klarisea, niekoľko špecializovaných  študovní, 
zvýšil sa počet študijných miest, uviedli sa do prevádzky nové informačné 
technológie.  

Fyzické sprístupnenie dokumentov sa po dokončení rekonštrukcie budov   
UKB  realizuje aj ich priamym, bezprostredným sprístupnením, a to metódou voľného 
prístupu čitateľov ku knižničnému fondu. Zvýšil sa aj počet neviazaných periodík 
prístupných vo voľnom výbere. Zatiaľ čo v bývalej čitárni periodík mali čitatelia 
k dispozícii len okolo 300 titulov denníkov a rôznych periodík, v čase otvorenia 
knižnice bolo priamo prístupných a vystavených vyše 1300 titulov. V decembri 2005 
sa ponúkalo čitateľom už 1565 titulov.  

Vypracoval sa návrh na samoobslužný systém výpožičiek, ktorý predstavoval 
plán rozmiestnenia regálov v samoobslužnej zóne výpožičiek pre čitateľov, ako aj 
návrh na systém ukladania pripravených dokumentov na regále pre čitateľov.  
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Zaviedol sa nový samoobslužný systém výpožičiek, kde si čitatelia objednané 
knihy vyberajú z políc sami. Tento systém sa priebežne skvalitňoval. Knižnica sa 
stretla s   veľmi priaznivými ohlasmi na túto vylepšenú službu.  

Pripravil sa systém krátkych,  tzv. 7-dňových výpožičiek. V tomto prípade sa 
vyšlo v ústrety čitateľom v tom, že sa absenčne požičiavajú dokumenty, ktoré sú 
súčasťou zbierok. V priestoroch čitateľských katalógov a vo voľnom výbere kníh 
a periodík sa vytvorili terminálové pracoviská na technológií tenkých klientov pre 
prístup do elektronických katalógov knižnice. Nainštalovaných je celkom 29 
terminálov. 

Súčasťou ochrany knižničných fondov a nových služieb je aj prevencia pri 
eliminovaní strát spôsobených odcudzením čitateľmi a zamestnancami knižnice. 

Spracovala sa situačná správa o stave umiestnenia, ochrany a sprístupňo-
vania týchto knižničných fondov. Zásadne sa tento problém rieši až zavedením 
bezpečnostného systému ochrany knižničného fondu. 

Prvú etapu zavedenia bezpečnostného systému predstavoval projekt ochrany 
historického a konzervačného knižničného fondu Univerzitnej knižnice v Bratislave – 
bezpečnostný systém, o ktorý sa UKB uchádzala v rámci projektov UNESCO. Na 
bezpečnostné brány v budove Klarisea a niektoré zabezpečovacie prvky sa získalo 
takmer 1 mil. Sk. Inštalácia bezpečnostného systému 3M bola taktiež súčasťou 
projektu rekonštrukcie budov na Ventúrskej a Michalskej ulici. 

V UKB sa využívajú ochranné prvky na všetky typy dokumentov – knihy, 
audiokazety, videokazety, CD-ROM-y, DVD a v obmedzenej miere aj na periodiká. 
Všetky dokumenty, ktoré opustia sklad a dostanú sa do verejne prístupných 
priestorov sa zabezpečia ochranným prvkom. Nalepenie ochranného prvku je taktiež 
súčasťou pracovného postupu spracovania dokumentu do voľného výberu. V roku 
2005 sa zabezpečilo ochranným prvkom viac ako 120 tisíc dokumentov. 

Študovne a priestory pre čitateľov sú vybavené novou výpočtovou technikou. 
Pre čitateľov je k dispozícií samoobslužný skener a technológia na elektronické 
zasielanie naskenovaných dokumentov. Na kopírovanie dokumentov slúžia štyri 
samoobslužné kopírovacie stroje na mince. 

V rámci znovuotvorenia knižnice  bol vypracovaný nový Knižničný poriadok 
UKB platný od 19. 4. 2005,   prepracovaný a doplnený  od 15. 11. 2005,  propagačné 
materiály  týkajúce sa služieb knižnice – 26 druhov  letákov a sprievodca po knižnici, 

 
 – realizáciu stavby č. 3 na základe upraveného projektu Multifunkčné kultúrne 

a knižničné centrum. 
 
Stavba sa realizuje v zmysle metodických pokynov určených príslušnou 

legislatívou. Pri jej realizácii sa vyskytlo niekoľko problémov na samotnej stavbe ako 
aj na vedľajšom objekte. Práce na stavbe sa pravidelne kontrolujú v rámci 
kontrolných dní, 

- posúdenie možnosti implementácie systému Virtua v podmienkach UKB. Po 
akceptácii systému Virtua uskutočniť prechod zo systému Aleph na nový systém 
a zapojiť UKB do celoštátneho programu KIS3G.  

Priebežné vyhodnocovanie projektu KISS3G a testovanie systému Virtua 
v UKB ukázalo celý rad nedostatkov, na ktoré bol upozornený hlavný riešiteľ úlohy, 
Slovenská národná knižnica. Nedostatky boli tak závažného charakteru, že o celom 
probléme bolo  informované MK SR, ktoré vytýčilo úlohu operatívne zhodnotiť celý 
postup implementácie systému Virtua na podmienky UKB. Konkrétna spolupráca 
medzi UKB a SNK sa začala aktivizovať v septembri. Vypracovaný bol návrh 
bilaterálnej zmluvy medzi UKB a SNK. UKB vypracovala zoznam požadovaných 
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štatistických výstupov, ktorý bol zaslaný do SNK. V UKB bola na 50 pracovných 
staniciach pracovníkov knižnice nainštalovaná nová verzia klient programu Virtua. 

9. 11. 2005 bola podpísaná zmluva o spolupráci pri implementácii a prevádzke 
KIS Virtua a spolupráci na projekte KIS3G medzi UKB a SNK. Súčasťou zmluvy bol 
aj časový harmonogram. Zásadným prvkom zmluvy bola dohoda o vytvorení 
samostatnej bázy clas05 pre potreby lokálneho katalógu UKB  ako aj samostatnej 
bázy pre Súborný katalóg periodík – clas02. 
 
V súlade s harmonogramom boli vykonané tieto práce: 
 
- do SNK bol zaslaný export databázy lokálneho katalógu UKB - bg. záznamy, 

záznamy o exemplároch, čitatelia, výpožičné transakcie,  
- bola vykonaná  analýza  málo používaných znakov cudzích abecied v súbornom 

katalógu periodík, 
- zo SNS bol zaslaný export databázy adresára inštitúcií /v CP852-Latin2/ z KIS 

Virtua  pre potreby konverzie adresára knižníc z KIS Aleph, 
- úprava bibliografických záznamov v lokálnom katalógu UKB-validácia polí a 

podpolí UNIMARC, 
- riešili sa praktické otázky nastavenia a používania sieťovej tlačiarne, ako 

príprava na tlač žiadaniek z KIS Virtua, 
- pokračovala priebežná kontrola a oprava katalógových záznamov pripravova-

ných na konverziu do katalógu clas05, 
- odskúšal sa download záznamov periodík z medzinárodného registra ISSN 

prostredníctvom protokolu Z39.50, 
- boli zaslané podklady pracovnej skupine pre výpožičky a MVS týkajúce sa 

nastavenia parametrov čitateľov a výpožičiek v báze clas05. 
 Začiatkom decembra bola zo strany dodávateľa systému vykonaná 
reinštalácia bázy clas05 /lokálny katalóg UKB/ t.j. vymazanie databázy ako príprava 
na nový export dát lokálneho katalógu UKB. 

Záverom možno konštatovať, že spolupráca pri implementácii KIS Virtua 
medzi UKB a SNK prebiehala podľa dohodnutých pravidiel a prijatého harmono-
gramu, 

 
- rozvíjanie spolupráce so slovenskými a zahraničnými knižnicami v intenciách 

štátnej kultúrnej politiky SR. 
Univerzitná knižnica v Bratislave aktívne rozvíjala spoluprácu so slovenskými 
a zahraničnými knižnicami. Zabezpečovala tvorbu celoštátneho súborného katalógu 
periodík, pričom spolupracovala takmer s 200 knižnicami SR. Úzka spolupráca 
prebiehala so všetkými knižnicami podieľajúcimi sa na kooperatívnej katalogizácii 
v súbornom katalógu periodík. 
 UKB aktívne rozvíjala spoluprácu so zahraničnými knižnicami.  
 Naďalej pokračovala medzinárodná výmena publikácií, medzinárodná medzi-
knižničná výpožičná služba, rozširovali sa kontakty s národnými a vedeckými 
knižnicami.  
Medzinárodné kontakty Univerzitnej knižnice v Bratislave sa rozvíjajú na viacerých 
úrovniach, a to hlavne: 

- na úrovni bilaterálnych dohôd,  
- členstva v medzinárodných združeniach, 
- na multilaterálnej úrovni pri riešení medzinárodných projektov. 
 

Zamestnanci knižnice participovali na vlastných a medzinárodných  projektoch  
a aktívne sa zúčastňovali na rôznych domácich a zahraničných seminároch a 
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vedeckých konferenciách, kde predniesli referáty zamerané na jednotlivé oblasti ich 
pôsobenia.  

Veľká pozornosť sa venovala rozširovaniu spolupráce s knižnicami v zahra-
ničí.  Osobitné postavenie mala spolupráca v rámci uzatvorených dohôd. 

Pracovisko INFO USA bolo založené 19. januára 2005 na základe dohody  
medzi sekciou pre verejné záležitosti Veľvyslanectva USA v Slovenskej republike 
a Univerzitnou knižnicou v Bratislave. Predchodcom tohto centra bolo Centrum pre 
americké štúdiá, ktoré pôsobilo v knižnici od roku 1996 až do začiatku rekonštrukcie. 
INFO USA slávnostne otvorila počas summitu Bush – Putin manželka prezidenta 
USA Laura Bushová. Príručnú knižnicu  tvorí knižný dar vlády USA – vyše 1000 
titulov v anglickom jazyku z oblasti histórie USA, politológie, ekonomiky, filozofie, 
literatúry a umenia a časť fondu knižnice Woodrowa Wilsona z veľvyslanectva USA, 
ktorá obsahuje viac ako 1500 titulov monografií v anglickom jazyku z oblasti sociálnej 
politiky, histórie, filozofie, ekonómie, literatúry, umenia, geografie a beletrie. Na 
základe dohody sa INFO USA dopĺňa o najnovšiu literatúru podľa  profilácie  zbierky 
a sprístupňuje takmer 4000 dokumentov o USA, tlačené a elektronické dokumenty 
zamerané na oblasti amerických  štúdií, výučbu anglického jazyka, kultúru a umenie, 
politiku, právo a demokraciu a publikácie produkované štátnou sférou určené na 
verejnú distribúciu.  
  Zámerom INFO USA je rozširovať informácie o histórii, vede, kultúre, 
politickom systéme, obchode USA a zaujať čo najširší okruh odbornej a laickej 
verejnosti zaujímajúcej sa o danú problematiku. INFO USA usporiadalo v priebehu 
roka 2005  desať akcií.  

Založenie Centra ruských štúdií sa dohodlo na základe iniciatívy Ruskej  
štátnej knižnice v spolupráci ministerstva kultúry Ruskej federácie s neziskovou 
organizáciou Nadácia na rozvoj kultúrnych centier v zahraničí. V rámci tejto dohody 
darovala nadácia knižnici okolo tisíc ruských titulov vedeckej literatúry zo 
spoločenských a prírodných vied a počítač s prístupom do databáz ruských periodík. 
Poslaním Centra ruských štúdií je poskytovať informácie všetkým tým, ktorí sa 
zaujímajú o ruský jazyk, kultúru, históriu a literatúru v tomto jazyku. Manželka 
prezidenta Ruskej federácie, Ľudmila Putina, zavítala do Centra ruských štúdií, ktoré 
pôsobí v Univerzitnej knižnici v Bratislave, 25. februára 2005 a pri tejto príležitosti sa 
stretla s predstaviteľmi rusistiky na Slovensku a študentmi katedier ruského jazyka 
na univerzitách a vysokých školách v SR.  

Rakúska knižnica bola delimitovaná na základe dohody medzi zaintereso-
vanými predstaviteľmi knižníc a Rakúskeho veľvyslanectva z Ústrednej knižnice SAV 
do UKB. Zmluva o zriadení Rakúskej knižnice medzi Rakúskym veľvyslanectvom 
a UKB bola  podpísaná 23. 5. 2005. 

Rakúska knižnica bola slávnostne otvorená za účasti veľvyslanca Republiky 
Rakúsko Dr. Martina Bolldorfa 23. mája 2005. UKB ju prevzala od Ústrednej knižnice 
SAV 1. októbra 2004. Na základe Zmluvy medzi Spolkovým ministerstvom 
zahraničných vecí Republiky Rakúsko a Univerzitnou knižnicou v Bratislave je 
hlavnou úlohou Rakúskej knižnice ako informačného a kultúrneho centra šíriť 
informácie o Rakúsku, jeho vede, histórii, kultúre, obyvateľstve, legislatíve, politickom 
systéme a obchode.  

Knižnica obsahuje viac ako  4800 titulov zameraných na rakúsku literatúru, 
kultúru, umenie, filozofiu, regionalistiku a jazykovedu. Fond knižnice tvorí aj zbierka 
periodík a videodokumentov. Rakúska knižnica sprístupňuje aj publikácie 
produkované štátnou správou určených pre verejnú distribúciu. Ambíciou  knižnice je 
dopĺňať knižničný fond tlačenými a elektronickými dokumentmi a zabezpečovať on 
line prístup do plných textov nielen zo spoločenských, ale aj prírodných vied. Okrem 
prezenčných a absenčných výpožičiek poskytujú konzultanti aj referenčné služby, 
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odborné konzultácie a poradenské služby. V spolupráci s Rakúskym fórom sa 
uskutočnili 2  literárne autorské čítania. 

V priebehu roka 2005 sa uskutočnilo  rokovanie o   bilaterálnej  spolupráci so 
zástupcami Spolkovej republiky Nemecko, Francúzskej republiky, Maďarskej 
republiky a Českej republiky. 

V rámci rokovania s nemeckou  stranou, v zastúpení Goetheho inštitútu, bola 
UKB zaradená do projektu Menschen und Bucher, s možnosťou finančného nákupu 
nemeckej literatúry počas 3 rokov v sume 5 000 eur. 

V rámci pilotného programu vydavateľstvo Maďarskej akadémie vied venovalo 
knižnici 500 najnovších vydaní maďarských vedeckých kníh. 

Ministri kultúry ČR a SR rokovali o bilaterálnej  dohode, týkajúcej sa zriadenia 
českej knižnice v UKB a slovenskej knižnice v NK ČR v Prahe, 

 
- pokračovanie v retrokonverzii knižničného fondu v nadväznosti na automa-

tizovaný výpožičný systém.  
 Naďalej sa pokračuje v retrokonverzii knižničného fondu v nadväznosti na 
automatizovaný knižničný systém,  
 
- spracovanie lokalizačno-funkčného projektu rozmiestnenia častí knižničného 

fondu v reálnych skladových priestoroch. Po ukončení stavby č. 3 zabezpečiť 
presun knižničných fondov do nových  skladových priestorov.  

    Vzhľadom na zmeny v projekte stavby č. 3 úlohy budú plniť až v 2. polroku  2006; 
 

- rozvíjanie inštitucionálnych projektov elektronizácie a digitalizácie a podieľanie   
      sa na rezortných, celoštátnych a medzinárodných projektoch tohto druhu. 
       Knižnica sa aktívne zapájala do projektov elektronizácie a digitalizácie. Do línie 
elektronizácie bol zaradený program digitalizácie historických a ohrozených fondov 
kultúrneho dedičstva. V Univerzitnej knižnici  pôsobí digitalizačné  stredisko, ktoré je 
vývojovým a experimentálnym pracoviskom na ochranné kopírovanie, digitalizáciu  
a sprístupňovanie  literárneho kultúrneho dedičstva SR.  Aktivity UKB v tejto oblasti 
prebiehajú predovšetkým v rámci medzinárodnej spolupráce, a to v rámci programov 
UNESCO a EÚ. 

V rámci Regionálneho participačného programu UNESCO, spolupracuje UKB 
na dvoch menších projektoch: Digitálna knižnica a archív v oblasti technických vied a 
Služby s pridanou hodnotou pre Pamäť sveta. 

V rámci programov EÚ má UKB zastúpenie v skupine expertov projektu a 
iniciatívy FP-6 MINERVA Plus a podieľa sa na príprave programu na najbližšie 
obdobie.          

K najnovším iniciatívam možno zaradiť prípravu návrhu projektu e-Ten 
"Digitisation-on-demand", zameraného na operatívne poskytovanie digitálnych kópií 
a budovanie e-knižnice historických dokumentov vo forme e-kníh, vrátane konverzie 
OCR. Koordinátor (Univerzitná knižnica Innsbruck) oslovil 14 potenciálnych partnerov 
zo 7 krajín EÚ,  vrátane BNF a UKB. 

Popri aktívnej účasti na medzinárodných digitalizačných projektoch buduje 
UKB lokálnu digitálnu knižnicu, ktorú sprístupňuje prostredníctvom domovského www 
sídla [www.ulib.sk]. Čiastkové  projekty sú súčasťou širšie koncipovaného programu 
Pamäť Slovenska: 

 
-     zabezpečenie prevádzky Multifunkčného kultúrneho centra UKB. 
       Multifunkčnosť knižnice sa prejavila vytvorením sektoru určeného na uskutoč-
ňovanie mimoknižničných podujatí a aktivít, ktoré sa konali nezávisle od fungovania 
knižnice a boli určené odbornej, ale aj širokej verejnosti. Zároveň v priestoroch 
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viacúčelovej sály a prednáškovej miestnosti sa konali aj knižničné akcie. 
Od otvorenia knižnice, 19. apríla 2005, sa  uskutočnilo 51 akcií. 
 
Ďalšie aktivity 
 

Vedenie UKB venovalo pozornosť plneniu vládnych programov. Vypracované 
a vyhodnotené boli všetky požadované vládne programy, ktoré sú podrobne 
uvedené v kapitole 2.2., časť správy o plnení vládnych programov.  

Zamestnanci knižnice aktívne spolupracovali na  plnení všetkých vytýčených 
úloh v hodnotenom období, vypracovávali podklady a poskytovali informácie 
požadované MK SR a inými orgánmi štátnej správy. 

Stredisko UNESCO participovalo na viacerých projektoch v rámci Pridruže-
ných škôl UNESCO v SR,  koordinovalo Kluby UNESCO v SR a vykonávalo  funkciu 
sekretariátu Slovenského výboru pre program UNESCO Pamäť sveta. 

Depozitná knižnica NATO pokračovala v spolupráci s Knižnicou NATO 
v Bruseli a zaradila sa do európskej siete špecializovaného knižničného  
a informačného systému NATO, s Informačným centrom NATO v Prahe a v roku 
2005 nadviazala kontakt s Depozitnou knižnicou NATO v Prištine. 

V rámci medzinárodného systému ISSN sa zabezpečovala systematická 
činnosť Národnej agentúry ISSN. 

UKB pripravila svoju novú domovskú webovú stránku. Webové stránky knižníc 
boli v rámci 33. medzinárodného informatického sympózia INFOS 2005 vyhodnotené 
a Univerzitná knižnica v Bratislave v tejto súťaži získala hlavnú cenu odbornej poroty 
TOP WebLib. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knižnica ďalej pokračovala v tradícii prednášok o knižnici a jej službách 

spojených s exkurziou knižnice.  
V rámci edičnej činností vydala  knižnica 13 publikácií. Zamestnanci knižnice  

v priebehu roka pracovali v rôznych komisiách, zúčastňovali sa odborných seminárov 
a konferencií u nás i v zahraničí a prispievali do rôznych odborných časopisov, najmä 
knihovníckych. 

Záverom možno konštatovať, že rok 2005 bol pre Univerzitnú knižnicu 
v Bratislave veľmi náročný, ale aj  mimoriadne vydarený, vzhľadom na úspešnú 
realizáciu projektu Multifunkčné knižničné a kultúrne centrum. V ďalšom období chce 
UKB nadväzovať na svoje činnosti, avšak naďalej chce rozvíjať, skvalitňovať 
a rozširovať svoje služby, ochranu fondov, podporovať vzdelávanie svojich 
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zamestnancov, uspokojovať informačné, vzdelávacie a kultúrne potreby svojich 
čitateľov a návštevníkov.  
 
 
9.9.  HLAVNÉ SKUPINY POUŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV  

ORGANIZÁCIE 
 
Používateľské zázemie knižnice 
 

Univerzitná knižnica v Bratislave pôsobí v historickom centre Bratislavy, kde 
sídlia ústredné orgány štátnej správy, vedecké a výskumné ústavy, univerzity a 
vysoké školy, významné ekonomické a podnikateľské subjekty. Z týchto odvetví 
pochádzajú aj cieľové skupiny populácie, ktoré v minulosti i v súčasnosti využívajú 
a aj v budúcnosti budú využívať knižnično-informačné služby UKB a budú jej 
prirodzeným používateľským potenciálom aj v budúcnosti.   

Súčasné trendy rozvoja spoločnosti a jej potreby sa odrážajú na činnosti 
knižnice. 

Univerzitná knižnica v Bratislave uspokojuje kultúrne, informačné, vedecko-
výskumné a vzdelávacie potreby občanov a tým podporuje ich celoživotné 
vzdelávanie. Je komunitným centrom stretávania sa ľudí so spoločnými záujmami 
a potrebami. 

V roku 2005  sa zaregistrovalo 17 200  fyzických a 15 právnických osôb, spolu 
17 215 čitateľov, z toho 1164 čitateľov si členstvo predĺžilo. Takmer 58 % 
registrovaných čitateľov tvoria poslucháči vysokých škôl, približne 6 % stredoškoláci, 
takmer 3 % vedeckí a výskumní pracovníci, viac 5 % vedecko-výskumní pracovníci, v 
priemere 5 % dôchodcovia,   a zvyšnú časť tvorí odborná verejnosť. V tom istom roku 
navštívilo UKB 170 359 návštevníkov. 
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Čitatelia pri registrácii vypĺňajú okrem registračnej prihlášky aj tlačivo, kde 

môžu vyplniť základné údaje o svojom odborovom zameraní. Nie všetci využívajú 
túto možnosť. Napriek tomu, údaje takto získané dávajú obraz o používateľoch 
knižnice a ich základných odborových preferenciách.  
 
Prehľad o používateľskom zázemí knižnice v roku 2005: 
 
- študenti stredných škôl    1055 
- študenti vysokých škôl     9920 

z nich 
Univerzita Komenského: 

filozofická fakulta     2628         
pedagogická fakulta          1010 
právnická fakulta                 872 
prírodovedecká fakulta      818 
matematicko-fyzikálna fakulta     312 
lekárska fakulta       503 
fakulta manažmentu      300  
fakulta telesnej výchovy a športu    100 
farmaceutická fakulta      138 
evanjelická bohoslovecká fakulta      22 
rímskokatolícka Cyrilometodská  
bohosl. fakulta                64 
ostatné fakulty       541 

Ekonomická univerzita           899 
Technická univerzita                 781 
VŠMU           259 

Návštevníci UKB 
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VŠVU           105 
Iné VŠ                 1109 
- pracovníci školstva a kultúry     888 
- vedeckí a výskumní pracovníci          504       
- zdravotníctvo       220 
- inžiniersko-technická činnosť     270 
- štátna správa, verejná správa, súdnictvo   315 
- obchod, služby, financie, poisťovníctvo              736 
- ostatní čitatelia     1540 
spolu       4473 
dôchodcovia, vojaci základnej služby,  
držitelia ZŤP              876 
Zamestnanci UKB, služby MVS a iné    338 
Čitatelia so zvláštnym štatútom       17 
Právnické osoby         15 
521 čitateľov neposkytlo údaje  

 
Možno konštatovať, že najintenzívnejšiu spoluprácu má knižnica s vysokými a 

strednými školami. Prostredníctvom informatickej výchovy, exkurzií a základných 
informácií o knižnici a jej fonde si vychováva svojich potencionálnych používateľov.  
 Roku 2005 sa z fondov knižnice poskytlo 768 788 zväzkov, z toho bolo 76 516 
zväzkov absenčných výpožičiek. Vzhľadom na unikátnosť viacerých fondov a 
potrebu ich ochrany, sa niektoré dokumenty požičiavajú len prezenčne.  
 Používatelia a čitatelia knižnice stále viac využívajú ku komunuikácii 
s knižnicou intrenet, o čom svedčí vysoká návštevnosť stránok knižnice, online 
objednávky dokumentov, online predlžovanie dokumentov a ďalšia komunikácia 
s knižnicou prostredníctvo sietí. Veľká časť návštevníkov a čitateľov knižnice neprišla 
za tradičnými službami, ale využívalo vzdelávacie akcie, výstavy, prednášky. Hlavný 
vstup do budovy na Ventúrskej má počítadlo vstupov. Denne prejde v priemere 800 
čitateľov do budovy na Ventúrskej uicil.  
 
 
 
Bratislava 14. 2. 2006 
 
 
 
 
podpis štatutárneho zástupcu 
 
 
 
 
pečiatka 
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Príloha č. 1 

 

MINISTERSTVO KULTÚRY 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

ROZHODNUTIE  
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky  

o zmene zriaďovacej listiny  
Univerzitnej knižnice v Bratislave 

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 21 zákona č. 523/2004 Z. z.  
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
vydáva toto 

rozhodnutie 

o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej knižnice v Bratislave 

ČI. I 

Rozhodnutie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní zriaďovacej listiny  
Univerzitnej knižnice v Bratislave Č. MK 1610/99-1 z 27. augusta 1999 sa mení takto: 

1. Články I až IV znejú: 

Článok I 
Predmet činnosti a základné poslanie 

1. Univerzitná knižnica v Bratislave (ďalej len "knižnica") ako univerzálna vedecká 
knižnica a multifunkčné kultúrne centrum je vrcholnou štátnou kultúrnou, 
informačnou, vedeckou a vzdelávacou inštitúciou v oblasti knižničnej, biblio-
grafickej a kultúrnej činnosti.   

2. Základným poslaním knižnice je zabezpečovať prostredníctvom knižnično-
informačných služieb a informačných technológií slobodný prístup k informáciám 
šíreným na všetkých druhoch nosičov s cieľom uspokojovať kultúrne, informačné, 
vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby verejnosti a podporovať ich celoživotné 
vzdelávanie, nezávislé rozhodovanie a duchovný rozvoj. 

3. V rámci svojho poslania plní knižnica najmä tieto verejné funkcie a verejno-
prospešné činnosti. 

a. je konzervačnou knižnicou Slovenskej republiky, 
b. je depozitnou knižnicou vedecko-kvalifikačných prác obhájených v Sloven-

skej republike a zabezpečuje ich národnú bibliografickú registráciu,   
c. získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje univerzálny 

knižničný fond domácich a zahraničných dokumentov a vonkajších 
informačných zdrojov pre vedecké a odborné využitie najmä z oblastí 
spoločenských a prírodných vied,  

Bratislava 26. septembra 2005 
Číslo: MK 11177/2005-400/25508  
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d. získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond 
rukopisov, starých a vzácnych tlačí, historické knižničné dokumenty 
a historické knižničné fondy,   

e. získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje fond oficiálnych 
dokumentov orgánov Slovenskej republiky, je verejným kontaktným bodom 
prístupu občanov k oficiálnym informáciám,   

f. spravuje súborný katalóg periodických publikácií knižníc Slovenskej 
republiky, je metodickým, konzultačným a informačným pracoviskom pre 
oblasť spracovania dokumentov v súbornom katalógu periodickej litera-
túry,   

g. poskytuje základné a špecializované knižnično-informačné služby sprístup-
ňovaním vlastného knižničného fondu a vonkajších informačných zdrojov; 
poskytuje najmä výpožičky knižničných dokumentov, faktografické a 
bibliografické informácie, rešerše, štúdie, medziknižničné a medzinárodné 
medziknižničné výpožičné služby, referenčné služby a pod.,   

h. je pracoviskom medziknižničnej výpožičnej služby a národným ústredím 
pre medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu, vykonáva metodickú, 
konzultačnú a informačnú činnosť a v tejto oblasti je štatistickým miestom 
Slovenskej republiky pre medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu,   

i. je pracoviskom slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie, zúčastňuje 
sa na tvorbe slovenskej národnej bibliografie a jej pracoviskom výskumu 
dejín knižnej kultúry, 

j. je depozitnou knižnicou Severoatlantickej aliancie (NATO) pre Slovenskú 
republiku; získava, spracúva, uchováva, ochraňuje, sprístupňuje a distri-
buuje dokumenty a vonkajšie informačné zdroje na vedecké a odborné 
využitie poznatkov o činnosti NATO,   

k. je depozitnou knižnicou Organizácie Spojených národov (OSN); získava, 
spracúva, uchováva, ochraňuje, sprístupňuje a distribuuje dokumenty 
a vonkajšie informačné zdroje na vedecké a odborné využitie poznatkov 
o činnosti OSN, 

l. je depozitnou knižnicou a strediskom Organizácie Spojených národov pre 
vzdelanie, vedu a kultúru (UNESCO); získava, spracúva, uchováva, 
ochraňuje, sprístupňuje a distribuuje dokumenty a vonkajšie informačné 
zdroje na vedecké a odborné využitie poznatkov o činnosti UNESCO; 

m. plní funkciu sekretariátu Slovenského výboru pre program UNESCO 
„Pamäť sveta“ a jej národným koordinátorom siete Pridružených škôl 
UNESCO a Klubov UNESCO,   

n. je národnou agentúrou pre medzinárodné štandardné číslovanie seriálov 
(ISSN) a medzinárodnú identifikáciu dokumentov (EAN); spolupracuje 
s registračným orgánom pri dohľade nad dodržiavaním zákona č. 212/1997 
Z.z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických 
publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších pred-
pisov za oblasť periodických publikácií, prideľuje čiarový kód EAN – ISSN, 
je metodickým, poradenským a konzultačným pracoviskom v oblasti 
medzinárodnej identifikácie, štandardizácie a správy periodických publiká-
cií; spravuje adresár vydavateľov pokračujúcich prameňov, 

o. je miestom integrácie a koordinácie informačných systémov a registrov 
v oblasti kultúry,  
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p. realizuje medzinárodnú výmenu publikácií s výmennými partnermi,  
q. v rámci medzinárodnej multikultúrnej spolupráce získava, spracúva, 

uchováva a sprístupňuje profilové knižničné a informačné fondy a zabez-
pečuje kultúrne aktivity, najmä: 

• amerického informačného a kultúrneho centra,  
• ruského študijného centra,  
• rakúskej knižnice,  
• ďalších informačných, študijných a kultúrnych centier na základe 

dvojstranných dohôd, 
r. zabezpečuje reštaurovanie, konzervovanie, ochranné kopírovanie a digita-

lizáciu dokumentov,   
s. prostredníctvom edičnej a vydavateľskej činnosti zabezpečuje propagáciu, 

zverejňovanie výsledkov a prezentáciu svojej práce,   
t. v rámci plnenia predmetu činnosti ako multifunkčného kultúrneho centra 

organizuje vedecké, kultúrno-výchovné, vzdelávacie a spoločenské podu-
jatia a realizuje výstavnú činnosť vo vlastných priestoroch, prijíma a spolu-
organizuje výstavy iných právnických a fyzických osôb zo Slovenskej 
republiky i zo zahraničia, 

u. poskytuje priestory prednáškovej sály Auditórium, seminárnej miestnosti 
Klarisky a výstavnej miestnosti Ľudovíta Štúra do nájmu a výpožičky 
právnickým osobám a fyzickým osobám na účely realizácie výstav, vedec-
kých, kultúrnych a spoločenských podujatí.   

Čl. II 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. októbra 2005. 

 

                                                                          
                               

                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

František Tóth 
minister kultúry SR 
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Príloha č. 2 
 
 

PREDNÁŠKOVÁ  ČINNOSŤ  PRACOVNÍKOV  UKB 
 
 
ANDROVIČ,  Alojz  
Bibliothekswesen in der Slowakischen Republik (94. Deutscher Bibliothekartag, 
Düsseldorf, 15.3-18.3.2005).  
 
Acces to digitalization of literacy and cultural heritage in Slovakia (Kolokvium Les 
bibliotheques virtuelles européennes: état de l art et stratégies, Paríž, 13.5.2005).  
 
Library automation in Slovakia – 5 years after the Millenium break (konferencia The 
Cobiss 2005, Maribor, 9.11-10.11.2005.  
 
DŽAVÍKOVÁ,  Mária 
DŽAVÍKOVÁ, M. – KLEINOVÁ, D.   
Služby v (znovu)otvorenej knižnici alebo nové šaty starej dámy (12.medzinárodný 
seminár Caslin 2005, Lednice na Morave, 19.6.-23.6.2005).  
 
FIRCÁKOVÁ,  Kamila  
Pukanský rodák Juraj Petermann a jeho tvorba (seminár Dejiny knižnej kultúry Levíc 
a okolia).  
 
Pracovník Univerzitnej knižnice v Bratislave Jozef Bánsky a jeho vzťah k tvorbe 
Adama Mickiewicza (Spomienkový deň Adama Mickiewicza).  
 
Martin Branislav Tamaškovič a jeho aktivity v oblasti knižnej kultúry (seminár Dejiny 
knižnej kultúry Trnavy a okolia).  
 
Slovenské a slovacikálne kázne 19. storočia vytlačené mimo územia Slovenska vo 
fondoch Univerzitnej knižnice v Bratislave (konferencia Slovenská kazateľská tvorba 
19.storočia v dejinných súvislostiach a v spoločenskom kontexte obdobia, Trnava).  
 
HANUSOVÁ,  Emília  
HANUS, J.- HANUSOVÁ, E.  
Využitie etylénoxidu pri eliminácii mikrobiologickej kontaminácie archívnych 
a knižničných fondov (seminár Vplyv mikroorganizmov na zbierkové fondy a človeka 
v knižniciach a archívoch, Martin, SNK, 15.2-16.2.2005). 
 
HANUS, J. – HANUSOVÁ, E. – KATUŠČÁK, S. – BUKOVSKÝ, V.  
The contribution of university education to preservation of archives and library 
materials (konferencia International Institute for Archival Science, Trieste, 20.10-
23.10.2005).   
 
HANUS, J. – MINÁRIKOVÁ, J. – SZABÓOVÁ, Z. – HANUSOVÁ, E. – LAMENS, K.  
Micro-destructive method for pH determination of paper documents and books 
(COST G8, august 2005).  
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HANUS , J. – HANUSOVÁ, E. – BUKOVSKÝ, V. – KATUŠČÁK, S.  
Možnosti ďalšieho vzdelávania konzervátorov a reštaurátorov archívnych 
a knižničných dokumentov v SR ? (seminár Fórum konzervátora, SNM Bratislava, 
SNK Martin, Martin, 3.11.- 4.11.2005).  
 
HANUS, J. – MINÁRIKOVÁ, J. – HANUSOVÁ, E. – MAKOVÁ, A.  
Železogalové atramenty – vznik a podstata, degradačné účinky: Prieskum stavu 
rukopisov v SR (seminár Fórum konzervátora, SNM Bratislava, SNK Martin, Martin, 
3.11. - 4.11.2005).  
 
HANUS, J. – HANUSOVÁ, E.–MINÁRIKOVÁ, J.–SZABÓOVÁ, Z. –BUKOVSKÝ, V.  
Svetlo - podstata a degradačné účinky : stav ochrany v niektorých archívoch 
a knižniciach (seminár Fórum konzervátora, SNM Bratislava, SNK Martin, Martin, 
3.11. - 4.11.2005).  
 
HANUS, J. – HANUSOVÁ, E. – MINÁRIKOVÁ, J. – SZABÓOVÁ, Z. – BUKOVSKÝ, 
V. – KATUŠČÁK, S. – VRŠKA, M.  
Preventive conservation – the principal task in preservation of archives and libraries 
(7th Triennial Meeting Restoration : The Information Regained, Lost, Preserved for 
Restores of Baltic States, Riga, 7.12. - 10.12.2005). 
 
KLEINOVÁ,  Dagmar  
DŽAVÍKOVÁ, M. – KLEINOVÁ, D.   
Služby v (znovu)otvorenej knižnici alebo nové šaty starej dámy (12.medzinárodný 
seminár Caslin 2005, Lednice na Morave, 19.6. - 23.6.2005).   
 
MARUŠIAKOVÁ,  Katarína  
Medziknižničné výpožičné služby (seminár Aktuálne otázky v knižničnej praxi, 
Bratislava, Mestská knižnica, 31.5.2005).  
Národná knižnica Estónska. 9. medzinárodná IFLA konferencia o MVS a DD (Nové 
vlny v knižničných službách, Bratislava, UKB, SSK, 14.9.2005).  
 
MARUŠIAKOVÁ, K. – TÓTHOVÁ, D.  
Systém pre elektronické dodávanie dokumentov MyBib eDoc  (Infos 2005, Stará 
Lesná, 25.4. - 28.4.2005).  
 
MÉSZÁROSOVÁ,  Klára  
Rukopisy Bašagičovej knižnice vo fondoch UKB (Bratislava, 9.6.2005) 
Slovenské rukopisné kázne 19.storočia vo fondoch UKB ( Trnava, 12.9. - 14.9.2005). 
Rukopis z knižnice piaristického kláštora v Leviciach (Levice, 9.11.2005).  
Rukopisy v UKB, skladba a koncepcia budovania fondu (Budapešt, 14.11.-
15.11.2005).  
 
PORIEZOVÁ,  Miriam  
Die Handschriften der Universitätsbibliothek in Bratislava (medzinárodná konferencia 
Katalogizácia stredovekých rukopisov a jej perspektívy, Mníchov). 
 
Historické postavy a geografické názvy v diele Mateja Bela Notitia Hungariae... /4.zv. 
Tekovská župa/. (seminár Dejiny knižnej kultúry Levíc a okolia, Levice, 8. – 
10.11.2005). 
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RYDLO, Jozef M.  
Dejiny slovenského politického exilu (cyklus prednášok, Bratislava, Filozofická fakulta 
UK). 
  
Dejiny Švajčiarskej konfederácie (cyklus prednášok, Bratislava, Filozofická fakulta 
UK). 
 
Niekoľko slov k osemdesiatinám Milana Št. Ďuricu (Ústav dejín kresťanstva na 
Slovensku). 
 
O exilnej literatúre a kultúre (cyklus prednášok, Nitra, Filozofická fakulta Univerzity 
Konštantína Filozofa). 
 
Slováci v Rakúsku (medzinárodná konferencia Rakúsko-Slovensko: moderné 
križovatky historického susedstva, Trnava, Trnavská univerzita).   
 
SEDLÁČKOVÁ,  Lýdia  
Bibliografický popis seriálu (UNIMARC. AACR2, ISBD (CR) (seminár pre pracovníkov 
CVTI SR, Bratislava, CVTI SR, 19.9.2005).  
 
SEDLÁČKOVÁ, L. – VILDNEROVÁ, H.  
Tvorba záznamu periodika vo formáte MARC 21 (seminár MARC 21 a seriály – úvod 
do problematiky bibliografického spracovania seriálov vo formáte MARC 21 
v súbornom katalógu periodík,  Bratislava, UKB, 16.6.2005).  
 
Tvorba záznamu periodika vo formáte MARC 21 (seminár MARC 21 v spracovaní 
periodík, Košice, Štátna vedecká knižnica, 10.11.2005).  
 
TÓTHOVÁ,  Daniela  
MARUŠIAKOVÁ, K. – TÓTHOVÁ, D.   
Systém pre elektronické dodávanie dokumentov MyBib eDoc (Infos 2005, Stará 
Lesná, 25.4. - 28.4.2005).  
 
VILDNEROVÁ,  Hana  
SEDLÁČKOVÁ, L. – VILDNEROVÁ, H.  
Tvorba záznamu periodika vo formáte MARC 21 (seminár MARC 21 a seriály – úvod 
do problematiky bibliografického spracovania seriálov vo formáte MARC 21 
v súbornom katalógu periodík, Bratislava, UKB, 16.6.2005).  
 
Tvorba záznamu periodika vo formáte MARC 21 (seminár MARC 21 v spracovaní 
periodík, Košice, Štátna vedecká knižnica, 10.11.2005). 
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Príloha č. 3 
 
 

PUBLIKAČNÁ  ČINNOSŤ  PRACOVNÍKOV  UKB 
 
 
ANDROVIČ, Alojz 
Kto si a odkiaľ prichádzaš!  
It lib, roč. 9, 2005, č. 1, s.15-18. 
    
1. ročník hodnotenia slovenských knižničných webových sídiel "TOP WebLib 2004".  
It lib, roč. 9, 2005, č. 2, s. 24-25. 
  
ANDROVIČ, A. – SEDLÁČKOVÁ, L   
Z minulosti a súčasnosti súborných katalógov v Univerzitnej knižnici v Bratislave.  
In : Súborné katalógy a Univerzitná knižnica v Bratislave. Bratislava, UKB 2005,  
s.11-40. 
 
DUKA – ZÓLYOMI,  Emese  
Liturgická hudba rímskokatolíckej cirkvi po Druhom vatikánskom koncile. 
In : 2000 rokov cirkevnej hudby. Bratislava, UKB 2005, s. 22-33.  
 
Dokumenty súčasnej slovenskej liturgickej hudby. 
In : 2000 rokov cirkevnej hudby. Bratislava, UKB 2005, s. 52-61.  
 
DRLIČKOVÁ, Daniela    
25. odborný seminár hudobných knihovníkov. 
Bulletin UKB, roč. 7, 2005, č. 2, s. 36-40.   
 
Hudobné záhrady Bratislavy  - moderný festival klasickej hudby. 
Bulletin UKB, roč. 7, 2005, č. 2, s. 65-67. 
   
DŽAVÍKOVÁ, Mária   
Aktuálne trendy služieb v Univerzitnej knižnici v Bratislave. 
In : Knihovny současnosti 2005. Sborník z 13. konference, konané ve dnech 13. - 15. 
září 2005 v Seči u Chrudimi. Brno, Moravská zemská knihovna 2005, s.187-191. 
 
DŽAVÍKOVÁ, M. – KLEINOVÁ, D.   
Služby v (znovu)otvorenej knižnici alebo nové šaty starej dámy.  
In : Služby knihoven - nové trendy: sborník příspěvků ze semináře : 19.-23. června 
2005 : Lednice. Brno, Moravská zemská knihovna v Brně 2005, s. 99-105. 
 
FIRCÁKOVÁ, Kamila    
   
Slovenské a slovacikálne kázne 19.storočia vytlačené mimo územia Slovenska vo 
fondoch Univerzitnej knižnice v Bratislave. 
In : Zborník Pedagogickej Fakulty v Nitre, Nitra, PFUKF 2005,15 s. 
      
Z dejín budov Univerzitnej knižnice v Bratislave. 
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Príloha č. 4 
 

NAPÍSALI  O NÁS 
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Univerzitná knižnica bude od jari v prevádzke.  Prešporské noviny, 4.1.2005, s. 5. 
  
Univerzitka v cieľovej rovinke. Bratislavský večerník,  10.1.2005, s. 5. 
  
Slovenský národný poklad. Bratislavský večerník, 11.1.2005, s. 17. 
  
Szakterűlete a vallástörténet. Szabad Újság, 12.1.2005, s. 8.  
 
Oprava. Bratislavský večerník, 18.1.2005, s. 17. 
  
Radovan Krčmárik. V univerzitke vznikne americké centrum. Pravda, príloha 
20.1.2005, s. II. Bratislava. 
 
Amerika v knihách a na monitore. Bratislavský večerník. 20.1.2005, s. 3. 
  
Gabriela Žibritová. Na margo významného jubilea Dr. Jána Čaploviča. Knižnica, roč. 
5, 2004, č. 11-12, s. 548-54. 
  
Darina Janovská. K návrhu etického kódexu slovenského knihovníka. Knižnica, roč. 
5, 2004, č. 11-12, s. 513-517. 
  
Darina Janovská.  Správy z projektu KIS3G. Knižnica, roč.5, 2004, s. 546. 
 
 
Február 
 
Bratislavské čriepky. Najstarší úrad. Bratislavský večerník, 8.2.2005, s. 17. 
   
V Univerzitnej knižnici v Bratislave. Info USA centrum. Jednota, 9.2.2005, s. 24. 
  
Otvoria americké Informačné centrum. Bratislavské noviny. 10.2.2005, s. 14. 
   
Zrekonštruovanú Univerzitnú knižnicu pre verejnosť opäť otvoria už v apríli. 
Bratislavské noviny. 10.2.2005. s. 14. 
   
Univerzitka v apríli.  Nový čas, 10.2.2005. s. 10. 
 
Milada Čechová. Univerzitnú knižnicu otvoria, časť kníh budú musieť privážať. Sme, 
príloha Bratislava, 11.2.2005, s I-II. 
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Jozef Koči. Univerzitná knižnica nebola len snemom. Sme, príloha Bratislava. 
14.2.2005, s. III. 
   
Milióny na knižnicu. Bratislavský večerník, 14.2.2005, s. 5. 
 
Univerzitku už sprístupnia. Bratislavský večerník. 18.2.2005, s. 6. 
 
Dorota Kráková. Prepoštská je renesančnou uličkou s freskami. Sme, príloha,  
Bratislava, 18.2.2005, s. III. 
   
Stopäťdesiat rokov v živote národa z editorskej dielne J.M. Rydlu. Považský obzor. 
22.2.2005, č. 17. 
  
Stručne. Pravda, 22.2.2005, s. 2. 
 
Laura Buschová otvorí Informačné centrum. Národná obroda, 22.2.2005, s. 2. 
 
Laura Buschová slávnostne otvorila centrum Info USA Bratislava. Nový čas, 
24.2.2005, s. 2. 
  
Samostatný program prvých dám. Pravda, 24.2.2005, s. 2. 
  
Manželky prezidentov sa stretnú pri káve. Národná obroda,  24.2.2005, s. 3. 
  
Villamosokkal torlaszolták el a Hviezdoslav teret. Új Szó, 24.2.2005, s. 3. 
  
Laura Buschová a Ľudmila Putinová. Sme, 24.2.2005, s. 5. 
  
Kalendárium. Sme, príloha, Bratislava, 24.2.2005, s. III. 
  
Prvé dámy sa stretnú na hrade. Bratislavský večerník, 24.2.2005, s. 3. 
 
Prvá dáma USA otvorila Infocentrum. Bratislavský večerník, 24.2.2005, s. 2. 
 
Laura Bushová slávnostne otvorila centrum Info USA Bratislava. Nový čas, 
24.2.2005, s.2. 
   
Laura Buschová je aj prvou knihovníčkou. Sme, 25.2.2005, s. 6. 
  
Laura Buschová otvorila v Bratislave knižnicu.  Pravda, 25.2.2005, s. 6. 
  
Prvá americká knihovníčka otvorila Infocentrum. Národná obroda, 25.2.2005, č. 4. 
  
Fotoriport. Hospodárske noviny, 25.2.2005, s. 4. 
  
Knižnica. Kedy kam za kultúrou, 25.2.2005, s. 31. 
  
Ľudmilu Putinovú sprevádzali aj bežní Bratislavčania. Pravda, 26.2.2005, s. 3. 
  
Prvé dámy si prezreli Čumila. Sme, 26.2.2005, s. 2. 
 
Ľudmila Putinová propagovala ruštinu. Národná obroda, 26.2.2005, s. 2. 
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Krátke minúty na výslní moci. Bratislavský večerník, 28.2.2005, s. 3. 
 
 
Marec 
 
V kocke. Mosty,  1.3.2005 s. 8. 
 
Čo nebolo vidieť v Univerzitnej knižnici. Šarm,  2005, č. 10, s. 16. 
  
Knižnice sú v agónii pridlho. Domino fórum,  3.3.2005, s. 22. 
 
Anton Šmotlák. Bush mal v Bratislave veľký úspech. Prešporské noviny,  
4.3.2005, s. 1,7. 
  
Ján Škoda. Slovenský model ide na vývoz. Formát,  2005, č. 9, s. 4-9. 
 
Bratislava - mesto mladých. Kedy kam za kultúrou, 7.3.2005, s. 29. 
  
Služba pre vás. Kedy kam za kultúrou, 7.3.2005, s. 31. 
 
Miroslava Staszová. Prvé dámy - tajné tromfy prezidentov, Slovenka, 7.3.2005,  
s.12-13. 
 
Úsmev prosím! Život, 2005, č. 10, s. 8-12. 
 
Prezident George W.Busch pricestoval na oficiálnu návštevu Slovenska. Jednota, 
9.3.2005, s. 22. 
  
Univerzitnú knižnicu po rekonštrukcii opäť sprístupnia pre verejnosť v apríli. 
Bratislavské noviny, 10.3.2005, s. 1. 
  
Juraj Pucher. Knižnicu otvoria v apríli. Pravda, príloha Bratislava, 14.3.2005, s. I-II. 
  
Daniela Gondová. Zamyslenie sa nad návštevou prvej dámy USA v knižnici. Naša 
univerzita, 2005, č. 7, s. 5. 
  
Matej Novák. Polmiliardová prestavba finišuje. Bratislavský večerník, 16.3.2005, s.6. 
  
Knihy v predaji. Knižná revue, 2005, č. 7, s. 9. 
  
Adresár vydavateľstiev uvádzaných v rubrike Knihy v predaji. Knižná revue, 2005, č. 
7, s. 9. 
  
Apríl 
 
Bezpečnosť v knižniciach. It lib, 2005, č. 1, obálka. 
 
Nádherne zrekonštruovanú Univerzitnú knižnicu opäť sprístupnia verejnosti. 
Bratislavské noviny, 7.4.2005, s. 17. 
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Zo zasadania správnej rady SAK. Bulletin SAK, 2005, č. 1,  
s. 18. 
 
Peter Sabov. Príprava koncepcie národného programu komplexnej ochrany 
historických knižničných fondov na Slovensku. Bulletin SAK,  2005, č. 1, s. 5-10. 
   
Číslo dňa. Pravda, príloha Bratislava, 8.4.2005, s. 1. 
  
Univerzitku otvoria o 10 dní. Pravda, príloha Bratislava, 8.4.2005, s. II. 
 
Univerzitnú knižnicu otvoria 19. apríla. Pravda,  8.4.2005, s. 25. 
 
Linda Vasiľová. Univerzitku otvoria v apríli. Sme, príloha Bratislava, 8.4.2005, s. I. 
 
Končia sa dva roky prázdnin. Bratislavský večerník, 8.4.2005, s. 7. 
  
Haló-Haló-Haló. Tele plus, 9.4.2005, s. 2. 
 
Katarína Soukupová. Za poznaním do knižnice. Naša Senica, 11.4.2005, s. 5. 
 
Radovan Krčmárik. Univerzitná knižnica prichádza so zmenami. Pravda, príloha 
Bratislava, 13.4.2005, s. III. 
   
Opäť je tu Týždeň slovenských knižníc. Knižná revue, 2005, č. 8,  s. 2. 
 
Lýdia Čelková. Univerzitka opäť otvorená! Knižná revue, 2005, č. 8. s. 3. 
 
Knihy v predaji. Knižná revue, 2005, č. 8, s. 10. 
  
Adresár vydavateľstiev uvádzaných v rubrike Knihy v predaji. Knižná revue, 2005, č. 
8, s. 9. 
  
Otvorili zrekonštruovanú knižnicu. Pravda, príloha Bratislava, 15.4.2005, s. I. 
 
Do Univerzitnej knižnice sa už možno zapísať. Sme, príloha Bratislava,  
15.4.2005, s. I. 
   
Univerzitná knižnica sa vracia. Hospodárske noviny, 15.4.2005, s. 3. 
  
Knihy možno vracať bez pokuty. Sme, príloha Bratislava, 18.4.2005, s. I. 
  
Martin Kóňa. Knižnice odpustia pokuty a zápisné. Sme, príloha Bratislava,  
18.4.2005, s. III. 
  
Univerzitka - svet budúcnosti. Kedy kam za kultúrou. 18.4.2005, s. 15. 
 
Otvorili vynovenú Univerzitnú knižnicu. Pravda, príloha Bratislava, 20.4.2005, s. I. 
 
Zagratulovali ste už svojim Knihovníkom? Topolčiansky dnešok, 6.4.2005, s. 4. 
 
Kde bude. Knižná revue, 2005, č. 9, s. 2. 
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Lýdia Čelková. Stretnutie knihovníkov, Knižná revue, 2005, č. 9, s. 2. 
 
Obrázok zo slávnostného otvorenia Univerzitnej knižnice v Bratislave. Knižná revue, 
2005, č. 9, s. 1. 
 
Pozvánka. Bratislavský večerník, 27.4.2005, s.  5. 
 
Ján Bahna. Od knižnice k mediatéke. Informácie, 2005, č. 4, s. 8-9. 
 

Máj 
 
Radovan Krčmárik. Univerzitná knižnica prichádza so zmenami. Pravda, príloha 
Bratislava, 1.5.2005, s. XII. 
   
Bohatý fond. Bratislavský večerník, 6.5.2005, s. 5. 
  
Severskí autori v Bratislave. Knižná revue, 2005, č. 10, s. 6. 
 
Tomáš Hučko. Čo ponúkajú bratislavské knižnice. Život Bratislavy, 12.5.2005, s.1,3. 
 
Veni, vidi... Kedy kam za kultúrou. 16.5.2005, s. 13. 
 
Opäť otvorená. Bratislavský večerník, 23.5.2005, s. 5. 
  
Otvorili Rakúsku knižnicu. Pravda, príloha Bratislava, 24.5.2005, s. I. 
  
Rakúsko má v Bratislave svoju knižnicu. Sme, príloha Bratislava, 24.5.2005, s. II. 
 
Pohľad do interiéru zrenovovanej Univerzitnej knižnice. Správy SAV, 2005, č. 4, 
obálka. 
 
Slávnostné otvorenie Univerzitnej knižnice 14.4.2005 v Bratislave – fotografia. 
Knižnica, 2005, č. 3, obálka. 
 
Otvorili Rakúsku knižnicu. Sme, príloha Bratislava, 30.5.2005, s. II. 
 
Ľubica Segešová. Prehľad činnosti Krajskej pobočky SSK Bratislavského kraja. 
Občasník knihovníkov Bratislavského kraja, 2005, č. 1, s. 8-11. 
 
Katarína Marušiaková. Dve významné udalosti v Univerzitnej knižnici v Bratislave. 
Občasník knihovníkov Bratislavského kraja, 2005, č.1, s. 16-17. 
   
Jún 
 
Rakúska knižnica je opäť otvorená. Život Bratislavy,  3.6.2005, s. 4. 
 
Kúsok Japonska v Univerzitnej knižnici. Bratislavský večerník. 7.6.2005, s. 5. 
 
Knihy v predaji. Knižná revue, 2005, č. 12, s. 9. 
 
Adresár vydavateľstiev uvádzaných v rubrike Knihy v predaji. Knižná revue,  
2005, č. 12, s. 9. 
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Úspechy Knižnice Ružinov. Ružinovské echo, 2005, č. 6-7, s. 14. 
Filmy, bonsaje, suiseki. Sme, príloha Bratislava, 15.6.2005, s. III. 
  
Antónia Paulinyová. Gutenberg v novootvorenej Univerzitnej knižnici. Domino fórum. 
15.6.2005, s. 21. 
 
Rakúsko má v Bratislave svoju knižnicu. Jednota, 15.6.2005, s.20. 
  
Jedinečné miniatúry. Bratislavský večerník. 15.6.2005, s. 5. 
 
Otvorili výstavu bonsajov. Pravda, príloha Bratislava, 16.6.2005, s. I. 
  
Bonsaje zaplavili Univerzitnú knižnicu. Nový čas, 16.6.2005, s. 10. 
 
Univerzitná knižnica po rekonštrukcii. Zlaté stránky, 17.6.2005, s. 8. 
 
Vetva de Pauly. Bratislavský večerník. 21.6.2005, s. 17. 
 
Anketa. Fórum architektúry, 2005, č. 2-3, s. 6-7. 
 
Viacúčelová sála v Univerzitnej knižnici. Projekt, 2005, č. 1, s. 34-35. 
 
Kalendárium. Sme, príloha Bratislava, 29.6.2005, s. I. 
 
 
Júl 
 
Univerzitná knižnica v Bratislave v nových priestoroch. Knižnica, 2005, č. 4, s. 14-18. 
 
1. ročník hodnotenia slovenských knižničných webových sídiel “TOP Weblib´04”. 
ItLib, 2005, č. 2, s.24-25. 

 
Infomix. It lib, 2005, č. 2, s. 33. 
 
Info USA v Univerzitnej knižnici v Bratislave. It lib,  2005, č. 2, s. 33. 
 
Kalendárium. Sme, príloha Bratislava,  4.7.2005, s. I. 
 
Stavby z Bratislavy získali ceny. Bratislavská Pravda, 7.7.2005, s. 7. 
 
Daniela Gondová. Zamyslenie nad 6.ročníkom Týždňa slovenských knižníc a prvým 
SAKAČIK-om. Bulletin SAK, 2005, č. 2, s. 3-5. 
 
Dušan Lechner: Keď ožije knižnica. Bulletin SAK, 2005, č. 2, s. 6-8. 
  
Šľachtické paláce. Vitajte v Bratislave, 2005, č. 1, s. 1. 
 
Vylepši knižnicu a my vylepšíme tvoje konto! Bratislavský večerník. 13.7.2005, s. 5. 
 
Univerzitka má letný režim, služby rozšíri od septembra. Sme, príloha Bratislava, 
20.7.2005, s. I. 
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August 
 
Riaditeľ UNESCO navštívil Univerzitnú knižnicu. Sme, príloha Bratislava,  24.8.2005, 
s. II. 
 
September 
  
Kam za kultúrou? Bratislavské noviny,  1.9.2005, s. 16. 
 
V Univerzitke vystavia japonské plagáty. Pravda, príloha Bratislava. 6.9.2005, s. III. 
 
Japonské plagáty. Bratislavský večerník,  6.9.2005, s. 5.  
  
Bratislavské stavby získali ocenenia. Bratislavské noviny, 8.9.2005, s. 3. 
 
Ivona Kollárová. Digitalizácia kultúrneho dedičstva. Správy SAV,  2005, č. 6, s. 11. 
  
Mária Jenčíková. Antikvariát Steiner tentoraz vyštvali peniaze. Pravda, príloha 
Bratislava, 12.9.2005, s. I,III. 
 
Mária Brichtová. Výsledky súťaže Stavba roka 2005. Fórum architektúry, 2005, č. 9,  
s. 14-15. 
  
Prvá. Život Bratislavy, 2005, č. 36, s. 10. 
 
Tipy nadnes. Sme, príloha Bratislava, 20.9.2005, s. III. 
 
Mária Jenčíková Antikvariát Steiner vyštvali peniaze. Bratislavská Pravda, 
28.9.2005, s. 5. 
 
 
Október 
 
Peter Maruniak. Vzácny človek a uznávaný odborník. Kultúra, 2005, č. 16, s. 12. 
 
Z pozvánok. Literárny (dvoj)týždenník, 2005, č. 33-34, s. 2. 
  
Kalendárium. Sme, príloha Bratislava, 10.10.200, s. I. 
 
Aj v stavebníctve len kvalita "tvrdí muziku”. Parlamentný kuriér,  11.10.2005, s. 14-15. 
 
Univerzitná knižnica nebude sypať zlatky. Bratislavské noviny, 13.10.2005, s. 2. 
 
Juraj Šedivý. Digitalizácia (slovenských) knižníc a archívov? It lib, 2005, č.3, s. 58. 
 
Silvia Stasselova. Infomix. IFLA 2005. It lib, 2005, č.3, s. 57. 
 
Daniela Gondová. Ešte raz o Týždni slovenských knižníc a konkrétnejšie o seminári 
asociácie knižníc pre verejné knižnice. Bulletin SAK, 2005, č. 3, s. 3-4. 
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Kde bude. Knižná revue, 2005, č. 22, s. 2. 
 
Návrat na vysokej úrovni. Euroreport, 2005, č. 7-8, s. 32. 
 
November 
 
Kde bude. Knižná revue, 2005, č. 23, s. 2. 
 
Výstavy Mesiaca fotografie potrvajú do konca novembra. Sme, príloha Bratislava, 
11.11.2005, s. VI. 
 
Peter Krútky. Tu mŕtvi otvárajú oči živým. Verejná správa, 2005, č. 23, s. 8-10. 
 
Dušan Hovorka. Jubilujúce UNESCO. Naša univerzita, 2005, č. 3, s. 8. 
 
Petra Ďurove. Sprievodca bratislavskou Univerzitnou knižnicou. Naša univerzita, 
2005, č. 3, s. 12. 
  
Knihu nič nenahradí. Literárny dvojtýždenník, 2005, č. 39-40, s. 14. 
  
Dilongovské sympózium. Literárny dvojtýždenník, 2005, č. 39-40, s. 2. 
 
Sympózium o živote a diele básnika Rudolfa Dilonga. Jednota, 16.11.2005, s. 20. 
 
Monika Barnová. Univerzitná knižnica stavila na modernizáciu. Prešporské noviny, 
16.11.2005, s. 4. 
  
Výstavy Mesiaca fotografie potrvajú do konca novembra. Sme, príloha Bratislava, 
18.11.2005, s. XVI. 
  
Knihy v predaji. Knižná revue, 2005, č. 24, s. 9. 
 
Adresár vydavateľstiev uvádzaných v rubrike Knihy v predaj. Knižná revue, 2005,  
č. 24, s. 9. 
  
Výstavy Mesiaca fotografie. Sme, príloha Bratislava, 25.11.2005, s. XVI. 
 
Podmienky banky "univerzitka" neporušila. Pravda, príloha Bratislava. 28.11.2005,  
s. III. 
  
Ela Nahálková. Kostol klarisiek je zatvorený, opravuje sa. Sme, príloha Bratislava. 
29.11.2005, s. I. 
 
 
December 
  
Izložba moderne slovačke grafike. Nezavisne  novini,  1.12.2005, s. 25. 
 
Za čovječanstvo umjetnosť je najvrednija. Oslobodenje, 2.12.2005, s. 14. 
  
Symbol kultúry a vzdelávania. Knižná revue, 2005, č. 25, s. 8. 
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Interior PFD pre biznis a verejný sektor. ARCH, 2005, č. 12, s. 6. 
 
Verejné knižnice v číslach... It lib, 2005, č. 4, s. 39. 
 
Bratislavská KP SSK oceňovala. It lib, 2005, č. 4, s. 39. 
 
Milan Rakús. Súborný katalóg knižníc SR - monografie má svoje pokračovanie.  It lib, 
2005, č. 4, s. 30-31. 
  
Ľubica Segešová. Prehľad činnosti Krajskej pobočky SSK Bratislavského kraja. 
Občasník Knihovníkov Bratislavského kraja, 2005, č. 2, s. 10-17. 
   
Kto získal ocenenie Knihovník Roka a pochvalné uznania za rok 2005 … Občasník 
Knihovníkov Bratislavského kraja, 2005, č. 2, s. 36-37. 
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Príloha č.5 
 

 
AKCIE MULTIFUNKČNÉHO KULTÚRNEHO CENTRA V ROKU 2005 

 
 
27. 4. 2005 Imigrácia a rasizmus. Prednáška švajčiarskeho politológa prof. Dr. 

Uliho Windischa zo Ženevy. Akciu zorganizovalo švajčiarske 
veľvyslanectvo v spolupráci s Informačnou kanceláriou Rady Európy 
(31 účastníkov). 

28. 4. 2005  Ako vzdelávať dyslektika, dyslektičku. Prednáška Mgr. Dagmar 
Chrobokovej, ktorú zorganizovali Autisti n.o., Spoločnosť priateľov UK 
a občianske združenie PreDys. Súčasťou prednášky bola aj výstava 
pomôcok pre deti s poruchami učenia (52 účastníkov). 

28. 4. 2005  Beseda so spisovateľmi Theodorom Kallifatidesom-Švédsko; Larsom 
Saalye Christensenom – Nórsko a Danielom Katzom – Fínsko, ktorú 
zorganizovalo oddelenie škandinavistiky pri Katedre germanistiky, 
nederlandistiky a škandinavistiky Filozofickej fakulty UK (65 účastní-
kov).  

3.-13. 5. 2005  Výstava žiackych prác pri príležitosti 52. ročníka medzinárodného 
projektu Európa v škole, ktorú zorganizoval Slovenský sekretariát 
medzinárodného projektu pod záštitou MŠ SR, Rady Európy, EP, 
Komisie Európskej únie a Európskeho kultúrneho fondu (150 
návštevníkov). 

17. 5. 2005  Slávnostné odovzdávanie certifikátov v rámci programu Secondary 
School Scholarship, organizované Nadáciou otvorenej spoločnosti za 
účasti zástupcov NOS-OSF, amerického a britského veľvyslanectva, 
rodičov a zástupcov médií (65 hostí). 

 
23. 5. 2005      Podpis zmluvy UK s rakúskym veľvyslanectvom o zriadení Rakúskej   
                         knižnice ako súčasti UK. Podpísania zmluvy sa zúčastnilo približne   
                         110 hostí, ktorí si prezreli jej novootvorené priestory. 

 
25. 5. 2005 Prezentácia kníh Štúdie o Chopinovi autora Jakova Miľštejna a 

Pedagogika G.G. Nejgauza autorky Berty Kremenštejnovej, ktorú 
zorganizovalo v spolupráci s UK Hudobné centrum /Music centre 
Slovakia/. Knihy sú určené slovenským pedagógom hry na klavír 
a všetkým záujemcom o toto umenie. Súčasťou prezentácie bola 
prednáška spojená s ukážkami hry na klavír za účasti 45 hostí. 

25. 5.  
- 2. 6. 2005 Výstava Dag Hammarskjöld pod záštitou švédskeho veľvyslanectva, 

pri príležitosti 100. výročia narodenia významného švédskeho politika 
(300 navštevníkov). 
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2. 6. 2005 Ženy na Slovensku rok po vstupe do Európskej únie – beseda 
s europoslankyňami Monikou Beňovou a Annou Záborskou, ktorú 
zorganizoval Klub Nového slova za účasti cca 50 poslucháčov. 

3. 6. 2005 Svet v stratenej rukavici – prezentácia básnickej zbierky Johna 
Šimečku, amerického básnika slovenského pôvodu, organizovaná 
americkým veľvyslanectvom v spolupráci s Info USA. Pri tejto 
príležitosti boli k dispozícií na predaj aj básnické zbierky autora 
v slovenskom aj anglickom jazyku. Podujatia sa zúčastnilo približne 
190 hostí, medzi ktorými boli aj žijúci rodinní príslušníci autora. 

15. 6.  
-18.6.2005   Výstava bonsajov a suisekov, organizovaná japonským veľvysla-

nectvom v spolupráci s UK, ako súčasť programu „2005 - rok 
vzájomných výmen medzi EÚ a Japonskom“ (115 návštevníkov). 

16. 6.  
- 17.6.2005   Zasadnutie ENPG /European Group for Network Policy/, ktorej je 

Slovenská republika členom, organizované Slovenskou akademickou 
sieťou /SANET/. Zasadnutia sa zúčastnilo cca 25 členov ENPG 
a pozvaní hostia (50 účastníkov). 

 
16. 6. 2005 Bibliografický formát MARC 21 a seriály. Pracovný seminár. 

Prednášala PhDr. Lýdia Sedláčková a Mgr. Hana Vildnerová. Akciu 
organizoval odbor súborných katalógov UKB.  

 
23. 6. 2005 Prezentácia dokumentov o amerických reáliách, ktorú organizovalo 

Info USA UKB. (R. Kovačková).  
 
23. 6. 2005 Albertina icome Bratislava. Prezentácia firmy. Organizátor: UKB - Ing. 

Alojz Androvič, PhD. 
 
24. 6. 2005 Projekt virtuálnej knižnice. Pracovný seminár organizovala UKB - Ing. 

Alojz Androvič, PhD. 
 
27. 6. 2005 Prezentácia firmy CSA, ktorú zorganizovali UKB, Albertina icome 

Bratislava a CSA. 
 
6. 7. 2005 The Coming of Independence. Prednáška. Zorganizovala UKB - Info 

USA (p. J. Babala). 
 
9. 8. 2005 Perzekúcie počas II. Svetovej vojny vo Francúzsku. Prednáška 

francúzskeho historika Emmanuela Filhola pri príležitosti spomienko-
vého dňa na rómsky holokaust. Akciu zorganizovala Nadácia Milana 
Šimečku v spolupráci s Francúzskym kultúrnym inštitútom v Bratis-
lave a UKB. 

7. 9. -  
21. 9. 2005 Výstava japonských grafických dizajnérov, organizovaná Japonským 

veľvyslanectvom a Japonskou nadáciou v spolupráci s UKB. 
 
22. 8. 2005      Návšteva generálneho riaditeľa UNESCO pána Koichira Matsuuru   
                         v UKB, ktorú zabezpečovalo stredisko UNESCO v spolupráci s MKC  
                         a sekretariátom GR UKB. 
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19. 9. - 
1. 10. 2000     Zázračná ceruzka, výstava reprodukcie ilustrácií britských kníh.   
                         Organizovali British Council v spolupráci s UKB. 
 
 
27. 9. -  25. odborný seminár hudobných knihovníkov. Organizátori UKB, SNK  
29. 9. 2005 v Martine, Slovenská národná skupina IAML, Spolok slovenských 

knihovníkov. 
 
4. 10. 2005 Klimatické zmeny a vy. Prednáška britského odborníka Ashera Minnsa 

z Tyndall výskumného centra pre klimatické zmeny na univerzite v East 
Anglia v Norwichi. Organizátor: British Council. 

 
5. 10. 2005 Teória o zmluvnom prijatí uhorského kmeňového zväzu v Karpatskej 

kotline a slovenské dejiny. Prednášateľ Doc. PhDr. Martin Homza, PhD. 
 Organizátor: Katedra slovenských dejín Filozofickej fakulty univerzity 

Komenského v Bratislave v spolupráci s UKB. 
5. 10. -  
7. 10. 2005 Tradícia-inovácia-modernosť vo vývojových premenách. Filozofická 

katedra univerzity Komenského v Bratislave (katedra hudobnej vedy) 
bola spoluorganizátorom konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá 
sa konala v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti. 

 
6. 10. 2005 Konferencia s medzinárodnou účasťou z oblasti LIFE SCIENCE, ktorú 

organizovala verejná inštitúcia SARC. Úlohou konferencie bolo 
iniciovanie slovenských subjektov k podávaniu projektov v rámci 6. RP 
TP1  poslednej 4. výzvy EK. 

 
20. 10. 2005 Prehrávka opery P. I. Čajkovského Eugen Onegin. Organizátor: Klub 

priateľov opery SND. 
 
19. 10. 2005 Literárne čítanie Juliana Schuttinga. Organizátor: Rakúske kultúrne 

fórum v spolupráci s Univerzitnou knižnicou. 
 
20. 10. 2005 Prezentácia systému Aspi pre pracovníkov UKB. (Kinčíková) 
 
21. 10. 2005 Elsevier Library Connect. Spoločné podujatie Spolku slovenských 

knihovníkov, Univerzitnej knižnice v Bratislave a spoločnosti Elsevier. 
 
21. 10. - 
22. 10. 2005 Mládež a dejiny: Stredoškolská mládež jej historická pamäť a orientácia 

v európskom historickom priestore. Dvojdňový pracovný seminár 
s medzinárodnou účasťou. Organizátormi podujatia bola Katedra 
histórie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského, Štátny peda-
gogický ústav v spolupráci s Radou Európy a UKB. 

 
24. 10. - 
29. 10. 2005 Oslavy 60. výročia založenia OSN. Výstava dokumentov a publikácií 
  UNESCO a špecializovaných organizácií v systéme OSN z depozitných 
  fondov v UKB. Organizátor:  Stredisko UNESCO UKB. 
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25. 10. 2005 NATO a nové partnerstvá. Informačno-vzdelávacie podujatie organi-
zované strediskom NATO formou seminára za účasti študentov FF 
UKF. 

25. 10.   
26. 10. 2005 Oslavy 60. výročia založenia OSN. Celoslovenská konferencia  
  Pridružených škôl UNESCO. Organizátor:  Stredisko UNESCO UKB. 
27. 10. 2005 Odmietaní, prenasledovaní, vyhnaní … Sympózium pri príležitosti 100. 
  výročia narodenia Rudolfa Dilonga. Organizátor: UKB, Asociácia  
  Universum v spolupráci s Konrad Adenauer Stifung. 
 
27. 10. 2005 Aby sme ich lepšie chápali. Seminár. Prednášatelia: PaedDr. Marta 

Franková, špeciálny pedagóg a Mgr. Klaudia Petrová, klinický 
psychológ. Organizátor: Občianske združenie MEDLIB, Občianske 
združenie Pre Dys, Občianske združenie Spoločnosť priateľov UK, 
UKB.  

 
2. 11. 2005 Vznik cirkvi v Uhorsku a Slovensko. Prednášala Mgr. Vincenta Mucsk, 
  PhD. Organizátor: FF UK, Katedra slovenských dejín. 
 
3. 11. 2005 Dni maďarskej vedy  spomienková slávnosť na 3. november 1825, keď 

gróf István Széchenyi ponukou svojho ročného príjmu inicioval vznik 
Maďarskej vedeckej spoločnosti. Organizátor: Veľvyslanectvo Maďar-
skej republiky, UKB, Zmiešaná slovensko-maďarská komisia historikov, 
Fórum inštitút pre výskum menšín. 

5. 11. – 
15. 11. 2005 Výstava fotografií /Magda Hueckel a Agata Serafin Poľsko/ v rámci 
  jubilejného 15. ročníka festivalu Mesiac fotografie. Organizátor:    
  Občianske združenie FOTOFO. 
 
9. 11. 2005 Klimatické zmeny  problémy a riešenia. Prednáška Dr. Phila Hortona. 
  Z Centra pre alternatívne technológie vo Walesi, Veľká Británia. 
 
10. 11. 2005 Vzťah knižníc a samosprávy. Seminár asociovaných knižníc. Organi-

zátor: Slovenská asociácia knižníc, UKB. 
 
 10. 11. 2005 Literárne čítanie rakúsko-poľského autora Radka Knappa. Organizátor: 

  Rakúska knižnica UKB v spolupráci s Rakúskym kultúrnym fórom. 
 

21. 11. 2005  Vplyv politika Ronalda Regana na vývoj vo Východnej a Strednej 
Európe. Seminár. Organizátor: Konzervatívny klub Ronalda Regana, 
UKB. 

 
22. 11. 2005 Prehistória, história a kultúra indiánov Navaho. Prednáška Oswalda 

Wernera, profesora antropológie, USA. Organizátor: Veľvyslanectvo 
USA, Slovenské národné múzeum v Bratislave, Katedra žurnalistiky FF 
UK, UKB. 

 
22. 11. 2005 Organizátor: Wulff Kirsten. Dvojjazyčné literárne čítanie autora, nositeľa 

Nobelovej ceny a prekladateľa M. Richtera. Organizátor: Nadácia 
Konrada Adenauera.  
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23. 11. 2005  Valné zhromaždenie Spolku slovenských knihovníkov. Organizátor:  
  Spolok slovenských knihovníkov, Krajská pobočka Bratislavského kraja. 
24. 11.   
25. 11. 2005 Bratislavský mier v r.1805, kontext a dôsledky. Medzinárodné 

sympózium pri príležitosti osláv dvojstoročnice Bratislavského mieru. 
Prednášatelia: Vladimír Segeš, historik Vojenského historického ústavu 
v Bratislave; Jacques-Olivier Boudon, predseda Napoleonovho inštitútu; 
Martin Hrubala, historik; Françoise Aubret-Ehnert, predsedkyňa 
Asociácie priateľov Talleyranda; Vincenz Lichtenstein, hosť Rakúskeho 
veľvyslanectva v SR; Jarmila Boboková, odborná asistentka, FF UK; 
Michel Kerautret, zástupca riaditeľa oddelenia analýz Francúzskeho 
Národného zhromaždenia; Vadim Roginskyj, profesor Moskovskej 
akadémie vied; Robert Ouvrard, člen združenia Souvenir Napoléonien, 
Viedeň; Viliam Čičaj, predseda Slovenskej historickej spoločnosti pri 
SAV. Organizátor:  Francúzske veľvyslanectvo v SR, UKB. 

 
6. 12. 2005 Islam v politike  politika v islame. Seminár. Prednášatelia: Jozef Lenč 

(SSVE), Tomáš Zálešák (Trnavská univerzita), Gabriel Pirický (Ústav 
orientalistiky SAV), Abdulwahab Al-Shenaty (Združenie priateľov 
islamskej literatúry). Organizátorom seminára bola Spoločnosť pre 
strednú a východnú Európu a Združenie priateľov islamskej literatúry. 

 
7. 12. 2005 Písomná kultúra v stredovekej Bratislave. Prednáška. Mgr. Juraj Šedi-

vý, PhD. 
 
15. 12. 2005  G. Verdi: Dvaja Foskariovci. Prehrávka opery. Organizátor: Klub pria-

teľov opery SND. 
 
15.12.2005 Svetové  dedičstvo v rukách  mladých. Oboznámenie  sa  s  projektom, 

Ktorý vychádza z programu UNESO a je určený stredným školám v SR. 
Organizátor : Stredisko UNESCO UKB. 
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