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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 riadite ľ: 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. Igor Hamar, 
vedúci  odboru prevádzky  a investícií 
 
Vlasta Kapustíková, 
referentka BOZP, OP 

 
 
 
 

JUDr. Ladislav Knotek, 
právnik 
 
Mgr. Tatiana Popová, 
vedúca oddelenia metodiky 
  
PhDr. Ladislav Oslanec,  
personálny manažér  
  

 Marcel Šustek, 
vedúci multifunkčného kultúrneho centra 
 
Ing. Jana Uherová,  
kontrolór 

Telefón: 
Fax: 
e-mail: 
Adresa internetovej 
stránky organizácie: 

02/59 804 222, 02/59 804 224 
02/54 434 246 
trgina@ulib.sk 
 
http://www.ulib.sk 

 



 6 

Hlavné činnosti  
 
 
 Univerzitná knižnica v Bratislave (ďalej len "knižnica") je vrcholná kultúrna, 
informačná, vedecká a vzdelávacia inštitúcia v oblasti knižničnej činnosti. Je univer-
zálnou štátnou vedeckou knižnicou s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá zabezpe-
čuje slobodný prístup k poznatkom a informáciám šíreným na všetkých druhoch 
nosičov.   

 Knižnica realizuje v rámci svojej pôsobnosti koordinačné, štatistické, vzdeláva-
cie, odbornoporadenské a metodické úlohy pre knižnice v Slovenskej republike. 

 Zameriava sa na knižničnú, informačnú, bibliografickú, vedeckovýskumnú, 
kultúrno-vzdelávaciu a vydavateľskú činnosť ako: 

� konzervačná knižnica Slovenskej republiky,  

� konzervačná a depozitná knižnica vedecko-kvalifikačných prác obhájených 
v Slovenskej republike zabezpečujúca ich bibliografickú registráciu,  

� pracovisko slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie,  

� pracovisko výskumu dejín knižnej kultúry, 

� správca súborného katalógu seriálov knižníc Slovenskej republiky,  

� výkonné pracovisko pre medziknižničnú výpožičnú službu a národné 
ústredie pre medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu,  

� koordinačné pracovisko medzinárodnej knižnično-informačnej spolupráce,  

� národná agentúra pre medzinárodnú identifikáciu seriálov a medzinárodné 
označovanie dokumentov (EAN-ISSN),  

� depozitná knižnica OSN,  

� depozitná knižnica a informačné stredisko UNESCO,  

� depozitná knižnica Severoatlantickej aliancie (NATO) pre Slovenskú 
republiku, 

� pracovisko reštaurovania, konzervovania a ochranného kopírovania doku-
mentov, 

� miesto integrácie a koordinácie informačných systémov a register v oblasti 
kultúry, 

� multifukčné kultúrne centrum.  

 

Základnou úlohou knižnice je chrániť kultúrne dedičstvo a dokumentárne 
bohatstvo pre budúcnosť a vytvoriť optimálne podmienky pre využívanie jej fondov 
pre čo najširší okruh čitateľov. 

 Knižnica je štátna rozpočtová organizácia príjmami a výdavkami zapojená na 
rozpočet prostredníctvom kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktoré je 
jej zriaďovateľom.  
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2.2.   POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝH ĽAD ORGANIZÁCIE 

 
 Univerzitná knižnica v Bratislave je verejná  kultúrna, vzdelávacia, informačná 
a vedecká inštitúcia v oblasti knižnično-informačnej činnosti. Plní úlohy celo-
slovenského a medzinárodného charakteru. Ponúka svoje rôznorodé knižnično-
informačné služby širokému spektru používateľov. 
 
Knižnica v rámci svojho poslania ako predmet hlavnej činnosti plní najmä tieto úlohy:  
 

� buduje a sprístupňuje fond domácich a zahraničných knižničných dokumentov a 
informačných zdrojov najmä z odborov spoločenských a prírodných vied, ďalej 
dokumentov univerzálneho, interdisciplinárneho a príručkového charakteru ako 
aj z krásnej literatúry,  

� buduje historický knižničný fond neperiodických a periodických publikácií, fond 
vedecko-kvalifikačných prác a audiovizuálnych dokumentov,  

� buduje a sprístupňuje fond oficiálnych dokumentov orgánov Slovenskej repub-
liky,  

� poskytuje komplexné knižnično-informačné služby,  

� podporuje modernizáciu rozvoja knižničných a informačných služieb v rámci 
štátneho informačného systému v Slovenskej republike, 

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

� realizuje medzinárodnú výmenu publikácií s výmennými partnermi, 

� v rámci medzinárodnej multikultúrnej spolupráce získava, spracúva, uchováva 
a sprístupňujú profilové knižničné a informačné fondy a zabezpečuje kultúrne 
aktivity, 

� zabezpečuje reštaurovanie, konzervovanie, ochranné kopírovanie a digitalizáciu 
dokumentov, 

� prostredníctvom edičnej a vydavateľskej činnosti zabezpečuje propagáciu a pre-
zentáciu svojej činnosti, 

� organizuje kultúrno-vzdelávacie, vedecké, spoločenské podujatia vo vlastných 
priestoroch  a zároveň poskytuje tieto priestory na účely vedeckých, kultúrnych 
a spoločenských podujatí.   

 
 
Prioritné úlohy 
 
Medzi prioritné úlohy v roku 2007 patrilo: 
 

� usporiadanie medzinárodnej konferencie CASLIN 2007, 

� aktívne podieľanie sa na implementácii automatizovaného knižnično-informač-
ného systému VIRTUA, 
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� realizácia prechodu na formát MARC 21, 

� rozvíjanie spolupráce so slovenskými a zahraničnými knižnicami v intenciách 
štátnej kultúrnej politiky SR, 

� rozvoj  služby EoD (digitalizácia na objednávku), 

� realizácia  a rozvoj  kultúrnych stykov so zahraničnými knižnicami v rámci medzi-
národných profesionálnych združení, medzinárodných kultúrnych dohôd, regio-
nálnych iniciatív a bilaterálnych dohôd,      

� aktívna účasť  na projektoch VI. rámcového programu EÚ, programu Culture 
2000, programov EÚ a UNESCO s dôrazom na záchranu kultúrneho dedičstva 
a na ďalších medzinárodných projektoch knižničnej spolupráce, 

� zvyšovanie podielu elektronických knižnično-informačných služieb, 

� sprístupňovanie dokumentačného aparátu (elektronický generálny katalóg), 

� rozvíjanie technológie elektronického zasielania dokumentov. 

       
V rámci plnenia ďalších úloh sa UKB podieľala najmä na: 
 

� plnení vládnych programov v podmienkach UKB, 

� 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, 

� kooperácii 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. 

 Medzi významné a zložité úlohy UKB patrili presuny knižničných fondov 
z miesta ich dočasného uloženia do nových skladových priestorov. Tieto presuny 
fondov sa vykonali s externým dodávateľom. 

 
 
Aktivity pod ľa 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. Podieľali na  pripomienkovaní viacerých legislatívnych dokumentov, 
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ako napríklad návrhov autorského a tlačového zákona. K návrhu tlačového zákona 
bol vypracovaný podrobný materiál pripomienok.  

 Zamestnanci knižnice participovali na riešení zapojenia UKB do projektu 
KIS3G, plnení úloh spojených s funkciou Registra kultúry, na riešení úloh a problé-
mov spojených s organizáciou, financovaním a zásadami fungovania medzinárodnej 
MVS v Slovenskej republike, s využívaním elektronických bezhotovostných platieb 
v knižniciach, štatistickým vykazovaním knižnično-informačných služieb. 

   
Správy o plnení vládnych programov 
 
V rámci plnenia vládnych programov boli spracované tieto materiály: 
 

� vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Národného programu boja proti 
drogám za rok  2006 a aktualizácia na roky 2007- 2008, 

� správa o plnení Programu ozdravenia výživy obyvateľov SR v podmienkach 
Univerzitnej knižnice v Bratislave za rok 2006, 

� vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Koncepcie rovnosti príležitosti žien 
a mužov za rok 2006, 

� stratégia prevencie kriminality. Návrh aktivít na roky 2007-2010, 

� vyhodnotenie Akčného plánu mládeže za rok 2007, 

� dotazník zameraný na prieskum aktivít realizovaných pre občanov so zdra-
votným postihnutím. 

 
Iné činnosti 
 

� štatistika KULT 2006, 

� ročný výkaz o periodickej tlači,  

� vyhodnotenie plnenia prioritných úloh a činností za 1. polrok 2007, 

� vyhodnotenie merateľných ukazovateľov pre KISS 3 G, 

� zhodnotenie spolupráce medzivládnej slovensko-bavorskej komisie, 

� podklady pre Koncepciu podpory výskumu a vývoja do roku 2010 v rezorte 
kultúry, 

� stanovisko k analýze bezpečnosti informačných systémov, 

� analýza nákladovosti dokončenia stavby Projekt multifunkčného kultúrneho 
a knižničného centra, 

� správy z oblasti personálnej politiky, 

� správa o kontrolnej činnosti. 
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Strednodobý výh ľad organizácie 
 
 Strednodobé úlohy organizácie vyplývajú najmä zo Stratégie slovenského 
knihovníctva na roky 2008 – 2013, programového vyhlásenia vlády a úloh rozpra-
covaných pre oblasť kultúry MK SR na roky 2006-2010 a strategických úloh 
jednotlivých odborných útvarov Univerzitnej knižnice v Bratislave. 

 
Pri strednodobom rozvoji sa bude klásť dôraz najmä na: 

� zabezpečenie efektívneho a rýchleho prístupu používateľov k informáciám, kultúr-
nemu a vedeckému dedičstvu uloženému v zbierkach UKB pre potreby rozvoja 
vedomostnej spoločnosti,  

� doplňovanie fondov knižnice novými informačnými zdrojmi v optimálnom množstve 
a postupné približovanie sa v doplňovaní fondov knižníc nielen k odporúčaniam 
IFLA, ale i k vyspelým európskym krajinám, 

� modernizáciu a zvyšovanie úrovne poskytovaných knižnično-informačných služieb, 

� kontinuálne vzdelávanie zamestnancov knižnice. 

  
I. Výskumné úlohy:  ukončenie  spracovania projektov 

a) Almanachy, ročenky a zborníky vydané na Slovensku do roku 1900,    

b) Tlače 16. storočia na Slovensku. 

 
II. Digitalizácia : rozvoj digitalizácie knižničných fondov v nadväznosti na národný 

           program  

a) pokračovať v programe digitalizácie fondov UKB,  

b) pokračovať v realizovaných projektoch,  a to: 

- judaiká – I. etapa: periodiká  

- rukopisy Bašagićovej knižnice 

c) pokračovať v digitalizácii vybraných katalógov a kartoték. 

 
III.    Tvorba databáz a automatizovaných katalógov : retrokatalogizácia            

        knižničného fondu: 

a) retrokatalogizácia katalogizačných záznamov fondu knižnice,   

b) prevod existujúcich záznamov z lístkovej do elektronickej bázy dát 
v aplikovanom formáte. 

 
IV.   Ochrana knižni čných fondov 

a) v súlade so zmluvou o uzavretí budúcej zmluvy o zámene nehnuteľností 
medzi UKB a PK development, s.r.o. z 11.12.2007 skvalitniť a rozšíriť 
podmienky na deponovanie knižných fondov UKB zámenou existujúceho 
objektu knižného skladu UKB na Továrenskej ul. č. 16 za nový objekt 
knižného skladu v katastrálnom území Bratislava, mestská časť Dúbravka. 
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V.   Knižni čno-informa čný systém 

a) optimalizácia všetkých procesov v rámci knižnično-informačného systému,   

b) rozšírenie funkcionality integrovanej identifikácie používateľov o autentifi-
káciu prístupov používateľov internetu, monitorovanie počtu osôb v jed-
notlivých študijných priestoroch, centrálnu pokladňu služieb, riadený prís-
tup k informačným zdrojom, 

c) rozšírenie akceptácie čipových preukazov študentov stredných škôl ako 
čitateľského preukazu UKB, 

d) zvýšenie podielu poskytovaných služieb knižnice prostredníctvom webo-
vej stránky UKB, 

e) rozširovanie a skvalitňovanie systému súborného katalógu periodík.  
  

VI.  Rozvoj IKT infraštruktúry 

a) cyklická obmena hmotného a nehmotného majetku IKT po uplynutí štvor-
ročnej doby odpisovania,  

b) prestavba telekomunikačnej infraštruktúry a intranetu na sprístupňovanie 
elektronických textových, grafických a mediálnych informačných prameňov 
a poskytovanie elektronických informačných služieb – napojenie na vyso-
korýchlostnú sieť internet formou bezpečnej virtuálnej siete, 

c) vybudovanie systému na manažment prístupu verejnosti k elektronickým 
informačným prameňom a službám na báze automatickej obsluhy pou-
žívateľa vrátane e-commerce procedúr ekonomizácie služieb. 

 
 
Personálne plány 
 
 Plán počtu zamestnancov UKB na rok 2008 vychádza zo zníženia stavu 
zamestnancov UKB k  1. 1. 2008 z 264 na 243 zamestnancov, čo je pokles o 21 
zamestnancov a z predpokladu, že sa nebude upravovať celkový počet pracovníkov 
po ukončení personálneho auditu. 

 Na základe realizovaného zníženia stavu zamestnancov a uskutočnených 
organizačných zmien sa osobitná pozornosť bude venovať zabezpečeniu jednotli-
vých odborných činností v záujme zachovania vysokej kvality knižničných služieb 
verejnosti, čo bude klásť mimoriadne nároky na riadiacu činnosť vedúcich 
zamestnancov a zvýšenú záťaž na odborných zamestnancov. Naďalej je nevyhnut-
né skvalitňovať pracovné podmienky pre zamestnancov a zabezpečiť odborný rast    
zamestnancov na všetkých pracovných pozíciách v záujme plnenia hlavnej úlohy, 
skvalitňovania a poskytovania moderných knižničných, informačných a kultúrno-
vzdelávacích  služieb pre širokú verejnosť.  

 Vzhľadom na vysokú fluktuáciu zamestnancov, stále zostáva jednou z naj-
dôležitejších úloh v oblasti ľudských zdrojov stabilizácia zamestnancov predovšetkým 
v odbore knižničných služieb a odbore knižničných fondov. Naďalej sa budú vytvárať 
podmienky na zvyšovanie odbornosti a kvalifikácie formou účasti pracovníkov na 
školeniach, odborných seminároch a podujatiach.  
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Personálne oddelenie v spolupráci s oddelením metodiky sa bude podieľať na 
adaptačnom procese nových pracovníkov.  

V roku 2008 v spolupráci s referátom BOZP a PO zabezpečí činnosť pra-
covnej zdravotnej služby pre zamestnancov UKB v súlade s § 30 zákona č. 355/2007 
Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. 

Na základe „Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri 
odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2008“ sa od 1. januára 
2008 zvýšia stupnice platových taríf pre všetkých zamestnancov o 4 %.    

V rámci sociálnej starostlivosti o zamestnancov sa od 1. 1. 2008 zvýši hodnota 
stravného lístka o 9 Sk – z 80 Sk na 89 Sk.    

 

 

Plán príjmov na rok 2008  
a strednodobý rozpo čtový výh ľad na roky 2009 – 2010 

 
 
 Na základe rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2008 
príjmy pre našu organizáciu predstavujú sumu 4 100 tis. Sk. Príjmy rozpočtujeme na 
položke 212 – príjmy z prenájmu 2 služobných bytov, nebytových priestorov 
spoločnosti Orange Slovensko a.s. za účelom prevádzkovania verejnej elektronickej 
komunikačnej siete, spoločnosti Latino Cafe M&M s.r.o. za účelom prevádzkovania 
bufetu, Všeobecnej úverovej  banke, a.s. za účelom prevádzkovania bankomatu 
a veľkoplošnej obrazovky, za krátkodobý prenájom prednáškovej sály, seminárnej 
miestnosti a výstavnej miestnosti v sume 500 tis. Sk. Na položke 222 – príjmy 
z pokút za stratené diela a za nedodržanie výpožičnej lehoty v sume 400 tis. Na 
položke 223 – príjmy za poskytované služby rozpočtujeme sumu 3 000 tis. Sk. Patria 
sem príjmy  z MVS a MMVS, z registrácie čitateľov a za kopírovacie služby. Zvyšok 
stanoveného limitu v sume 200 tis. Sk plánujeme na rozpočtovej položke 292 – iné 
nedaňové príjmy. 

 V rokoch 2009 a 2010 očakávame plnenie plánu príjmov na rovnakej úrovni. 
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Rozpočet bežných výdavkov na rok 2008 
a strednodobý rozpo čtový výh ľad na roky 2009 – 2010 

  
Na základe rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2008 bežné 
výdavky rozpočtujeme sumou 124 717 tis. Sk. Rozpočet na rok 2008 podľa 
jednotlivých rozpočtových položiek je rozdelený nasledovne:     
                  

            v tis. Sk 
Číslo rozpo čtovej 

položky 
Názov 

rozpo čtovej položky 
Rozpočet 

na rok 2006 
610 Mzdy, platy, služ. príjmy, OOV 51 639 
620 Poistné a prísp. do poisťovní 18 048 
630 Tovary a služby 54 534 
640 Bežné transfery 496 
600 Spolu 124 717  

 
Mzdové prostriedky sú určené záväzným ukazovateľom pre 243 zamestnancov. 
Najvyššie čerpanie prevádzkových výdavkov očakávame na položke  630 – Tovary 
a služby, ktorá je rozpočtovaná podľa podpoložiek nasledovne: 

       v tis. Sk 
Číslo rozpo čtovej 

podpoložky 
Názov 

rozpo čtovej podpoložky 
Rozpočet 

na rok 2006 
631 Cestovné náhrady 1 000 
632 Energie, voda, komunikácie 8 750 
633 Materiál 11 821  
634 Dopravné 670 
635 Rutinná a štandardná údržba 4 300 
636 Nájomné za prenájom 60 
637 Služby 27 933 
630 Tovary a služby spolu 54 534  

 
Na rok 2008 do rozpočtu našej organizácie neboli pridelené finančné prostriedky na 
kapitálové výdavky.  

V rokoch 2009 a 2010 predpokladáme potrebu finančných prostriedkov približne na 
podobnej úrovni so zohľadnením miery inflácie.  
 
Okrem záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2008 aj ďalšie roky UKB 
požiadala MK SR o schválenie nasledovných prioritných projektov:  
 
Oblas ť:                                     Podpora kultúrnych aktivít PO a RO 
Názov projektu:                       Realizácia programu rozvoja e-služieb obyvateľstvu 
                                                  kapitálový výdavok          2 750 tis. Sk 
                                                  bežný výdavok                                450 tis. Sk  
Celkový rozpo čet projektu:    rok 2006 – 2010                          9 950 tis. Sk 
Skuto čné čerpanie:                 v roku 2006          2 000 tis. Sk 
                                                  v roku 2007                                  4 000 tis. Sk 
Plánované čerpanie:                v roku 2008           3 200 tis. Sk 
                                                  v roku 2009              250 tis. Sk 
                                                  v roku 2010                                     250 tis. Sk 
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Oblas ť:                Podpora kultúrnych aktivít PO a RO 
Názov projektu:  Úprava vstupných priestorov na prízemí hlavného objektu UKB na 
                             Michalskej ul. č. 1 
                             kapitálový výdavok            2 480 tis. Sk  
 
Oblas ť:                Podpora kultúrnych aktivít PO a RO 
Názov projektu:  Klimatizácia knižničných skladov UKB   
          bežný výdavok                     1 000 tis. Sk 
 
Oblas ť:                Podpora kultúrnych aktivít PO a RO 
Názov projektu :  Interiérové a výtvarné dotvorenie budov UKB   
          bežný výdavok                        800 tis. Sk 
 
Oblas ť:                Podpora kultúrnych aktivít PO a RO 
Názov projektu:  Vyhotovenie samostatného rozvodu ústredného kúrenia do 
                             Lisztovho pavilónu 
                             kapitálový výdavok                                          350 tis. Sk 
 
Oblas ť:                 Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí  
Názov projektu:   Slovenská knižnica v Národnej knižnici Českej republiky 
                           bežný výdavok                        550 tis. Sk  
 
Celkový rozpo čet projektu:  rok 2006 – 2008                            1 650 tis. Sk 
Skuto čné čerpanie:               v roku 2006             550 tis. Sk 
                                                v roku 2007                                      550 tis. Sk 
 Plánované čerpanie:             v roku 2008              550 tis. Sk 
                                                   
Oblas ť:                 Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí  
Názov projektu:   Digitálne fórum Stredná a Východná Európa – DiF SVE  
                                    bežný výdavok                        650 tis. Sk  
 
Oblas ť:                 Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí  
Názov projektu:   Kultúrny profil Slovenska  
                          bežný výdavok                     2 800 tis. Sk  
Celkový rozpo čet projektu: rok 2008 – 2010                             3 895 tis. Sk 
Plánované čerpanie:            v roku 2008           2 800 tis. Sk 
                                              v roku 2009                                        715 tis. Sk 
                                              v roku 2010                                        380 tis. Sk                  
 
Oblas ť:                                 Akvizícia knižničných fondov 
Názov projektu:                   Nové informačné zdroje v UKB 
                           bežný  výdavok         2 500 tis. Sk  
Celkový rozpo čet projektu: rok 2006 – 2008                            6 300 tis. Sk 
Skuto čné čerpanie:             v roku 2006         2 000 tis. Sk 
                                              v roku 2007                                    1 800 tis. Sk 
Plánované čerpanie:            v roku 2008          2 500 tis. Sk 
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3.3. CHARAKTERISTIKA KONTRAKTU ORGANIZÁCIE 
S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO PLNENIE 

 
 Organizácia nemala na rok 2007 uzavretý kontrakt s Ministerstvom kultúry SR. 
 
 
4.4.   ČINNOSTI/ PRODUKTY ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 
 
  

 Činnosti Univerzitnej knižnice v Bratislave v roku 2007 vyplývali z poslania 
knižnice, úloh určených v zákone č. 183/2000 Z.z. o knižniciach, zriaďovacej listiny, 
a plnenia úloh stanovených v pláne prioritných úloh a činností. 

Podrobný rozpis nákladov na činnosti organizácie je uvedený v nasledovnej tabuľke: 
                      v Sk 

Činnosti/produkty 
organizácie 

Náklady na 
činnos ť/ 
produkty  
celkom 

 
Náklady kryté 
z prostr.  
štátneho 
rozpo čtu 

Náklady  

kryté 
z iných 
zdrojov 

Mzdové  
náklady z 
celkových 
nákladov  

Počet 
zames
t 
x/pozn
. 

Počet  

odprac. 
hod./rok 

Výpožičné služby 6 468 975,96 6 468 975,96 0 2 140 306,00 12,88 21181,39 

Študovne a kabinety 19 170 870,52 18 620 870,52 550 000,00 6 558 051,00 38,17 59312,59 

Medzikn. výpož. 
služby 

3 028 565,61 3 028 565,61 0 1 006 636,00 6,03 10207,50 

Referent.a porad.služ
by 

10 220 781,11 10 220 781,11 0 4 055 285,00 20,35 34025,50 

Reprografické služby 2 008 998,74 2 008 998,74 0 626 805,00 4,00 6270,70 

Doplň. fondov  knihy 3 515 747,80 3 143 760,80 371 987,00 1 466 455,00 7,00 11769,84 

Dopl. fondov  
periodiká 

3 862 300,09 3 862 300,09 0 1 485 238,00  7,69 12475,21 

Katalogizácia 3 350 005,41 3 350 005,41 0 1 314 775,00 6,67 10605,87 

Prev.  knižn.  skladov 17 633 986,49 17 633 986,49 0 5 188 100,00 35,11 54206,77 

Konz. a reštaur. 
dokum.  

3 093 858,07 3 093 858,07 0 1 184 374,00 6,16 10399,68 

Väzba, preväzba,    2 008 998,74 2 008 998,74 0 618 298,00 4,00 6403,83 

Digitalizácia 3 641 310,23 3 624 354,82 16 955,41 1 309 031,00 7,25 12232,44 

Súborný katalóg 6 559 380,90 6 559 380,90 0 2 637 503,00 13,06 19852,64 

Národ. agentúra 
ISSN 

2 410 798,49 2 410 798,49 0 1 135 463,00 4,80 7585,81 

Inf.a dok.str.  
UNESCO 

2 008 998,74 1 858 998,74 150 000,00 1 071 573,00 4,00 6619,27 

Depozit. knižn.NATO 1 004 499,37 928 345,32 76 154 ,05 530 270,00  2,00 3494,33 

Bibliogr. a výsk. čin. 4 404 729,75 4 404 729,75 0 1 798 968,00 8,77 14751,47 

Elekt.a autom. 
knižnice 

6 810 505,75 5 243 151,79 1 567 353,96 3 128 347,00 13,56 22896,16 

Riad,met., ekon. 
a prev. 

23 083 395,58 23 070 895,58 12 500,00 11 594 545,00 45,96 75796,75 

Multif. kult. centrum 3 159 150,53 3 159 150,53 0 1 591 279,00 6,29 10711,88 
Register kultúry 2 847 755,72 2 847 755,72 0 1 269 940,00 5,67 9640,94 

Spolu 
 

130 293 613,60 
 

127 548 663,18 
 

2 744 950,42 
 

51 711 242,00 
 

259,42 
 

420440,57 

 
x/ pozn.: Počet zamestnancov znamená priemerný evidenčný počet  fyzických osôb, zamestnaných 
v UKB v roku 2007, ktorým v priebehu roka 2007 bola vyplácaná mzda.  
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 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 130 294 tis. Sk väčší podiel mali priame 
náklady sumou 88 513 tis. Sk, z toho mzdové náklady sumou 50 958 tis. Sk, odvody 
do poisťovní sumou 17 072 tis. Sk a ostatné priame náklady sumou 20 483 tis. Sk. 
Nepriame náklady predstavovali sumu 41 781 tis. Sk. Na čerpaní nepriamych 
nákladov najväčší podiel mali náklady evidované na rozpočtovej položke 637 – 
Služby sumou 23 913 tis. Sk.  
 

 
Organizácia a riadenie 
 
 Úlohou vedenia knižnice bolo zabezpečiť plynulé plnenie úloh knižnice v súla-
de s jej poslaním, funkciami a plánom činnosti. Veľká pozornosť bola venovaná 
prezentácii knižnice na verejnosti, rozšíreniu knižničných služieb, zefektívneniu 
pracovných postupov. 

  Proces riadenia sa uskutočňoval prostredníctvom pravidelných porád vedenia, 
úsekov knižnice, zasadnutí kolégia, komisií a operatívnych porád.  

 V rámci  riadenia zohráva dôležitú úlohu vnútorná kontrolná činnosť, ktorá 
bola zameraná na zisťovanie súladu kontrolovaných skutočností s dodržiavaním 
všeobecne záväzných predpisov, schválenými limitmi, s uzatvorenými zmluvami 
alebo inými rozhodnutiami týkajúcimi sa verejných prostriedkov ako i na overenie ich 
účinného, hospodárneho a efektívneho použitia; ďalej na kontrolu plnenia opatrení 
na odstránenie zistených nedostatkov na základe vonkajších a vnútorných kontrol. 

 V uplynulom roku bolo vykonaných 6 vnútorných kontrol podľa plánu 
kontrolnej činnosti, 3 kontroly nad rámec schváleného plánu, 1 kontrola opatrení   
a vybavené boli 3 podnety. 

 Vonkajšie kontroly boli 2, so zameraním na   komplexnú protipožiarnu kontrolu 
v súlade s § 38 ods. 2 vyhlášky Ministerstva  vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 
Z. z. o požiarnej prevencii v znení vyhl. MV SR č. 591/2005 Z. z. (preveril sa celkový 
stav organizačného a technického zabezpečenia ochrany pred požiarmi v kontro-
lovanom subjekte) a na finančnú kontrolu hospodárenia s verejnými prostriedkami a 
nakladania s majetkom štátu za obdobie od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2006. 

 Medzi poradné orgány generálneho riaditeľa patrí Rada Univerzitnej knižnice 
v Bratislave, ktorá na svojom zasadnutí riešila zásadné otázky strategického rozvoja 
a koncepcie činnosti knižnice. Edičná rada UKB zasadala 2–krát a vyhodnocovala  
edičný plán a návrhy na edičný plán v nasledujúcom roku.  

 V roku 2007 bolo prijatých niekoľko zásadných dokumentov, interných príka-
zov, smerníc a iných materiálov dôležitých z hľadiska prevádzky a  ďalšieho rozvoja 
knižnice. 
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Dokumenty 

Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku UKB 

Knižničný poriadok Univerzitnej knižnice v Bratislave platný od  12. 9. 2007 

Cenník služieb a poplatkov UKB platný od 20. 9. 2007 

 
Interné smernice: 

č. 01/2007 na určenie postupov pri vzniku úrazu a nebezpečnej udalosti 

č. 02/2007 o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné účely UKB 

č. 03/2007 na určenie postupov pri vzniku úrazu a nebezpečnej udalosti 

č. 04/2007 o postupe pri uzatváraní dohôd o vykonaní práce 

č. 05/2007... zrušená 

č. 06/2007 o elektronickej evidencii dochádzky 

 
Príkazy generálneho riadite ľa: 

č. 01/2007 o zákaze fajčenia vo všetkých objektoch UKB 

č. 02/2007 na vykonanie inventarizácie peňažných prostriedkov v hotovosti v roku 
2007 

č. 03/2007 na postup písania smerníc a príkazov GR UKB  

č. 04/2007 na zriadenie protipožiarnych hliadok právnickej osoby pre jednotlivé 
objekty UKB  

č. 05/2007 na vykonanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok právnickej osoby 
pre všetky objekty UKB 

č. 06/2007 na usporiadanie inventarizačných rozdielov 

č. 07/2007 na vykonanie školenia všetkých zamestnancov UKB 

č. 08/2007 na vykonanie školenia vedúcich zamestnancov UKB 

oznam o zrušení príkazu GR č. 07/2007 a č. 08/2007 

č. 09/2007 na zriadenie hliadky prvej pomoci pre UKB 

č. 10/2007 Použitie generálnych kľúčov v mimoriadnej situácii 

dodatok č. 1 k príkazu generálneho riaditeľa č. 10/2007 – Použitie generálnych 
kľúčov v mimoriadnej situácii 

č. 11/2007 na vykonanie školenia všetkých zamestnancov UKB 

č. 12/2007 na vykonanie školenia vedúcich zamestnancov UKB 

č. 13/2007 na vykonanie komplexnej inventarizácie majetku organizácie 

 
Analytické materiály  

 V priebehu roka 2007 bolo vypracované veľké množstvo analytických mate-
riálov, z ktorých uvádzame len niektoré: výročná správa za rok 2006, plán prioritných 
úloh a činností na rok 2007, vyhodnotenie plnenia prioritných úloh a činností za rok 
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2006, odpočty plnenia vládnych programov a návrhy ich plnenia na ďalšie roky, 
vyhodnotenie medzinárodnej spolupráce, posúdenie pedagogickej dokumentácie – 
odbor konzervárstvo-reštaurátorstvo, analýza bezpečnosti informačných systémov, 
analýza nákladovosti dokončenia stavby “Projekt multifukčné kultúrne a knižničné 
centrum”, podklady pre koncepciu rozvoja informatizácie kultúry, podklady pre 
spoločnosť Centire na vykonanie procesného a profesného auditu v organizáciách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR a ďalšie. 

 

Činnosti organizácie 
 
Stále činnosti: 

• aktívna akvizičná činnosť týkajúca sa všetkých typov dokumentov z oblasti 
spoločenských a prírodných vied, budovanie fondu študovní, voľného výberu a 
príručných knižníc, 

• systematické zabezpečovanie úplnosti povinného výtlačku v zmysle platnej 
legislatívy, 

• 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, 

• komplexná starostlivosť o knižničný  fond, 

• 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,  

• koordinácia a kooperácia  činnosti všetkých zložiek UKB, 

• komplexné zabezpečenie organizácie ako prevádzkovateľa služieb pre verejnosť, 

• zabezpečenie právnej ochrany organizácie, 

• plnenie úloh v oblasti BOZP,  OP a CO, 

• organizovanie vedeckých, kultúrno-výchovných, vzdelávacích a spoločenských 
podujatí a výstav.  
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Sprístup ňovanie informácií 

  

 Tak ako v roku 2006, aj v roku 2007 sa na webovej stránke knižnice 
nachádzali tri formuláre na získanie informácií: 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 formulár pod názvom Napíšte nám 
vašu otázku, pripomienku a nápad a tretí formulár Otázky a odpovede je určený  
otázkam týkajúcim sa prevádzky knižnice. Začiatkom roku 2007 sa vystavila na 
stránke knižnice nová služba Spýtajte sa vašej knižnice a súbor odpovedí na 
najčastejšie otázky (FAQ). Z tejto adresy je prístup do nového webového sídla 
http://univerzitna.kniznica.info, ktoré je budované v duchu modelu Web 2.0 
a Knižnica 2.0. Služba Spýtajte sa vašej knižnice je spoločný projekt slovenských 
knižníc a na otázky čitateľov sa zamestnanci knižnice snažili odpovedať do 24, 
prípadne do 48 hodín. 

 

Služby knižnice   
 
V roku 2007 sa pokračovalo v začatom trende skvalitňovania knižničných 

služieb a racionalizácie pracovných postupov. Knižnica ponúka vlastné a externé 
zdroje. Rozvíjajú sa online referenčné služby, virtuálne služby, sprístupňovanie 
digitálnych knižníc, elektronické dodávanie dokumentov.  

 
Výpoži čné služby  

Nová organizácia výpožičných služieb sa osvedčila a zvýšila sa aj ich kvalita.  

V priebehu roka sa výpožičky z knižničných skladov vybavovali v pravidelných  
časových intervaloch. Dokumenty, ktoré sa nachádzali v provizórnych skladoch, boli  
pripravené na požičanie do 24 hodín, po dokončení sťahovania fondov do nových 
skladov sú dokumenty pripravené spravidla do dvoch hodín.  

Knihy, získané formou kúpy, daru a výmeny v rokoch 2001 až 2007, si mohli 
čitatelia vyhľadať sami vo voľnom výbere na 2. poschodí knižnice. Tento fond sa 
v roku 2007 doplnil o 2227 k. j. Počas výstavby skladov sa čiastočne odstránili dlhé 
intervaly medzi objednaním a získaním dokumentu a zvýšil sa záujem aj o doku-
menty, o ktoré bol v zatvorených skladoch malý záujem. V priebehu mesiacov 
február a marec sa uskutočnilo viacero prác spojených s prestavbou prevádzky 
voľného výberu kníh na 2. poschodí – fondu určeného na absenčné požičiavanie 
a fondu neviazaných periodík. Po dodaní zvyšných  regálov sa presťahoval fond 
neviazaných novín.  

 
Absen čné výpoži čné služby 

V priebehu roku 2007 sa prešlo na štandardný režim výpožičných služieb. 
Počas celého roka sa zjednocovali a skvalitňovali pracovné postupy  v knižničnom 
systéme VIRTUA (rezervácie výpožičiek a poradie rezervácií, nový postup pri žiadan-
kách a rezerváciách na dokumenty, vrátenie dokumentov do skladu a pod.). Od leta 
2007 dostávajú čitatelia mailovú správu, ktorá ich upozorňuje na skoré ukončenie 
výpožičnej lehoty a možnosť predĺženia výpožičky. Darí sa takto znižovať počet 
upomienok a zefektívniť kolobeh výpožičiek. Pre zlepšenie činnosti MVS sa začali 
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vystavovať preukazy na jednotlivé knižnice na Slovensku, zaregistrovalo sa spolu 36 
knižníc. Na základe Knižničného poriadku platného od 12. 9. 2007 sa zaviedla  tzv. 
7-dňová identifikačná karta čitateľa určená predovšetkým pre mimobratislavských 
a zahraničných čitateľov, ktorí chcú využiť knižničné služby len krátkodobo. Karta 
oprávňuje na využívanie  prezenčných služieb knižnice, po uplynutí 7 dní je čitateľ 
povinný kartu vrátiť a súčasne sa mu vráti záloha, ktorou ručil za identifikačnú kartu. 
Dokončila sa revízia príručiek oddelení knižnice. Straty kníh, ktoré sa v príručkách 
nenašli, sa  dali preveriť do knižničných skladov. 

V priebehu roka sa zaregistrovalo 7 321 nových čitateľov a 14 985 čitateľov si 
členstvo prolongovalo. Spolu má knižnica 22 306 zaregistrovaných čitateľov.  

 
Elektronické výpoži čky 

 

Absen čné výpoži čky spolu 154 238 

výpožičky (30-dňové) 93 790 

výpožičky prolongované 57 199 

výpožičky 7-dňové 1 668 

výpožičky prolongované 1 581 

  
Na výpožičky nevrátené v termíne sa priebežne čitateľom zasielali upomienky. 

Prvá a druhá upomienka sa posielala e-mailom, poštou, potom nasledovali 
riaditeľské výzvy a pokusy o zmier. Elektronickou poštou alebo tým, ktorí nemajú e-
mailovú adresu, sa klasickou poštou posielali upomienky na 38 745 k. j. Pred 
poslaním riaditeľskej výzvy sa čitateľom posiela e-mailová výzva a telefonuje sa im.  
Poslalo sa 468 riaditeľských výziev, 183 pokusov o zmier na 347 zväzkov.  Súčasne 
sa pripravilo 12 návrhov na vydanie platobného rozkazu na súdne vymáhanie na 17 
nevrátených dokumentov.   

Čitateľom sa určovali náhrady za stratené vypožičané dokumenty podľa zásad 
Knižničného poriadku UKB. Pokračovalo sa v odpisoch bez náhrady vypožičaných 
kníh, pripravili sa návrhy na odpis bez náhrad, na finančné náhrady a náhrady inými 
dielami v počte 146 zväzkov. 

 
 Prezenčné výpoži čné služby  

Čitatelia si požičiavajú knihy na prezenčné štúdium  na 1. poschodí, viazané 
periodiká si  čitatelia objednávajú a požičiavajú pri pulte na 2. poschodí.  

Podľa dohodnutého pracovného postupu sa všetky dokumenty, ktoré prišli 
výťahom zo skladov, triedili na druhom poschodí, pri pulte “viazané periodiká”, na 
absenčné a prezenčné výpožičky. Ďalej sa kontrolovalo, či sú dokumenty 
spracované elektronicky, či majú čiarový kód, či je pripísaná jednotka v holdingoch, či 
sú opatrené bezpečnostným kódom. Knihy, ktoré neboli elektronicky spracované, 
knihy, ktoré boli objednané cez naskenované katalógy alebo im chýbal čiarový kód 
a pod., sa pred požičaním presunuli na pracovisko rýchlej katalogizácie. V roku 2007 
sa pri pulte “viazané periodiká” overilo skoro 130-tisíc dokumentov a takmer polovica 



 21 

z nich bola zabezpečená bezpečnostnym kódom. Pri pulte “prezenčné výpožičky” sa 
spracovávali zase dokumenty určené do voľného výberu a tlačili sa tu  tzv. druhé 
signatúry. 

 Čitatelia si podali 173 852 elektronických žiadaniek na absenčné a prezenčné 
výpožičky kníh, 1 832 papierových žiadaniek na prezenčné výpožičky kníh  a 18 673 
žiadaniek na viazané periodiká.  

 V roku 2007 sa prezenčne požičalo 29 108 kníh, vybavilo 18 837 zväzkov 
viazaných periodík, nevybavených žiadaniek bolo 1 144.  

 
  Študovne a kabinety 

Študovne Univerzitnej knižnice v Bratislave sa nachádzajú v budovách na 
Ventúrskej, Michalskej a Klariskej ulici. 

Vo voľnom výbere na 1. poschodí a 
2. poschodí na Ventúrskej možno pre-
zenčne študovať knihy aj dokumenty 
prichádzajúce zo skladu, z príručnej kniž-
nice ako aj zo zahraničných knižníc – 
zbierok INFO USA, z Rakúskej knižnice, z 
Centra ruských štúdií a z Mamateyovej 
zbierky a od septembra 2007 aj z Britské-
ho centra.  Knihy zo zahraničných knižníc 
sa môžu požičať aj absenčne formou krát-
kej 7 - dňovej výpožičky. Výnimku tvorí 
fond knižnice Britského centra, kde je výpožičná lehota na absenčnú výpožičku 30 
dní. Zahraničné knižnice zabezpečujú prostredníctvom svojich špeciálnych zbierok 
nielen knižničné služby, ale sa podieľajú aj na propagácii toho teritória a krajiny, ktoré 
reprezentujú.                       
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V priebehu roku 2007 sa absenčne požičalo z Rakúskej knižnice 694 do-
kumentov, z Centra ruských štúdií 259 dokumentov, z INFO USA 1761 dokumentov 
a z Mamateyovej zbierky 545 dokumentov.  V júli 2007 získala knižnica fond knižnice 
British Council; UKB začala sprístupňovať tieto fondy od októbra 2007. Za tri mesiace 
pôsobenia si čitatelia požičali 1 910 dokumentov.   

INFO USA – Informačné a kultúrne centrum sprístupňuje 4482 dokumentov. 
Sú to   tlačené a elektronické dokumenty, včítane 143 filmov na DVD zameraných na 
americké štúdiá, výučbu anglického jazyka, kultúru a umenie, politiku, právo 
a demokraciu. Súčasťou fondu sú aj  publikácie produkované štátnou sférou určené 
na verejnú distribúciu. Na základe dohody sa INFO USA dopĺňa o najnovšiu literatúru 
podľa profilácie zbierky. V roku 2007 pribudlo do fondu 125 dokumentov. V priesto-
roch centra sú tri nové osobné počítače pre používateľov, dataprojektor, LCD 
televízor, DVD prehrávač a domáce kino. 
Zariadenie študovne a technické vybavenie 
financovala vláda USA a celá hodnota 
predstavovala okolo 200-tisíc Sk. 

V roku 2007 poskytovalo INFO USA 
okrem štandardných prezenčných a 
absenčných výpožičiek z príručnej knižnice 
aj referenčné služby, odborné konzultácie a 
poradenské služby. V jeho priestoroch sa 
pripravili 4 výstavky o dielach významných 
amerických osobností, výstavky na témy 
týkajúce sa amerických dejín a amerických 
reálií, podujatia ku Dňu vďakyvzdania a stretnutie učiteľov anglického jazyka pri 
príležitosti Týždňa slovenských knižníc. V spolupráci s Veľvyslanectvom USA sa 
uskutočnila jedna prednáška s vicekonzulom Veľvyslanectva Spojených štátov 
amerických na Slovensku na tému víz do USA a diskusia s bostonským režisérom 
a producentom Jaredom Katsiane spojená s premietaním jeho filmov. V priestoroch 
INFO USA sa uskutočnili aj videoprojekcie siedmich dokumentárnych a celove-
černých filmov. V novembri 2007 sa pod patronátom konzulátu USA konalo 
v Krakove školenie nových stredoeurópskych pracovníkov amerických kultúrnych 
a informačných centier „American Corners“. Z UKB sa školenia zúčastnil pracovník 
z INFO USA.  

Činnosť Centra ruských štúdií  sa zameriava na tých čitateľov, ktorí sa 
zaujímajú o Rusko, o ruský jazyk, literatúru, kultúru alebo históriu. Základnou 
myšlienkou tohto centra bolo šíriť kultúrne dedičstvo Ruska, prinášať informácie 
o tejto krajine, o politike, ekonomike, kultúre a ďalej propagovať ruský jazyk. V súčas-
nom období má centrum 1 354 titulov, je vybavené počítačom s ruskou klávesni-
cou, má aktivovaný prístup na ruské stránky a do databáz  ruských periodík, najmä 
mienkotvorných denníkov, s linkami na webové stránky týkajúce sa ruského politic-
kého, kultúrneho, verejného a vedeckého života. V priestoroch Centra, ale aj v cen-
trálnej hale knižnice pripravili pracovníci  5 menších aj väčšie výstavky o diele takých 
ruských literárnych osobností ako je Puškin a Konstantin Paustovskij. So záujmom 
sa stretli aj výstavky o ruských metropolách Moskve a Sant Peterburgu a o nových 
prírastkoch knižnice.  
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Rakúska knižnica obsahuje viac ako 5 061 titulov zameraných na rakúsku 
literatúru, kultúru, umenie, filozofiu, regionalistiku a jazykovedu. Fond knižnice tvorí aj 
zbierka periodík 31 titulov časopisov a videodokumentov. Rakúska knižnica sprístup-
ňuje aj publikácie produkované štátnou správou určené pre verejnú distribúciu. 
Ambíciou  knižnice je dopĺňať knižničný fond tlačenými a elektronickými dokumentmi 
a zabezpečovať online prístup do plných textov nielen zo spoločenských, ale aj 
prírodných vied. Okrem prezenčných a absenčných výpožičiek poskytujú konzultanti 
aj referenčné služby, odborné konzultácie a poradenské služby. Podrobné informácie 
o činnosti rakúskych knižníc, o projektoch a zaujímavých kultúrno-vzdelávacích 
podujatiach  sú na stránke „Rakúske knižnice v zahraničí“.  

V priestoroch Rakúskej knižnice a v centrálnej hale knižnice na Ventúrskej 
ulici sa uskutočnilo 5 výstaviek o významných rakúskych osobnostiach, ako Franz 
Grillparzer, Thomas Bernhard, Ludwig Wittgenstein, Arthur Schnitzler a Franz Werfel 
a 5 výstaviek na iné témy.      

Dôležitou aktivitou v minulom roku bolo stretnutie pracovníkov rakúskych 
centier na seminári „Podpora a sprostredkovanie literatúry v Rakúsku“, ktoré sa 
konalo vo Viedni. Na seminári sa zúčastnili 2 pracovníci z oddelenia konzultačných 
služieb.   

Odlišný charakter má Mamateyova zbierka . Ide o súkromnú knižnicu prof. 
Viktora Mamateya, syna signatára Pittsburgskej dohody, historika, ktorý celý život 
zasvätil výskumu európskych dejín 20. storočia, s dôrazom na stredoeurópske deji-
ny. Okolo 1 000 titulov predstavuje základnú literatúru týkajúcu sa stredoeurópskych 
a širšie aj európskych dejín. V roku 2007 sa zbierka doplnila o ďalšie diela.   

Najnovšou zahraničnou knižnicou v UKB je Britské centrum.  Úlohou Britské-
ho centra v UKB je sprístupňovanie knižničných dokumentov, šírenie  informácií 
o Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, pomoc pri získavaní 
informácií, podpora vzdelávania a organizovanie kultúrnych, vzdelávacích  a odbor-
ných podujatí pre odbornú a laickú verejnosť zaujímajúcu sa o anglický jazyk 
a britské reálie. Knižnicu Centra predstavuje takmer 7 000 dokumentov, diela klasic-
kých a súčasných, predovšetkým britských autorov, odborné a populárne periodiká  
v anglickom jazyku, nové tlačené a elektronické dokumenty. Okrem 5 000 kníh sa 
v knižnici Britského centra sprístupňujú aj videokazety, audiokazety, DVD a CD- 
ROM-y. Súčasťou britského daru boli 3 počítače, prehrávač na audiokazety, televízor 
a zariadenie do študovne. Okrem absenčných a prezenčných výpožičiek ponúka 
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Britské centrum kvalitné referenčné služby, odborné konzultácie a poradenské 
služby. Doteraz sa uskutočnili tri stretnutia čitateľského klubu „Readings group“. 

Vo všeobecnej študovni  je príručný fond stavaný podľa vedných odborov 
s voľným prístupom k literatúre. Fond obsahuje najmä encyklopédie v najrozšírenej-
ších jazykoch, príručkové diela univerzálneho zamerania, náučné, jazykové a prekla-
dové slovníky, slovníky cudzích slov, bibliografie, biografie, citačné registre, adresáre 
a pod. Poskytujú sa tu predovšetkým referenčné a poradenské služby. V letných 
mesiacoch prebiehala vo všeobecnej študovni revízia fondu, súčasne sa opravovali 
chybné lokácie a statusy. Študovňa je určená aj na štúdium dokumentov na krehkom 
papieri, dokumentov s osobitým režimom výpožičiek a na štúdium výpožičiek 
získaných prostredníctvom medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby.  

Vo voľnom výbere na 2. poschodí  je vystavených 1 807 titulov domácich 
i zahraničných bežných ročníkov periodík, ktoré sa požičiavajú len prezenčne. 
Nevystavené tituly a ročníky sa môžu 
objednať. Čitateľom slúži počítač s CD 
a DVD mechanikou na štúdium 350 titulov 
elektronických dokumentov, ktoré sú 
prílohami periodík. Konzultanti priebežne 
pripravovali a aktualizovali zoznamy titu-
lov periodík, usporiadané abecedne 
a vecne, ktoré sa nachádzajú vo voľnom 
výbere, zoznam titulov periodík, ktoré si 
treba objednať z príručných skladov 
a zoznam CD a DVD, ktoré sú prílohami 
periodík. Čitatelia si požičali viac ako 156 
elektronických dokumentov. V priemere tieto služby využije denne okolo 310 
čitateľov.  

Zamestnanci okrem odborných konzultácií, priebežného ukladania a mesač-
ného kompletovania denníkov, kompletovania ročníkov, zaraďovania a sprístupňo-
vania nových titulov, pripravili do väzby 1 700 titulov. Zaevidovali 24 435 čísel pe-
riodík a pridelili im lokačnú značku.  

Začiatkom  roku  2007  sa  uskutočnila  zásadná reorganizácia priestorov na 
2. poschodí. Pre potreby preventívnej digitalizácie sa uvoľnila jedna miestnosť 
voľného výberu. Súčasne sa presťahovala veľká časť fondu, signatúry 30.D. do 
priestorov po uvoľnených periodikách. Nová organizácia si vyžiadala aj niekoľko 
malých stavebných úprav.  Do jednej z miestností sa umiestnila nová PC študov ňa, 
ktorá bola slávnostne otvorená počas 
Týždňa slovenských knižníc. V študovni je 
24 pracovných staníc. Čitatelia okrem inter-
netu, sieťových zdrojov licencovaných pre 
knižnicu, môžu využívať aj produkty Micro-
soft Office ako Word, Excel, PowerPoint; 
výsledky vyhľadávania alebo práce v prog-
ramoch Office si môžu uložiť na disketu, 
USB kľúč alebo prostredníctvom služby 
vytlačiť  za  poplatok.  Študovňu  navštívilo 
2 338 čitateľov. V doobedňajších hodinách 
študovňa slúži na školenia a inštruktáže pre 
čitateľov,  pracovníkov knižnice a knihovníkov z iných knižníc. Od otvorenia študovne 
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sa uskutočnilo 15 podujatí, školení, prezentácií a inštruktáží pre zamestnancov   
knižnice, pre knihovníkov, ale aj  inštitúcie rezortu kultúry, zameraných najmä na 
nový knižničný systém a na využívanie databáz a elektronických zdrojov. Boli to 
napr. školenia pre inštitúcie spolupracujúce na súbornom katalógu periodík, školenia 
so zameraním na elektronické spracovanie periodík, na prácu s databázami EBSCO, 
Proquest, Ulrich alebo tzv. Poškola, ktorú organizujú členovia Spolku slovenských 
knihovníkov.   

Študov ňa mikrografických dokumentov  sa nachádza vo voľnom výbere 
periodík na 2. poschodí. Sprístupňujú sa v nej 
mikrografické dokumenty – mikrofilmy a mikro-
fiše. Mikrografické dokumenty je možné 
študovať prezenčne – prostredníctvom 4 číta-
cích prístrojov na mikrofilmy a 2 čítacích 
prístrojov na mikrofiše. 1 541 používateľov si 
požičalo 4 552 dokumentov. Z mikrografických 
dokumentov je možné vyhotoviť tlačené kópie. 
Pracovníci vytlačili 187 strán na svojom zaria-
dení a 689 dokumentov sa vybavilo prostred-
níctvom skenovacieho zariadenia.  

V  študovni elektronických dokumentov  je záujemcom k dispozícii 36 voľne  
prístupných počítačov s pripojením na internet s možnosťou využívania licenco-
vaných bibliografických a plnotextových elektronických prameňov, voľne dostupných 
databáz ako aj skúšobných prístupov do rôznych iných 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. Do fondu pribudlo 737 
elektronických dokumentov. Študovňu navštívilo 26 965 čitateľov, ktorí si požičali 
z príručného fondu 678 dokumentov. Pracovníci študovne počas celého roka 
preposielali čitateľom aj kópie dokumentov, ktoré si  naskenovali na samoobslužnom 
skeneri.  

V študovni zvukovoobrazových doku-
mentov  je vystavených 2 438 titulov. V roku 
2007 ju navštívilo 2 316 čitateľov, ktorí si požičali 
2 591 titulov.  

V letných mesiacoch sa otvorila v Liszto-
vej záhrade letná čitáreň. K dispozícii boli dva 
stoly so slnečníkmi a  12 stoličiek.  

Počas uzavretia automatizovaného kniž-

niného systému VIRTUA sa uskutočnila 
revízia všetkých fondov v príručných 
knižniciach spojená s očistou fondov a re-
gálov. Súčasne sa presťahoval fond 
knižnice PEN z Klariskej do priestorov na 
Michalskú ulicu, počas letných prázdnin sa 
okódoval bezpečnostnými páskami a prip-
ravil sa na ďalšie spracovanie. Súčasne sa 
čiastočne pripravil na sťahovanie fond 
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drobných tlačí; revízia a spracovanie tohto fondu bude úlohou, ktorá sa bude riešiť 
dlhodobejšie.   

 V roku 2007 navštívilo hudobný kabinet  1 754 návštevníkov, ktorí si pre-
zenčne vypožičali 3 648 zvukových a zvukovoobrazových dokumentov. V študovni je 
20 študijných a posluchových miest a 1 
miesto k prezentácii zvukovoobrazových 
dokumentov. Návštevníkom je k dispozícii 
k prezenčnému štúdiu muzikologická lite-
ratúra, hudobné periodiká, partitúry hu-
dobných diel. Konzultačná služba prie-
bežne poskytovala bibliograficko-infor-
mačné služby osobne, telefonicky 
a elektronickou poštou. Pracovníci zabez-
pečili čitateľom reprografické služby 
a sprostredkovali podľa požiadaviek aj 
digitálne kópie printových dokumentov.  
 
 V študovni kabinetu rukopisov, starých a vzácnych t lačí čitateľom 
s bádateľským listom pripravovali a poskytovali dokumenty a konzultačné služby. 
Počet návštevníkov v minulom roku bol 271, z toho 211 domácich a 22 zahranič-
ných. Poskytnutých bolo 155 bibliografických a faktografických  informácií, a to osob-
ne, písomne aj telefonicky a 49 konzultácií z oblasti knižnej kultúry.   

 Počet prezenčných výpožičiek bol 139, z toho staré tlače 36, rukopisy 82 a 
príručná literatúra  21. Študovňu navštívilo 22 exkurzií (186 osôb). 

 V kabinete rukopisov starých a vzácnych tlačí sa uskutočnilo 8 interných 
výstaviek, ktoré navštívilo 399 osôb.   

 Informa čné a dokumenta čné stredisko UNESCO  poskytovalo konzultačné 
a reprografické služby v študovni strediska. Študovňu navštívilo v uplynulom roku  
291 čitateľov a uskutočnilo sa 667 výpožičiek. 

 Depozitná knižnica NATO  ponúka literatúru z oblasti medzinárodných 
vzťahov, obrany a bezpečnosti. V študovni sú k dispozícii monografie, periodiká, ako 
aj elektronické dokumenty z produkcie domácich a zahraničných vydavateľov, 
Organizácie Severoatlantickej zmluvy v Bruseli, Inštitútu EÚ pre bezpečnostné 
otázky v Paríži a Akadémie obrany NATO v Ríme. Vyčlenený priestor majú aj 
novinky z produkcie Ministerstva obrany SR.  

 Knižnično-informačné služby depozitnej knižnice NATO využilo v priebehu 
minulého roka 532 používateľov, ktorí si požičali 1967 dokumentov. Najväčší nárast 
zaznamenalo využívanie elektronických  dokumentov špecializovaných zahraničných 
databáz. 

 Zamestnancom UKB vo veľmi obmedzenej miere poskytovalo výpožičky 
priamo oddelenie periodík . V uplynulom roku bolo uskutočnených 915 výpožičiek. 
Pre potreby čitateľov vo voľnom výbere periodík bolo zo skladu zrealizovaných 1 630 
výpožičiek na žiadanky.  

   Odbor knižni čných fondov  sa tak ako po minulé roky, aj v roku 2007 
podieľal na realizácií výpožičného procesu a zrealizovaných bolo 1 062 služobných 
výpožičiek.  
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 Medziknižni čná výpoži čná služba a medzinárodná medziknižni čná 
výpoži čná služba  

 V roku 2007 oddelenie vybavilo celkovo 6 057 žiadaniek na MVS a MMVS (na 
3 549 kníh a 4 213 článkov), 1 299 žiadaniek sa vybavilo poskytnutím písomnej infor-
mácie alebo sa vrátili  na spresnenie a 261 sa postúpilo do inej knižnice. Negatívne 
vybavených žiadaniek bolo len okolo 40. 

 

Štatistika MVS a MMVS za rok 2007 

   Spolu: 

MVS iným knižniciam z fondu UKB Knihy objednané 1849 

 Články objednané 2091 

  počet dodaných strán 14931 

MVS z iných knižníc Knihy objednané 253 

 Články objednané 131 

  počet dodaných strán 1306 

MMVS iným knižniciam Knihy objednané 63 

 Články objednané 37 

  počet dodaných strán 347 

MMVS z iných knižníc Knihy objednané 1384 

 Články objednané 1954 

  počet dodaných strán 12632 
  

Systémom elektronického dodávania dokumentov sa pre knižnice (organizácie) 
vybavilo 1 409 žiadaniek a pre individuálnych žiadateľov 19 žiadaniek zo SR a 22 zo 
zahraničia.  

Oddelenie MVS navštívilo 1 821 registrovaných používateľov UKB.  

 Slovenská národná knižnica v roku 2007 odstúpila od zakúpenia modulu 
MVS/ILL. Preto oddelenie MVS  v spolupráci s ďalšími oddeleniami UKB pripravilo 
registráciu knižníc v systéme VIRTUA. V priebehu roku 2007 sa zaregistrovalo 36 
knižníc. Nový pracovný postup umožňuje objednávať knižniciam dokumenty pre 
potreby MVS priamo z katalógu UKB bez nutnosti zadávania elektronickej alebo 
klasickej žiadanky a tiež možnosť online prolongácie dokumentov podľa potreby. 
Výpožičky kníh pre potreby MVS sa od mája 2007 objednávajú zo skladov UKB 
zásadne len elektronicky. 

V spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou v Martine sa aktualizovali 
zásady medziknižničnej výpožičnej služby a zásady medzinárodnej medziknižničnej 
výpožičnej služby. Zásady sa vystavili na www  stránke obidvoch knižníc. Na základe 
plnenia úloh, ktoré vyplývajú z funkcie národného centra pre MMVS, sa zozbierali 
štatistické údaje z knižníc SR.  
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Najdôležitejším projektom oddelenia je rutinná prevádzka elektronického 
dodávania dokumentov EDO. Služba prebiehala v spolupráci s ďalšími oddeleniami 
knižnice (oddelením digitalizácie fondov a oddelením prezenčných služieb). Služba 
sa rozšírila aj pre individuálnych používateľov UKB a v najbližšej budúcnosti sa 
predpokladá jej ďalší rozvoj a rozpracovanie. Výsledky projektu a vlastnej prevádzky 
boli  prezentované  na  pracovnom  seminári  na  tému  e-služby,  organizovanom  
31. 1. 2007 v spolupráci s Krajskou pobočkou Spolku slovenských knihovníkov 
Bratislavského kraja a úsekom automatizácie a integrácie. Seminár sa uskutočnil 
v rámci cyklu seminárov Nové vlny v knižničných službách. Zástupkyňa oddelenia sa 
zúčastnila pracovného stretnutia s poskytovateľom softwéru MyBib EDOC v Lipsku. 
Poskytovateľ urobil súčasne upgrade systému na dodanie dokumentov. 

Rozvíjali sa a hľadali nové možnosti foriem práce a kooperácie so slovenskými 
a zahraničnými inštitúciami. Pracovníčky oddelenia sa zúčastnili odborných a pra-
covných seminárov a konferencií, ktoré im umožňovali získavať odborné vedomosti 
potrebné pre prácu v oddelení ako aj nadväzovať pracovné kontakty s kolegami zo 
spolupracujúcich inštitúcií. Na odborných podujatiach boli zároveň prezentované aj 
výsledky vlastných odborných činností oddelenia na tému medzinárodnej medzi-
knižničnej výpožičnej služby. Na 8. zasadnutie národnej komisie pre služby, ktoré sa 
uskutočnilo v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave, sa pripravili podklady pre návrh 
nových zásad MVS. Nové znenie zásad vyplýva z praxe knižníc pri objednávaní 
výpožičiek MVS prostredníctvom elektronických katalógov. Nové zásady sú platné od 
21. 7. 2007 a významne ovplyvnia aj znenie pripravovanej vyhlášky o MVS a MMVS. 
Vedúca oddelenia MVS pripravila na zasadnutie komisie príspevok na tému 
Bezhotovostné platby v rámci MVS a MMVS alebo plnenie potrieb čitateľov v me-
niacom sa užívateľskom prostredí.  

 V rámci webovej stránky UKB oddelenie MVS budovalo vlastnú  sekciu, ktorá 
sa pravidelne dopĺňala a aktualizovala. Jej prostredníctvom oddelenie mohlo posky-
tovať 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 
potrebné informácie o ďalších knižniciach na Slovensku, poskytujúcich MMVS do 
zahraničia. Špeciálna elektronická žiadanka umožňuje aj objednávky elektronického 
dodávania dokumentov z fondov UKB.  

Riešil sa rad úloh a problémov spojených s vyhláškou o MVS a MMVS, s orga-
nizáciou, financovaním a zásadami fungovania medzinárodnej MVS v Slovenskej 
republike.  
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 Referenčné a poradenské služby 

  Konzultanti v priestoroch čitateľských 
katalógov a pri centrálnom informačnom pulte 
zabezpečujú prvý kontakt s čitateľom knižnice, 
poskytujú informácie o knižnici, o jej službách, 
katalógoch  o literatúre vo fondoch knižnice a 
radia ako vyhľadávať dokumenty z elektronic-
kých katalógov a klasických lístkových kata-
lógov.  Priamy kontakt so zamestnancami 
kniž-nice majú čitatelia aj pri každom pulte, 
ktoré sú v rámci voľných výberov, pri pultoch 
určených na prezenčné a absenčné 
požičiavanie doku-mentov a v študovniach a kabinetoch. V treťom štvrťroku sa na 8 
termináloch v čitateľských katalógoch sprístupnil okrem katalógov UKB aj internet, čo 
bolo zo strany čitateľov prijaté veľmi pozitívne. Internet využívajú čitatelia za pomoci 
konzultantov predovšetkým na vstup do portálov a pri vyhľadávaní dokumentov 
v iných knižniciach, katalógoch  a v databázach.  

 Pracovníci odboru knižničných služieb poskytli 9 372 ústnych a písomných 
bibliografických a lokačných informácií. Knižnica ďalej pokračovala v tradícii pred-
nášok o knižnici a jej službách spojených s exkurziou do knižnice. Čitatelia 
a návštevníci knižnice sa počas týchto praktických hodín oboznamujú s tým, aké 
dokumenty má knižnica vo svojom fonde, kde sa dajú získať informácie, ako sa dajú 
dokumenty objednať, kde sa nachádzajú jednotlivé pracoviská a aké poskytujú 
služby. V roku 2007 sa uskutočnilo 87 exkurzií väčších, či menších skupín poslu-
cháčov univerzít, stredných škôl, domácich a zahraničných knihovníkov, informač-
ných a kultúrnych pracovníkov (spolu 1385 účastníkov). Exkurziu po knižnici s pod-
robným výkladom o lokácii pracovísk, ich zameraní a niektorých pracovných postu-
poch absolvuje aj každý nový zamestnanec knižnice. Zároveň pre verejnosť 
organizuje knižnica 1-krát týždenne exkurzie po knižnici s výkladom o jej službách. 
Účastníkom odborných podujatí, na ktorých sa podieľa knižnica, je vždy ponúknutá 
možnosť prehliadky knižnice s odborným sprievodom. 

  Referenčné a odborné konzultácie poskytujú aj ďalšie špecializované odde-
lenia v rámci svojich študovní alebo priamo na pracoviskách. 

 
 Informa čné služby 

 Priebežne sa dopĺňala nová webová stránka knižnice o všetky najaktuálnejšie 
informácie týkajúce sa knižničných služieb. Na hlavnej stránke knižnice pribudla nová 
služba Spýtajte sa vašej knižnice so súborom odpovedí na najčastejšie otázky 
(FAQ). Priebežne sa aktualizovalo 29 typov inštruktážnych letákov a informácií, ktoré 
sú k dispozícii čitateľom na určených miestach a sú vystavené aj  na webovej stránke 
knižnice.  

Priamy kontakt s čitateľom pri poskytovaní informačných a referenčných 
služieb (osobný a telefonický) zabezpečujú konzultanti v čitateľských katalógoch, 
služba pri informačnom pulte a konzultanti vo všeobecnej študovni. Práve v  tejto 
študovni sa sústredil okrem fondu všeobecných encyklopédií a slovníkov fond bývalej 
bibliografickej študovne, teda fond biografií, bibliografií a príbuzných fondov.  
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Vo všeobecnej študovni si čitatelia za asistencie zamestnancov študovne 
môžu urobiť rešerš z národných bibliografií, ale aj plnotextových a bibliografických 
databáz, ktoré knižnica získala do svojho fondu a z iných voľne prístupných zdrojov. 
Zamestnanci robia rešerše aj z citačných indexov. V roku 2007 sa takto vypracovalo 
v spolupráci s čitateľom 42 citačných rešerší a 3 479 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. Vstup 
na internet zabezpečujú aj stanice v PC študovni a 8 staníc v čitateľských kata-
lógoch. 

 
 Reprografické služby 

     Kópie z poškodených dokumentov, dokumenty staršieho dáta z papierových 
výstupov z mikrofilmov a digitalizovaných dokumentov vyhotovujú zamestnanci odde-
lenia reprografických služieb na kopírovacích strojoch s obsluhou. Ostatné bežné 
dokumenty si čitatelia knižnice vyhotovujú sami na samoobslužných strojoch. 

 

Vyhotovené kópie v r. 2007 v ks /A4/ 585 013 

z toho 

pre UKB s obsluhou 118 041 

pre čitateľov s obsluhou 165 135 

 

na samoobslužných strojoch 287 520 

 

 Do pokladne UKB bolo za reprografické služby v roku 2007 odvedených 
626 929 Sk. Na malotirážnom tlačiarenskom stroji sa vytlačilo 97 805 listov A4. Boli 
to prevažne publikácie edičného plánu, oznamovacie a propagačné letáky, knižničný 
poriadok a pod. 

   Systém skenovania a dodávania dokumentov z fondov UKB je súčasťou 
medziknižničnej výpožičnej služby a prezenčných služieb. Prevádzka systému   
prebiehala na dvoch pracoviskách. Prvé je  samoobslužné skenovacie pracovisko 
Scan&Go. Druhé pracovisko slúži pre potreby MVS, na skenovanie poškodených 
dokumentov a na skenovanie novín a iných periodík.  

 Väčšina objednávok knižníc v SR na články z periodík, ktoré má UKB 
v svojom fonde, sa realizovala prostredníctvom nového systému pre elektronické 
dodávanie dokumentov EDO. Reprografické služby poskytovalo aj oddelenie multi-
mediálnych dokumentov. Spolu sa vytlačilo 187 papierových kópií z mikrofilmov na 
zariadení, ktoré patrí oddeleniu. Ďalších 689 kópií sa vytlačilo na skenovacej linke.  
Tlačené výstupy prác v programoch Office z internetu  si môžu čitatelia v PC 
študovni  prostredníctvom služby vytlačiť za poplatok. Vytlačilo sa 2 675 strán. 
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 Čitatelia, ktorí si chcú nasnímať dokumenty vlastnými prístrojmi, predložia 
žiadosť vedúcemu služieb. Takto si čitatelia odfotili 512 dokumentov, spolu 25 975 
strán. 

Reprografické služby poskytoval  pre svojich čitateľov aj hudobný kabinet i 
kabinet rukopisov starých a vzácnych tlačí. V informačnom a dokumentačnom 
stredisku UNESCO sa vytlačilo  674 strán  a v  depozitnej knižnici NATO 1 838 strán. 

 
 Propaga čné služby 

          V priebehu roka 2007 sa zásadným spôsobom zmenila kvantitatívna i kvali-
tatívna podoba propagácie podujatí v priestoroch UKB, vzdelávacie a kultúrno-
spoločenské aktivity organizácie sa stali pravidelnou súčasťou ponuky príslušných 
printových médií. 

 Zamestnanci knižnice pripravili viacero propagačných materiálov k jednotlivým 
akciám a podujatiam. Svoju činnosť propagovali prostredníctvom publikačnej 
a prednáškovej činnosti (viď prílohy č. 2. 3.), o aktivitách knižnice sa možno 
dozvedieť z prílohy č. 4.  

 V  rámci  Týždňa  slovenských  knižníc,  knižnica usporiadala rad rôznorodých 
a širokospektrálnych odborných podujatí pre laickú aj odbornú verejnosť. 

 S ročným bilancovaním knižnice sa mala možnosť verejnosť oboznámiť na 
verejnom odpočte, ktorý sa uskutočnil 15. 5. 2007. 

 

Knižni čné fondy a ich dopl ňovanie 
 
 V kalendárnom roku 2007 bolo na doplňovanie knižničného fondu vyčlenených 
5 000 000 Sk a grantom na nákup informačných zdrojov bolo pridelených ešte 1 800 
tisíc Sk. Akvizičná komisia, ktorá sa stretla  v tomto roku 49 krát, vyberala za to 
knihy, periodiká, databázy, hudobné dokumenty, multimediálne dokumenty domácej 
a zahraničnej produkcie, pričom vychádzala z danej ponuky trhu a dodržiavala 
stanovenú profiláciu knižničného fondu.  Priebežne sa vykonával výber a návrh na 
nákup českých a zahraničných kníh štandardným spôsobom z vydavateľských 
ponukových zoznamov alebo kníhkupeckých katalógov. Priamy výber bol realizovaný 
aj  z každoročných  predajných  výstav  –  Slovart  "Academia,  jar  2007", Slovart 
"Academia, jeseň 2007” a Bibliotéka 2007.  

 Zvlášť bol vykonaný výber monografickej literatúry z nemeckého a ruského 
knižničného  daru.  

 Z vyčlenených finančných prostriedkov bolo čerpaných 40 % na kúpu kníh, 
41,1 % na časopisy, 11,2 % na databázy, 4 % na dokumenty hudobného kabinetu, 
1,2 % na multimediálne dokumenty a 2,5 % na medzinárodnú výmenu dokumentov. 

Prírastok kníh je 18 559 knižničných jednotiek, čo je o 21,5 % viac ako 
v minulom roku a o takmer 14 % viac ako priemerný prírastok kníh za obdobie rokov 
2000 až 2006. Nárast je pri povinnom výtlačku (o 27%), pri kúpených knihách (o viac 
ako 50%);  pokles sa prejavil najmä pri výmene dokumentov (viac ako 57 %) a z časti 
pri daroch (o 10  %). 

Špeciálnym režimom sa doplňuje OSN, UNESCO a NATO. 
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Situácia na knižnom trhu umožnila vybrať zo slovenskej produkcie  1 100 kníh 
(predstavuje to 17,5% z titulov získaných povinným výtlačkom, ktoré vo veľkej miere 
mapujú ročnú produkciu kníh na Slovensku), 1 000 zahraničných kníh a 147 českých 
dokumentov, ale české knihy boli doplňované ešte samostatným financovaním z 
projektu. Počet kníh získaných kúpou tak oproti minulému roku vzrástol o viac ako 
polovicu. 

Najväčším prírastkom kníh bol opäť povinný výtlačok získavaný podľa zákona 
č. 535/2003 Z. z. a činí z celkového prírastku kníh 68,4 %. Tento prírastok vzrástol 
v porovnaní s minulým rokom o 27% a v porovnaní s priemerom za posledných 
sedem rokov je vyšší o cca o 15%. Urgovali sme  957 titulov (15% z celkového počtu 
titulov PV) u 498 vydavateľov s úspešnosťou získaných titulov 116 %, keďže nám 
dodali tituly urgované v predchádzajúcom období, ale zároveň nám stále ostávajú 
tituly nedodané a niektoré nedodateľné, kde príčinou nedodania je najmä: adresát 
neznámy, strata knihy na pošte, knihy sú rozobrané či firma alebo vydavateľstvo 
zanikli.  

Jednou z foriem získavania dokumentov ostáva medzinárodná výmena 
publikácií, ktorá prechádza nepretržite prehodnocovaním reciprocity u výmenných 
partnerov. Prioritným zameraním je výber takých dokumentov, ktoré spĺňajú 
podmienky profilácie knižnice a majú odbornú výpovednú hodnotu, čím sa znížil 
prírastok z dlhodobejších 3 %  na 0,6 %.  

 Významným prírastkom, takmer 15 %, sú knižné dary od jednotlivcov, ale aj  
inštitúcií a nadácií, domácich i zahraničných. Bohatý príspevok je najmä od  nemec-
kej nadácie Menschen und Bücher – Deutsche Bibliotheksinitiative für Mittel und 
Osteuropa. Tento knižný dar realizujeme tretí rok v hodnote cca 5 000 eur ročne 
a získavame tak pre knižnicu podľa vlastného výberu knihy nemeckej produkcie z 
oblasti prírodných, ale najmä spoločenských vied. V tomto kalendárnom roku bolo 
získaných 137 titulov v sume takmer 8 000 eur.  

Druhý rok sa na pôde našej knižnice realizoval projekt vzájomnej prezentácie 
kultúrnych aktivít v zahraničí v zmysle dohovoru ministrov kultúry Českej republiky 
a Slovenskej republiky, na základe ktorého sa buduje u nás fond českej produkcie 
kníh a diel na iných nosičoch a v Národnej knižnici Českej republiky v Prahe sa 
doplňuje fond slovenskej knižnej produkcie. Tento kalendárny rok Ministerstvo kultúry 
ČR na české tituly  pre nás vyčlenilo sumu 300 000 Kč, čo je v porovnaní s minulým 
rokom o 100 000 Kč menej. Celkovo sme obohatili náš knižničný fond o 838 kníh, 32 
notových a 22 multimediálnych dokumentov českej produkcie a vyčerpali sme so 
súhlasom českého partnera 302 093 Kč. Ministerstvo kultúry SR vyčlenilo na tento 
projekt  tak ako v minulom roku 550 000 Sk, z čoho sme realizovali nákup pre 
Národnú knižnicu ČR v celkovej výške 459 012 Sk. Nižšia pridelená finančná čiastka 
zo strany MK ČR bola určitou nevýhodou, ale  termín odsúhlasenia čiastky  MK ČR 
až v júli posunul celú realizáciu do 4. štvrťroku a vytvoril časový stres pri práci so 
samotnými objednávkami a najmä faktúrami. 

Na základe zmluvy o pridelení grantu uzatvorenou medzi British Council 
a Univerzitnou knižnicou v Bratislave, bola poskytnutá čiastka 372 000 Sk na nákup 
nových materiálov týkajúcich sa výučby a štúdia angličtiny, súčasnej britskej literatúry 
a životného štýlu. V zmysle zmluvy bolo zakúpených 631 kníh a multimédií, ktoré sú 
spracované v knižnično-informačnom systéme a sú k dispozícii v Britskom centre 
knižnice. 
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Osobitným spôsobom boli získané pre knižnicu knihy z deblokácie dlhu Ruskej 
federácie, ktorý bol z poverenia vlády SR realizovaný prostredníctvom Centra 
vedecko-technických informácií SR. Z poskytnutého výberu sme získali do fondu 304 
titulov hodnotných ruských kníh najmä z histórie, umenia, spoločenských vied či 
architektúry  v celkovej hodnote 259 241 Sk.  

Akvizícia elektronických dokumentov bola realizovaná v spolupráci s elektro-
nickým knihovníkom. Zabezpečilo sa obnovenie licencie pre databázy na CD ROM-
och, resp. DVD ROM-och, konkrétne ASPI a Česká národná bibliografia. Obnovené 
bolo aj predplatné portálu ISSN a databázy ZDB, ktoré sú získavané pre oddelenie 
súborných katalógov. Pre OSK licencujeme tiež databázu Ulrichsweb.com, ktorá je 
od roku 2006 sprístupňovaná online a  pre celú UKB bez obmedzenia súčasných 
vstupov. Obnovili sme online plnotextové databázy SpringerLink, ProQuest 5 000 
International (bez rozšírenia o PQ Biology Journals), Library Press Display. Novou 
online databázou v roku 2008 bude C.E.E.O.L. – Central and Eastern European 
Online Library. 

Nepretržite sa venujeme prieskumu využívania databáz, čo viedlo k rozhod-
nutiu neobnoviť vyššie uvedenú kolekciu ProQuest Biology Journals. Voľne prístupné 
alternatívy a nedostatočné využitie licenovaných bibliografických CD ROM databáz je 
dôvod, prečo sme sa rozhodli neobnoviť predplatné na CD ROM databázy BookData 
(BookFind) a DNB.   

Používatelia UKB majú k dispozícii i databázy EBSCO, Web of Knowledge a 
Memoria Project, ktoré nie sú financované UKB. Zároveň majú možnosť využívať 
prístup k elektronickým časopisom službou EZB, v ktorej je okrem licencovaných 
titulov UKB prístup k množstvu voľne dostupných vedeckých časopisov. 

Prehľad prírastkov kníh za roky 2005-2007 

Rok Povinný výtla čok Kúpa, dom., zahr. Výmena Dary Ročný prírastok 

2005 11 100 1 842 600 5 513 19 055 

2006 10 000 1 772 442 3 554 15 768 

2007 12 700 2 795 211 2 746 18 452 

 

Prírastky kníh sú uvedené bez depozitu OSN a UNESCO, depozitu NATO, 
náhrad a dizertácií. 

Zamestnanci oddelenia periodík zaevidovali 2 743 titulov periodík, ktoré kniž-
nica získavala v 4 597 exemplároch. Periodiká z územia Slovenska predstavujú 2 
096 titulov (3 927 exemplárov) a zo zahraničia 647 titulov (670 exemplárov). Povinný 
výtlačok reprezentuje 1 714 novín a časopisov a 382 ročeniek. Pre potreby čitateľov 
a pracovníkov knižnice sa dokupovalo 29 titulov z domácej produkcie v 35 exemplá-
roch. České periodiká získané kúpou predstavujú 251 titulov (258 exemplárov); 54 
titulov bolo získaných darom a 1 titul výmenou (spolu 69 exemplárov). Ostatné 
zahraničné periodiká získané kúpou tvoria 116 titulov, darom 65 titulov a výmenou 
160 titulov, čo predstavuje 343 exemplárov.  

V priebehu roka sme zaevidovali 65 244 jednotlivých čísiel periodík, ktoré sme 
distribuovali podľa miesta určenia. Skoro všetky zahraničné časopisy a veľká časť 
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slovenských časopisov sa po zaevidovaní odsúva do voľného výberu. Zostávajúci 
konzervačný exemplár sa dočasne ukladá do skladu bežného ročníka. Do evidenčnej 
kartotéky periodík sme založili 380 nových kariet. 

Nakoľko sa snažíme získať PV v čo najväčšej úplnosti, museli sme realizovať 
646 reklamácií (písomných, telefonických a prostredníctvom e-mailu), čo predstavuje 
reklamovanie 2541 čísiel. Zahraničné periodiká získavané kúpou sme reklamovali 
43krát, pričom sme požadovali 86 nedodaných čísiel. 

S kúpou periodík sú spojené objednávky a faktúry za periodiká. Vzhľadom 
na to, že väčšina objednávok je trvalého charakteru, uskutočnili sme 6 objednávok 
na nákup periodík a 18 objednávok na väzbu periodík. V knihe faktúr sme zare-
gistrovali 91 faktúr a dobropisov, ktoré sme pred ich odsunom do učtárne overili. 

Oddelenie naďalej spolupracovalo v poskytovaní informácií a evidenčných 
kariet s NA ISSN a OSK. Denne spolupracujeme s konzultantkami vo voľnom výbere 
časopisov. Pre čitateľov vo voľnom výbere časopisov sa uskutočnilo 1 630 výpožičiek 
na periodiká, ktoré sa v knižnici nachádzajú iba v jednom exemplári a sú uložené 
v sklade bežného ročníka v oddelení periodík. 

 

Prehľad prírastkov periodík za roky 2005-2007 

Rok Povinný výtla čok Kúpa, dom., zahr. Výmena Dary Ročný prírastok 

2005 3 670 810 390 917 5 787 

2006 4 870 806 180 557 6 413 

2007 4 370 770 180 350 5 670 

 

Prírastky periodík sú uvedené bez depozitu OSN a UNESCO, depozitu NATO 

V rámci povinného výtlačku sa získalo do oddelenia multimediálnych 
dokumentov 79 audiovizuálnych dokumentov, z toho  bolo 5 vo forme videokazety 
a 3 zvyšné na  DVD, 723  bolo elektronických dokumentov na CD ROM a na DVD. 
Kúpou sa získalo 190 audiovizuálnych dokumentov, z toho bolo  10 video  a  na DVD 
bolo 150 dokumentov. Formou daru sa získalo 54 audiovizuálnych dokumentov, 
z toho bolo 10 video a 44 dokumentov na DVD. 

 

Prehľad prírastkov do oddelenia multimediálnych dokument ov  
za roky 2005-2007  

Rok Povinný výtla čok Kúpa, dom., zahr. Výmena Dary Ročný prírastok 

2005 459 998 0 79 1 536 

2006 676 186 0 377 1 239 

2007 891 612 2 72 1 577 
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V roku 2007 bolo získaných do hudobného kabinetu 1 017 dokumentov, z toho 
257 povinným výtlačkom, 738 kúpou a 22 darom. 

 

Prehľad prírastkov hudobných dokumentov za roky 2005-200 7 

Rok Povinný výtla čok Kúpa, dom., zahr. Výmena Dary Ročný prírastok 

2005 324 39 0 7 370 

2006 216 27 0 31 274 

2007 320 322 0 10 652 

 

V rámci doplňovania fondov získalo stredisko UNESCO 491 kníh, 210 periodík 
a 3 808 špeciálnych dokumentov. 

Depozitná knižnica NATO nadobudla  184 kníh a 44 periodík.  

 
 Spracovanie  fondov 

Zamestnanci oddelenia mennej katalogizácie si nové štandardy osvojili na 
dobrej úrovni a pomerne v optimálnom čase. Napriek tomu, dlhodobejšie neobsa-
dzovanie jedného pracovného miesta v oddelení malo objektívne vplyv na spo-
malenie spracovania prírastku literatúry. Menne bolo spracovaných 8 773 titulov 
kníh. 

Katalóg konceptov bol po nešetrnom sťahovaní a nedostatočne chránenom 
uskladnení pri rekonštrukcii knižnice vrátený do oddelenia mennej katalogizácie 
v dezolátnom stave. Podarilo sa nám preto vykonať len najnutnejšie úpravy. 

Generálny menný katalóg bolo potrebné po naskenovaní v dôsledku odhalenia 
viacerých nedostatkov podrobiť dôslednejšej redakcii než sme pôvodne predpokla-
dali, preto musíme v uvedenej úlohe pokračovať aj v nasledujúcom roku.   

V roku 2007 bolo v oddelení vecnej katalogizácie spracovaných 8 235 kníh. 
Formálna a obsahová kontrola záznamov vecného spracovania prebiehala formou 
sledovania určených záhlaví a vykonaná bola redakcia cca 100 bibliografických 
záznamov. Skutočne systematický prístup by vyžadoval tlačený výstup vecného 
spracovania a vyčlenenie aspoň jedného pracovníka na kontrolu záznamov. 

 Hudobný kabinet spracováva svoje fondy priamo v študovni a zabezpečuje 
celý proces doplňovania: výber titulov, registráciu deziderát, vydavateľských kataló-
gov, kontrolu dodávania povinných výtlačkov, objednávky, spracovanie faktúr, 
adjustáciu, akvizičné a katalogizačné (menné i vecné) spracovanie. Výnimkou sú  
knižné tituly, ktoré prichádzajú zo spracovateľskej linky len na vecné spracovanie.  

V nadväznosti na automatizovaný výpožičný systém bolo v hudobnom kabi-
nete v mennej katalogizácii vo formáte MARC 21 spracovaných 714 dokumentov, 
z toho: hudobniny – 327 k. j., zvukové dokumenty – 313 k. j., 74 audiovizuálnych 
dokumentov, vo vecnom popise 831 dokumentov, z toho knihy – 117 k. j.  

 Zamestnanci  oddelenia  periodík  skompletovali  7 864 k. j.  a  sprírastkovali  
5 670 k.j. Do evidenčného zoznamu CD sme zapísali 378 titulov CD a DVD.           
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PV predstavuje 264 titulov (= 552 kusov, exemplárov), kúpou sme získali 109 titulov 
(= 131 kusov),  výmenou sme dostali 2 tituly (2 kusy) a darom sme získali 3 tituly (13 
exemplárov). 

Pri retrospektívnom doplňovaní bolo overených 24 ponukových zoznamov, 
z ktorých sme objednali 295 chýbajúcich k. j. Overili a pripravili sme na prírastko-
vanie 116 k. j. darov a pre oddelenie revízie bolo pripravených spolu so zoznamom 
usporiadaným podľa signatúr 82 chýbajúcich k. j. na doloženie do už sprírastko-
vaných jednotiek. Zo služobného katalógu periodík sme vyradili 218 chýbajúcich 
čísiel, ktoré v oddelení revízie doložili do sprírastkovaných jednotiek. 

V rámci menného a systematického spracovania sme spracovali 418 p. j. Pri 
mennom spracovaní sme overili 471 titulov časopisov v rôznych bázach a udelili sme 
671 nových signatúr. Do systematického katalógu periodík sme založili 1 874 zázna-
mov. 

V rámci starostlivosti o katalógy patriace do oddelenia periodík bolo celkovo 
založených 14 405 záznamov, z toho do služobného katalógu periodík 2 626 
záznamov a pripísaných bolo 5 967 k. j. V služobnom katalógu periodík bolo  
urobených 181 hĺbkových a priebežných redakcií na 277 signatúrach. Do čitateľské-
ho katalógu periodík bolo založených 3532 záznamov, pripísaných 5 554 k. j. a uro-
bených 220 hĺbkových a priebežných redakcií na 352 signatúrach.  

Počas roka sa vyskytla mimoriadna úloha, presignovať v služobnom i čita-
teľskom katalógu periodík 248 titulov periodík; problém vznikol pri ukladaní týchto 
periodík do nových skladových priestorov. 

Do služobného katalógu periodických sérií monografií (PSM) bolo zaevido-
vaných 278 p. j. a založených 46 lístkov. Do čitateľského katalógu PSM bolo 
založených 18 lístkov a do miestneho katalógu periodík  6 309 záznamov. 

V roku 2007 zamestnanci oddelenia periodík  začali aj so spracovávaním 
periodík v systéme VIRTUA. Absolvovali doplňujúce školenia a v prvej etape zavá-
dzania systému sa zamerali na pripisovanie jednotlivých čísiel periodík (prípis 
seriálov). Táto úloha bude nosnou aj v roku 2008, pričom bude snaha evidovať 
periodika iba vo VIRTUE a postupne odstrániť klasické kartotéky.  Od 10. novembra 
do 21. decembra 2007 bolo pripravených 728 nových holdingov pre 320 titulov 
periodík, ktoré knižnica získala povinným výtlačkom. Zamestnanci odboru informač-
ných systémov nakopírovali do bázy UKB časť periodík z bázy SKP. Chýbajúce 
časopisy postupne pracovníčky už kopírujú podľa potreby. Takto bolo prebraných 
162 bibliografických záznamov, ktorým boli pridané holdingy. Rôzne zmeny a opravy 
v holdingoch si vyžiadali vstup do vytvorených holdingov 1 181krát. Do systému bolo 
duplicitne zaevidovaných  26 993 čísiel.  

V odbore knižničných služieb sa menne a vecne skatalogizovalo 323 audio-
vizuálnych dokumentov a 743 elektronických dokumentov. 

V rámci starostlivosti o čitateľské lístkové katalógy konzultanti priebežne robili 
redakciu čitateľských vecných katalógov, spolu 60 550 záznamov, opravovali rekla-
mované záznamy a robili nové rozraďovače. V lístkových katalógoch sa robili 
záznamy o strate (2 570 záznamov). Všetky čitateľské katalógy vrátane katalógu 
periodík sa priebežne čistili a drevo sa ošetrovalo. 

Priebežne sa dopĺňali knižničné jednotky, exempláre, holdingy a čiarové kódy 
dokumentov požičiavaných absenčne a prezenčne.  
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 Dokumenty do voľného výberu sa naďalej spracovávali a pripravovali podľa 
prijatej metodiky a pracovných postupov. V jednotlivých záznamoch sa dopĺňali 
chýbajúce exempláre a druhá signatúra a menila sa čiastková knižnica. Spolu sa 
pripravilo v roku 2007 do voľného výberu viac ako 448 dokumentov, ďalej do 
Rakúskej knižnice 91, do Centra ruských štúdií 100,  do INFO USA 125 dokumentov 
a do fondu všeobecnej študovne 218 dokumentov. Poškodené dokumenty sa 
priebežne dávali opraviť v knihárskej dielni.  

 Pri príležitosti Týždňa slovenských knižníc sa sprístupnil na webovej stránke 
knižnice naskenovaný menný generálny katalóg. Katalóg je prístupný na stránke 
UKB cez adresu katalógy UKB alebo na adrese http://sos.ulib.sk/listok.php. Čitateľ 
má pri naskenovanom zázname k dispozícii žiadanku, do ktorej zapíše základné 
bibliografické údaje, signatúru dokumentu a svoje osobné údaje. Od sprístupnenia 
katalógu na internete koncom marca 2007 sa objednalo prostredníctvom digita-
lizovaného katalógu 2 234 dokumentov a tieto sa za pomoci naskenovaného 
menného katalógu skatalogizovali v module rýchla katalogizácia alebo sa záznamy 
dokumentov v elektronickom katalógu overili či doplnili. 

V rámci modulu rýchla katalogizácia sa pripísala jednotka, doplnil čiarový kód 
(7 010 knižničných jednotiek) alebo sa dokument skatalogizoval v rámci modulu  
rýchlej katalogizácie  (5 052 knižničných jednotiek). 

Britské centrum sa začalo budovať v priebehu letných mesiacov. Vzhľadom na 
krátky čas od dodania dokumentov z British Council po plánované otvorenie Britské-
ho centra a sprístupnenie jeho fondov a aj vzhľadom na to, že sa databáza 
prekonvertovala až v septembri, pristúpilo sa k neštandardnému postupu. Najprv sa 
fond uložil, v priebehu letných mesiacov sa všetky dokumenty okódovali bezpeč-
nostnými páskami a následne prešli základným spracovaním, adjustáciou. Knihy boli 
označené vlastníckou pečiatkou UKB, ex librisom UKB, prírastkovým číslom, 
čiarovým  kódom  a  signatúrou. Sprírastkovali sa všetky knižné tituly, spolu viac ako 
4 800 k. j.  

V septembri British Council vyexportoval záznamy dokumentov, ktoré daroval 
UKB. Všetky  dokumenty boli pôvodne spracované v knižničnom systéme ISIS. 
Odbor informačných systémov UKB záznamy upravil pre potreby lokálneho katalógu 
UKB, boli vytvorené holdingy, lokácia BC (Britské centrum). Všetky záznamy sa 
nahrali do knižnično-informačného systému VIRTUA. Pre potreby UKB bolo nutné 
doplniť ďalšie údaje do bibliografického záznamu a do záznamov o exemplároch.  Na 
tom sa intenzívne pracovalo v spolupráci s pracoviskom rýchlej katalogizácie, 
pretože dokumenty, ktoré nemali doplnené potrebné údaje, sa nedali objednať 
prostredníctvom elektronického katalógu UKB. V takomto prípade si čitateľ objednal 
dokument na papierovej žiadanke alebo e-mailom u konzultanta v Britskom centre. 
Kniha sa na počkanie spracovala alebo sa s čitateľom dohodol termín, kedy bude 
mať knihu pripravenú na požičanie. Všetky knihy boli už v polovici decembra 
spracované.  

 Zamestnanci informačného a dokumentačného strediska UNESCO menne  
a vecne spracovali 167 kníh a menne 122 periodík a zamestnanci depozitnej knižni-
ce NATO  menne a vecne  spracovali 103 kníh. 
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Uchovávanie a ochrana fondov 
 
 Prevádzka knižni čných skladov a presuny fondov 

 Rutinná prevádzka knižničných skladov sa priebežne zabezpečovala, presuny 
fondov neovplyvňovali sprístupňovanie dokumentov čitateľom. Dokumenty zo skla-
dov mimo hlavnej  budovy UKB sa do ukončenia sťahovania dovážali 4-krát denne 
podľa harmonogramu, v 2. polroku sa sklad na Továrenskej obsluhoval podľa 
potreby 2-3-krát týždenne, sklad v Nebojse sa obsluhuje spravidla 2-krát mesačne. 
Priebežne sa zakladali vrátené dokumenty (okolo 160 000 k.j.), založilo sa 27 621 k.j. 
nových prírastkov. Okrem bežných výpožičiek, vykazovaných OKS, bolo vybavených 
a zaevidovaných 1 062 služobných výpožičiek. Aj počas sťahovania sa v  skladoch 
na Páričkovej a Továrenskej ulici  museli vykonať presuny 351 b. m fondu, aby sa  
dali založiť nové prírastky. Priebežne sa zaznačovali zmeny statusov nových 
prírastkov monografií prijatých do skladov zo spracovateľskej linky (17 011 k. j.).     

 V nových skladoch robili zamestnanci skladov priebežnú hygienickú očistu,  
očistených bolo 9 350 b. m fondov a regálov. Na preväzbu bolo odovzdaných 2303 
poškodených k. j. V druhom polroku došlo v sklade na Továrenskej k havárii 
ústredného kúrenia, bolo treba vysušiť asi 10 b. m zatečených kníh, 42 zväzkov bolo 
odovzdaných na odborné ošetrenie do OOD.   

S externým dodávateľom zamestnanci oddelenia knižničných skladov a pre-
ventívnej ochrany fondov vykonali  presuny fondov z miesta ich dočasného uloženia 
do nových skladových priestorov. Presťahovaných bolo vyše 26 000 b. m 
knižničného fondu. Spojili sa časti fondu 21, uložené od 80. rokov na rôznych 
miestach; pre nedostatok vhodných priestorov musela však zostať rozdelená časť 
fondu novín z oddelenia 26, optimálne nie je ani uloženie fondov bývalej akademickej 
a mestskej knižnice, ktoré nemali formátové stavanie. Do nových skladových 
priestorov sa nepodarilo umiestniť fondy z odľahčovacieho skladu v Nebojsi.  

Zamestnanci kabinetu rukopisov, starých a vzácnych tlačí majú sklad historických 
fondov vybavený aparátmi na čistenie vzduchu so zvláštnym zreteľom na elimináciu 
plesní. Denne sa sledujú  klimatické podmienky v sklade. V rámci skladov bolo 
premiestnených 1 400 kusov kníh a bola uskutočnená hygienická údržba 1 830 
kusov kníh. 

   
 Revízia a vyra ďovanie knižni čných fondov 

 Po presťahovaní fondov pracovníci oddelenia revízie začali robiť revíziu 
knižničných fondov 22,  S a MU, zrevidovalo sa 31 571 k. j., z toho na mieste chýbalo 
1 644 k. j. Pri dvoch superrevíziách chýbajúcich k. j. z fondu Mus  a MU sa z celko-
vého počtu 2 042 overovaných k. j. našlo 149 k. j., nezvestných zostáva 1 893 k. j. 
V jednom antikvariáte sa objavila stará tlač z fondu UKB – kniha z fondu „17“ 
(jezuitskej knižnice), pochádzajúca z krádeže, zistenej v roku 2001. Knihu na náš 
podnet polícia zabavila a vrátila knižnici. Vykonala sa superrevízia kníh, chýbajúcich 
v tomto fonde pri mimoriadnej revízii vykonanej po zistení tejto krádeže. Zo 100 pre-
verovaných k. j. sa našlo 21, naďalej zostáva nezvestných 79 k. j.  

 Preverených bolo 754 poškodených a neúplných k. j., z toho bolo identifiko-
vaných, skompletizovaných a na preväzbu odovzdaných  220 k. j.  
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 Na požiadanie oddelenia informačných systémov  sa mimo plánu vykonala 
previerka 13 793 k. j. chýbajúcich pri výpožičnom procese. Našlo sa 6 522 k. j., 
nezvestných zostalo 7 291 k. j., opravený bol status pri 1 113 k. j. 

 Do miestneho zoznamu bolo založených 628 lístkov a pripísalo 4 640 k. j. 
periodík. Vo vydaniach na voľných listoch sa doložilo alebo vymenilo 34 112 listov 
aktualizácií. 

 V súvislosti  s presunmi  fondov  do  nových  priestorov  bolo presignovaných 
2 224 k. j. z 271 signatúr, väčšinou periodík, ktoré v priebehu vychádzania zväčšili 
formát a nevmestili sa do kompaktných regálov. 

 Celkovú revíziu fondu gramofónových platní realizovali aj pracovníci hudobné-
ho kabinetu. Z evidovaného počtu 14 288 k. j. gramoplatní bola vykázaná strata 45 
titulov. Straty sú označené na lístkoch v repozitnom katalógu gramoplatní a vyradené 
z lístkových čitateľských katalógov. Súčasťou revízie boli malé opravy obalov 
a kompletná výmena tlačených signatúr. 

 
 Ochrana knižni čného fondu 

 Zabezpečovala sa ochrana knižničných fondov uložených v skladoch primera-
nými organizačnými a technickými opatreniami a činnosťami (režim vstupu do 
skladov,  sledovanie a vyhodnocovanie vnútornej klímy v skladoch, hygienický režim, 
výber poškodených alebo ohrozených dokumentov na digitalizáciu, na preväzbu a i.). 

 Zamestnanci knižničných skladov vykonávali priebežnú hygienickú očistu 
fondov. Teplota a vlhkosť vzduchu v skladoch sa začali sústavne merať až po 
presťahovaní fondov; namerané údaje sa odovzdávali útvaru, ktorý zabezpečuje 
prevádzku ústredného kúrenia a vzduchotechniky. Napriek snahe o reguláciu, neboli 
podmienky v skladoch optimálne. V odľahčovacích skladoch v Nebojse sa na časti 
fondu objavila pleseň, tieto fondy bude treba ošetriť a uložiť v iných priestoroch.  

 Oddelenie preventívnej ochrany sa v prvom polroku zameralo hlavne na práce 
spojené so sťahovaním fondov do nových priestorov (dohľad nad nakladaním 
a vykladaním fondov, dozor pri prekládke, sledovanie postupnosti pri ukladaní fondov 
do regálov, demontáž a montáž regálov, kontrola faktúr, riešenie poistných udalostí  
a pod.). Vykonávalo sa pravidelné sledovanie klímy v knižničných skladoch. V dru-
hom  polroku  sa vykonalo očistenie kníh a regálov fondu 17 (jezuitská knižnica, cca 
9 000 zv., 200 b. m), boli upravené regály a celý fond posunutý, aby bol uložený na 
jednom mieste. Zamestnankyne oddelenia začali baliť noviny, z ktorých má knižnica 
používateľské kópie na mikrofilmoch, aby sa zabránilo ďalšiemu poško-dzovaniu 
originálov; zabalených bolo 959 k. j.  

 Všetky typy dokumentov – knihy, audiokazety, videokazety, CD ROM-y, DVD 
a v obmedzenej miere aj periodiká, 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 2007 sa zabezpečilo ochranným prvkom takmer 100-tisíc doku-
mentov, vrátane nových prírastkov signatúr určených na absenčné požičiavanie.   

 
 Väzba, preväzba 

 Zamestnanci knihárskeho oddelenia spracovávali do knižnej podoby publi-
kácie z edičného plánu, vnútroknižničné publikácie, opravoval a preväzoval sa bežný 
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knižný fond, viazali sa nové periodiká a preväzovali sa poškodené a vyrábali sa 
všetky kartonážne výrobky podľa požiadaviek oddelení knižnice.  

 

 
Väzba brožovaná                           

 
1120 ks      

 
Väzba tvrdá                                                    

 
4096 ks 

 
Doskovanie 

 
710 ks 

 
Iné práce (pasparty, krabice, 
tubusy) 

  
112 ks 

                           

    Zamestnanci  tohto oddelenia pracujú v malých a nevyhovujúcich  priestoroch, 
ich stroje sú zastaralé, všetky práce sú ručné (nemajú lepiaci stroj, niťošičku, ryho-
vačku). I napriek týmto nedostatkom sa výsledky ich práce vyznačujú vysokou 
kvalitou. 

Väzba periodík prebiehala v minulom roku  bez problémov. Nepriaznivý stav 
nahromadených sprírastkovaných  periodík, ktoré  boli nedostupné pre čitateľa, je už 
minulosťou. Do externej väzby a do knihárskej dielne bolo odovzdaných 5 080 k.j.  

 
 Konzervovanie a reštaurovanie 

    Zamestnanci reštaurátorského oddelenia reštaurujú vzácne tlače a rukopisy 
z fondov UKB. Okrem toho spracúvajú aj knihy poškodené pri haváriách, napadnuté 
plesňami a inými mikroorganizmami. Kooperujú s partnerskými organizáciami na 
výskumných úlohách, zúčastňujú sa seminárov, kde prezentujú výsledky svojej 
práce. Spolupracujú s ostatnými oddeleniami knižnice, poskytujú konzultácie 
z oblasti ochrany dokumentov aj pre verejnosť.      

 V roku 2007 bolo zreštaurovaných 54 ks vzácnych tlačí z fondov UKB, 
ošetrených a zakonzervovaných bolo 262 ks kníh.     

 Zamestnanci oddelenia spolupracujú na riešení masového odkyseľovania 
papierových dokumentov na projekte KNIHA SK, pripravujú metodiku výberu doku-
mentov. V rámci tohto projektu boli zrealizované i dve zahraničné návštevy v deaci-
difikačných centrách v Krakove a Varšave, kde majú prevádzky NESCHEN a 
BOOKKEEPER. Získané odborné poznatky a hlavne riešenie problémov, ktoré sa 
vyskytujú pri rôznych druhoch väzieb a poškodeniach knižného fondu, pomáhajú 
reštaurátorom  knižnice pri práci. 

    
 Digitalizácia 

 V uplynulom roku sa pracovníci digitalizačného strediska prostredníctvom 
účasti na medzinárodných a národných vedeckých podujatiach a publikačnej činnosti 
v odborných časopisoch a zborníkoch aktívne zapájali do diania v knižnično-
informačnej komunite. Svojou činnosťou tak výrazne prispeli ku zviditeľneniu aktivít 
a služieb digitalizačného strediska a ku zvýšeniu kreditu Univerzitnej knižnice 
v Bratislave. Digitalizačné stredisko v roku 2007 poskytovalo informácie aj 



 41 

prostredníctvom plánovaných exkurzií, krátkych prednášok, školení a konzultácií, na 
ktorých sa zúčastňovali študenti stredných a vysokých škôl.  

 V októbri 2007 knižnica zakúpila dve nové skenovacie zariadenia, a to  
farebný skener BOOKEYE 3 so skenovacou plochou formátu A1 a farebný skener 
MINOLTA PS5000C, ktorý má skenovaciu plochu formátu A3+. Súčasťou dodávky 
skenerov bol aj skenovací softvér BCS-2, prostredníctvom ktorého sme zariadenia 
bezproblémovo napojili na systém elektronického doručovania dokumentov MyBib 
eDoc. Tieto zariadenia v súčasnosti slúžia na skenovanie dokumentov pre služby 
MVS, EOD, ESO, EDO a pre interné potreby Univerzitnej knižnice v Bratislave.  

 S pribúdajúcim počtom digitalizačných zariadení, pracovníkov a digitálnych 
dokumentov boli v minulom roku vyčerpané všetky kapacitné možnosti na sklado-
vanie elektronických dokumentov. Problém dlhodobého uskladnenia dát pomohlo 
vyriešiť nové zariadenie DISC 1000, na ktoré je možné umiestniť viac ako 5,2 TB dát.  

 Servis technických zariadení bol zabezpečovaný firmami FLOW PLUS s.r.o. 
(BOOKEYE GS400), AiP Beroun s.r.o (Betterlight) a MICROFORM s.r.o. (BOOKEYE 
3 a DISC 1000).  

 Pre pracovnú stanicu v digitalizačnom laboratóriu bol zakúpený softvér Adobe 
Photoshop CS3, Adobe InDesign, Adobe Illustrator a Corel Draw. S týmito zariade-
niami je naše pracovisko špičkovo vybavené a dokáže vytvárať, spracovávať 
a pripravovať všetky typy grafických súborov ako napríklad logá, oznámenia, vizitky, 
grafické podklady pre tvorbu webových stránok a profesionálne pripravovať materiály 
z produkcie Univerzitnej knižnice do tlače. V digitalizačnom laboratóriu sme na 
vybraných pracovných staniciach zvýšili operačnú pamäť a zakúpili nové, kapacitne 
objemnejšie pevné disky. Ďalej sme zakúpili aplikácie na spracovanie a sprístup-
nenie digitálnych obrazov: ABBY Finereader, Book Restorer, Kramerius, Adobe 
Acrobat.  

 V roku 2007 sme úspešne spustili digitálnu knižnicu Univerzitnej knižnice 
v Bratislave, ktorá od mája roku 2007 zaznamenala približne 8 000 unikátnych 
návštevníkov z 54 krajín. Digitálna knižnica dnes sprístupňuje 80 000 súborov 
v osemnástich tematicky zameraných zbierkach. Túto knižnicu prevádzkujeme, 
aktualizujeme, dopĺňame a zdokonaľujeme aj naďalej, ale vzhľadom na časovú 
náročnosť týchto činností nebolo možné splniť všetky naše plány. V spolupráci 
s vývojármi softvéru Greenstone (Waitkato University, Nový Zéland) sme sa podieľali 
na aktualizácii slovenskej lokalizácie, ďalšom vývoji softvéru a tvorbe metodických 
príručiek.  

 Digitalizačné stredisko začalo spoluprácu v oblasti výmeny digitalizovaných 
periodík za iné knižničné dokumenty s Divadelným ústavom v Bratislave. V rámci 
tohto projektu bolo naskenované periodikum Šepkár v hľadišti. Ďalšia spolupráca 
prebieha so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich v Levoči, pre ktorú sme zdigitali-
zovali a do OCR previedli 31 kníh. Po zdigitalizovaní poslednej plánovanej knihy 
(Evangelia Graeca) bola ukončená spolupráca s ÚK SAV. 

 V marci 2007 bolo oficiálne spustené webové sídlo typu WEB 2.0 s názvom 
Univerzitná knižnica INFO, ktoré zaznamenalo približne 3 000 unikátnych návštev 
z 34 krajín.  

 Uplynulý rok sme pokračovali v digitalizácii dokumentov z kabinetu rukopisov 
starých a vzácnych tlačí, v sprístupňovaní digitalizovaných dokumentov prostred-
níctvom digitálnej knižnice. Spolupracovali sme na medzinárodných digitalizačných 
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projektoch EoD a Manuscriptorium. V budúcom roku sa plánujeme zapojiť do medzi-
národných projektov ENRICH a DiFMOE. 

 Úspešná bola nová služba – digitalizácia na objednávku, ktorá je výsledkom 
medzinárodného európskeho projektu EoD; od spustenia tejto služby sme vyhotovili 
33 digitálnych kníh. 

 Za rok 2007 bolo na našom pracovisku vyhotovených približne 250 000 digitál-
nych obrazov, z toho pre MVS viac ako 9 000,  pre používateľov viac ako 28 000, 
v rámci projektu EoD 8 000; skoro dvojnásobný nárast digitálnych kópií sme zazna-
menali pri samoobslužnom skeneri, na ktorom bolo vytvorených cca 160 000 
digitálnych kópií. Ďalej sme zdigitalizovali 12 352 strán historických knižných fondov, 
čo predstavuje 22 dokumentov. Celkovo sme vyhotovili 106 digitálnych dokumentov. 

 

Súborné katalógy 
 
 Rozhodujúca úloha odboru súborných katalógov – príprava a spustenie 
rutinnej prevádzky súborného katalógu periodík v automatizovanom systéme 
VIRTUA - bola v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou v Martine splnená. 
Odbor splnil aj ďalšiu dôležitú úlohu - spracovanie dát v medzinárodnom formáte 
MARC 21. Súčasťou napĺňania úloh správcu súborného katalógu periodík v súlade 
so zákonom č.13/2000 boli aj  rozsiahle školiteľské aktivity pre zainteresovaných 
pracovníkov z knižníc SR, spracovanie údajov o fonde periodík v inštitúciách SR, 
poskytovanie bibliograficko-informačných služieb a tvorba komplementárnej data-
bázy Adresár knižníc SR. 

 
 Správa súborného katalógu periodík 

 Začiatkom roku 2007 bol systém súborného katalógu periodík (SKP) preve-
dený zo samostatného,  funkčného a medzinárodne rozšíreného automatizovaného 
knižnično-informačného systému ALEPH, úspešne využívaného v UKB od roku 1996 
a inovovaného roku 2001 aj za finančnej pomoci medzinárodných inštitúcií, do 
spoločného systému VIRTUA, spravovaného SNK Martin. Prechod do systému 
VIRTUA sa uskutočnil na základe uznesenia vlády SR č. 801/2002, odporúčania MK 
SR a zmluvy UKB a SNK o spolupráci pri implementácii, používaní a prevádzke 
knižnično-informačného systému VIRTUA a spolupráci na projekte KIS3G. Zmluva 
zahŕňala aj konverziu súborného katalógu periodík a dodatkového systému adresára 
knižníc do systému VIRTUA a prevod dát z medzinárodného formátu  spracovania 
dát UNIMARC do formátu MARC 21, ktorý UKB pripravovala už v rámci systému 
ALEPH.   

 Po opakovanej konverzii dát v SNK Martin bol súborný katalóg periodík 
vložený  do samostatnej bázy class 02 a začiatkom marca 2007 bola spustená 
rutinná prevádzka. Dovtedy, od polovice decembra roku 2006, z dôvodov prípravy 
konverzie, bola pravidelná práca na tvorbe súborného katalógu periodík a   adresára 
knižníc zastavená. 
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 V úzkej súčinnosti s odborom informačných technológií UKB sa podarilo 
zabezpečiť a rozbehnúť všetky základné funkcie súborného katalógu v rámci 
limitovaných možnosti systému VIRTUA: 

� pripravil sa klientský program VIRTUA na tvorbu katalogizačných a holdingových 
záznamov s využitím možnosti preberať údaje pomocou protokolu Z39.50 zo 
súborného katalógu ČR, Kongresovej knižnice USA, Slovenskej knižnice a i.. 
Boli definované používateľské práva pre pracovníkov knižníc, nastavená tvorba 
potrebných registrov a indexov i vybrané možnosti kontroly dát,   

� zabezpečili sme knižniciam SR možnosť participovať na tvorbe súborného 
katalógu pomocou klienta VIRTUA či už formou kooperatívnej katalogizácie, 
tvorbou holdingových údajov alebo preberaním dát,   

� pripravil sa systém mesačných štatistík práce jednotlivých kooperantov v súbor-
nom katalógu a inštitucionálne výstupy zoznamov periodík v tlačenej i elektro-
nickej forme z SKP, využívaných na aktualizáciu údajov v jednotlivých knižni-
ciach SR, ktoré nie sú účastníkmi kooperatívnej katalogizácie, 

� pripravila sa webová prezentácia dát súborného katalógu periodík a potrebná 
používateľská podpora s maximálnym využitím skromných možností systému 
VIRTUA. Používateľský komfort systému, ktorý je nižší ako v systéme ALEPH,  
bol po určitom čase a na základe získania informácií od švajčiarskych kolegov 
doplnený o možnosť plynulého prechodu k údajom o vlastníckej inštitúcii vrátane 
e-mailového kontaktu a vstupu do online katalógov prostredníctvom pripojenia 
doplnkových dát získaných z adresára knižníc vo formáte html. 

� pracovná kapacita odboru súborných katalógov  bola v značnej časti venovaná 
dotváraniu systému SKP v systéme VIRTUA, školiteľskej činnosti, získavaniu 
a spracovaniu údajov o periodikách v knižniciach SR. V snahe dosiahnuť kvalitu 
a podmienky práce pre katalogizátorov i koncových používateľov ako v pre-
došlom systéme ALEPH, dopĺňali sme parametre bázy v systéme VIRTUA 
o ďalšie možnosti vyhľadávania, ktoré sú v tomto systéme veľmi obmedzené 
a sú pevne stanovené dodávateľom systému. Vyžiadalo si to určité zásahy do 
formátu MARC 21 (vlastné nastavenie registrov znakov MDT ako aj predmeto-
vých hesiel v poli 650,  úprava postupu tvorby názvových údajov) a tým jeho 
vlastnú modifikáciu. 

 Školiteľské aktivity boli zamerané na intenzívny zácvik zamestnancov UKB a 
pracovníkov vybraných knižníc SR do práce v module katalogizácie systému 
VIRTUA, na osvojovanie si spracovania údajov podľa bibliografického a holdingo-
vého formátu MARC 21. Zorganizovali sme a odborne zabezpečili celkom 5 pra-
covných seminárov v Bratislave a Prešove a pracovné príručky v tlačenej i elektro-
nickej forme pre prácu s klientom systému VIRTUA a pre katalogizáciu, periodík 
v bibliografickom formáte MARC 21 a podľa katalogizačných pravidiel AACR2. 
Knižniciam, podieľajúcim sa na kooperatívnej katalogizácii bola priebežne podľa 
potreby poskytovaná konzultačná a metodická pomoc. Informácie o postupe a stave 
súborného katalógu periodík boli prezentované aj na seminári knižníc zapojených do 
systému VIRTUA a na školení pracovníkov knižníc a informačných stredísk. 

 Pravidelné ročné získavanie údajov o zmenách vo fonde periodík v knižniciach 
SR prebehlo v dvoch fázach. V priebehu roka sme získali a do súborného katalógu 
spracovali údaje z viac ako 300 inštitúcií. Súčasťou aktualizácie databázy bolo aj 
rušenie často rozsiahlych údajov o periodikách z knižníc a inštitúcií, ktoré boli 
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zrušené. Menne a vecne bolo spracovaných 1 600 titulov periodík, 8 300 nových 
holdingových záznamov, zredigovaných 41 737 bibliografických a aktualizovaných  
30 227  holdingových  záznamov. Celkový objem  databázy SKP dosiahol 51 674 
bibliografických záznamov a 105 959 holdingových záznamov. Ku kvalite práce v 
databáze  významne prispievala možnosť prístupu k mnohým svetovým databázam 
periodík, Ulrich's periodical directory, ZDB a  národným katalógom periodík. 

 
 Spolupráca s knižnicami SR 

 Spolupráca prebiehala v rovine kooperatívnej katalogizácie v SKP, získavania 
a spracúvania údajov o fonde periodík a údajov o inštitúciách. Do kooperatívnej 
katalogizácie v báze SKP sa aktívne zapojili tieto knižnice participujúce na systéme 
VIRTUA v SNK: ŠVK Banská Bystrica, ÚK SAV Bratislava, ŠVK Prešov, SNM 
Bratislava, Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku, SNK Martin, 
Knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove. 

 Väčšina týchto knižníc sa orientovala najmä na vytváranie a aktualizovanie 
holdingových záznamov za svoje inštitúcie v báze SKP a na preberanie záznamov 
periodík z SKP do tzv. produkčnej databázy (class01), nazvanej Slovenská knižnica.  

 Okrem toho sa na spolupráci významne podieľali aj knižnice s inými automa-
tizovanými systémami: ŠVK Košice (systém ALEPH), CVTI SR (systém Daimon), 
SlPoK Nitra (systém ARL), SEK Bratislava (systém Rapid Library). 

 Na základe vzájomnej dohody prevzala Akademická knižnica Univerzity 
Komenského v Bratislave do univerzitného súborného katalógu bibliografické údaje z 
bázy SKP.  Ako východisko pre štart automatizovaného spracovania periodík v našej  
knižnici UKB boli dáta z SKP importované do lokálneho katalógu UKB. 

  
 Báza Adresár knižníc SR 

 Ako súčasť zberu údajov o periodikách v inštitúciách SR sme získali aj 
aktualizované údaje o inštitúciách podieľajúcich sa na tvorbe súborného katalógu 
periodík. Údaje boli zaznamenané do bázy Adresár knižníc. Okrem toho sme 
písomne i telefonicky aktualizovali aj údaje o knižniciach, ktoré na tvorbe súborného 
katalógu neparticipujú, s cieľom získať nové údaje potrebné pre vydanie tlačeného 
adresára, ktoré bolo posunuté na rok 2008.   

 Pôvodne plánová konverzia bázy Adresár knižníc, tvoriaceho nedeliteľnú 
súčasť systému súborného katalógu periodík do systému VIRTUA spolu s bázou 
SKP, sa nerealizovala pre technické limity systému VIRTUA spravovaného SNK 
Martin. V tomto systéme nie je možné vytvoriť potrebnú logickú bázu umožňujúcu 
odčleniť údaje o periodikách a údaje o inštitúciách. Preto báza adresára zostala i 
naďalej v systéme ALEPH.  

  
 Súborné katalógy zahrani čných kníh 

 Vykonali sme redakciu klasického súborného katalógu zahraničných kníh 
v celkovom rozsahu 121 256  záznamov, pričom sa skumulovalo 31 781 duplicitných 
a multiplicitných záznamov. 

 Do oddelenia súborných katalógov zahraničných kníh sme získali a do kata-
lógu založili 3 797 záznamov z 29 knižníc v klasickej lístkovej forme a 3 737 zázna-
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mov z 8 inštitúcií v elektronickej podobe zaradených do pomocných lokálnych 
databáz oddelenia. Celkový objem klasických súborných katalógov zahraničných 
kníh sa pohyboval okolo 3 028 mil. záznamov 

 
 Bibliograficko-informa čné služby 

 Štatistika vstupov do SKP v systéme VIRTUA je k dispozícii od polovice júna 
2007. V priebehu obdobia júl - december 2007 bolo zaznamenaných 26 270 návštev, 
ktoré prezreli celkom 168 187 stránok. Do bázy Adresára knižníc na webovej stránke 
UKB počas celého roka vstúpilo do 5-tisíc používateľov. Okrem toho odbor 
súborných katalógov poskytol pre viac ako 1 200 používateľov celkom 2,5 tisíc 
bibliografických a lokačných informácií prevažne o zahraničných publikáciách. 
Informácie sme poskytovali z našich súborných katalógov ako aj z katalógov knižníc 
SR a ČR dostupných na internete najmä e-mailovou i klasickou poštou,  telefonicky 
a pri osobných návštevách používateľov. Z bázy SKP sme vypracovali 10 počíta-
čových rešerší na technicky orientované témy. 

 

Národná agentúra ISSN a referát EIP  
 
Národná agentúra ISSN 
 
 Národná agentúra ISSN  je výkonný orgán Medzinárodného systému ISSN 
(systém na identifikáciu seriálových publikácií) s ústredím v Paríži. Zabezpečuje 
prideľovanie ISSN tlačeným periodickým publikáciám a elektronickým prameňom na 
pokračovanie na Slovensku v zmysle zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných 
výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audio-
vizuálnych diel v znení neskorších predpisov, spracováva záznamy podľa medzi-
národne dohodnutých pravidiel do celosvetového katalógu ISSN a spravuje národnú 
databázu prameňov na pokračovanie publikovaných na Slovensku. 
   
 Pride ľovanie ISSN, elektronické časopisy,  EAN/ISSN 

 Z celkového počtu 593 pridelení v priebehu  roku 2007 sa 522 ISSN pridelilo 
tlačeným periodickým publikáciám, 71 ISSN elektronickým prameňom na pokra-
čovanie (z toho 54 online, 14 CD-ROM-om). Vyšší počet pridelených ISSN  tlačeným 
publikáciám ako po iné roky vyplýva zo skutočnosti, že sa na podnet Národného 
bibliografického ústavu SNK prideľovali čísla ISSN retrospektívne, a to starším  
slovenským časopisom vychádzajúcim od  druhej polovice 18. storočia.  

 V roku 2007 možno pozorovať, pokiaľ ide o počet ISSN pridelených elektro-
nickým publikáciám, ustálený trend,  a to najmä u publikácií vychádzajúcich výhradne 
online (digital born), rapídny je pokles pridelení pre elektronické verzie tlačených 
časopisov.  

 Celkový počet doposiaľ pridelených ISSN elektronickým prameňom na 
pokračovanie sa ku dňu 31. 12. 2007 zvýšil na  399 pridelení (z toho je 357 online, 
42 CD-ROM-ov).  

 Čiarový kód EAN/ISSN sa opäť poskytoval zdarma všetkým vydavateľom, 
ktorých publikácie sa zaradili do systému, a to automaticky pre všetky nové publi-
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kácie a na požiadanie pre staršie periodiká. Celkovo sa pridelilo v roku 2007 145 
kódov EAN/ISSN. 

 
 Konzulta čná činnos ť  

 Poskytovali  sa  konzultácie (osobné, telefonické, e-mailové – celkový počet 
566), ktoré sa týkali hlavne prideľovania ISSN tlačeným a elektronickým publikáciám, 
registrácie periodík na MK SR, používania čiarových kódov EAN/ISSN, vydava-
teľskej úpravy publikácií, odovzdávania povinných výtlačkov, autorských práv, 
odporúčaní v oblasti ochrannej známky na názov, zaradenia časopisov do citačných 
indexov a podobne. Spracovali sa 2 rešerše z portálu ISSN. 
 
 Spracovanie záznamov ISSN a  ich aktualizácia  

 Agentúra spracovávala záznamy slovenských prameňov na pokračovanie od 
júla 2005. Proces online katalogizácie zefektívnil spracovanie záznamov v agentúre.  
Záznamy sa spracúvajú jednak vytváraním záznamu prostredníctvom kópie záznamu 
v rámci databázy ISSN, jednak preberaním už existujúcich záznamov z SKP.  
Záznamy sa aktualizovali na základe informácií od vydavateľov, z iných oddelení 
UKB a tiež na základe vlastných zistení. Koncom roku 2007 sa overovali údaje o 
časopisoch v aktualizovanej databáze na www stránke MK SR. Išlo  o overovanie 
údajov o časopisoch zaradených do systému ISSN ešte pred vydaním.  
 
 Legislatívna oblas ť  

 V prvom polroku 2007 sa agentúra spolu s oddelením EIP podieľala na 
pripomienkovaní návrhu autorského zákona a  tlačového zákona. Hlavné pripo-
mienky sa týkali definovania elektronických publikácií a ich postavenia na rovnakú 
úroveň, akú majú v súčasnosti tlačené publikácie.  
 
 Sprístup ňovanie databázy ISSN 

 V spolupráci s výpočtovým strediskom UKB a firmou Cosmotron Slovakia 
s.r.o. sa zabezpečil voľný  prístup k národnej databáze ISSN na internete (jún 2007), 
ktorý musel byť prerušený v decembri  2006 z dôvodu prechodu knižnice zo systému 
ALEPH do systému VIRTUA. Záznamy sa aktualizovali od septembra 2007 1 krát za 
mesiac. Na požiadanie sa realizoval mesačný výstup nových záznamov  priamo  
z  portálu ISSN, ktorý sa  zasielal žiadateľom  e-mailom. 
 
 Zahrani čná spolupráca 

 Agentúra spolupracovala najmä s ústredím – MC ISSN v Paríži a tiež s ďalší-
mi národnými centrami ISSN. V júli 2007 sa vypracovala správa o činnosti agentúry 
za posledný rok, ktorá sa každoročne predkladá na Konferencii národných centier 
ISSN. Agentúra sprostredkovala spoluprácu MC ISSN s koordinátormi EZB a ZDB 
v oblasti zisťovania a dodatočného prideľovania ISSN elektronickým  publikáciám.  
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 Spolupráca v rámci SR  

 Agentúra spolupracovala s MK SR (registrácia periodík), s vydavateľstvami 
periodických publikácií, s ďalšími knižnicami a inštitúciami, najmä s CVTI, SNK, so 
Slovenskou lekárskou knižnicou a pod. V rámci UKB spolupracovala NA ISSN 
s viacerými oddeleniami UKB, najmä s odborom súborných katalógov, s čitárňou 
časopisov UKB, s oddelením periodík, s multimediálnym kabinetom a pod.   

Intenzívna spolupráca sa v roku 2007 realizovala medzi agentúrou a Národ-
ným bibliografickým ústavom. Na  podnet ústavu agentúra pridelila 337 ISSN starším 
slovenským časopisom, ktoré, až na ojedinelé výnimky, už nevychádzajú. V rámci 
tejto spolupráce sa okrem samotného prideľovania vybavovali tiež konzultácie 
týkajúce sa spracovania záznamov tlačených periodických publikácií. Táto činnosť 
bola komplikovaným procesom vzhľadom na to, že ide o staré slovenské časopisy, 
z ktorých veľa titulov fyzicky chýba a pri prideľovaní sa vychádzalo z bibliografií, ktoré 
sa venujú jednotlivým časovým obdobiam, čo bolo často problematické pri hľadaní 
kontinuity vydávaných časopisov. Veľkou pomocou pri tejto činnosti boli  spracované 
záznamy v SKP. Agentúra sa vzhľadom na to, že nie sú k dispozícii potrebné 
podklady tak, ako to vyžadujú pravidlá systému ISSN, rozhodla  prideľovať  ISSN len 
v prípade, že sa časopis nachádza v UKB a záznam bol spracovaný v SKP. 
Záznamy bolo v tom prípade možné preberať zo systému VIRTUA – SKP do 
systému VIRTUA-ISSN. V sporných prípadoch však bolo potrebné časopisy vyberať 
zo skladu a overovať kľúčový názov. Vzhľadom na komplikovanosť celého procesu, 
najmä na jeho časovú náročnosť, bude ho pravdepodobne potrebné ďalej realizovať 
v rámci digitalizácie časopisov, čo by celý proces prideľovania značne zjednodušilo, 
keďže k dispozícii budú časopisy určené na digitalizáciu a teda aj podklady na 
prideľovanie. 

 

 Ďalšie aktivity 

 Agentúra pridelila v roku 2007 ISSN dvom audiovizuálnym dokumentom a  
jednému zvukovému CD ROM-u, a to v prípadoch série filmov a zvukových 
dokumentov. Agentúra už pridelila v minulosti niekoľko ISSN týmto typom doku-
mentov a na základe takéhoto pridelenia sa podarilo zabezpečiť filmy z uvedených 
sérií pre oddelenie multimediálnych dokumentov. Odovzdávanie PV audiovizuálnych 
dokumentov na nových typoch médií nie je totiž dostatočne upravené v zákone o PV 
a vydavatelia tieto typy dokumentov často neodovzdávajú. V týchto prípadoch  sa 
číslo ISSN pridelilo  ako sekundárny identifikátor kvôli čiarovému kódu EAN/ISSN 
potrebnému pri predaji, uvedeným typom dokumentov však patrí predovšetkým 
vlastný identifikátor (identifikátor pre audiovizuálne dokumenty alebo identifikátor pre 
zvukové dokumenty). 
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Prehľad výkonov Národnej agentúry ISSN za rok 2007 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav národného registra  ISSN  SR k 31. 12. 2007 
 

Celkový počet záznamov prameňov na pokračovanie v data-
báze ISSN    

2872 

Počet vychádzajúcich publikácií  1829 
Počet nevychádzajúcich publikácií 1043 

 
Celkový počet  doposiaľ pridelených ISSN pre online 
publikácie        357 

Celkový počet  doposiaľ pridelených ISSN pre CD-ROM-y 
          42 

Počet ISSN pridelených publikáciám existujúcim výhradne v 
online podobe  233 

 
 
Referát Elektronické informa čné pramene  

             
 Poslaním referátu elektronické informačné pramene je komplexný manažment 
sprístupňovania pôvodných elektronických informačných prameňov a databáz, 
zodpovedajúcich profilu a poslaniu UKB v snahe zabezpečiť čo najefektívnejšie 
uspokojovanie informačných potrieb používateľov. Cieľom je poskytovanie osobitne 
kvalitnej a z hľadiska dostupnosti úplnej ponuky elektronických informačných 
prameňov a databáz, systematický rozvoj a optimalizácia ich sprístupňovania a dlho-

Počet nových záznamov v databáze ISSN (work +register)   542 

Celkový počet pridelených ISSN    593 
z toho tlačené  periodické  publikácie 
           elektronické pramene na pokračovanie 
           z toho  prístupné on-line  
                       na CD ROM-och 

   522 
     71 
     54 
     14  

Počet ISSN pridelených online originálom (digital born) 
                                       online verziám tlačených publikácií 

     48 
       6 

Počet ISSN pridelených elektronickým pokračujúcim prame-
ňom  na pevných nosičoch  
z toho CD-ROM-y 
            DVD  
            audiokazety 

 
     17 
     14 
       2                   
       1          

Počet konzultácií  
z toho telefonické 
            e-mail 
            osobné 

   566 
   220 
   310 
     36 

Počet poskytnutých kódov EAN/ISSN      145 
Počet urgencií chybného uvádzania ISSN       4 
Počet rešerší z portálu ISSN        2   
Počet medzinárodných požiadaviek na pridelenie ISSN       3         
Počet medzinárodných požiadaviek na opravu v databáze       2 
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dobé zabezpečenie kvality poskytovaných elektronických informačných prameňov, 
databáz a sprievodných klasických a elektronických informačných služieb. 

          V roku 2007 sa naďalej venovala pozornosť akvizícii elektronických informač-
ných prameňov s ohľadom na požiadavky používateľov. Rozvoj fondu elektronických 
prameňov UKB sa realizoval v spolupráci s oddelením doplňovania kníh, oddelením 
periodík i oddelením MVS. Obnovili sa licencie na databázy Library Press Display, 
ProQuest 5000 International, SpringerLink, ASPI, ZDB, Ulrichsweb.com, Portal ISSN. 
Zároveň však nebolo obnovené predplatné bibliografických CD ROM-ov databáz 
DNB a Book Find, ani plnotextovej kolekcie ProQuest Biology Journals. Správa 
o využívaní elektronických prameňov licencovaných v UKB bola predložená vedeniu 
UKB. Referát EIP navrhol licencovanie plnotextovej databázy C.E.E.O.L. namiesto 
dvoch zrušených bibliografických a jednej plnotextovej databázy. Návrh bol akcepto-
vaný a databáza C.E.E.O.L. je od januára 2008 k dispozícii pre používateľov UKB.  

Pozornosť sa venovala i rozvíjaniu informovanosti a propagácii elektronických 
informačných prameňov v národnom meradle. V rámci rozšírenej spolupráce na bu-
dovaní portálu Infolib boli vytvorené a priebežne sa dopĺňajú dve databázy – „e-zdro-
je v knižniciach SR“, ktorá sumarizuje licencované pramene v slovenských knižni-
ciach a „InformPédia“, ktorá ponúka voľne dostupné databázy zo všetkých oblastí 
ľudského poznania. V novembri 2007 prevzal referát EIP garanciu nad budovaním 
sekcie informačné zdroje a služby. 

Konzorciálne konto EZB sa rozšírilo o ďalšie databázy. V súčasnosti je doň 
zapojených 26 slovenských knižníc. Využívanie služby EZB zo strany používateľov 
na vstup do elektronických časopisov je pre UKB znázornené v grafe 2. 

Referát EIP pripravil koncepciu archivovania e-časopisov, pričom vychádzal 
zo skúseností získaných počas realizácie projektu EÚ Web Cultural Heritage, ako aj 
zo skúseností NA ISSN s prácou s elektronickými časopismi a ďalšími pokračujúcimi 
prameňmi a z analýz pilotného zberu slovenského webu. Následne bol rozpracovaný 
predbežný návrh metodiky a koncepcie uchovávania elektronických online prameňov 
na pokračovanie (e-časopisov), ktoré sa bude realizovať v spolupráci s NA ISSN 
a jednotlivými vydavateľmi.  

V súvislosti s prípravou archivácie e-časopisov boli dopracované výberové 
kritériá na uchovávanie elektronických online prameňov na pokračovanie a zosúla-
dené s vypracovanými dohodami o spolupráci s vydavateľmi a pripravil sa pred-
bežný text zmluvy o poskytovaní elektronických online prameňov na pokračovanie. 

Spustenie experimentálnej archivácie e-časopisov (e-depozit s využitím open-
source softvéru) bolo z technických dôvodov presunuté na rok 2008. V júni 2007 sa 
zabezpečili základné technické a personálne podmienky na archiváciu e-časopisov. 
Na vytvorenie webového sídla s lokalizáciou vhodného softvéru sa získal externý 
pracovník s praktickými skúsenosťami s archiváciou českého webu, ktorý  testoval 
nástroje na zber, indexáciu a sprístupňovanie archivovaných materiálov. Od sprís-
tupnenia webového sídla pre  zber slovenského webu na doméne www.webarchiv.sk 
na jeseň 2007 sú k dispozícii aktualizované a priebežne neustále dopĺňané 
informácie k uvedenej problematike. 

V roku 2007 sa referát EIP podieľal na pripomienkovaní dvoch návrhov 
zákonov, a to návrhu autorského a návrhu tlačového zákona. Uskutočnil sa prieskum 
v terminológii, zameraný na pokračujúce pramene (seriály), zosumarizovali sa 
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podklady k  návrhu tlačového zákona a vypracoval sa podrobný materiál pripo-
mienok.  

Referát EIP sa zapojí tiež  do projektu celosvetového zberu webu, ktorý 
uskutočnil Internet Archive v lete 2007. Bolo navrhnutých 233 adries prevažne online 
prameňov na pokračovanie, z nich bolo 219 akceptovaných. Výsledky zberu a ďalšie 
informácie sú uverejnené na stránke http://wa.archive.org/aroundtheworld/. V sú-
vislosti s nominovaním adries sa preverovala funkčnosť URL adries e-časopisov 
a urobili sa potrebné opravy v databáze ISSN, resp. EZB. 

Aktuálne trendy, skúsenosti kolegov z Európy a zo sveta, inšpiratívne myšlien-
ky aplikovateľné v UKB i na Slovensku boli získavané na domácich i zahraničných 
odborných seminároch, konferenciách, školeniach i na jazykovej stáži v Nemecku. 
Referát EIP sa aktívne zapojil do prípravy medzinárodnej konferencie CASLIN 2007. 

V snahe napomôcť propagácii e-prameňov, referát  EIP aktívne spolupracoval 
počas roka so spoločnosťou AiB pri organizovaní prezentácií a odborných seminárov 
na pôde UKB. Referát poskytoval počas roku  i konzultácie v rámci služby Spýtajte 
sa knižnice, či Napíšte nám (viď. graf 1). V odborných periodikách Ikaros a ITlib sa 
opätovne publikovalo niekoľko článkov o problematike elektronických prameňov 
a realizovaných podujatiach. V rámci propagácie prameňov prístupných v UKB širším 
skupinám používateľov bola pre podstránku e-knižnica vytvorená mutácia 
v anglickom jazyku, ktorá zahŕňa zoznam voľne dostupných a licencovaných online 
prameňov v UKB.  

 

Graf č. 1 

Konzultácie Referátu EIP (január-december 2007)
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Graf č. 2    

Vstupy do plných textov EZB 

126

97

208

69
84

67
41

56
73

222

166

114

462

311

504

263

309 311

165
183

260

494
470

304

336

214

296

194

225
244

124 127

187

272

304

190

0

100

200

300

400

500

600

jan
uá

r

fe
br

uá
r

m
ar

ec
ap

ríl m
áj jún júl

au
gu

st

se
pt

em
be

r

ok
tó

be
r

no
ve

m
be

r

de
ce

m
be

r

mesiac

vs
tu

py

EZB (licencované tituly UKB)

EZB (všetky vstupy)

EZB (voľne dostupné tituly)

 
 
 
 
Informa čné a dokumenta čné stredisko UNESCO 
 
  
 IDS UNESCO venovalo v roku 2007 najväčšiu pozornosť priblíženiu a 
prezentácii osobnosti a diela slovenského filozofa, teológa a učenca Ladislava 
Hanusa, ktorého  100. výročie  narodenia zaradili do Kalendára významných výročí 
UNESCO. 

 Vzhľadom na význam osobnosti L. Hanusa sa IDS UNESCO usilovalo 
poskytnúť tomuto výročiu čo najdôstojnejší priestor a priebeh, preto pripravilo v prvej 
polovici roka, v spolupráci s historikom umenia Viliamom Jablonickým, prednášku o 
živote a diele tohto významného slovenského učenca pre študentov stredných škôl.  

 V dňoch 19. 3. - 30. 9. 2007 IDS UNESCO sprístupnilo v priestoroch svojej 
študovne výstavku kníh Ladislava Hanusa z fondov UKB, doplnenú o diela, ktoré boli 
napísané o ňom.  

 Stredisko sa podieľalo aj na príprave veľkej výstavy o živote a diele L. Hanusa, 
ktorej hlavným organizátorom bolo Literárne informačné centrum: "Ladislav Hanus, 
apologét kultúry, kultúrnosti, kresťanstva a pluralizmu". 

 Otvorenie výstavy bolo zároveň vhodnou príležitosťou na prezentáciu publi-
kácie Ladislav Hanus a poetická konštelácia Spišskej Kapituly, ktorej financovanie 
bolo zabezpečené z participačného projektu UNESCO. 

 Ako prioritnú si v roku 2007 stredisko stanovilo úlohu usporiadať v súvislosti s 
prebiehajúcou Medzinárodnou dekádou kultúry mieru a nenásilia pre deti sveta (2001 
– 2010) cyklus interaktívnych stretnutí mládeže s psychológom, zameraných na pre-
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venciu agresivity, násilia, xenofóbie a rasizmu, sprevádzaný ďalšími aktivitami, 
venovanými témam ako je  holokaust a fašizmus. 

 Dňa 10. 10. 2007 usporiadalo IDS UNESCO v Univerzitnej knižnici prednášku 
Ing. Ota Wágnera, predsedu Združenia väzňov nacistických koncentračných táborov 
18 krajín Európy a podpredsedom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. 
Holokaust, fašizmus, ľudské práva... Prednášky sa zúčastnilo 80 študentov stredných 
pridružených škôl UNESCO v Bratislave a bola jednak zameraná na definovanie 
pojmov (holokaust, fašizmus, rasizmus, xenofóbia), a jednak bola výpoveďou a 
svedectvom človeka, ktorý prežil holokaust na vlastnej koži. 

 V dňoch 16., 17. a 18. 10. 2007 sa konali interaktívne stretnutia študentov 
bratislavských stredných škôl s psychologičkou, PhDr. Dagmar Kopčanovou, z Ústa-
vu detskej psychológie a patopsychológie, v ktorých si mladí ľudia mohli overiť svoje 
vlastné postoje a názory.  

 
 Koordinácia Pridružených škôl UNESCO v SR 

 Z pozície koordinátora Pridružených škôl UNESCO v SR vyplynuli ďalšie 
podujatia a aktivity strediska. 

 Najvýznamnejším podujatím z tohto pohľadu bolo výročné stretnutie Pridru-
žených škôl UNESCO v SR, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 4. - 5. 12. 2007 v priesto-
roch IDS UNESCO. K hlavným cieľom  stretnutia patrilo: 
 

� vzájomné informovanie sa všetkých škôl o projektoch prebiehajúcich v tomto 
školskom roku,  

� oboznámenie sa s novými prístupmi, ktoré UNESCO deklarovalo vo vzťahu 
k Pridruženým školám,  

� zoznámenie sa s novou generálnou tajomníčkou Slovenskej komisie pre 
UNESCO, PhDr. V. Polakovičovou, 

� absolvovanie kurzu na tvorbu projektov, ktorý zrealizovala firma Centrum 
vzdelávania neziskových organizácií z Banskej Bystrice, 

� získanie informácií o novej lokalite SR zapísanej do Zoznamu svetového 
dedičstva UNESCO – o Karpatskom bukovom pralese. 

  
 Už tradične stredisko spolupracovalo so Vzdelávacou nadáciou Jana Husa 
a Körber Stiftung z Hamburgu ( Nemecko) na projekte Eustory. Projekt je určený 
študentom stredných škôl z krajín EU. Témou tohtoročných prác bolo "Vynálezy a 
objavy menia svet – pátranie po neznámych, či menej známych vynálezoch a 
objaviteľoch 20. storočia na Slovensku". Záštitu nad podujatím  prevzal Ján Kubiš, 
minister zahraničných vecí SR. Dňa 12. júna 2007 sa vo výstavnom pavilóne SNM 
“Podhradie“ na Žižkovej ulici v Bratislave konala slávnosť vyhlásenia víťazov a 
odovzdávania cien. Vybraní študenti sa zúčastnia letných škôl trvalo udržateľného 
vývoja v Sankt Peterburgu, v Oslo a v Berlíne.   

 Aj v tomto roku stredisko spolupracovalo na projekte firmy Veolia (na 
Slovensku Dalkia) zameranom na zdravé  životné prostredie. Žiaci základných škôl 
tvorili "Masky pre planétu Zem" – výtvarné práce podporené textovou časťou, obe 
zamerané na ochranu planéty Zem pred ničivými vplyvmi znečisteného ovzdušia.  
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 Stredisko poskytovalo v priebehu roka konzultácie školám – uchádzačom 
o zaradenie do siete Pridružených škôl UNESCO v SR.  

 V roku 2007 navštívilo IDS UNESCO 51 študentov stredných a vysokých škôl, 
pre ktorých stredisko pripravilo prednášku o UNESCO, jeho programoch, cieľoch, 
štruktúre a fungovaní vo svete aj na Slovensku.  

 Stredisko sa podieľalo na príprave účasti slovenského tímu (študenti Strednej 
priemyselnej školy chemickej Bratislava) na konferencii projektu Modrý Dunaj v Ma-
ďarsku. 

 
 Koordinácia Klubov UNESCO v SR 

 Stredisko spolupracovalo s klubmi UNESCO v SR; klubu UNESCO Spišské 
Podhradie poskytlo podporu v jeho petičnom boji o možnosť realizácie už tradičného 
podujatia – UNESCO World Cup aj v roku 2007. 

 Klub UNESCO pre pomoc a priateľstvo, ktorý dostal pridelené finančné 
prostriedky z fondu Participačného programu UNESCO, dostal tieto prostriedky 
fyzicky až koncom prvého polroku, preto musel realizáciu projektu v Afrike odložiť na 
druhý polrok 2007. Vzhľadom na zníženú sumu, ktorú klub dostal, stredisko 
spolupracovalo s klubom na novom prerozdelení financií.  

 
 Výkon sekretariátu Slovenského výboru pre program UNESCO  
 Pamäť sveta 

 Výkon sekretariátu Slovenského výboru pre program UNESCO Pamäť sveta 
patrí k najdôležitejším celoštátnym úlohám IDS UNESCO.  

 V tejto súvislosti sa 28. 3. 2007 v stredisku uskutočnilo zasadnutie SV pre 
Pamäť sveta, na ktoré boli v záujme rozšírenia pôsobnosti výboru prizvaní aj 
zástupcovia mnohých pamäťových inštitúcií v SR. Diskutovalo sa o aktuálnom stave 
spracovania existujúcich projektov,  ako aj o nevyhnutnosti vytvorenia predbežného 
zoznamu nových projektov, ktoré by mali nádej na zaradenie do Zoznamu svetového 
dokumentárneho dedičstva UNESCO Pamäť sveta.  

 Medzinárodný poradný výbor pre program UNESCO Pamäť sveta na svojom 
pravidelnom zasadnutí, ktoré sa  konalo v dňoch 11. - 15. 6. 2007 v Pretórii, rozhodol 
o zaradení slovenského projektu – Súboru banských máp z fondov Štátneho 
banského archívu v Banskej Štiavnici do  Zoznamu Pamäť sveta. SR sa tak zaradila 
medzi najúspešnejšie štáty v tejto oblasti s počtom zapísaných zbierok – tri. 

 
 Iné aktivity 

 Najvýznamnejšou neplánovanou aktivitou v roku 2007 bola organizátorská 
spoluúčasť IDS UNESCO na usporiadaní seminára pre pracovníkov národných 
komisií UNESCO v regióne Európa, Severná Amerika, ktorý sa uskutočnil v dňoch 
27. - 29. 11. 2007 v priestoroch UKB a MZV SR. Vyše 30 účastníkov z 26 krajín 
regiónu malo možnosť oboznámiť sa s organizáciou, jej fungovaním, jednotlivými 
sektormi, spôsobom financovania, ale predovšetkým s konkrétnymi postupmi pri 
zapájaní sa do projektov.   

 Diskutovalo sa o aktuálnych témach. K najzaujímavejším patrila prednáška 
A. Plathé (UNESCO Paríž) so živou diskusiou o budovaní vedomostnej spoločnosti, 
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o úlohe knižníc a archívov, o budúcnosti virtuálnych a digitálnych knižníc a 
spôsoboch a možnostiach uchovávania vzácneho dokumentárneho dedičstva. 
Účastníci boli informovaní aj o Bašagićovej zbierke z fondov UKB. 

 Zahraniční účastníci navštívili aj Informačné a dokumentačné stredisko v UKB, 
prezreli si jeho priestory a  oboznámili sa s jeho činnosťou.  Predovšetkým pracovníci 
sekretariátu UNESCO v Paríži vyslovili uznanie a obdiv nad širokým spektrom aktivít 
strediska, dôslednou prácou v implementácii tém, ktoré sú pre UNESCO  ťažiskové a 
systematickou spoluprácou s ostatnými štruktúrami UNESCO na Slovensku (hlavne 
so Slovenskou komisiou pre UNESCO, ktorá je poradným orgánom vlády). 

 V januári stredisko vykonalo prieskum pre nemeckú komisiu pre UNESCO, 
ktorá spracovávala komplexný materiál pre UNESCO Paríž, medzi Pridruženými 
školami UNESCO v SR ohľadne integrácie študentov z rodín emigrantov v UNESCO 
školách v SR. 

 V tomto roku pokračovala spolupráca IDS UNESCO s Univerzitou tretieho 
veku pri UK Bratislava a pracovníčky strediska pripravili prezentáciu pre tri skupiny 
jej frekventantov o UNESCO, jeho štruktúrach a programoch. 

 17. 4. 2007 navštívili IDS UNESCO pán Milan Kuna, zástupca generálneho 
sekretára Českej komisie pre UNESCO a pani Jitka Lasková z Českej akadémie 
vied, s ktorými sa rokovalo o spolupráci českých a slovenských škôl v oblasti 
vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj v období dekády vyhlásenej OSN.  

 
 

Depozitná knižnica  NATO 
 
Depozitná knižnica NATO (DK NATO) 
je špecializované knižnično-informačné 
pracovisko, ktoré pôsobí v  UKB od 
mája 2004. Systematicky buduje 
a sprístupňuje fond publikácií z domá-
cej a zahraničnej proveniencie z oblasti 
medzinárodných vzťahov, obrany a 
bezpečnosti s dôrazom na transatlan-
tické vzťahy. Aktívnou spoluprácou 
s domácimi a zahraničnými partnermi, 
ako aj akvizičnou činnosťou sa 
v uplynulom roku podarilo posilniť 
knižný fond a rozšíriť spektrum posky-
tovaných služieb. Najväčší nárast záujmu používateľov bol zaznamenaný v oblasti 
využívania nových elektronických prameňov. Bohatou ponukou informačných a vzde-
lávacích podujatí pracovisko nadviazalo nové partnerstvá a prispelo k pozitívnej 
prezentácii UKB. 
 
 Medzinárodná integrácia  

 V priebehu roka pokračovali aktivity smerujúce k prehĺbeniu integrácie do kniž-
ničných a informačných systémov NATO. 
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 Hlavným partnerom bola i naďalej sekcia verejnej diplomacie NATO v Bruseli  
a jej pracoviská. Vďaka intenzívnej spolupráci s Knižnicou NATO sa získali darom 
viaceré príručkové diela, ako aj prístup k renomovaným elektronickým databázam 
z oblasti medzinárodnej bezpečnosti a vojenstva. Nová ponuka elektronických 
zdrojov sa stretla so zvýšeným záujmom používateľov vzhľadom na aktuálnosť 
a rozsah ponúkaných informačných prameňov. Pokračovalo sa v medziknižničnej 
výmene publikácií na podporu vedeckej práce vysokoškolských pedagogických 
pracovníkov a doktorandov.   

 V októbri 2007 sa podarilo nadviazať spoluprácu s Akadémiou obrany NATO 
v Ríme a jej odbornými útvarmi. Výskumné a publikačné centrum Akadémie začalo 
pravidelne poskytovať DK NATO v Bratislave svoje publikácie venované aktuálnym 
otázkam medzinárodnej bezpečnosti, čím obohatilo jej knižnú ponuku. Riaditeľka 
Akademickej knižnice Myriam Winckelmanns de Cléty privítala záujem o vzájomnú 
spoluprácu, keďže obidve knižničné pracoviská ponúkajú literatúru v rovnakom 
profile. Začala sa spolupráca v oblasti medziknižničnej výmeny publikácií ako aj 
poskytovanie bibliografických prehľadov noviniek  odborných časopisov.  

 
 Grantová podpora  

 Vďaka podpore sekcie verejnej diplomacie NATO vo výške 1600 € sa 
v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí SR a Euroatlantickým centrom 
uskutočnil na pôde UKB dňa 17. septembra 2007 prvý ročník konferencie „Slovenské 
bezpečnostné fórum 2007“. Cieľom podujatia bolo naštartovať interaktívnu diskusiu 
o vybraných problémoch zahraničnej bezpečnostnej politiky SR, o ktorých doteraz 
absentovala širšia spoločenská diskusia. 
Fórum upriamilo pozornosť na potrebu 
vzájomnej komunikácie medzi expertmi 
štátnej správy, politikmi, diplomatmi, 
mimovládnym sektorom a akademickými 
kruhmi. Jednotlivé vystúpenia sa venovali  
aktuálnej problematike (členstvo SR 
v Bezpečnostnej rade OSN, riešenie 
štatútu Kosova, energetická bezpečnosť, 
protiraketová obrana v strednej Európe) a 
vyvolali dynamickú diskusiu. Podujatie sa 
stretlo s pozitívnou odozvou 127 zú-
častnených hostí  a založilo tradíciu vý-
ročného stretávania sa slovenskej bez-pečnostnej komunity na pôde UKB. 
Ústretovosť a profesionálny prístup k organizačnému zabezpečeniu podujatia ocenil 
minister Ján Kubiš vo svojom ďakovnom liste vedeniu UKB. 

 

 Spolupráca so vzdelávacími a vedecko-výskumnými inš titúciami,
 orgánmi štátnej správy a mimovládnymi organizáciam i 

 Mimoriadna pozornosť sa v priebehu roka venovala rozvoju spolupráce 
s relevantnými inštitúciami štátnej správy, významnými vzdelávacími a vedecko-
výskumnými  inštitúciami ako aj tretím sektorom. 

 Úspešne pokračovala spolupráca s Ministerstvom obrany SR a jeho odbor-
nými útvarmi (knižnica, oddelenie obranných a strategických štúdií, komunikačný 
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odbor, informačná a vydavateľská agentúra). DK NATO aktívne prezentovala 
najnovšie publikácie z produkcie MO SR vo svojej študovni a využívala ich počas 
vzdelávacích podujatí. Veľkej pozornosti návštevníkov sa tešilo vydanie Panorámy 
globálneho bezpečnostného prostredia 2005-2006. V rámci lektorskej spolupráce sa  
zrealizovalo viacero podujatí na vysokej odbornej úrovni.  

 Výsledkom aktívnej spolupráce s Ministerstvom zahraničných vecí SR bolo 
uskutočnenie prvého ročníka odbornej konferencie Slovenské bezpečnostné fórum 
2007. 

 V priebehu roka sa rozšíril okruh externých partnerov o nové inštitúcie.  
Vojenský historický ústav ako špecializované výskumné pracovisko Ministerstva 
obrany SR  v rámci nadviazanej spolupráce začal pravidelne poskytovať DK NATO 
všetky svoje odborné publikácie vrátane periodika Vojenská história. V budúcom 
období bude predmetom spoločného záujmu  prezentácia nových publikácií ústavu, 
prípadne inštalácia výstav s vojenskou tematikou na pôde UKB. 

 Informačná kancelária OSN so sídlom vo Viedni nadviazala kontakt s DK 
NATO so zámerom organizovať na pôde UKB informačné podujatia o pôsobení OSN 
v oblasti medzinárodnej bezpečnosti, udržiavania mieru a stability v krízových 
regiónoch, v medzinárodných mierových misiách a v ďalších aktivitách OSN na 
posilnenie medzinárodnej bezpečnosti. 

 Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA), ako mimovládna 
organizácia  zameriavajúca sa na aktuálne bezpečnostné otázky, sa stala partnerom 
pri organizovaní informačných a vzdelávacích podujatí. V rámci vzájomnej spolu-
práce sa na pôde UKB realizovali: prednáška Mikko Kinnunena z fínskeho 
Ministerstva zahraničných vecí – Európska bezpečnostná a obranná politika –
o skúsenostiach Fínska z predsedníctva EÚ pre zástupcov štátnej správy SR 
a študentov a prezentácia knihy Slovenská bezpečnostná komunita a bezpečnostný 
sektor, autorov Matúša Korbu, Elemíra Nečeja a Vladimíra Tarasoviča. Účastníci 
podujatia využili prítomnosť autorov knihy na diskusiu o aktuálnych otázkach vývoja 
slovenskej bezpečnostnej komunity. 

 Občianske združenie Slovenská atlantická komisia, prejavila záujem o dlho-
dobé partnerstvo pri zabezpečení informovanosti verejnosti o transatlantickom 
partnerstve a bezpečnostných otázkach. Výsledkom rozbiehajúcej sa spolupráce bol 
projekt „Budovanie demokracie v Iraku“, ktorý prebiehal na Slovensku v dňoch 18. – 
25. februára 2007 pod záštitou MZV SR. V dňoch 19. a 21. februára sa uskutočnili 
odborné prednášky pre delegáciu irackých hostí o súčasnej zahraničnej politike SR, 
o členstve v BR OSN, o zabezpečení ľudských práv, politických slobôd a práv 
národnostných menšín ako aj o úlohe médií v demokratickej spoločnosti. 

 

 Vzdelávacie a informa čné podujatia 

 Realizácia vzdelávacích a informačných podujatí patrila k ťažiskovým úlohám 
pracoviska. V priebehu roka sa DK NATO podieľala na organizačnej príprave 9 
odborných seminárov a prednášok, vyvrcholením bola konferencia „Slovenské 
bezpečnostné fórum 2007“ za účasti 127 hostí – popredných zástupcov štátnej 
správy, diplomatických i akademických kruhov ako aj tretieho sektora. 
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 Podujatia pre VŠ mládež a  odbornú verejnos ť 

 Začiatkom roka sa uskutočnila záverečná časť cyklu piatich prednášok pod 
názvom „Slovak Testimony“ o pôsobení slovenských jednotiek v medzinárodných 
mierových misiách (Golanské výšiny, Afganistan, Kosovo, Irak, Cyprus), ktorý 
navštívilo 335 účastníkov.  Zámerom podujatí bolo priblížiť praktické úlohy a poslanie 
našich vojenských jednotiek, ale tiež analyzovať príčiny, ktoré viedli k vypuknutiu 
vojenského konfliktu v danom regióne.   

 20. februára 2007 sa uskutočnila prednáška „Obnova Iraku“ venovaná 
aktuálnym otázkam rekonštrukcie a nastolenia stability v  krajine.  Branislav Benka, 
príslušník slovenského vojenského kontingentu v Iraku, hovoril o konkrétnych 
skúsenostiach slovenských vojakov. Zaujímavými postrehmi a vystúpeniami prispeli 
do diskusie aj členovia irackej delegácie, ktorá sa v tomto čase nachádzala na 
Slovensku, najmä  dr. Hairi Saleh, prezident Atlantického klubu Iraku. 

 22. marca 2007 sa cyklus zavŕšil záverečnou  prednáškou „Cyprus – Dies 
Irae?“, na ktorej vystúpili  príslušníci Ozbrojených síl SR Ing. Milan Kováč a pplk. Ing. 
Martin Bačko, bývalí velitelia  slovenského kontingentu na Cypre. O perspektívach 
riešenia  dlhotrvajúceho cyperského konfliktu diskutovali zástupcovia gréckej 
i tureckej komunity, ZÚ, MZV SR ako aj prítomní novinári a študenti. 

 
 Podujatia pre stredoškolskú mládež 

 V spolupráci s Euroatlantickým centrom a Ministerstvom obrany SR sa 
v dňoch 22. a 23. januára 2007 uskutočnilo informačné podujatie pre stredoškolských 
študentov a pedagógov o vedomostnej súťaži ALIANTE 2007. Ide o medzinárodnú 
súťaž stredoškolskej mládeže venovanú Severoatlantickej aliancii, jej súčasnému 
pôsobeniu a vzťahom s inými medzinárodnými organizáciami.  

O súťaži informoval Dušan Svrček z Euro-
atlantického centra, ktoré bolo národným koordiná-
torom projektu ALIANTE. Účastníci (82) podujatia 
absolvovali prehliadku Depozitnej knižnice NATO, 
aby sa oboznámili s jej fondom a službami, najmä s 
literatúrou o Aliancii, ktorú by mohli využiť v súťaži.  

 
Podujatia pre u čiteľov  

V spolupráci s metodicko-pedagogickým centrom 
sa 13. marca 2007 uskutočnil odborný seminár  pre učiteľov stredných škôl 
Bratislavského kraja pod názvom „Islam a západ, historická pamäť a súčasná kríza“.  

 

 Budovanie, uchovávanie  a sprístup ňovanie fondu  

 Pokračovalo sa v systematickom budovaní, uchovávaní a sprístupňovaní 
fondu doplňovaním depozitných exemplárov, akvizičnou činnosťou a získavaním 
nových publikácií formou daru z domácich i zahraničných zdrojov. Nové publikácie sa 
získali aj na základe grantu NATO určeného na nákup kníh, ktorý bol pridelený 
koncom roka 2006. Z domácich zdrojov fond obohatil knižný dar Vojenského 
historického ústavu, ako aj dar rozsiahlej zbierky vojenskej literatúry z pozostalosti 
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slovenského darcu. K 31. 12. 2007  mal fond pracoviska 1 110 knižných jednotiek; 
v priebehu roka sa rozšíril o 184 publikácií. 

 
 Distribúcia publikácií NATO v SR 

 V spolupráci so sekciou verejnej diplomacie NATO sa  získavali a distribuovali 
v rámci SR nové publikácie NATO. Okruh vybraných  knižníc v SR, ktorým DK NATO 
zasiela dokumentáciu, zahŕňa Slovenskú národnú knižnicu v Martine, Štátnu 
vedeckú knižnicu v Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach, Fakultu medzinárodných 
vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, Akadémiu ozbrojených síl SR generála 
M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši a Národnú akadémiu obrany maršala Andreja 
Hadika v Liptovskom Mikuláši. V roku 2007 DK NATO zaslala uvedeným knižniciam 
303 ks publikácií NATO. 

 

 
Multifunk čné kultúrne centrum 
 
 
         Proces organizačno-prevádzkovej stabilizácie a profesionalizácie všetkých 
činností, determinujúcich prípravu a realizáciu vzdelávacích a umelecko-spoločen-
ských podujatí v priestoroch UKB, v roku 2007 výrazne pokročil. S mimoriadne 
pozitívnym hodnotením zo strany návštevníkov knižnice sa stretla koncepcia 
propagácie, ktorá na profesionálnej výtvarnej a grafickej úrovni poskytuje informácie 
o jednotlivých podujatiach vo všetkých kľúčových priestoroch. Prostredníctvom 
spolupráce s dvoma desiatkami printových a elektronických médií je o tejto činnosti 
zároveň pravidelne informovaná široká verejnosť. Multifunkčné kultúrne centrum 
UKB (MFKC) začalo v priebehu roka 2007 aj s prípravou a realizáciou vlastných 
progra-mových projektov. Veľký záujem vzbudil cyklus umelecko-publicistických 
podujatí „Salón u Liszta“ (uskutočnilo sa osem častí) i jednotlivé večery 
programového projektu „Šanson.cz–Šansón.sk“. MFKC významnou mierou 
participovalo na vypra-covaní priestorovej koncepcie a realizácii prvého ročníka 
medzinárodného podujatia „Slovenské bezpečnostné fórum“ v atypickom priestore 
barokového nádvoria. 

 Počas roka 2007 sa priebežne dopĺňalo materiálno-technické zázemie MFKC, 
zvýšila sa technická i estetická úroveň niektorých priestorov; súčasťou služieb 
poskytovaných v prednáškovej sále bude od budúceho roka moderný tlmočnícky 
systém.  

Činnosť MFKC umocňuje, rozširuje a dotvára dominantnú činnosť Univerzitnej 
knižnice. Predstavuje ju ako originálny priestor na konfrontáciu názorov, na diskusiu 
o pálčivých otázkach minulosti, súčasnosti a budúcnosti, ale aj priestor ponúkajúci 
inšpiratívne stretnutia s najrozličnejšími podobami umenia, histórie a kultúry vôbec.  

Bibliografická a výskumná činnos ť 
 
 Bibliografia výročných správ škôl z územia Slovenska za roky 1701 – 1850 
patrí medzi úlohy, ktoré boli ukončené  ešte v roku 2006.  Vo februári  roku  2007  
bolo  toto dielo prezentované širokej používateľskej verejnosti.  

 Pracovníci kabinetu retrospektívnej bibliografie pokračovali na úlohe Biblio-
grafia článkov zo slovenských a inorečových správ škôl za školské roky 1918/19 – 
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1952/53, ktorá je súčasťou bibliografického súpisu Bibliografia výročných školských 
správ z územia Slovenska za školské roky 1918/19 – 1953/53 a tvorí s ňou jeden 
celok. Testovanie databázovej verzie tohto projektu v objeme cca 2 190 záznamov 
začalo v roku 2007 a prebieha aj v súčasnosti. Nie je uzavretou bázou, priebežne sa 
bude dopĺňať. Definitívna databáza bude obsahovať cca 5 000 záznamov. Cieľom je 
obsiahnuť a predstaviť produkciu článkov vo výročných školských správach, čím sa 
sprístupnia pramenné a faktografické dokumenty pre výskum školstva a vzdelanosti 
na Slovensku v sledovanom období. Do PC bolo zapísaných 1 583 záznamov, 
overených autoritatívnych a korporatívnych hesiel bolo 456 a korektúra bola 
vykonaná na 3 034 záznamoch.  

 Databáza Biografie vo výročných školských správach 1918/19 – 1952/53 
vznikla vyčlenením biografických článkov z Bibliografie článkov zo slovenských a 
inorečových správ škôl za školské roky 1918/19 – 1952/53. Zdrojom biografických 
informácií sú výlučne školské správy z daného obdobia. Databáza je už v súčasnosti 
uzatvorená, obsahuje 1 659 záznamov, na ktorých  sa dokončujú testovacie  práce a 
následne sa budú vykonávať redakčné a korektorské práce spojené s prípravou  na 
vydanie publikácie v tlačovej podobe v roku 2008.   

 Rozpracovaná úloha Bibliografia almanachov, ročeniek a zborníkov na Slo-
vensku za roky 1701 – 1918 nadväzuje na už vydané bibliografie: Bibliografia 
almanachov, ročeniek a zborníkov na Slovensku, I. zv. 1919 – 1944 (1991) a II. zv. 
1945 – 1965 (1995). Koncepcia spracovania viac ako dvestoročného obdobia 
integruje v sebe spracovanie seriálov (súpisový rad) a zároveň analytickú úroveň 
rozpisu článkov. Realizácia úlohy prebieha vo forme budovania lokálnej pracovnej 
databázy, rozšírenej od polovice roku 2007 do testovacej online verzie 
(http://phobos.ulib.sk/wwwisis/azr.htm) na stránkach knižnice. Tento zdroj informácií 
tvorí rozsiahly poznatkový fond k počiatkom prírodných, technických a spolo-
čenských vied. Články z tohto zdroja predstavujú pramenné a faktografické údaje, 
štúdie a články z rôznych vedných odborov v štyroch jazykoch, používaných vo 
vtedajšom Uhorsku. V tomto roku bolo spracovaných 23 ročníkov a rozpísaných 445 
článkov z nich. Do bázy bolo vložených  66 ročníkov a 1 654 článkov. Redakcia bola 
vykonaná v 43 ročníkoch a v 1 601 článkoch. Zamestnanci kabinetu absolvovali 
niekoľko služobných ciest za účelom spracovania dokumentov chýbajúcich v UKB, 
potrebných k tejto úlohe /Budapešť, Martin, Rimavská Sobota.../. Jedna 
zamestnankyňa sa venovala vytvoreniu  digitalizovanej zbierky  plných textov k 
dejinám  lekárskych a prírodných vied na Slovensku. Vykonala test online verzie, 
sprístupnenie zbierky, pripravila záznamy na konverziu, zadania pre zobrazovanie 
záznamov a štruktúru zbierky. Zamestnanici kabinetu  pripravili štruktúru www 
stránky   oddelenia   /informácie   na   úvodnú   stránku/.   Ďalej   sme   uskutočnili  
e–komunikáciu s knižnicami v Česku, Nemecku, Veľkej Británii za účelom prieskumu 
problematiky spracovania výročných školských správ v zahraničí. Získané informácie 
nám poslúžili pre našu ďalšiu prácu.     

 Po ukončení série plánovaných zväzkov 1 – 8 sa v súčasnosti pracuje na 
zväzku č. 9 Doplnky ku Katalógu slovacikálnych tlačí (ďalej KST) v UKB do roku 
1918. Prebieha excerpcia sekundárnych prameňov a popis chýbajúcich záznamov z 
nich. Údaje o chýbajúcich záznamoch boli získané s porovnávaním s KST zv. 1 –  8. 
Celkom bolo v tomto roku získaných 505 nových záznamov, 347 záznamov s 
doplnenými signatúrami (prípadne s rozpismi obsahu), 205 odkazov, 91 predbežných 
záznamov, 9 záznamov  biografických hesiel a overených bolo 1 409 záznamov. 
V roku 2007 prebehla aj príprava KST na digitalizáciu a s tým boli spojené aj 
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prípravné  práce  ako  preverenie  údajov  de visu  správnosti radenia zložiek a strán 
v KST zväzkov 1 – 8, t. j.  5 480 strán, vyznačenie chýb a súpis opráv vo výtlačkoch. 

 Činnosť kabinetu retrospektívnej bibliografie je rozšírená o ďalšie úlohy 
a činnosti ako sú usporadúvanie odborných podujatí, prednášková a publikačná 
činnosť, príprava scenárov a realizácia výstav z oblasti bibliografie a dejín knižnej 
kultúry, bibliograficko – informačné a referenčné služby, poradenské služby, 
vzdelávacia činnosť. 

 V roku 2007 zamestnanci kabinetu pripravili viacero podujatí a prezentácií 
bibliografických publikácií a databáz. Na pravidelných seminároch (Dni retro-
spektívnej bibliografie – SNK Martin, Dejiny knižnej kultúry Košíc a okolia) a ďalších 
odborných podujatiach (Letní knihovnická škola Olomouc, medzinárodný seminár 
Orbis Helveticorum, medzinárodná konferencia Dejiny školstva a pedagogiky na 
Slovensku koncom 19. a začiatkom 20. storočia...), prezentovali najmä výsledky 
výskumu.  

 V závere roka 2007 bol pripravený 2. ročník  zborníka Studia Bibliographica 
Posoniensia, ktorý poskytuje priestor pre publikovanie odborných štúdií a článkov 
vychádzajúcich nielen z praxe, ale aj širšie orientovaného výskumu z oblasti 
bibliografie, dejín knižnej kultúry a príbuzných disciplín. 

 Vzdelávacia činnosť prebiehala v spolupráci s Katedrou knižničnej a informač-
nej vedy na FF UK v Bratislave a odvíjala sa vo forme prednášok, návrhov a konzul-
tácií diplomových prác. 

 Kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí uchováva, spracúva a sprístup-
ňuje európske a orientálne rukopisy a tlače, ktoré sú deponované na oddelení 
v počte 7 044 k. j.; jednotlivé čiastkové fondy sú zastúpené takto: 

 

 

 

Legenda:  

1/ Inkunábuly 440 k. j. 
2/ Európske rukopisy 1657 k. j. 
3/ Tlače 16. storočia 2478 k. j. 
4/ Islamské rukopisy a tlače 742 k. j.  
5/ Elzevírske tlače 127 k. j.  
6/ Tibetské tlače 16 k. j. 
7/ Iné vzácne tlače 184 k .j. 
8/ Judaiká 1400 k. j.  
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 V rámci vedeckovýskumnej úlohy pracovníci kabinetu rukopisov, starých 
a vzácnych tlačí sa zameriavali na odborné bibliografické spracovanie tlačí 16. sto-
ročia vo fondoch Univerzitnej knižnice v rámci celoštátnej úlohy Generálny katalóg 
tlačí 16. storočia zachovaných na území Slovenska.  

 
Spracovanie tla čí 16. storo čia v rokoch 2005 – 2007 

 
Rok 2005 2006 2007 

 
Počet spracovaných tlačí 
v bežnom roku 

192 203 200 

Celkový počet spracovaných tlačí 916 1119 1319 

 
 
           

 So spracovaním tlačí 16. storočia súvisí heuristická, analytická a evidenčná 
činnosť a verifikácia bibliografických údajov, vrátane vyhľadávania dát o profesoroch 
a zisťovania informácií o výtvarníkoch – ilustrátoroch; dopĺňajú sa databázy registrov 
a vykonáva sa korektúra spracovaných bibliografických popisov. Tieto práce sa robia  
priebežne, zároveň so spracovaním bibliografického záznamu. Hotové záznamy sa 
zapisujú do počítača. 

 Úlohou pracovníkov kabinetu sú aj čiastkové výskumy ďalších fondov kabinetu 
ako európske rukopisy,  inkunábuly a rukopisy Bašagićovej knižnice. 

 V roku 2007 bol pripravený rukopis Bašagićovej knižnice na plnotextovú digita-
lizáciu, zdigitalizovaných bolo 9 631 strán, čo predstavuje 25 titulov.  

 Hotové plnotextové digitalizované tituly sú sprístupnené na webe. 

 V rámci projektov sa pripravil projekt Inkunábuly Univerzitnej knižnice s digita-
lizovanými ukážkami. Prípravil sa technický scenár a knihy na digitalizáciu, zdigita-
lizovaných bolo 1 997 strán, pripravili sa bibliografické popisy, overovala sa úplnosť 
popisu 506 záznamov inkunábul v katalógu I. Kotvana a doplnili sa chýbajúce údaje, 
uskutočnila sa redakcia a korektúra záznamov. Projekt bol ukončený, výsledky 
výskumu sú k  dispozícii na CD a pripravuje sa sprístupnenie na webovej stránke 
Univerzitnej knižnice. 

 Ďalším projektom sú emblémové knihy vo fondoch Univerzitnej knižnice – 
bibliografia s digitalizovanými ukážkami. Uskutočnený bol heuristický výskum, vyhľa-
dávanie primárnych dokumentov vyhovujúcich kritériám žánru, prieskum obsahu 
a ilustrácií jednotlivých exemplárov, identifikácia jednotlivých vydaní, pripravil sa  
technický scenár a knihy na digitalizáciu, spolu cca 700 strán. Vyhotovené boli  
bibliografické popisy digitalizovaných titulov, ktoré boli overené v bibliografiách, 
vyhľadávali sa dáta o posesoroch a výtvarníkoch, ilustrátoroch. Digitalizované obrazy 
sú k dispozícii na CD, v bibliografickej  časti prebiehajú finalizačné redakčné práce. 

 V rámci neplánovaných úloh sa uskutočnila digitalizácia rukopisu Tg 32 
a pripravila sa  kópia ako dar premiéra pre zahraničného hostiteľa. 
 Pripravený bol scenár k audiovizuálnej prezentácii UKB a fondov kabinetu, 
špeciálne zbierky Bašagićovej knižnice, vyhľadané a pripravené boli materiály 
a spracované sprievodné texty rukopisov z fondu Bašagićovej knižnice pre 
UNESCO.  
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Metodická činnos ť 
 
 Oddelenie metodiky sa v uplynulom období zameriavalo na vnútrometodickú a  
koncepčnú činnosť, vypracovávanie metodických materiálov, podkladov a vyhodno-
tení vládnych programov, posudzovanie legislatívnych materiálov, poradenskú a kon-
zultačnú činnosť pre študentov stredných a vysokých škôl v rámci záverečných 
a diplomových prác. V  spolupráci s jednotlivými odbormi a oddeleniami knižnice sa 
na základe vyselektovaných najdôležitejších problematických okruhov prijalo  viacero 
metodických postupov a vyriešilo sa aj mnoho sporných otázok. 

 Operatívne  boli zvolávané pracovné komisie na riešenie aktuálnych odbor-
ných problémov. 

 Pracovníci oddelenia metodiky spracovali  podklady pre niekoľko dotazníkov 
(MKSR, CVTI SR), odpovedali na viacero dotazov v rámci služby Spýtajte sa vašej 
knižnice a aktívne sa zúčastňovali na poradách a podujatiach organizovaných MK 
SR, knižnicami SR a prác v odborných komisiách.  

 V rámci štatistického výkazníctva spracovali podklady za UKB pre ročný 
štatistický  výkaz o činnosti KULT 10-01 za rok 2006, ročný výkaz o neperiodických 
publikáciách za rok 2006, ročný výkaz  o periodickej  tlačí za rok 2006 a  štatistiku 
výkonov UKB za rok 2007.  

 V rámci oddelenia metodiky bol pripravovaný harmonogram zaraďovania 
študentov stredných a vysokých škôl na odbornú prax v UKB. 

 Pracovníci oddelenia sa podieľali na príprave 9. ročníka periodika UKB – 
Bulletin UKB, spolupodieľali sa na príprave propagačných materiálov knižnice, na 
základe podkladov z jednotlivých odborov a oddelení pripravili výročnú správu UKB 
za rok 2006 a polročné vyhodnotenia prioritných úloh knižnice. Realizoval sa edičný 
plán za rok 2007, zabezpečovala sa jazyková a technická úprava materiálov 
knižnice. 

 V spolupráci s jednotlivými zodpovednými pracovníkmi sa pripravil Knižničný 
poriadok UKB a cenník služieb a poplatkov UKB.  

 Súčasťou oddelenia je aj registratúrne stredisko UKB, ktoré pokračovalo 
v archivácii a skartácii dokumentov knižnice. Pripravili sa návrh Registratúrneho 
poriadku a plánu UKB, ktorý bol konzultovaný s pracovníkmi Slovenského národného 
archívu. 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  reorganizácii priestorov na 
2. poschodí a metodiku spracovania  fondu Britského centra.   

 UKB je na základe zákona o knižniciach pracoviskom MVS a národným 
ústredím MMVS v Slovenskej republike. Spracovávalo celoštátnu štatistiku MMVS a 
metodicky usmerňovalo knižnice v oblasti medzinárodnej MVS. Všetky informácie 
uverejňuje pracovisko na svojej stránke; analýzy, návrhy, nové postupy sa publikovali 
v Bulletine UKB a na odborných podujatiach.  

 Zamestnanci odboru knižničných služieb sa aktívne zúčastňovali na činnosti 
národnej komisie pre služby. Na 8. zasadnutie pripravili dva príspevky k využitiu 
naskenovaného katalógu UKB a bezhotovostných platieb v MVS a podklady pre 
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návrh nových zásad MVS. Nové znenie zásad vyplýva z praxe knižníc pri objed-
návaní výpožičiek MVS prostredníctvom elektronických katalógov.   

 Zamestnanci hudobného kabinetu zorganizovali 27. odborný seminár pre 
hudobné knižnice SR, hostiteľskou knižnicou bola ŠVK v Banskej Bystrici. Jeho 
súčasťou bolo plenárne zasadnutie slovenskej národnej skupiny IAML. V hudobnom 
kabinete sídli sekretariát  komisie pre hudobné knižnice pri SNS IAML. 

 Hudobný kabinet poskytoval metodickú pomoc hudobným oddeleniam 
verejných knižníc SR. Pravidelne zabezpečoval prezentačné a metodické hodiny pre 
študentov konzervatórií, PdF UK a FF UK v Bratislave. 

Kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí pripravil pre poslucháčov katedry 
knižničnej a informačnej vedy seminár o starých slovacikálnych tlačiach vo fondoch 
UKB a pre poslucháčov teologickej fakulty seminár o slovenských rukopisných 
kázňach vo fondoch kabinetu. Ďalej zamestnanci kabinetu poskytovali metodické, 
konzultačné a expertno-informačné služby z oblasti historických knižných fondov. 

 Zamestnanci kabinetu retrospektívnej bibliografie zabezpečovali metodické, 
konzultačné a informačné služby z oblasti dejín knižnej kultúry. 

 Na metodickej činnosti sa podieľali aj ďalšie organizačné útvary – oddelenie 
mennej a vecnej katalogizácie,  odbor ochrany dokumentov,  odbor súborných kata-
lógov, informačné a dokumentačné stredisko UNESCO, depozitná knižnica NATO, 
odbor informačných systémov a odbor informačných technológií, o činnosti ktorých 
sa  už v tejto kapitole písalo.    
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Knižni čno-informa čné technológie         
 
 
 Činnosť odboru v roku 2007 charakterizovali snahy o ďalší vývoj a 
optimalizáciu používaných knižnično-informačných a súvisiacich systémov, s cieľom 
ponúknuť verejnosti kvalitnejšie a komplexnejšie služby a zároveň poskytovať 
používateľom – zamestnancom odbornú, metodickú a konzultačnú podporu. 

Medzi hlavné úlohy v uplynulom roku patrilo zabezpečovanie rozvoja a pre-
vádzky knižnično-informačného systém VIRTUA, integrovaného systému Ensemble, 
prístupového systému,  systému na rezerváciu zariadení, ďalej starostlivosť 
o webové sídlo knižnice, tak o stránky pre verejnosť ako aj o interné stránky určené 
pre zamestnancov knižnice. Ku všetkým spomenutým systémom odbor 
zabezpečoval alebo realizoval školenia a metodické materiály pre koncových 
používateľov.  

 

 Implementácia a prevádzka automatizovaného knižni čno-informa čného 
 systému VIRTUA 

 Spolupráca UKB so správcom KIS VIRTUA SNK v Martine bola realizovaná 
na úrovni administrátorov jednotlivých databáz clas05, clas01 a clas02, na úrovni 
konzultácií členov pracovnej skupiny pre výpožičky a MVS a  pracovnej skupiny pre 
spracovanie dokumentov, FRBR, MARC21, súborné katalógy. Riešili sa hlavne 
akútne prevádzkové nedostatky KIS VIRTUA, chýbala však práca na systematickom 
rozvoji systému, pridávanie nových funkcií ako aj optimalizácia prevádzky systému 
zo strany správcu. 

 Vo februári bola po niekoľkomesačnej urgencii SNK konečne spustená 
zabezpečená komunikácia SSL na web serveri. Tým sa zlepšila ochrana osobných 
údajov čitateľov komunikovaných cez web Chameleón. Zároveň sa však zhoršil  
vyhľadávací komfort používateľov online katalógu UKB ako aj súborného katalógu 
periodík. Stránka neustále upozorňovala na nezabezpečené položky, čo rušilo 
samotné vyhľadávanie v katalógu. Bolo potrebné upraviť html kód katalógu, zrušiť 
java script pre štatistiku, prepísať linky na obrázky, v súbornom katalógu periodík 
a báze ISSN upraviť formát formulárov z POST na GET. Bol vytvorený nový skin pre 
databázu ISSN, ktorý sa pripája cez Z39.50 na externú databázu fy. Cosmotron. 

 Po zistení nedostatku licencií Z39.50 bol požiadaný dodávateľ VTLS o rozší-
renie licencií, ktoré bolo aktivované v máji.  

 V roku 2007 sme používanie KIS VIRTUA rozšírili o modul evidencie seriálov. 
Prechod spracovateľskej linky periodík z klasickej evidencie na evidenciu v KIS 
VIRTUA poukázal na nutnosť iného prístupu ako pri implementácii  spracovateľskej 
linky  monografií, čo bolo hlavným dôvodom odloženia spustenia prevádzky. V prvej 
polovici roka prebiehali konzultácie s pracovníkmi oddelenia periodík, kde sa 
zjednocovali a upresňovali pravidlá spustenia spracovateľskej linky periodík, 
potrebné výstupy systému ako aj spôsob rekatalogizácie resp. pripisovania 
jednotlivých zväzkov. Zároveň sa uskutočnili pracovné cesty do ŠVK v Banskej 
Bystrici, kde už periodiká v KIS VIRTUA spracúvajú. Bibliografické záznamy periodík, 
ktoré odoberá UKB, t.j. aktívne periodiká, boli vyselektované z bázy clas02 a 
následne nahrané do databázy clas05–lokálneho katalógu UKB. Spolu bolo 
prebraných z bázy súborného katalógu periodík 2 217 bibliografických záznamov.  
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Tieto po globálnej úprave Marcovského  tagu 008 slúžili ako základ budúceho on line 
katalógu periodík UKB. 

 V lete boli na pracovné stanice v školiacej miestnosti a pracovné stanice 
zamestnancov nainštalované nové verzie klienta VIRTUA 45.1.1 a taktiež verzia 
48.0.2, pretože testovacia databáza používa vyššiu verziu systému než ostrá. Tento 
stav považujeme za jeden zo zásadných nedostatkov projektu, pretože v KIS 
VIRTUA neexistuje identická testovacia databáza.  

 Osem zamestnancov oddelenia periodík absolvovalo školenia na MARC 21, 
školenia na prácu v KIS VIRTUA – vytváranie bibliografických a holdingových 
záznamov, záznamov exemplárov a taktiež na dennú evidenciu periodík. Školenia sa 
uskutočnili v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici.  

 V mesiacoch október – december pracovali zamestnanci oddelenia periodík 
už v ostrej báze clas05. Zároveň sa dolaďovali nastavenia pre zápis a zobrazovanie 
zaevidovaných časopisov. Pripravovali sa potrebné tlačové a štatistické výstupy 
podľa požiadaviek oddelenia periodík.  Možno konštatovať, že boli vytvorené všetky 
podmienky pre spustenie spracovateľskej linky periodík, čo by sa malo plne prejaviť 
v roku 2008, keď sa výsledky práce oddelenia periodík sprístupnia používateľom. 

 V letných mesiacoch bolo skonvertovaných a nahraných do databázy 5 911 
bibliografických záznamov rôznych typov dokumentov, ktoré knižnica dostala darom 
z British Council v Bratislave, následne k nim boli vytvorené holdingové záznamy 
a záznamy exemplárov. Pracovníci prezenčných služieb podľa pokynov dopĺňali už 
len prírastkové čísla a signatúry, čo výrazne skrátilo dĺžku  spracovania.  

 
 Sprístupnenie naskenovaného generálneho katalógu UK B 

 Generálny menný katalóg UKB bol naskenovaný v decembri minulého roka. 
V januári sa začali práce na vytvorení softvérovej nadstavby, ktorá zabezpečila 
vystavenie katalógu na internete,  s možnosťou vyhľadávania a objednávania doku-
mentov pre používateľov. Súčasťou riešenia bol postup spracovania objednaných 
dokumentov do KIS VIRTUA s využitím naskenovaných lístkov. V marci 2007 bol 
katalóg na internete prezentovaný verejnosti. Súčasťou katalógu je aj možnosť 
priameho zadania objednávky na vytvorenie elektronickej verzie dokumentu službou 
EoD.  

  Odkazy na katalóg sú uverejnené na webovom sídle našej inštitúcie ako aj 
v online katalógu UKB. 

 
 Systém na rezerváciu zariadení v študovniach 

 Riešenie tejto úlohy je súčasťou budovaného systému na manažment prístupu 
verejnosti k elektronickým informačným zdrojom a službám. 

 V roku 2007 sa systém v UKB využíval na rezerváciu pracovných staníc 
v študovni PC a študovni elektronických dokumentov. Systém ďalej zabezpečuje 
evidenciu návštevnosti, správu časových rozvrhov k jednotlivým zariadeniam, 
umožňuje rezervovať  vybrané zariadenie dopredu na určitú dobu, sleduje skutočné 
obsadenie PC a kontroluje, aby nebol prekročený čas výpožičky zariadenia. 
Poskytuje taktiež výstupy evidenčných prehľadov zariadení, časových rozvrhov 
s aktuálnym využitím a štatistiky využitia PC. Súčasťou systému je tiež softvérový 
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komponent, ktorý po vypršaní prideleného času zablokuje počítač a znemožní ďalšiu 
prácu, počítač môže byť odblokovaný len službukonajúcim konzultantom. 

 Jednotlivé komponenty systému boli  otestované a nainštalované na pracovné 
stanice v študovniach. Postupne boli zaškolení  konzultanti na prácu so systémom. 
Rutinná prevádzka bola spustená v septembri.  V decembri bola dodaná nová verzia 
systému, v ktorej bola  pridaná funkcionalita na vytváranie štatistík. 

 
 Tvorba a rozvoj web sídla UKB 

Stránky web sídla UKB sa priebežne aktualizovali a dopĺňali. Hlavná stránka sa 
rozšírila o ponuku nových služieb – digitálna knižnica, e-služby a samostatná 
podstránka – retrospektívna bibliografia. UKB sa pripojila k spoločnému projektu 
slovenských  knižníc službou – Spýtajte sa knižnice.  Redakčný systém bol rozšírený 
o aplikáciu katalógy, v ktorej sa evidujú články o knižnici uverejňované v periodickej 
tlači.  

 Do práce v redakčnom systéme boli podľa požiadaviek jednotlivých odborov 
zaškolení 4 zamestnanci. Celkom bolo vykonaných 2 245 úprav v 1 450 webových 
dokumentoch. 

 
 Metodická a školiaca činnos ť 

 Metodická a školiaca činnosť bola zameraná najmä na KIS VIRTUA, systém 
na rezerváciu zariadení a systém na aktualizáciu webového sídla.  

 Odborné školenia pre KIS VIRTUA sa robili pre moduly OPAC, katalogizáciu, 
výpožičky a seriály. Dvaja zamestnanci odboru sa zúčastnili školenia na biblio-
grafický formát MARC21 v SNK v Martine a traja školenia na dennú evidenciu 
seriálov, ktoré zabezpečovala ŠVK Banská Bystrica. 

 Na prácu v systéme na rezerváciu zariadení bolo zaškolených 11 zamestnan-
cov. 

 Informácie pre čitateľov sme zabezpečovali hlavne prostredníctvom e-mailu, 
pracovníci odpovedali na 154 e-mailových otázok. Konzultácie ohľadom systému pre 
zamestnancov sme zabezpečovali operatívne e-mailom, ale aj telefonicky 
a osobnými stretnutiami. Priebežne boli pripravované interné používateľské manuály 
na prácu v už spomenutých systémoch. Ako veľmi operatívny prvok spolupráce sa 
osvedčila skupina pre oddelenie absenčných výpožičiek, do ktorej boli zaradení 
zamestnanci tohto oddelenia. Metodické usmernenia pre prácu so systémom boli 
rozposielané prostredníctvom tejto skupiny.  

 
 Iné činnosti 

 Podľa požiadaviek jednotlivých pracovísk zamestnanci odboru pripravovali 
tlačové výstupy – prírastkové zoznamy, kontrolné zoznamy pre revíziu fondov, 
štatistiky pre potreby absenčných a prezenčných služieb, výstupy z databázy SKP a 
ADR pre potreby odboru súborných katalógov.  

 Mesačne sa vypracúva a vystavuje na web stránke UKB štatistika vstupov a 
výstupov návštevníkov cez turnikety, výpožičiek, vrátených kníh, nevybavených 
objednávok a štatistika prístupov na webové sídlo našej inštitúcie. 
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 Dvaja zamestnanci odboru boli členmi organizačného výboru medzinárodného 
seminára CASLIN 2007, ktorý v tomto roku organizovala naša inštitúcia. Okrem 
administrácie webovej stránky seminára sa zabezpečovali organizačné práce 
spojené s ubytovaním účastníkov, spoluprácou so sponzormi, zabezpečením progra-
mu mimo odborných aktivít. Ďalší dvaja zamestnanci  odboru pomáhali pri plnení 
čiastkových úloh. 

 Zamestnanci odboru sa pravidelne zúčastňovali odborných knihovníckych 
podujatí doma aj v zahraničí. 

 Pracovníčka odboru informačných systémov sa zúčastnila kongresu a 
majstrovstiev sveta v spracovaní informácií medzinárodnej federácie Intersteno. 
Akcia sa konala v Prahe. Súčasťou programu bolo predvedenie technológií 
skenovania v porovnávaní so zápisom textu,  možnosť zápisu textu pomocou 
najrôznejších technológií – od písania na klávesnici až po rozpoznávanie hlasu a 
priamy prevod do počítača. 

 V júli sa traja zamestnanci odboru zúčastnili odborných konzultácii v Národnej 
knižnici vo Švajčiarsku, so zameraním na súborný katalóg periodík. Túto knižnicu 
sme si zvolili hlavne z dôvodu, že má s KIS VIRTUA dlhoročné skúsenosti, v čase 
našej návštevy používali už novú konzorcionálnu verziu, na prechod ktorej sa 
pripravuje v roku 2008 aj naša knižnica a pracujú tu niekoľkí vysokokvalifikovaní 
odborníci. Hlavnou témou stretnutia bolo prepojenie holdingových záznamov 
s databázou informácií o knižnici, otázky k nastaveniam Profilera a spôsob vytvá-
rania štatistík v systéme. Informácie, ktoré sme získali, boli pre nás veľmi cenné 
a snažili sme sa ich aplikovať aj v našom prostredí a tak vylepšiť služby pre 
používateľov systému VIRTUA. Ďalšiu časť služobnej cesty tvorila návšteva Uni-
verzitnej knižnice v Innsbrucku, kde nám predstavili digitalizačné stredisko univerzity. 

 Na začiatku októbra sa konal VTLS Meeting v Uppsale vo Švédsku. Na tomto 
seminári sa stretli používatelia systému VIRTUA z celej Európy a Afriky. Cieľom 
podujatia bola vzájomná výmena skúseností so správou a používaním systému. 
Distribútor systému na stretnutí predstavil zmeny, nové funkcionality systému ako aj 
svoje plány do budúcnosti. Prínosom služobnej cesty bolo nadviazanie kontaktov 
s pracovníkmi VTLS, s ďalšími používateľmi systému, zviditeľnenie našej inštitúcie, 
oboznámenie sa s novinkami pripravovanými pre najbližšie obdobie. Považujeme za 
potrebné poukázať aj na nedostatky, ktoré vyplynuli zo stretnutia: ťažko sa dajú 
využiť poznatky o novinkách vo VIRTUE, keď v UKB používame verziu 45.1.4 a na 
stretnutí sa hovorilo o vyšších verziách 48, 49, 50. Na druhej strane treba zohľadniť, 
že nové verzie sú často chybové a pri súčasnom stave riešenia Projektu KIS3G 
nestačí rozhodnutie o prechode na novú verziu len za jednu inštitúciu, ale je 
potrebné koordinovať tento krok s obstarávateľom systému  SNK v Martine. Z toho 
vyplýva aj ďalšie obmedzenie činnosti UKB, t.j.  nemôže hlasovať v IM systéme za 
požiadavky na zlepšenia VIRTUY, lebo nie je obstarávateľom systému. Nevýhodou  
tiež je, že za slovenský projekt KIS3G, v ktorom pracuje cca 18 knižníc, vystupujeme 
v IM systéme ako celok a tak máme pri hlasovaní len 1 hlas.  
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Stav databázy lokálneho katalógu UKB k 31. 12. 2007  
 

Bibliografické záznamy spolu   386 188 

Holdingové záznamy    372 177 

Záznamy exemplárov    575 885 

Záznamy čitateľov       32 446 

Nové bibliografické záznamy     23 301  

z toho importované nové          8 126/5 909  British Council 

              2 217  periodiká zo SKP 

Aktualizované bibliografické záznamy    29 689 

Nové holdingové záznamy      29 570 

Aktualizované holdingové záznamy    14 222 

Nové záznamy o čitateľoch        7 326 

Aktualizované záznamy o čitateľoch      6 005 

  

Informa čné technológie  

 
   Odbor informačných technológií komplexne zabezpečuje prevádzku informač-
ných technológií, rozvoj rutinného počítačového spracovania a elektronizácie kniž-
ničných a informačných agend. Vykonáva centrálne nákup, inštaláciu, evidenciu 
a servis výpočtovej techniky (hardvér, softvér). Zabezpečuje školiacu a poradenskú 
činnosť. V roku 2007 tieto úlohy zabezpečovalo 9 pracovníkov, z toho 3 na polovičný 
pracovný úväzok.  

 Odbor informačných technológií zabezpečuje prevádzku celkom 300 PC, 12 
notebookov a 23 serverov. Všetky PC (k dispozícii pre používateľov aj pre za-
mestnancov) sú chránené antivírovým systémom NOD, ktorý sa pravidelne aktuali-
zuje. 

 
 Nové zariadenia a služby  

 V marci sa otvorila nová PC študovňa. V pracovných dňoch od 12.00 do 19.00 
hod. je tu pre používateľov k dispozícii 24 PC s operačným systémom Windows 
XP, balíkom programov Microsoft Office a prístupom na internet. V súvislosti s 
budovaním systému na manažment prístupu verejnosti k elektronickým informačným 
prameňom a službám na báze automatickej obsluhy používateľa, bol v PC študovni 
nainštalovaný systém na rezerváciu zariadení. V študovni je nainštalovaná i pre-
zentačná technika, ktorá sa využíva na interné aj externé školenia. 

 V rámci projektu  UKB “Elektronická kniha na objednávku“  sa v priestoroch 
digitalizačného strediska inštalovalo zariadenie na bezkontaktné farebné skenovanie 
a  spracovanie digitalizovaných dokumentov. 
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 Služby pre používate ľov   

 Pre používateľov je v UKB k dispozícii celkom 72 PC s pripojením na internet 
(študovňa elektronických dokumentov, PC študovňa, INFO USA, stredisko UNESCO, 
depozitná knižnica NATO, nemecká a ruská študovňa, hudobný kabinet). Možnosť 
pripojiť sa na internet je tiež na 8 termináloch v priestore čirtateľských katalógov na 
prízemí. Okrem toho sa používatelia môžu  na internet pripojiť vlastnými notebookmi: 

� pevné pripojenie káblom – v priestoroch voľného výberu kníh (tzv. otvorený   
sklad) na 2. poschodí je vytvorených 6 pracovných miest, 

� WiFi pripojenie – signálom sú pokryté študijné priestory prístupné pre 
používateľov 

 Na vstup do lokálnych katalógov UKB slúži celkom 29 terminálov. Umiestnené 
sú v čitateľských katalógoch na prízemí, v priestoroch voľného výberu na 1. a 2. 
poschodí a v priestoroch registrácie čitateľov.  

 Pre používateľov je k dispozícii tiež samoobslužný skener a technológia na 
elektronické zasielanie naskenovaných dokumentov. Na kopírovanie dokumentov 
slúžia štyri samoobslužné kopírovacie stroje na mince. 

 V priestoroch čitárne neviazaných periodík je pre používateľov k dispozícii PC 
na čítanie digitalizovaných príloh k periodikám.  

 
 Školiaca a poradenská činnos ť 

 Pre kabinet retrospektívnej bibliografie a odbor súborných katalógov sa posky-
tovala poradenská  služba v oblasti databázového systému ISIS. Na webovej stránke 
UKB sú vystavené výročné školské správy 18. – 19. storočia, bibliografia článkov 
z výročných školských správ z územia Slovenska za školské roky 1918/19 – 
1952/53,  biografie vo výročných školských správach 1918 – 1953 a spracovali sa 
tiež výstupy pre tlačovú formu. Na www stránke je zverejnený adresár SKP, ktorý je 
budovaný v databázovom systéme ISIS. 

 Pre používateľov sme v minulom roku poskytli približne 500 konzultácií. Ide 
hlavne o riešenie problémov pri pripojení notebookov na internet.  

  
 Účasť na odborných školeniach a seminároch 

 6 zamestnanci sa zúčastnili kurzov IT zručnosti a získali certifikát ECDL, 1 za-
mestnanec sa zúčastnil školenia IT špecialistov nadrezortnej siete GOVNET “Sieťový 
manažment” s certifikátom. 

 
 Ochrana údajov a bezpe čnos ť IT 

 Všetky PC a notebooky v používaní UKB sú chránené pravidelne aktualizo-
vaným antivírovým systémom NOD. Servery chráni antivírový softvér CLAM. Zabez-
pečila sa ochrana údajov aktívnymi bezpečnostnými prvkami a pravidelnou archivá-
ciou databáz. V auguste sa vykonávala pravidelná ročná profylaktická údržba infor-
mačných technológií - archivácia systémov a databáz, profylaktika hardvéru.     
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 Iné činnosti   

  
   Zabezpečovala sa rutinná  tlač čiarových kódov, signatúr a špecifických tlačí 
na základe požiadaviek jednotlivých odborov UKB.  

Podľa požiadaviek multifunkčného kultúrneho centra sa technicky aj perso-
nálne zabezpečovali semináre, výstavy, prednášky a ďaľšie akcie. Pracovníci odboru 
po technickej stránke zabezpečovali interné odborné školenia zamestnancov. 

 

Register kultúry 
 
  V rámci programu normalizácie bola spracovaná slovenská verzia normy ISO 
21127 Information and documentation – A reference ontology for the interchange of 
cultural heritage information a zabezpečená jej jazyková korektúra. V septembri 
2007, po pripomienkovom konaní, bola odovzdaná SÚTN. V decembri bola uskutoč-
nená autorská korektúra pred tlačou normy. 

 V uplynulom roku mala byť uzatvorená zmluva, na základe ktorej mali 
zamestnanci odboru registra kultúry riešiť úlohu Kultúrny profil Slovenska. Napriek 
aktivite UKB zmluva nebola uzatvorená a odbor registra kultúry spolupracuje na 
presadení  tejto úlohy  s MK SR. 

 Riešila sa úloha rezortného plánu „Platforma sémantickej interoperability 
heterogénnych informačných systémov“, ktorá bola  navrhnutá na základe uznesenia 
pracovnej skupiny pre interoperabilitu IS rezortu kultúry. Aktívna bola spolupráca  
predovšetkým so SNM na príprave formátu zápisu v zmysle normy CIDOC – CRM.  

 Zamestnanci odboru registra kultúry pripravili slovenskú verziu doporučení 
Trusted Digital Repositories: Attributes and Responzibilities. Jej publikovanie závisí 
od definitívneho rozhodnutia MF SR a MDPT SR o spôsobe a nárokoch na audit IS. 

 Taktiež bola spracovaná slovenská verzia metodiky CCO – „Katalogizácia 
kultúrnych objektov“, ktorá je pripravená na publikovanie, zatiaľ nie sú zabezpečené 
finančné zdroje. 

 Prevádzkované je WEB sídlo pracovnej skupiny pre interoperabilitu IS rezortu 
kultúry. 

 Odbor registra kultúry vykonáva funkciu sekretariátu pracovnej skupiny pre 
interoperabilitu IS rezortu kultúry. 
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5.5.  ROZPOČET ORGANIZÁCIE 

 
I. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovate ľov organizácie  
 
Ministerstvo kultúry SR schválilo UKB záväzné ukazovatele a limity štátneho 
rozpočtu na rok 2007 nasledovne:  
 
Ukazovate ľ                             rozpis rozpo čtu 
                                          na rok 20 07 
1. Príjmy ŠR  zdroj 111                        4 00 0 tis. Sk 
 
Kód programu 08S – Tvorba, šírenie, ochrana a preze ntácia kultúrnych hodnôt 
Kód podprogramu 08S0105 Knižnice a knižni čná činnos ť 
 
2. Bežné výdavky spolu             - kategória 600      116 222 tis. Sk 
    z toho : 
    mzdy, platy, služobné príjmy a OOV   - kategória 610                  48 888 tis. Sk 
 
Limit  zamestnancov pri výkone práce vo verejnom zá ujme            264  
 
Všetky záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu v organizácii  boli  v roku 2007 
dodržané.  
 
II. Rozpočtové opatrenia 
 
Pridelený rozpočet výdavkov nezohľadnil niektoré dôležité finančné potreby UKB,  
z toho dôvodu MK SR vykonalo v rozpočte našej organizácie v priebehu roka 2007 
nasledovné rozpočtové opatrenia: 
 
Rozpočtové opatrenie č. 1: 
 
Ministerstvo kultúry SR listom č. MK-838/2007/102/3570 upravilo (zvýšilo)  rozpočet 
bežných výdavkov   v kategóriii 630 Tovary a služby  na rok 2007 o 2 350 tis. Sk , 
z toho účelovo určené na: 
 
08T0104 – Prezentácia kultúrnych aktivít v zahrani čí      550 tis.  Sk 
v tom: 
1. Slovenská knižnica v Národnej knižnici ČR                  550 tis. Sk 
 
08T0106 – Akvizícia knižni čných fondov              1 800 tis. Sk 
v tom:  
1. Nové informačné zdroje                          1 800 tis. Sk 
 
Rozpočtové opatrenie č. 2:  
 
Na základe záverov z porady vedenia MK SR a v súlade s rozpočtovým opatrením 
MF SR č. 2/2007 upravilo (zvýšilo)  MK SR listom č. MK-838/2007-102/5611 z 2. 
apríla 2007 rozpočet kapitálových výdavkov  na rok 2007 v programe 08T0103  – 
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Podpora kultúrnych aktivít RO a PO  o 2 450 tis. Sk , ktoré boli účelovo určené na:
          
- Stavebné úpravy vstupných priestorov, č. IA 18 399              250 tis.Sk 
- Tlmočnícky systém do viacú čelovej sály UKB, č. IA 18 400             1 200 tis. Sk 
- Stavebné úpravy respíria pre ú častníkov podujatí, č. IA 18401        1 000 tis. Sk 
 
Rozpočtové opatrenie č. 3: 
 
Na základe rozpočtového opatrenia Ministerstva financií SR č. 8 MK SR listom č. 
MK-838/2007-100/10019 zo dňa 21.6.2007 upravilo (zvýšilo)  rozpočet bežných  
výdavkov na rok 2007 v programe 08S0105 – Knižnice a knižni čná činnos ť 
o sumu 1 714 tis. Sk , z toho v kategórii 610 – mzdy, platy , ostatné osobné 
vyrovnania v sume 1 270 tis. Sk. Rozpočet bol zvýšený na realizáciu  nariadenia 
vlády SR č. 238/2007, ktorým sa ustanovili zvýšené stupnice platových taríf 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.   
            
Rozpočtové opatrenie č. 4: 
 
Na základe súhlasu ministra kultúry SR z 12.4.2007 a rozpočtového opatrenia 
Ministerstva financií SR č. 13/2007 upravilo (zvýšilo)  Ministerstvo kultúry SR  listom 
č. MK-838/2007-102/12364 zo dňa 6. augusta 2007 rozpočet kapitálových 
výdavkov  na rok 2007 o 4 000 tis. Sk , ktoré boli určené na investičnú akciu: 
Elektronická kniha na  objednávky – transeurópska sie ť. Úprava sa vykonala 
v programe 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry . Investičná akcia je 
zaregistrovaná v registri investícií MF SR pod číslom 19 484. 
 
Rozpočtové  opatrenie č. 5: 
 
Na základe žiadosti UKB zo dňa 20.8.2007 a súhlasu ministra kultúry SR upravilo 
(znížilo)  MK SR listom č. MK-838/2007-102/14112 rozpočet kapitálových výdavkov  
určených na investičnú akciu Stavebné úpravy vstupných priestorov  (č.investičnej 
akcie 18 399) o sumu 250 tis. Sk  a zároveň upravilo (zvýšilo)  rozpočet 
kapitálových výdavkov  určených na investičnú akciu Zakúpenie a inštalácia  
reflexných fólií na okná UKB  (č. investičnej akcie 19 637) o sumu 250 tis. Sk . 
Úprava sa vykonala v programe 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO. 
 
Rozpočtové  opatrenie č. 6: 
 
Na základe súhlasu ministra kultúry SR zo dňa 12.4.2007 upravilo (zvýšilo)  MK SR 
listom č. MK/838/2007/14820 zo dňa 26.9.2007  rozpočet kapitálových výdavkov   
na rok 2007 o sumu 165 700 Sk, ktoré boli určené na investičnú akciu Jednotný 
software SOFTIP PROFIT . Úprava sa vykonala v programe 08T0105 – Projekt 
informatizácie kultúry a investičná akcia bola zaregistrovaná v registri investícií MF 
SR pod č.  19 719.  
 
Rozpočtové opatrenie č. 7: 
 
Na základe rozpočtového opatrenia MF SR č. 20/2007 upravilo (zvýšilo)  MK SR 
listom č. MK-838/2007-100/11966 rozpočet bežných výdavkov  v kategórii 630 – 
Tovary a služby na rok 2007 o sumu 772 200,- Sk, ktoré boli účelovo určené na 
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program 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry, v tom : Integrovaný ekonomický 
IS SOFTIP PROFIT. 
 
Rozpočtové opatrenie č. 8: 
 
Na základe žiadosti UKB a súhlasu ministra kultúry SR zo dňa 29.10.2007 upravilo 
(znížilo)  MK SR listom č. MK-838/2007-102/15114 rozpočet kapitálových výdavkov  
na rok 2007 o sumu 60 tis. Sk , určených na investi čnú  akciu Stavebné úpravy 
respíria pre  účastníkov podujatí  (č. inv. akcie 18 401) a súčasne zvýšilo rozpočet 
kapitálových výdavkov  o sumu 60 tis. Sk  určených na investi čnú akciu 
Doplnenie  uzymykacích systémov v objektoch UKB.  Investičná akcia bola 
zaregistrovaná v registri investícií pod číslom 20 014. Úprava sa vykonala 
v programe 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO. 
 
Rozpočtové opatrenie č. 9: 
 
Na základe žiadosti UKB a súhlasu ministra kultúry SR zo dňa 12.11.2007 upravilo 
(znížilo) MK SR listom č. MK-838/2007-102/16567 rozpočet kapitálových výdavkov  
na rok 2007 o sumu 100 tis. Sk  určených na investi čnú akciu Zakúpenie 
a inštalácia reflexných fólií na okná UKB , (č. investičnej akcie 19 637) a zároveň 
zvýšilo  rozpočet kapitálových výdavkov  na rok 2007 o sumu 100 tis. Sk  určených 
na investi čnú akciu Nákup a inštalácia vertikálnych žalúzií (č. investičnej akcie 
20 056).  Úprava sa vykonala v programe 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít 
RO a PO. 
 
Rozpočtové opatrenie č. 10: 
 
Na základe rozpočtového opatrenia MF SR č. 27 MK SR realizovalo listom č. MK-
838/2007-100/17551  presun v rozpočte bežných výdavkov nasledovne: 
 
kategória 630 Tovary a služby                                                 -  420 tis. Sk 
kategória 640 Bežné transfery                                                 -  380 tis. Sk  
kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                + 800 tis. Sk  
Presun sa realizoval v programe 08S – Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia  
kultúrnych hodnôt . Rozpočtovým opatrením sa zabezpečili finančné prostriedky na 
zvýšenie hmotnej zainteresovanosti zamestnancov vo výkone prác vo verejnom 
záujme.   
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III. Príjmy organizácie 
 
Príjmy organizácie boli na základe rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho 
rozpočtu na rok 2007 určené sumou 4 000 tis. Sk.   
Rozpočet príjmov bol splnený sumou 7 154 921,12 tis. Sk  na 178,9 %  nasledovne: 
 
                                                                                                           v tis. Sk       

Skuto čnos ť 
rok 2006  

Schválený 
rozpo čet  

2007 

Upravený 
rozpo čet 

2007 

Plnenie  
rok 

2007 

% 
plnenia  

Index  Ukazovate ľ 

1 2 3 4 4:2 4:3 4:1 
Rozpočet príjmov 
z toho:                           

4 154 4 000 4 000 7 155 178,9 178,9 172,2 

Príjmy z podnikania 
a z vlast. majetku 

258 350 350 365 104,3 104,3 141,5 

Administratív. a iné 
 popl. a platby     

3 102 3 456 3 456 2 889 83,6 83,6 93,1 

Iné nedaňové 
príjmy                         

317 194 194 1 156 595,9 595,9 364,7 

Príjmy z 
tuzemských  
bežných grantov                     

110 0 0 567 0 0 515,5 

Príjmy zo  
zahraničných 
grantov                             

367 0 0 2 178 0 0 593,5 

 
 
Z celkových dosiahnutých príjmov 4 409 970,70 Sk, plnenie na 110,2 %,  boli  príjmy 
organizácie. Z účtu dary a granty bolo na príjmové účty preúčtovaných 2 744 950,42 
Sk, z ktorých 566 955,41 Sk boli príjmy z čerpania tuzemských bežných grantov  a  
2 177 995,01 boli príjmy z čerpania zahrani čných grantov. O tieto mimorozpočtové 
zdroje bol prekročený rozpočet bežných výdavkov organizácie. 
Podrobný prehľad plnenia príjmov podľa rozpočtových položiek a podpoložiek je 
uvedený v tabuľke č. 1, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tomuto hodnoteniu.  
 
 
Príjmy organizácie pod ľa ekonomickej klasifikácie 
 
Príjmy z  vlastníctva majetku  obsahujú príjmy na podpoložke 212003 -  Príjmy 
z prenajatých priestorov v sume 364 822,30 Sk.   
Sú tu zahrnuté príjmy: 

- z prenajatých  bytov  v sume 44 880,- Sk 
 
- z prenajatých nebytových priestorov:  
1. na prevádzkovanie elektronickej komunikačnej siete od nájomcu Orange 

Slovensko, a.s. v sume 50 500,- Sk 
2. na prevádzkovanie bankomatu VÚB a veľkoplošnej obrazovky v sume 

51 000,- Sk 
3. na prevádzkovanie predajných automatov v sume 19 767,30 Sk 
4. na základe zásad prenájmu priestorov, špecializované pracovisko MKC, ktoré 
5. organizuje vzdelávacie, vedecké, kultúrno-výchovné a spoločenské podujatia, 
6. za prenajatie priestorov v roku  2007 zinkasovalo 198 675,- Sk nasledovne: 
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prednášková sála, Ventúrska ul. č. 11 
konferencia Centra pre európsku politiku 4 000,- Sk  
prednáška „Chemická zbraň-nočná mora civilizácie“ 2 000,- Sk 
Slov. pedagogická knižnica – konferencia „Školské knižnice ako infor- 
mačné a kultúrne centrá škôl“ 5 000,- Sk 
Alfa Agency – prednáška „Austrálske dni 2007                                           14 000,- Sk 
SANET – „Zasadnutie konzorcia a  workshopu EARNEST“                        13 000,- Sk  
Euroatlantické centrum – Biologická zbraň – podceňované tajomstvo 3 000,- Sk 
Nadácia – Centrum súčasného umenia – konferencia „Bližšie k múzeu“   12 000,- Sk 
Rozvoj pamäť. a fondových inštitúcií a obnova národ. infraštruktúry 4 000,- Sk 
Nuklaárne zbrane – Pandorina skrinka  ?! 3 000,- Sk 
Budúca úloha NATO vo svete 1 500,- Sk 
podujatie „Sociálne diskusné fórum“ 3 000, -Sk 
Kyberterorizmus: Fakt alebo fikcia?! 5 000,- Sk 
konferencia “Školstvo, výchova a vzdelávanie na Slovensku“ 6 000,- Sk
  
seminárna sála, Klariská ul. č. 5 
prezentácia knihy talianskeho autora 4 500,- Sk 
medzinárodná konferencia SAV 3 000,- Sk 
vzdelávacie podujatie – Najnovšie trendy v oblasti knihovníctva  
vo Veľkej Británii                                                                                         21 000,- Sk 
stretnutie s talianskym spisovateľom Cesarem de Marchim 3 750,- Sk 
prezentácia výsledkov projektu Politis 2 250,- Sk 
stretnutie s talianskym spisovateľom Francescom Piccolom                        3 000,- Sk 
seminár Rada Európy – EÚ: Spolupráca alebo konkurencia?“       3 750,- Sk 
konferencia  „Prvé psychomotorické dni“ 9 750,- Sk  
stretnutie s prof. Guilianou Limiti 1 500,- Sk  
Reštaurovanie kláštorných zbierok 1 500,- Sk 
konferencia „Budovy a prostredie 2007“ 6 750,- Sk 
celoslovenská súťaž v písaní braillovho písma 8 625,- Sk 
Globaly Gateway workshop 3 000,- Sk 
Soirée pri príležitosti 60. výr. založenia Slovens.evanjelic. zboru v Prahe 1 500,- Sk 
vzdelávací kurz v oblasti využitia alternatívnej energetiky                          18 000 ,- Sk 
 
výstavná sála, Michalská ul. č. 1 
Japonsko očami Slovákov                                                                           10 500,- Sk 
Suiseki a kaligrafia 4 000,- Sk 
Vydavateľstvo Bolchazy – Carducci Publishers 2 100,- Sk 
výstava „Viliam Malík“ 5 700,- Sk 
 
Lisztov pavilón 
Nadácia intenda Bratislava 3 000,- Sk 
 
priestory – zázemie pre ú činkujúcich 
4 akcie BKaIS 6 000,- Sk 
Príjmy z titulu administratívnych  poplatkov na roz počtovej položke 220 sumou 
2 888 893,50 Sk boli evidované: 
- na položke 222 - Pokuty, penále a iné sankcie  na podpoložke 222003 – príjmy za  
porušenie predpisov v sume  271 361,50 Sk - z pokút za stratené diela a za 
oneskorené vrátenie vypožičaných kníh 
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- na položke 223 – Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného p redaja 
a služieb   v celkovej sume 2 617 532,- Sk, z toho na podpoložke 223001- za predaj 
výrobkov, tovarov a služieb v sume 2 510 626,- Sk . Boli to príjmy za registráciu 
čitateľov v sume 1 446 237,- Sk,  za reprografické a  kopírovacie  práce v sume 702 
067,- Sk,za poskytovanie medzinárodnej výpožičnej služby v sume 353 760,- Sk a za 
predaj  papiera zberným surovinám  v sume 8 562,- Sk. Na podpoložke 223004 – za 
prebytočný hnuteľný majetok v sume 106 906,- Sk bol zaevidovaný príjem z predaja 
prebytočného drevoobrábacieho stroja v sume 5 906,- Sk a z predaja osobného 
automobila NISSAN PATROL v sume 101 000,- Sk. 
 
Iné nedaňové príjmy  boli zaznamenané na položke 292 – Ostatné príjmy sumou 
1 156 254,90 Sk nasledovne:    
- na podpoložke 292012 – príjmy z dobropisov v sume 1 040 519,84 Sk - za 
vyúčtovanie nákladov za plyn za december 2006 v  sume 100 870,- Sk, za prenájom 
prednáškovej sály  Univerzite Komenského v Bratislave za rok 2006 sumou 10 tis. 
Sk, za vyúčtovanie predplatného za časopisy v sume 14 523,40 Sk, za vrátenie 
preddavkov za pohonné hmoty firme Slovnaft v sume 85 028,83 Sk a za vrátenie 
zmluvnej zálohy vo výške 26 500,- Sk. Vrátenie preddavkov sa uskutočnilo vzhľadom 
na nový spôsob fakturácie prostredníctvom nových palivových kariet Slovnaft -  MOL 
Group. Ďalšie príjmy boli zaúčtované za vyúčtovanie elektrickej energie firme 
Orange, a.s. za 2. polrok 2006 v sume 27 253,- Sk, za vrátené preddavky za 
elektrickú energiu v sume 108 tis. Sk a za plyn v sume 528 315,- Sk, za vrátenie 
duplicitnej úhrady z roku 2005 od firmy Nihil Obstat, a.s. za kontrolu EPS v sume 
27 417,60 Sk, za vyúčtovanie telefónnych hovorov našich zamestnancov za mesiac 
december 2007 v sume 1 075,50 Sk, za vyúčtovanie povinného prídelu do 
sociálneho fondu za rok 2006 v sume 9 339,- Sk. Suma 52 613,10 Sk bola 
prevedená z účtu Dary a granty na Iné nedaňové príjmy, nakoľko v roku 2006 bola 
táto suma prevedená omylom z účtu Iné nedaňové príjmy na Príjmový účet dary 
a granty. Z titulu dobropisu za vrátený tovar (zvonček) z roka 2006 suma 1 608,- Sk. 
Za refundáciu elektrickej energie z roku 2006 od VÚB  sme prijali 6 817,- Sk, za 
reklamáciu výrobku 1 904,- Sk. Nedoplatok z roka 2006 za energie splácal od 
05/2007 nájomca bytových priestorov sumou 1 tis. Sk mesačne. Za nezrealizované 
dodávky  zahraničných periodík predplatné z roku 2005 bolo vrátené v sume  
25 011,41 Sk.  
- na podpoložke 292027 – Iné príjmy v sume 115 735,06 Sk boli zaúčtované príjmy, 
ktoré vznikli z odpisov z medzinárodného projektu „Digitisation on Demand“. 
 
Zahrani čné granty: 
 
Univerzita v Insbrucku  poskytla UKB v roku 2006 zahraničný grant v sume 
29 396,19 EUR, čo v prepočte predstavuje sumu 1 012 228,41 Sk na projekty EÚ. 
Po vyúčtovaní finančných prostriedkov za 1. polrok 2007 poskytla Univerzita 
v Insbrucku ďalšie finančné prostriedky v sume 22 991,07 EUR, čo je v prepočte 
751 302,19 Sk. 
 
Celkovo bolo v roku 2006 z finančných prostriedkov na projekt EÚ - eTen použitých 
148 994,10 Sk. V roku 2007 bolo z uvedeného grantu použitých 1 567 353,96  Sk, 
z toho na zahraničnú služobnú cestu  zamestnancov na pracovné stretnutie 
partnerov projektu EÚ - E-book on demond 184 862,39 Sk, na refundáciu miezd 
zamestnancov, podieľajúcich sa na riešení uvedeného projektu 758 045,- Sk, na 
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refundáciu odvodov do poisťovní 252 382,- Sk, na prenos údajov cez internet 
15 719,20 Sk, na zakúpenie programov 17 180,- Sk, na priame náklady – energie 
104 167,67 Sk a materiál 100 000,- Sk, na odpisy 115 735,06 Sk, na nahrávku 
v slovenskom jazyku 19 262,64.  Zostatok na účte dary a granty je 47 182,54 Sk. 
 
Z grantu  poskytnutého organizáciou NATO  v celkovej sume 47 687,33 Sk bolo 
v roku 2006 použitých 21 095,- Sk a zvyšných 26 592,33 Sk bolo použitých na nákup 
odbornej literatúry pre Depozitnú knižnicu NATO  v 1. polroku 2007. 
 
V roku 2007 bol poskytnutý organizáciou NATO grant vo výške 1 495,- EUR (800,- 
EUR a 695,- EUR), čo je v prepočte 49 561,72 Sk (26 671,20 Sk a 22 890,52 Sk). 
Finančné prostriedky boli určené na simultánne tlmočenie v anglickom jazyku na 
konferencii pod názvom „Slovenské bezpečnostné fórum 2007“ v sume 14 561,72 Sk 
a na občerstvenie hostí počas konferencie v sume 35 000,- Sk.  
 
Grant v sume 12 500,- Sk  poskytlo Veľvyslanectvo USA generálnemu riaditeľovi 
na účasť na zahraničnom kongrese vo Washingtone. 
 
The British Council  poskytol Univerzitnej knižnici na základe uzatvorenenj zmluvy 
finančné prostriedky v sume 372 000,- Sk na nákup nových materiálov týkajúcich sa 
výučby a štúdia angličtiny, súčasnej britskej literatúry a životného štýlu. 
Z grantu boli v zmysle zmluvy nakúpené knihy a multimédiá. Všetky získané 
knižničné jednotky boli spracované v súčasnom automatizovanom knižnično-
informačnom systéme a boli uložené v BRITSKOM CENTRE za účelom 
sprístupňovania používateľom knižnice. Z celkovej sumy bolo vyčerpaných 371 987,- 
Sk, zostatok 13,- Sk bol vrátený poskytovateľovi. 
 
Grant v sume 150 000,- Sk poskytla Slovenská komisia pre UNESCO  na prípravu 
výstav Arabské, perzské a turecké rukopisy v zbierke dr. s afveta Bega Bašagi ča 
Na vyhotovenie a realizáciu satelitného výstavného systému podľa schváleného 
scenára bolo uhradených 150 000,- Sk, zostatok v sume 28 500,- Sk bol hradený 
z rozpočtu organizácie. 
 
Tuzemské granty: 
 
Nadácia VÚB poskytla UKB finančný grant v sume 350 tis. Sk  na projekt 
Digitalizácia bibliografie inkunábul UKB  a  200 tis. Sk  na projekt Digitalizovaná 
bibliografia emblémat z fondov UKB . Suma 474 810,- Sk bola použitá na uvedené 
projekty a zostatok finančných prostriedkov v sume 75 190,- Sk bol so súhlasom  
Nadácie VÚB použitý na financovanie projektu digitalizácie starého služobného 
menného katalógu periodík. 
Nadácia VÚB poskytla finančný grant vo výške 250 tis. Sk  na projekt E-kniha pre  
hendikepovaných ľudí , z ktorého bolo na služby spojené s digitalizáciou titulov pre 
nevidiacich a slabozrakých používateľov použitých 16 955,41 Sk. 
 
 
 
 
 
 



 78 

Vývoj dosiahnutých príjmov v jednotlivých mesiacoch  bol nasledovný : 
 
január:      1 100 037,83 Sk                  júl:                       169 783,00 Sk   
február:        393 820,05 Sk                  august:               401 503,61 Sk      
marec:         413 459,00 Sk                  september:         465 671,40 Sk 
apríl:            319 597,00 Sk                  október:           1 168 142,86 Sk 
máj:             330 293,11 Sk                  november:           572 217,00 Sk 
jún:              342 204,52 Sk                  december:        1 478 191,74 Sk  
___________________________________________________________________ 
Spolu:                                                                          7 154 921,12 Sk        
 
 
IV. Výdavky organizácie  
 
 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 knižni čná 
činnos ť MK SR na rok 2007 v sume 116 222 tis. Sk  upravený na 117 936 tis. Sk  
bol k 31.12.2007 čerpaný sumou 117 915 tis . Sk  na 101,5 % oproti schválenému 
a na 100,0 % oproti upravenému rozpočtu. Celkové čerpanie bežných výdavkov 
vrátane mimorozpočtových bolo v sume 120 660 tis. Sk.  
          
Výdavky organizácie pod ľa ekonomickej klasifikácie 
 
Kód programu 08S – Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt                                             
Kód podprogramu 08S0105 – Knižnice a knižni čná činnos ť 
 
Schválený rozpočet v tomto programe na rok 2007 bol upravený  rozpočtovým 
opatrením č. 3, ktorým MK SR upravilo (zvýšilo)  rozpočet bežných výdavkov na rok 
2007 o sumu 1 714 tis. Sk , z ktorých 1 217 tis. Sk  bolo určených na mzdy, platy, 
služobné príjmy a OOV a 444 tis. Sk  na poistné a príspevok do poisťovní 
a rozpočtovým opatrením č. 10, ktorým MK SR realizovalo presun v rámci rozpočtu 
bežných výdavkov na rok 2007 nasledovne: 
 
kategória 630 - Tovary a služby                                                                 - 420 tis. Sk  
kategória 640 – Bežné transfery                                                                - 380 tis. Sk  
kategoria 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                                +800 tis. Sk  
 
 
Čerpanie podľa jednotlivých rozpočtových položiek bolo nasledovné: 
 
                                                                                                                                            v tis. Sk                                                                                                    

Schválený 
rozpo čet 

2007 

Upravený 
rozpo čet 

2007 

Čerpanie 
rozpo čtu 

k 31.12.2007 

% 
čerpania 

Rozpoč. 
položka 

Názov rozpo čtovej položky 

1 2 3 3:1 3:2 
610 Mzdy, platy,služ. príjmy a OOV 48 888 50 958 50 958 104,2 100,0 
620 Poistné a príspevok do poisťovní 17 086 17 530 17 072 99,9 97,4 
630 Tovary a služby 49 307 48 887 49 403 100,2 101,1 
640 Bežné transfery 941 561 482 51,2 85,9 
Spolu 116 222 117 936 117 915 101,5 100,0 
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Kód programu 08T – Tvorba a implementácia politík 
Kód podprogramu 08T0104 - prezentácia kultúrnych ak tivít v zahrani čí 
 
Na základe rozpočtového opatrenia č. 1 bol upravený (zvýšený) rozpočet bežných 
výdavkov v kategórii 630 Tovary a služby o sumu 2 350 tis. Sk, z toho účelovo 
určených na čerpanie v podprograme 08T0104 – Prezentácia kultúrnych aktivít 
v zahrani čí, v tom Slovenská  knižnica v NK ČR v sume 550 tis. Sk   
                                                                                                                                             v tis. Sk                                                                                                                            

Schválený 
rozpo čet 

2007 

Upravený 
rozpo čet 

2007 

Čerpanie 
rozpo čtu 

k 31.12.2007 

% 
čerpania 

Rozpoč. 
položka 

Názov rozpo čtovej položky  

1 2 3 3:1 3:2 
630 Tovary a služby - 550 459 - 83,5 
633 Materiál  550 459 - 83,5 
633009 Slovenská knižnica v NK ČR - 550 459 - 83,5 
Spolu - 550 459 - 83,5 
 
 
Kód programu 08T – Tvorba a implementácia politík 
Kód podprogramu 08T0106 – Akvizícia knižni čných fondov 
 
Na základe rozpočtového opatrenia č. 1 bol upravený (zvýšený) rozpočet bežných 
výdavkov v kategórii 630 Tovary a služby o sumu 2 350 tis. Sk, z toho účelovo 
určených na čerpanie v podprograme 08T0106 – Akvizícia knižni čných fondov , 
v tom Nové informa čné zdroje v sume 1 800 tis. Sk 
                                                                                                                                                  v tis. Sk                                                                

Schválený 
rozpo čet 

2007 

Upravený 
rozpo čet 

2007 

Čerpanie 
rozpo čtu 

k 31.12.2007 

% 
Čerpania 

Rozpoč. 
položka 

Názov rozpo čtovej položky  

1 2 3 3:1 3:2 
630 Tovary a služby - 1 800 1 800 100,0 100,0 
633 Matriál - 1 800 1 800 100,0 100,0 
633009 Nové informačné zdroje - 1 800 1 800 100,0 100,0 
Spolu - 1 800 1 800 100,0 100,0 
 
 
Kód programu 08T – Tvorba a implementácia politík 
Kód podprogramu 08T0105 – Projekt informatizácie ku ltúry 
 
Rozpočtovým opatrením č. 7 upravilo (zvýšilo)  MK SR rozpočet bežných výdavkov 
v kategórii 630 –Tovary a služby o sumu 772 000,- Sk, ktoré boli účelovo určené na 
čerpanie v podprograme 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry, v tom 
Integrovaný ekonomický IS SOFTIP PROFIT. 
                                                                                                                                            v tis. Sk                                                                                                          

Schválený 
rozpo čet 

2007 

Upravený 
rozpo čet 

2007 

Čerpanie 
rozpo čtu 

k 31.12.2007 

% 
Čerpania 

Rozpoč. 
položka 

Názov rozpo čtovej položky  

1 2 3 3:1 3:2 
630 Tovary a služby - 772 772 100,0 100,0 
635 Rutinná a štandardná údržba - 772 772 100,0 100,0 
635002 Integrovaný ekonomický IS 

SOFTIP PROFIT 
- 772 772 100,0 100,0 

Spolu - 772 772 100,0 100,0 
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Komentár k čerpaniu jednotlivých rozpo čtových položiek v programe 
08S: 
 
Bežné výdavky: 
 
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné  vyrovnania 
 
Rozpočet mzdových prostriedkov na rok 2007 stanovený sumou 48 888 tis. Sk , 
upravený na 50 958 tis. Sk  bol  čerpaný sumou 50 958 tis. Sk  na 104,2 % oproti 
schválenému a na 100,0 % oproti upravenému rozpočtu pre priemerný prepo čítaný 
eviden čný po čet zamestnancov 259,42. Čerpanie mzdových prostriedkov  
vrátane mimorozpo čtových  bolo v sume 51 716 tis. Sk. 
 
Priemerná mesačná mzda na jedného zamestnanca v roku 2007 dosiahla 16 613,- 
Sk. Oproti roku 2006, kedy priemerná mesačná mzda bola 15 190,- Sk, v roku 2007   
vzrástla o 1 423,- Sk. 
 
Prehľad o čerpaní záväzného ukazovateľa miezd k 31.12.2007  bol nasledovný: 

v tis. Sk 
Schválený 
 rozpočet 

2007 

Upravený 
 rozpočet 

2007 

Čerpanie 
rozpočtu 

k 31.12.2007 

% 
čerpania 

Rozpoč.  
položka 

Názov rozpočtovej položky                                                              
                   

1 2 3 3:1 3:2 
611 Tarifný plat                                   44 688 41 315 41 315 92,5 100,0 
612 Príplatky   4 000 6 121 6 121 153,0 100,0 
613 Náhrady za služ. pohotovosť 0 4 4 0 100,0 
614 Odmeny   200 3 518 3 518 1 759,0 100,0 
610 Mzdy, platy, sl. príjmy, OOV 48 888  50 958 50 958 104,2 100,0 

 
Podrobný prehľad o zamestnancoch a čerpaní mzdových prostriedkov za rok 
2007 je uvedený v tabuľke č. 4, ktorá tvorí prílohu č. 4 k tomuto hodnoteniu.   
620 - Poistné a príspevok do pois ťovní 
 
Z rozpočtu na rok 2007 na odvody do zdravotných poisťovní a do Sociálnej 
poisťovne v sume 17 086 tis. Sk,  upraveného na  17 530 tis. Sk  bolo čerpaných 17 
072 tis. Sk  na 99,9 % oproti schválenému a na 97,4 % oproti upravenému rozpočtu. 
Celkové čerpanie finančných prostriedkov na poistné a odvody do poisťovní vrátane 
mimorozpočtových prostriedkov bolo v sume 17 325 tis. Sk. 
Tieto odvodové povinnosti boli uhradené v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 

 
630 - Tovary a služby 
 
Rozpočet výdavkov na prevádzku knižnice na rok 2007 stanovený sumou 49 307 tis.  
Sk  upravený na 48 887 tis. Sk  bol k 31.12.2007 čerpaný sumou 49 403 tis. Sk  na 
100,2 % oproti schválenému a na 101,1 % oproti upravenému rozpočtu.  
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Čerpanie podľa jednotlivých rozpočtových položiek bolo nasledovné : 
 
           v tis. Sk 

Schválený 
 rozpo čet 

2007 

Upravený 
 rozpo čet 

2007 

Čerpanie 
rozpo čtu 

k 31.12.2007 

% 
Čerpania 

Rozpoč.  
položka 

Názov rozpo čtovej 
položky                                                              
                   

1 2 3 3:1 3:2 
631 Cestovné náhrady 800 1 013 1 011 126,4 99,8 
632 Energie,voda, komunik.       11 234 7 756 7 806 69,5 100,6 
633 Materiál 10 770 11 208 11 666 108,3 104,1 
634 Dopravné 605 398 393 65,0 98,7 
635 Rutinná a štand. údržba 4 280 4 036 4 087 95,5 101,3 
636 Nájomné za prenájom 413 531 527 127,6 99,2 
637 Služby 21 205 23 945 23 913 112,8 99,9 
630 Tovary a služby 49 307  48 887 49 403 100,2 101,1 

 
 
Položka 631 - Cestovné náhrady 
 
Cestovné náhrady na pracovné cesty boli plánované sumou 800 tis. Sk. Rozpočet 
bol  v priebehu roka upravený na 1 013 tis. Sk. Čerpanie k 31.12.2007 bolo sumou 
1 011 tis. Sk na 126,4 % oproti schválenému a na 99,8 % oproti upravenému 
rozpočtu. Rozpočet na tuzemské pracovné cesty sumou 100 tis. Sk bol upravený na 
343 tis.  Sk a čerpaný sumou 343 tis. Sk  na 343,0 % oproti schválenému a na 100,0 
% oproti upravenému rozpočtu. Rozpočet na zahraničné pracovné cesty sumou  700 
tis. Sk bol upravený na 670 tis. Sk a čerpanie predstavovalo sumu 668 tis. Sk  na 
95,4 % oproti schválenému a na 99,7 % oproti upravenému rozpočtu.  
 
Na tuzemských pracovných  cestách  sa zúčastnilo 172 zamestnancov . Pracovné 
cesty sa uskutočnili prevažne služobnými osobnými  motorovými vozidlami UKB, 
v menšej miere vlakom resp. autobusom. Pracovné cesty boli boli realizované do 
knižníc v rámci Slovenskej republiky, hlavne do Slovenskej národnej knižnice 
v Martine, do Levoče, Banskej Bystrice, Žiliny, Zvolena a pod. Zamestnanci sa 
zúčastnili konferencie INFOS, boli na pracovných rokovaniach a prednáškach v Nitre,  
Trnave, Pezinku, Senici, Liptovskom Jáne. Referentka BOZP sa zúčastnila 
pravidelných školení BOZP v Podbanskom. UKB bola v roku 2007 organizátorom 
konferencie CASLIN 2007, ktorá sa uskutočnila v Stupave. Časť finančných 
prostriedkov bola od účastníkov konferencie z iných organizácií refundovaná.  Všetky 
pracovné cesty boli vopred plánované a zamestnanci sa ich zúčastňovali na pokyn 
a so súhlasom vedúcich zamestnancov. 
 
Na zahrani čných pracovných cestách  sa zúčastnilo 93 zamestnancov . Na 
zahraničné pracovné cesty sa využívali služobné osobné motorové vozidlá, resp. sa 
použil vlak, alebo autobus. Na dlhšie trasy sa cestovalo letecky.    
V rakúskom Linzi (Kremsmunster) sa pracovného stretnutia riešiteľov medziná-
rodného projektu 6. rámcového programu EÚ eTEN „Elektronická kniha na 
objednávku“ (EoD - E-book on demand) zúčastnil riaditeľ úseku automatizácie  
a integrácie s 1 zamestnankyňou. Výsledkom stretnutia bolo definovanie interných 
tokov informácií z hľadiska spracovania objednávky od momentu objednania 
dokumentu čitateľom cez jeho transfer a OCR spracovanie (už v digitálnej podobe) 
po doručenie objednávateľovi (partnerskej knižnici).  Cestovné náklady boli hradené 
z prostriedkov na uvedený projekt.  
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Zasadnutia organizačného výboru  konferencie CASLIN 2007 vo Vedeckej knižnici 
v Olomouci sa zúčastnil riaditeľ úseku automatizácie a integrácie a 3 zamestnanci s 
vodičom. Prerokovali organizačné a programové podrobnosti a boli vytipovaní 
slovenskí a zahraniční prednášatelia. 
 
Riaditeľ úseku automatizácie a integrácie sa v Berlíne zúčastnil EÚ seminára 
„Európske kultúrne a vedecké dedičstvo v digitálnom svete“ a Zasadnutia skupiny 
expertov EÚ pre digitalizáciu – Projekt Minerva – NRG. Odborný seminár poskytol 
v 4 blokoch 30 odborných príspevkov z krajín EÚ i zo zámoria. Na porade expertov 
v rámci projektu Minerva EC bol prerokovaný plán činnosti expertných skupín na 
najbližšie obdobie.     
V ČR v Prahe v Štátnej technickej knižnici a v Národnej  knižnici ČR 2 zamestnan-
kyne MVS riešili možnosť rozvoja služby dodávania dokumentov na existujúcej 
i novej platforme a zároveň v nemeckom Lipsku navštívili veľtrh na výstavisku 
v kongresovom centre. 
V Nemeckej národnej knižnici vo Frankfurte sa európskej konferencie zúčastnila 1 
zamestnankyňa oddelenia digitalizácie. Európska komisia odporúčala vytvoriť 
národné stratégie pre digitalizáciu, legislatívu a infraštruktúru na podporu digitálneho 
uchovávania na národných úrovniach. 
V rámci projektu, ktorý financuje EÚ prostredníctvom Univerzity v Innsbrucku sa 
riaditeľ úseku automatizácie a integrácie a 1 zamestnankyňa v Humboldtovej univer-
zite v Berlíne zúčastnili pracovného seminára riešiteľov projektu EoD. Zaoberali sa 
riešením informačných tokov spracovania objednávky. Prínosom bolo vyriešenie 
niekoľkých otázok týkajúcich sa riešenia projektu v UKB. 
V španielskej Barcelone sa riaditeľ úseku automatizácie a integrácie zúčastnil 
konferencie ELAG 2007 – European Libraries Automation Group, ktorá sa zameriava 
na nové trendy a aktuálne problémy  rozvoja knižničných technológií. UKB prezento-
vala projekt EÚ eTEN EoD a tým prezentovala UKB ako modernú knižnicu 
európskeho štandardu. 
V Budapešti v Maďarsku 3 zamestnankyne v 3 knižniciach spracúvali dokumenty 
k bibliografii a doplňovali sekundárne informácie. Spracovali relevantný materiál 
podľa stanoveného plánu a tým prispeli k posunu na riešení výskumnej úlohy. 
1 zamestnanec sa zúčastnil výročnej konferencie múzeí vo Veľkej Británii, kde 
prezentoval výsledky práce UKB v oblasti interoperability informačných systémov 
v rezorte kultúry. Súčasťou akcie boli semináre podľa tematických okruhov. Odporú-
čalo sa pokračovať v činnostiach spojených s implementáciou medzinárodných 
noriem v informačných systémoch rezortu kultúry a aplikovať vhodné zámery, 
uvedené v dokumente MDA v činnostiach pracovnej skupiny MK SR pre inter-
operabilitu informačných systémov. 
2 zamestnankyne sa zúčastnili knižného veľtrhu „Svět knihy 2007“ v Prahe a tiež boli 
v NK ČR. Zosúladili profiláciu literatúry v rámci projektov Českej a slovenskej 
knižnice medzi UKB a NK ČR.  
V Bruseli v Belgicku sa vedúca DK NATO zúčastnila pracovného rokovania o spolu-
práci medzi knižnicou NATO, Odborom verejnej diplomacie Misia SR a Public 
Diplomacy Division. Výsledky pracovných rokovaní pomôžu zlepšiť rozsah služieb, 
ktoré poskytuje DK NATO. 
V Krajskej vedeckej knižnici v Liberci sa seminára „Automatizácia knihovníckych 
procesov 2007“ zúčastnila zamestnankyňa odboru informatiky. Hovorilo sa najmä 
o Web 2.0, o bezpečných úložiskách dát a pod. V Krajskej vedeckej knižnici v Liberci  
bol uvedený do praxe systém identifikácie používateľov pri využívaní internetu, 
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rezervácia pracovných miest, samoobslužné kopírovanie prostredníctvom predpla-
tených kariet. Systém sa bude v najbližšej dobe nasadzovať aj v UKB. 
13. ročníka medzinárodnej konferencie „INFORUM 2007“ o profesionálnych infor-
mačných zdrojoch v Prahe na Vysokej škole ekonomickej sa zúčastnil riaditeľ úseku 
automatizácie a integrácie a 12 zamestnancov. Konferencia bola zameraná na 
elektronické a informačné zdroje a ich profesionálne využitie vo vede, výskume, 
vzdelávaní a podnikaní. Odznelo 70 odborných príspevkov, ktorých sa zúčastnilo 630 
účastníkov.  Získané poznatky rozšírili obzor účasníkov a sú aplikovateľné v ďalšom 
rozvoji UKB. Prínosom boli aj osobné kontakty s kolegami z ČR a ďalších krajín. 
V Univerzitnej knižnici vo Viedni v Rakúsku si riaditeľ úseku automatizácie a integrá-
cie a 5 zamestnancov s vodičom vymenilo na bilaterálnej úrovni pracovné skúsenosti  
a oboznámilo sa s internou stránkou spracovania objednávky služby EoD. Obozná-
mili sa s projektami UK Wien v oblasti digitalizácie a zasielania dokumentov. 
Absolvovali odbornú prehliadku knižnice a oboznámili sa s pracovnými postupmi pri 
správe historických fondov. 
Generálny riaditeľ UKB sa zúčastnil na rokovaní 128. výročnej konferencie Spolku 
amerických knihovníkov ALA vo Washingtone, D.C. Účelom cesty bolo oboznámiť sa 
s najnovšími trendmi v oblasti knižničných a informačných technológií a produktov 
s možnosťou ich aplikácie v podmienkach SR a UKB. Zúčastnil sa aj na niekoľkých 
podujatiach, na ktorých boli diskutované rozličné odborné problémy.   
2 zamestnanci sa v Brne zúčastnili workshopu „Sprístupnenie starých máp online“. 
Predmetom školenia bolo predstavenie základných pracovných postupov, metód 
a softvérov, prostredníctvom ktorých je možné sprístupňovať digitalizované mapy na 
internete.  
Vedúca Odboru ochrany dokumentov navštívila reštaurátorské pracovisko v Sloven-
skej národnej knižnici a  Jagelovskú univerzitu a knižnicu v Poľsku, kde si prezrela 
deacidifikačné centrum. Oboznámila sa s  odkyseľovacími procesmi firmy Neschen 
a Bookkeeper a degeneračným zariadením na odkyseľovací roztok. Cieľom je 
zariadiť v UKB centrum na odkyseľovanie kníh 19. a 20. storočia a ako najvhodnejší 
sa javí Booker systém.   
Na 46. kongrese Intersteno v Prahe sa zúčastnila 1 zamestnankyňa. Boli tu 
predstavené všetky technológie, ktoré prevádzajú hovorené slovo na písané. 
3 zamestnankyne sa zúčastnili „Letnej knihovníckej školy“ v Opave, kde získali 
certifikát. Nadobudlii odborné vedomosti zamerané na knihovníctvo, informačnú  
vedu, českú a svetovú literatúru. 
Vo švajčiarskom Berne sa riaditeľ úseku elektonizácie a integrácie, riaditeľ úseku 
knižničných činností a 3 zamestnanci zúčastnili pracovného stretnutia, na ktorom 
riešili otázky k systému VIRTUA a vykonali exkurziu po knižnici. Zaoberali sa 
otázkami bilaterálnej spolupráce na súbornom katalógu periodík. V rakúskom 
Innsbrucku riešili otázky, týkajúce sa vyúčtovania projektu EoD.  
Generálny riaditeľ UKB sa zúčastnil na rokovaní 73. generálnej konferencie  
medzinárodnej asociácie knižničných spolkov a inštitúcií IFLA 2007 v Durbane 
v Juhoafrickej republike. Oboznámil sa s najnovšími trendmi v oblasti knižničných 
a informačných technológií s možnosťou ich aplikácie v podmienkach SR a UKB. 
Súčasťou podujatia bola aj možnosť stretnutia a výmena skúseností s inými 
účastníkmi kongresu. 
V Brne sa v Moravskej zemskej knihovni riaditeľ úseku automatizácie a integrácie 
a riaditeľ úseku knižničných činností zúčastnil rokovania: „Digitalizácia periodík a  
Projekt Culture 2007“. Prerokovala sa vzájomná pomoc pri poskytnutí slovenských 
periodík na digitalizáciu a možnosť komplexnej kooperácie na ochrannom digitalizo-
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vaní periodík. UKB sa zapojila do projektu Brno-Poznaň, digitalizácia premenného 
tlačeného materiálu a upresnili sa tematické a historické okruhy. 
V Bruseli sa riaditeľ úseku  automatizácie a integrácie zúčastnil kontrolného dňa 
a koordinačnej porady, ktoré sa týkajú projektu EÚ e TEN. Kontrolný deň sa venoval 
stavu riešenia dosiahnutých výsledkov a problémov. Pred 4-člennou komisiou sa 
prezentovali jednotlivé úlohy a inštitúcie. Koordinačná porada sa venovala riešeniu 
záverov kontrolného dňa a jednotlivými plánovanými úlohami a problémami projektu 
eTen-EoD.  
V Seči V ČR sa tiež zúčastnil konferencie SDRUK ČR “Knihovny současnosti“, ktorá 
poskytla možnosť komplexného oboznámenia sa so súčasným rozvojom knižničných 
systémov v ČR a s produktami z oblasti knižničných  technológií a služieb.  
3 zamestnanci  v Prahe v NK ČR, v Národnom archíve ČR a v Národnom 
technickom múzeu navštívili reštaurátorské ateliéry. Oboznámili sa 
s reštaurátorskými postupmi, ich najnovšími zariadeniami, konzultovali pracovné 
postupy ohľadom konzervovania a reštaurovania. Navštívili aj pracovisko zamerané 
na vysúšanie vodou poškodených archívnych dokumentov. 
1 zamestnankyňa sa v Regensburgu v Nemecku zúčastnila výročného stretnutia a 
školenia používateľov – konzorciálnych administrátorov služby EZB a zároveň 
dohodnutia vytvorenia konta DBIS – Informačného systému  báz dát  pre UKB. 
Vo Švédsku v Uppsale v Univerzitnej knižnici sa stretnutia používateľov KIS VIRTUA 
zúčastnila 1 zamestnankyňa. Nadviazala kontakty s pracovníkmi VTLS, s ďalšími 
používateľmi systému, oboznámila sa s novinkami v systéme. Tie sa na Slovensku 
nedajú využiť, lebo používame inú verziu. Na Slovensku pracuje so systémom virtua 
18 knižníc, hlas v IM Systéme máme len JEDEN. 
 V Ríme sa vedúca DK NATO v Akadémii obrany NATO zúčastnila pracovného 
rokovania o nadviazaní spolupráce s knižnicou Akadémie obrany NATO. Stretla sa aj 
so zástupcom SR na akadémii. Rozšíril sa okruh externých partnerov DK NATO 
o novú zahraničnú inštitúciu a získali sa materiály, ktoré obohatia ponuku služieb DK 
NATO. 
Študijného štipendijného jazykového pobytu sa v Goetheho Institute v Berlíne 
v Nemecku zúčastnila 1 zamestnankyňa. Zúčastnila sa aj na programoch a akciách, 
ktoré poriadal Goetheho Institut. 
Vo Švédsku v Uppsale na univerzite 1 zamestnanec prerokoval spôsob pristúpenia 
SR k projektu EÚ – MICHAEL PLUS, ktorý má realizovať UKB. Súčasťou bolo 
praktické oboznámenie sa s fungovaním častí produkčnej vetvy programov, 
zabezpečujúcich projekt. 
V Národnej a Univerzitnej knižnici v Kodani v Dánsku sa riaditeľ úseku automatizácie 
a integrácie zúčastnil medzinárodnej výročnej konferencie LIBER-EBLIDA 
o digitalizácii knižničných materiálov vo svete. Zúčastnilo sa jej 94 odborníkov z 22 
krajín EÚ a USA. Aktivna účasť prispela k posilneniu kooperačného potenciálu UKB. 
Získané poznatky možno uplatniť na príprave aktuálnych a budúcich projektov, ako 
domácich tak aj s medzinárodnou účasťou. 
V Portugalsku v národnej knižnici v Lisabone sa riaditeľ úseku automatizácie 
a integrácie a 1 zamestnankyňa zúčastnili kontrolného dňa a 5. pracovného 
seminára Projektu EÚ eTEN-EoD – Elektronická kniha na objednávku.   Prerokoval 
sa aktuálny stav riešenia a uskutočnila sa kontrola plnenia plánovaných úloh. 
Prezentoval sa výhľad na pokračovanie projektu v každej zo zúčastnených knižníc po 
ukončení projektu. 
Odborného seminára a študijného štipendijného pobytu vo Viedni sa zúčastnili 2 
zamestnanci. Celú akciu usporiadal Osterreichsches Institut fur Ost und Südeuropa. 
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Získali poznatky o rakúskych knižniciach a konkrétne informácie ako propagovať 
Rakúsku knižnicu na Slovensku.   
Seminára ARL v Mikulove v ČR sa zúčastnili 2 zamestnanci. Oboznámili sa 
s novinkami v systéme ARL, prezentovanými softvérovou firmou Cosmotron a ďalej 
oblasťou riešenia pre uchovávanie a spracovávanie digitálnych dokumentov 
s využitím blue-ray diskov spoločnosťou DISC. Všetky zariadenia pre čítanie Blue-ray 
sú vyvíjané tak, aby boli spätne kompatibilné ako s formátom DVD, tak aj starším 
CD.  Tým by sa nemalo stať, aby naše staré dáta neboli k prečítaniu. 
Vo Varšave v Poľsku navštívila vedúca Odboru ochrany dokumentov pracoviská 
masovej deacidifikácie v Štátnom archíve nových dokumentov a v Národnej knižnici 
vo Varšave a Centrálnych laboratóriách pre konzervovanie a reštaurovanie Štátneho 
hlavného archívu historických dokumentov vo Varšave. Podľa prijatého 
harmonogramu bude treba vypracovať návrh programu deacidifikácie archívnych 
a knižničných dokumentov vyhotovených na kyslom papieri pre slovenské 
archívnictvo a knižnice. 
V Prahe sa medzinárodnej konferencie „Knihovny, archivy a muzea v digitálním 
světe 2007“ zúčastnil riaditeľ úseku automatizácie a integrácie a 2 zamestnanci. 
Rokovali o perspektívnej spolupráci v oblasti digitalizácie a sprístupňovania 
digitálnych objektov, oboznámili sa s najnovšími výrobkami Zeutschel a získali nové 
poznatky a informácie o nových postupoch a projektoch. 
V Prahe  sa v laboratóriách Národního archivu odborného seminára zameraného na 
zhodnotenie metód hromadného odkyseľovania zúčastnila vedúca Odboru ochrany 
dokumentova 1 reštaurátorka. Cieľom boli konzultácie o rutinnej prevádzke masovej 
deacidifikácie a logistika riešenia problémov záchrany kyslých papierových 
archívnych dokumentov v českom archívnictve. Ďalej to bola problematika 
nedeštruktívnej analýzy písacích a farebných látok stredovekých rukopisov, 
zhodnotenie metodík na výber papierových dokumentov vhodných na odkyseľovanie. 
V poľskom Krakowe sa medzinárodného seminára pracovníkov Amerických centier 
zúčastnil 1 zamestnanec. získal teoretické i praktické poznatky, ktoré sú potrebné 
k účinnejšiemu riadeniu centra InfoUSA, efektívnemu organizovaniu programov 
a akcií a zvyšovaniu informovanosti a spokojnosti čitateľov a návštevníkov.  
 
Položka 632 – Energie, voda a komunikácie 
 
Schválený rozpočet  v sume  11 234 tis. Sk upravený na 7 756 tis. Sk bol  čerpaný 
sumou 7 806 tis. Sk na 69,5 % oproti schválenému  a na 100,6 % oproti 
upravenému rozpočtu. 
Z podpoložky 632001 – Energie  boli uhradené všetky zálohové platby vrátane 
vyúčtovania za elektrickú energiu a plyn na vykurovanie objektov UKB na Michalskej, 
Ventúrskej, Klariskej, Pionierskej a Továrenskej ulici v  Bratislave a v objekoch 
v Nebojsi, okr. Galanta v celkovej sume 5 527 tis.  Sk. Boli tu zahrnuté aj 
refundované platby od nájomcov bytových a nebytových priestorov. Platby za 
elektrickú energiu v roku 2007 predstavovali sumu   3 679 tis. Sk   a za plyn    sumu  
1 848 tis. Sk. Z mimorozpočtových zdrojov bolo čerpanie v sume 104 tis. Sk 
z projektu EoD. 
Na podpoložke 632002 – Vodné, sto čné boli zahrnuté platby na základe fakturácie 
v celkovej sume 316 tis. Sk, z toho na Michalskej ul. 101 tis. Sk, Ventúrskej ul. 116 
tis. Sk, Klariskej ul. 89 tis. Sk, Pionierskej ul. 7 tis. Sk  a Továrenskej ul. 3 tis. Sk.  
Na podpoložke 632003 – Poštové a telekomunika čné služby  boli zahrnuté platby 
v celkovej sume 1 963 tis. Sk, z toho za koncesionárske poplatky za rozhlas 
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a televíziu a za služby UPC v sume 7 tis. Sk,  telefónne účty za pevné linky T-com-u 
v sume 571 tis. Sk, telefónne účty mobilných  telefónov spoločnosti Orange 
Slovensko, a.s. v sume 252 tis. Sk, za telefónne hovory našich zamestnancov v 
prenajatých priestoroch na Páričkovej ul. v sume 8 tis. Sk,  poplatky za poštové 
služby – frankovací stroj v sume 405 tis. Sk a za služby počítačovej siete SANET 
realizované uzlom CVT-STU  platby sumou 180 tis. Sk štvrťročne, t.j. 720 tis. Sk. 
Z mimorozpočtových zdrojov bolo čerpanie v sume 16 tis. Sk za prenos dát cez 
internet z projektu EoD. 
 
Položka 633 - Materiál    
 
Rozpočet  v  sume  10 770 tis. Sk, upravený na 11 208 tis. Sk   bol  čerpaný  
sumou 11 666 tis. Sk   na 108,3 % oproti schválenému  a na 104,1 % oproti 
upravenému  rozpočtu.  
Z podpoložky 633001 – Interiérové vybavenie – 536 tis. Sk - boli zakúpené 2 
paravánové steny s celkovou sumou 25 tis. Sk a šatníkové skrine do šatne pre 
návštevníkov knižnice v sume 112 tis. Sk, info boardy a držiaky na letáky v sume 44 
tis. Sk, rôzne kusy štýlového nábytku do pracovne generálneho riaditeľa v sume 288 
tis. Sk, do oddelenia digitalizácie boli zakúpené 2 pracovné stoly v sume 6 tis. Sk,  
stolíky v sume 6 tis. Sk a ďalšie interiérové doplnky.  
Z podpoložky 633002 – Výpo čtová technika  – 860 tis. Sk -  bola zakúpená 
tlačiareň v sume 4 tis. Sk, vymeniteľný disk v sume 11 tis. Sk, USB kľúče v sume 24 
tis. Sk, rôzny materiál na zabezpečenie prepojenia 2 systémov LAN v sume 29 tis. 
Sk, webkamera Hercules v sume 5 tis. Sk. Osobné počítače boli zakúpené v sume 
181 tis. Sk. Na základe Rámcovej dohody bolo zakúpených 100 ks blu-ray médií 
v sume 464 tis. Sk, rôzne komponenty k výpočtovej technike  v sume 84 tis. Sk, a 2  
dataprojektory v sume 58 tis. Sk.   
Z podpoložky 633003 – Telekomunika čná technika – 20 tis. Sk  – bol zakúpený 
jeden mobilný telefón s príslušenstvom v sume 20 tis. Sk. 
Z podpoložky 633004 – Prevádzkové stroje, prístroje zariadenia, technika 
a náradie  – 534 tis. Sk boli zakúpené 2 vozíky na konfekciu ZETA v sume 18 tis. Sk, 
lekárnička v sume 2 tis. Sk, vysávač v sume 4 tis. Sk, 4 mikrovlnné rúry v sume 9 tis. 
Sk, rádiomegnetofón v sume 3 tis. Sk, 2 rebríky v sume 11 tis. Sk, 8 ks prenosných 
hasiacich prístrojov v sume 17 tis. Sk, sušič rúk v sume 8 tis. Sk,    skartovací  stroj 
v sume 28 tis. Sk, rezačka na papier v sume 2 tis. Sk, 2 ks plošinových vozíkov 
v sume 13 tis. Sk, 3 kolesové vozíky v sume 6 tis. Sk, PVC prepravky s krytmi 
v sume 2 tis. Sk, 2 čističky vzduchu v sume 24 tis. Sk, 1 elektrický sporák MORA 
v sume 12 tis. Sk, sady kľúčov, vrtákov, skrutiek, závitov a vŕtačka v sume 17 tis. Sk, 
2 trezory s elektrickým zámkom  v sume 29 tis. Sk, 24 ks ergonomických opierok 
chrbta v sume 40 tis. Sk,  132 ks opierok na nohy – Office v sume 186 tis. Sk, 
nabíjačka v sume 7 tis. Sk, ventilátory v sume 10 tis. Sk. a pod. 
Z podpoložky 633006 – Všeobecný materiál  – 4 092 tis. Sk bol zakúpený 
kancelársky materiál ( obálky, pravítka, ceruzky, perá a náplne do nich, gumy, obaly, 
rýchloviazače, odkladacie mapy, spisové dosky, strúhadlá, lepidlá, špagát, stolové 
zakladače, kancelárske poradače, otvárače listov, lupy, magnetické tabule, 
ptipínačky, zvýrazňovače, nožnice, dvojhárky, opravné laky, karisbloky a náhradné 
vložky k nim, poznámkové bloky, zošity, kalendáre, diáre, tašky na dokumenty 
s logom a pod.), rôzne druhy papiera, fotografický papier, tlačivá,  vodoinštalačný a 
elektroinštalačný materiál, železiarsky tovar, maliarske potreby, bezpečnostné 
tabule, označenia na dvere, tonery, farby, farebné i čiernobiele pásky do tlačiarní, 
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obaly a iný drobný materiál pre výpočtovú techniku, master rolky, komponenty pre 
doplnenie a rozšírenie bezpečnostného systému na ochranu knižničného fondu, 
ochranné prvky DCD 2 pre CD, etikety-čiarové kódy, ochranné pásky na dokumenty, 
čistiaci, hygienický a dezinfekčný materiál, náplne do lekárničiek.   
Z podpoložky 633007 – Špeciálny materiál  - 50 tis. Sk  bol zakúpený spotrebný 
materiál pre knihárske a reštaurátorské dielne ako napr. pšeničný škrob, knihárske 
kosti, koža na väzbu historických kníh, knihárske plátno a pod.   
Z podpoložky  633009  –  Knihy, časopisy, noviny - 5 267 tis. Sk bolo čerpaných 
za úhradu faktúr za zakúpené knihy, časopisy, DVD a periodiká. Z uvedenej 
podpoložky boli z grantu NATO zakúpené knihy v sume 26 592,33 Sk pre depozitnú 
knižnicu NATO v UKB.  Z poskytnutého grantu  od British Council určeného na nákup 
nových materiálov (kníh), týkajúcich sa výučby a štúdia angličtiny, súčasnej britskej 
literatúry a životného štýlu bolo vyčerpaných  371 987,- Sk.  
Na podpoložke 633010 – Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky čerpanie 
bolo sumou 12 tis. Sk.  
Z podpoložky 633013 – Softvér a licencie v celkovej sume 236 tis . Sk bol 
zakúpený aplikačný program Finančná evidencia (Q-FE) a Rozhranie štátnej 
pokladnice z programu FE v sume 52 tis. Sk. Licencie Acrobat a ABBY boli v sume 
58 tis. Sk, redakčný systém ROMBOID rozšírený o aplikáciu Zoznamy bol v sume 32 
tis. Sk, licencie na PC v sume 54 tis. Sk, software – PageRestorer - limitovaná verzia 
na 50 tis. strán v sume 40 tis. Sk. Z mimorozpočtových zdrojov bol zakúpený 
software v sume 17 tis. Sk na projekt EoD.  
Z podpoložky 633016 – Reprezenta čné bolo čerpanie  v celkovej sume 59 tis. Sk  na 
občerstvenie pre účastníkov porady k zavedeniu konzorciálnej verzie VIRTUA, 
zasadania národnej skupiny IAML, občerstvenie počas návštevy knihovníkov 
z Maďarska, boli zakúpené kávy, čaje, minerálky, džúsy  a iné nealkoholické nápoje 
na občerstvenie pri pracovných  poradách a stretnutiach.    
 
Položka 634 – Dopravné 
 
Schválený rozpočet v sume 605 tis. Sk upravený na 398 tis. Sk bol čerpaný sumou 
393 tis. Sk  na 65,0 % oproti schválenému  a na 98,7 % oproti upravenému  
rozpočtu. 
Z podpoložky 634001 – Palivo, mazivá, oleje a špeciálne kvapalin y – 147 tis. Sk  
boli hradené faktúry za čerpané pohonné hmoty spoločnosti Slovnaft pre 4 služobné 
motorové vozidlá. 
Z podpoložky 634002 – Servis, údržba, opravy  sumou 112 tis. Sk  bolo čerpanie na 
opravy, bežnú údržbu, za služby STK a emisné kontroly na vozidlách. Za odstránenie 
závad zistených technickou kontrolou na motorovom vozidle Škoda – Felícia bolo 
zaplatených 18 tis. Sk.  Za premeranie spotreby paliva na motorovom vozidle 
Mercedes – Benz bolo zaplatených  13 tis. Sk.   
Z podpoložky 634003 – Poistenie –  93 tis. Sk bolo uhradené povinné zmluvné 
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a  
havarijné poistenie za všetky služobné motorové vozidlá.  
Z podpoložky 634004 – Prepravné  - 24 tis. Sk  bol hradený dovoz 18 ks vitrín 
a drobného výstavníckeho materiálu z Prahy do Bratislavy v sume 12 tis. Sk a za 
prepravu loďou 55 účastníkov konferencie CASLIN z exkurzie na Devíne bolo 
uhradených 12 tis. Sk.    
Z podpoložky 634005 – Karty, známky, poplatky sumou 17 tis. Sk bol zaplatený 
poplatok za vjazd služobných motorových vozidiel do pešej zóny - v sume 12 tis. Sk, 
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2 celoročné tuzemské diaľničné známky pre vozidlá Mercedes a Škoda-Octavia po 
1 100,- Sk a poplatky za parkovanie.  
 
Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba     
 
Schválený rozpočet na tejto položke v sume 4 280 tis. Sk, upravený na 4 036 tis. Sk 
bol čerpaný sumou 4 087 tis. Sk na 95,5 % oproti schválenému  a na 101,3 % oproti 
upravenému  rozpočtu.  
Z podpoložky 635001 - Údržba interiérového vybavenia  - 8 tis. S k - boli uhradené 
náklady na opravu poškodeného nábytku, stoličiek.   
Z podpoložky 635002 – Údržba výpo čtovej  techniky vrátane softvéru 
a počítačových sietí  sumu 1 894 tis. Sk  sme čerpali na základe zmlúv: za údržbu 
APV po 6 tis. Sk štvrťročne, za výkon technického servisu a odstraňovania porúch 
HW/SW data sumu 14 889,30 Sk, poplatok za služby VT CVT po 14 280,- Sk 
štvrťročne, za internetovú aktualizáciu v sume 10 067,40 Sk, poplatok za doménu 
kultury.sk 714,- Sk, poplatok za prechod programu Cenkros  na Cenkros plus-údržba 
10 079,50 Sk, za podporu programu SOFTIP - podsystému Platy a mzdy, 
Personalistika a BAN Štátna pokladnica 12 tis. Sk, poplatok za vykonané zásahy pre 
THR Systems a.s. sumu 28 560,- Sk mesačne, za opravu výpočtovej techniky 15 tis.  
Sk, za rozširujúce sieťové aplikačné programy Q-soft pre spracovanie agendy 
evidencie majetku, poskytnutie užívacích práv a záručného servisu 19 992,- Sk. 
Poplatky za systém Aleph 500 za 03.-06/2007 boli v sume 88 240,82 Sk, poplatok za 
2. polrok bol v sume 134 064,62 Sk, za prístup k službe LibraryPressdisplay na rok 
2007 v sume 89 191,30 Sk, konzorciálny poplatok za prístup do Springerlinku 2007 
v sume 37 426,41 Sk, za 1 základný a 2 dodatočné prístupy ISSN portálu sumu 
5 289,60 Sk, 1. a 2. štvrťrok 2007 za aplikáciu a za softvérový ensemble bol v sume 
19 tis. Sk. Za upgrade dochádzkového systému na vyššiu verziu sme zaplatili 
15 708,- Sk. Poplatok za služby spojené s používaním programového vybavenia 
JASÚ bol v sume 4 760,- Sk. Za dodanie verzií programov Q-soft pre spracovanie 
agendy evidencie majetku štátu, za poskytnutie užívacích práv k programom a za 
vykonávanie pozáručného servisu do 31.1.2008 sme uhradili 18 598,80 Sk, za 
dodanie verzií programov pre spracovanie evidencie skladového hospodárstva, za 
poskytnutie užívacích práv  a za vykonávanie pozáručného servisu do 31.1.2008 
sme uhradili 17 353,80 Sk. Za predĺženie registrácie domén sme zaplatili 2 594,- Sk, 
za opravu skenera Bookeye GS-400 sumu 226 586,72 Sk. Poplatok za službu 
monitoring prístupov na doménu www.ulib.sk na 12 mesiacov bol v sume 5 184,- Sk. 
Za opravu tlačiarne sme zaplatili 6 473,60 Sk, za opravy HDD v PC na zariadení 
PSN sme uhradili 54 628,- Sk. Za rozšírenie licencie NOD32 bolo uhradených 
82 163,- Sk, údržbové poplatky za systém ALEPH 500 na rok 2008 boli v sume 
264 611,11 Sk, za servisný audit typu B pre zariadenie BeterLigh6000 sme zaplatili 
140 tis. Sk, za rozšírenie redakčného systému Romboid o novú aplikáciu – Ankety 
sme zaplatili 37 604,- Sk.  
Z podpoložky 635003 – Rutinná a štandardná údržba telekomunika čnej techniky   
- 101 tis. Sk sme hradili vykonanie mesačnej servisnej činnosti telekomunikačného 
systému  sumu 7 735,- tis. Sk mesačne. 
Z podpoložky 635004 – Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, 
techniky a náradia – 1 902 tis. Sk  boli uhradené pravidelné platby za údržbu 
a opravu výťahov v sume 15 108,- Sk mesačne, servis elektronického doručovacieho 
systému na základe zmluvy pre zariadenie MS7000 sumu 8 546,28 Sk mesačne, za 
servis elektronického doručovacieho systému pre MyBib eDoc 11 460,06 Sk 
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mesačne a servis knižných skenerov pre 2 ks zariadení Bookeye GS 400  20 825,- 
Sk mesačne. Za dodatočný servis pre AiP Beroun sme na základe zmluvy 
o vykonávaní servisnej služby zaplatili 140 816,- Sk. Za opravu kopírovacích strojov 
sme zaplatili 197 097,40,- Sk, za kontrolu a opravu hasiacich prístrojov 41 769,- Sk, 
za opravu písacích strojov 15 454,50,- Sk, za vykonanie opráv na zariadení VZT 
2 283,60,- Sk, za opravu a doplnenie obloženia VZT a výmenu poškodených dverí 
sme uhradili 51 918,30 Sk. Za výmenu 2 ks ventilátorov v trafostanici sme zaplatili 
23 631,- Sk,  za kontrolu hasiacich prístrojov sme zaplatili 1813,56 Sk, za 
odstránenie nedostatkov z odbornej prehliadky kotolne na Klariskej ul. sme uhradili 
35 552,- Sk a za opravu opotrebovaného technologického zariadenia kotolne na 
Klariskej ul. sme uhradili 411 330,50 Sk. Servis a nastavenie 2 ks plynových horákov 
bol v sume 8 829,80 Sk, za chemické čistenie kotlov Hydrotherm sme zaplatili 
20 230,- Sk. Za opravu skenera sme zaplatili 95 460,75 Sk, za pravidelný servis na  
zariadeniach VZT,CHL a MaR 122 183,30 Sk a pod. 
 Z podpoložky 635005 – Údržba špeciálnych strojov, prístrojov a zariaden í bolo 
čerpanie v sume 28 tis. Sk , z toho za opravu EPS sme zaplatili 6 521,- Sk, za opravu 
PSN sme zaplatili 17 024,- Sk, za opravu a kalibráciu univerzálneho meracieho 
prístroja UNIMER 07 sme zaplatili 4 584,- Sk. 
Z podpoložky 635006 – Údržba budov, objektov alebo ich častí – čerpanie bolo 
v sume 154 tis. Sk , z toho najväčšie položky boli za výmenu dočisťovacích textilných 
rohoží 43 tis. Sk a  za elektroinštalačné práce taktiež 43 tis. Sk.  
 
Položka 636 -  Nájomné za nájom 
 
Schválený rozpočet na tejto položke v sume 413 tis. Sk, upravený  na 531 tis. Sk  
bol čerpaný sumou  527 tis. Sk na 127,6 % oproti schválenému a na 99,2 % oproti 
upravenému  rozpočtu. 
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 36 tis. Sk a 54 tis. Sk mesačne do 6.7.2007. Za 
prenájom veľkej kongresovej haly a kancelárie v hoteli Stupava pre účastníkov 
konferencie CASLIN 2007 bolo uhradených 26,5 tis. Sk. 
Z podpoložky 636002 – Nájomné za prenájom prevádzkových strojov , prístrojov, 
zariadení, techniky a náradia bolo hradené nájomné za prenájom poštového 
priečinku v sume 1 200,- Sk za rok 2007, na základe zmluvy o servisnom prenájme 
za prenájom rohožiek 1 851,60 mesačne. Za prenájom hliníkového lešenia na 
Klariskú ul. a sme zaplatili 2 915,50 Sk. 
 
Položka 637 – Služby 
 
Schválený rozpočet v sume 21 205 tis. Sk, upravený na 23 945 tis. Sk  bol čerpaný 
sumou 23 913 tis. Sk na 112,8 % oproti schválenému  a na 99,9 % oproti 
upravenému  rozpočtu. 
Z podpoložky 637001 – Školenia, kurzy, semináre, konferencie, sy mpóziá  - 242 
tis. Sk – boli hradené účastnícke poplatky na odborných školeniach pre vedúcu 
sekretariátu, pre zamestnancov na referátoch kontroly, BOZP, CO, pre za-
mestnancov úseku  ekonomického a prevádzky - revízneho technika elektrických 
zariadení a povinné preškolenie elektrotechnikov. Z uvedenej podpoložky boli 
hradené účastnícke poplatky našim zamestnancom na medzinárodnej konferencii 
INFORUM v Prahe, medzinárodné informatické sympózium INFOS 2007 v Starej 
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Lesnej, účastnícke poplatky na konferenciu CASLIN 2007. Boli hradené platby za 
školenia knihovníkov (kurz knihovníckeho minima), zamestnancov výpočtového 
strediska, školenie dochádzkového systému pre užívateľov typu personalistika 
a správca projektu, účastnícky poplatok na školenie ARL.   
Z mimorozpočtových prostriedkov  z grantu Veľvyslanectva USA bol hradený 
účastnícky poplatok pre generálneho riaditeľa na konferenciu vo Washingtone. 
Z podpoložky 637003 – Propagácia, reklama, inzercia – 39 tis. Sk  bolo uhradené  
uverejnenie telefónnych čísel UKB v Zlatých stránkach, inzerát na prenájom 
priestorov za účelom prevádzkovania stravovacích zariadení kaviarenského, 
reštauračného a bufetového typu, inzerát na obsadenie miesta na pozíciu 
konzultanta a vedúceho správy budov, inzerát na predaj automobilu. Z tejto 
podpoložky bola uhradená tlač albumu ferebných fotografií o UKB v sume 25 tis. Sk.   
Z podpoložky 637004 - Všeobecné služby - 14 345 tis. Sk  boli hradené finančné  
prostriedky za služby poskytované dodávateľským spôsobom: za upratovacie práce  
2 381 tis. Sk, za obsluhu kotolní 241 tis. Sk, za sťahovanie knižničných fondov 
a nábytku do nového knižničného skladu UKB 5 938 tis. Sk, za prestavenie políc 
v mobilných regáloch 107 tis. Sk, za služby v súvislosti s prenajímaním náhradných  
knižničných skladov na Páričkovej ul. 570 tis. Sk, za revíziu plynových zariadení 50 
tis. Sk, za kontrolu požiarnych uzáverov na Klariskej a Ventúrskej ul. 33 tis. Sk,  za 
servis na vzduchotechnickom zariadení 111 tis. Sk, za prehliadku PSN 124 tis. Sk, 
za vyhotovenie xerokópií článkov získaných prostredníctvom Medzinárodnej 
medziknižničnej výpožičnej služby (ďalej MMVS) 166 tis. Sk, na väzbu periodík 
770 tis. Sk, za grafickú úpravu a dotlač programových plagátov, pozvánok, za výrobu 
veľkoplošných propagačných transparentov, za moderovanie večera, zvukovú 
a svetelnú réžiu a dramaturgickú prípravu programových projektov „Salón u Liszta“,  
Šanson.cz-Šansón.sk sme zaplatili 627 tis. Sk, v rámci medzinárodnej konferencie 
CASLIN 2007 bolo za tlmočnícke služby uhradených 116 tis. Sk. Z tejto podpoložky 
boli financované aj ďalšie nevyhnutné služby finančne menej náročné na čerpanie 
rozpočtu ako napr. odvoz a likvidáciu vyradeného nábytku z priestorov na Šagátovej 
ul., na Klariskej ul., pranie rohoží, čistenie pracovných odevov, deratizácia,  
kominárske práce, brúsenie nožov, revízia na odvod dymu a tepla, periodické skúšky 
ochranných a pracovných pomôcok v trafostanici, servisné prehliadky horákov 
v plynovej kotolni, revízia uzamykacieho systému a pod.   
Z mimorozpočtových prodstriedkov sme z grantu od Slovenskej komisie pre 
UNESCO zaplatili 150 tis. Sk na vyhotovenie satelitného výstavného systému 
o fonde arabských rukopisov zo zbierky Dr. Savfeta Bega Bašagiča. Sumou 28 500,- 
Sk sa podielala na tejto výstave UKB. Z grantu od VÚB na digitalizáciu bibliografie 
inkunábul a emblémat sa použilo 474 810,- Sk a  na skenovanie starého menného 
generálneho katalógu 75 190,- Sk. Sumou 139 010,- Sk sa podielala na uvedenom 
projekte UKB. Z grantu Univerzity v Innsbrucku na projekt EÚ - EoD sme na 
nahrávku textu použili 19 170,93 Sk.   
Z podpoložky 637005 - Špeciálne služby – 4 537 tis. Sk sme uhradili v zmysle 
zmlúv faktúry za ochranu objektov vrátane servisných služieb na Michalskej ul a na  
Ventúrskej ul. 2 412 tis. Sk na Klariskej ul. 1 029 tis. Sk, za bezpečnostné služby pre 
prevoze a doprovode peňazí v hotovosti z VÚB  do budovy UKB 9 tis. Sk, za 
monitorovanie objektu sme zaplatili 61 tis. Sk,  za služby centralizovanej ochrany na 
Pionierskej ul. 51 tis. Sk, v zmysle zmluvy za právnu pomoc komerčnému právnikovi 
158 tis. Sk, za dozor na výstavách 29 tis. Sk, za vykonanie prehliadky, kontroly 
a servisu EPS na Klariskej ul., Michalskej a Ventúrskej ul. 576 tis. Sk,  za kontrolu 
EPS na Továrenskej ul. 114 tis. Sk, za  kontrolu PSN na zariadení v sklade v Nebojsi 
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17 tis. Sk, za kontrolu hasiacich prístrojov sumu 37 tis. Sk. Za kontrolu požiarnych 
uzáverov v objektoch Klariská, Ventúrska, Michalská sme zaplatili 30 tis. Sk, za 
geodetické práce sme zaplatili 14 tis. Sk a pod.  
Z podpoložky 637011 - Štúdie, expertízy, posudky – 71 tis. Sk  – za vypracované  
znalecké posudky (na vyradenie majetku, na stanovenie všeobecnej hodnoty 
nehnuteľnosti na Továrenskej ul., na automobil NISSAN Patrol, na výpočtovú 
techniku) sme zaplatili 31 tis. Sk, za ideový zámer na akciu „U Liszta“ sme uhradili 
20 tis. Sk, za posúdenie a vypracovanie dokumentácie v oblasti BOZP sme zaplatili 
20 tis. Sk.    
Na podpoložke 637012 - Poplatky a odvody  – 428 tis. Sk  boli evidované poplatky 
za výpožičky kníh prostredníctvom MMVS, poplatky súvisiace s bankovými prevodmi 
– zahraničným platobným stykom, poplatky za súrne platby, za mince, colné poplatky 
a pod.  
Na podpoložke 637014 - Stravovanie  – 2 554 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  - 600 tis. Sk  bola vykonaná 
tvorba sociálneho fondu organizácie v zmysle zákona NR SR č. 152/1994 Z.z. 
o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a Kolektívnej zmluvy UKB  pred-
davkovo mesačne sumou 50 tis. Sk.  
Z podpoložky 637023 - Kolkové známky - 1 tis. Sk  boli zakúpené kolkové známky 
v sume 1 350,- Sk. 
Z podpoložky 637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – 248 
tis. Sk na základe dohôd o vykonaní práce boli vyplatené finančné prostriedky za 
dozor pri výstavách, v šatniach, reštaurátorské práce, fotografické práce, 
prekladateľské práce, lektorské práce, moderovanie atď.  
Z podpoložky 637035 – Dane – 848 tis. Sk  bol zaplatený miestny poplatok za 
komunálne odpady na Michalskej ul. v sume 117 760,-Sk, na Klariskej ul. v sume 39 
520,- Sk a na Pionierskej ul. v sume 10 400,- Sk. Na uvedenú podpoložku boli 
refundované poplatky od nájomcov bytových aj nebytových priestorov na Michalskej, 
Klariskej a Pionierskej ul. v celkovej sume 9 726,- Sk. Boli zaplatené dane 
z nehnuteľností za objekt  Nebojsa v okrese Galanta v sume 9 062,- Sk, za objekty 
v Bratislave v správe UKB v sume 668 801,- Sk a za objekt vo Vysokej pri Morave 
v sume 12 342,- Sk.  
 
640 – Bežné transfery 
 
Zo schváleného rozpočtu bežných transferov v sume 941 tis. Sk, upraveného na  
561 tis. Sk  bolo v roku 2007 vyčerpaných 481 809,92 Sk na 51,2 % oproti 
schválenému  a na 85,9 % oproti upravenému  rozpočtu. 
 
Z položky 642 – Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým prá vnickým 
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 
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Z podpoložky 642013 – Odchodné bolai vyplatená suma 107 tis. Sk zamestnancom 
pri príležitosti odchodu do dôchodku. 
Z podpoložky 642015 - Nemocenské dávky boli vyplatené náhrady za dočasnú 
pracovnú neschopnosť v sume 315 tis. Sk . 
 
Z položky 649 – Bežné transfery - zahrani čné z podpoložky 649003 – Príspevky 
na členstvo medzinárodným organizáciám bolo čerpanie nasledovné:  

    IFLA – International Federation of Library Associations and Institutions  
                                                                                                                     13 148,63 Sk 
    ISSN – International Centre Paris – Medzinár. org.pod záštitou UNESCO             
                                                                                                                     23 894,79 Sk 
    Consortium of European Research Libraries                                           10 081,50 Sk 
   ___________________________________________________________________ 
    Spolu                                                                                                      47 124,92 Sk 
 

Podrobný prehľad čerpania rozpočtových položiek a podpoložiek bežných výdavkov 
je uvedený v tabuľke č.2, ktorá tvorí prílohu č.2 k tomuto hodnoteniu.  
Kapitálové výdavky ŠR 
 
MK SR v roku 2007 v programe 08S0105 nepridelilo Univerzitnej knižnici v Bratislave 
kapitálové výdavky. 
 
Mimorozpo čtové prostriedky 
Dary a granty 

 
V roku 2007 boli UKB poskytnuté finančné  granty a dary. Pri  čerpaní finančných 
prostriedkov z grantu o príslušnú sumu mohla naša organizácia podľa § 23 zákona č. 
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších pred-
pisov prekročiť čerpanie limitu  výdavkov.   
 
Zahrani čné granty: 
 
Univerzita v Insbrucku  poskytla UKB v roku 2006 zahraničný grant v sume 
29 396,19 EUR, čo v prepočte predstavuje sumu 1 012 228,41 Sk na projekty EÚ. 
Celkovo bolo v roku 2006 z finančných prostriedkov na uvedený projekt použitých 
148 994,10 Sk. Zostatok finančných prostriedkov v sume 863 234,31 zostal  uložený 
na účte dary a granty, ktorý je vedený v Štátnej pokladnici Po vyúčtovaní finančných 
prostriedkov za 1. polrok 2007 poskytla Univerzita v Insbrucku ďalšie finančné 
prostriedky v sume 22 991,07 EUR, čo je v prepočte 751 302,19 Sk. 
V roku 2007 bolo z uvedeného grantu použitých 1 567 353,96 Sk, z toho na 
zahraničnú služobnú cestu  zamestnancov na pracovné stretnutie partnerov projektu 
EÚ - E-book on demond 184 862,39 Sk a na refundáciu miezd zamestnancov, 
podieľajúcich sa na riešení uvedeného projektu 758 045,- Sk, na refundáciu odvodov 
do poisťovní 252 382,- Sk, na prenos údajov cez internet 15 719,20 Sk, na zakúpenie 
programov 17 180,- Sk na priame náklady – energie 104 167,67 Sk a materiál 
100 000,- Sk, na odpisy odvedené do štátneho rozpočtu 115 735,06 Sk, na nahrávku 
v slovenskom jazyku 19 262,64 Sk.   
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Organizácia NATO poskytla UKB v roku 2006 finančné prostriedky v sume 700,- 
EUR, čo je v prepočte 24 663,10 Sk a 693,- EUR, čo je v prepočte 23 024,23 Sk. 
Z uvedených finančných prostriedkov  bolo v roku 2006 vyčerpaných 21 095,- Sk. 
Zostatok finančných prostriedkov v sume 26 592,33 Sk zostal uložený na účte dary 
a granty, ktorý je vedený v Štátnej pokladnici a bol použitý v 1. polroku 2007 na 
nákup odbornej literatúry pre Depozitnú knižnicu NATO.  
 
V roku 2007 bol poskytnutý organizáciou NATO grant vo výške 1 495,- EUR, čo je 
v prepočte 49 561,72 Sk. Finančné prostriedky boli určené na simultánne tlmočenie 
v anglickom jazyku na konferencii pod názvom „Slovenské bezpečnostné fórum 
2007“ v sume 14 561,72 Sk a na občerstvenie hostí počas konferencie v sume 
35 000,- Sk.  
 
Veľvyslanecto USA poskytlo generálnemu riaditeľovi finančný grant vo výške 
12 500,- Sk na  účasť na  medzinárodnom kongrese vo Washingtone v USA. Tieto 
finančné prostriedky boli v 1. polroku 2007 v plnej výške vyčerpané.  
 
The British Council  poskytol UKB na základe uzatvorenej zmluvy finančné 
prostriedky v sume 372 000,- Sk na nákup nových materiálov týkajúcich sa výučby 
a štúdia angličtiny, súčasnej britskej literatúry a životného štýlu. 
Z grantu boli na základe objednávky nakupované knihy a multimédiá v zmysle 
zmluvy, faktúry boli  uhrádzané podľa toho, ako boli dodávané knihy zo zahraničia. 
Všetky získané knižničné jednotky boli spracované v súčasnom automatizovanom 
knižnično-informačnom systéme a boli uložené v BRITSKOM CENTRE za účelom 
sprístupňovania používateľom knižnice. Z celkovej sumy bolo vyčerpaných 371 987,- 
Sk, zostatok 13,- Sk bol vrátený poskytovateľovi. 
 
Grant v sume 150 000,- Sk poskytla Slovenská komisia pre UNESCO  na prípravu 
výstav Arabské, perzské a turecké rukopisy v zbierke dr. s afveta Bega Bašagi ča 
Na vyhotovenie a realizáciu satelitného výstavného systému podľa schváleného 
scenára bolo uhradených 150 000,- Sk, zostatok v sume 28 500,- Sk bol hradený 
z rozpočtu organizácie. 
 
Tuzemské granty: 
 
Nadácia VÚB poskytla UKB finančný grant v sume 350 tis. Sk  na projekt 
Digitalizácia bibliografie inkunábul UKB  a  200 tis. Sk  na projekt Digitalizovaná 
bibliografia emblémat z fondov UKB . Suma 474 810,- Sk bola použitá na uvedené 
projekty a zostatok finančných prostriedkov v sume 75 190,- Sk bol so súhlasom  
Nadácie VUB použitý na financovanie projektu digitalizácie starého služobného 
menného katalógu periodík . 
Nadácia VÚB poskytla finančný grant vo výške 250 tis. Sk  na projekt E-kniha pre  
hendikepovaných ľudí , z ktorého bolo na služby spojené s digitalizáciou titulov pre 
nevidiacich a slabozrakých používateľov použitých 16 955,41 Sk. Zostatok finanč-
ných prostriedkov sa nachádza na účte Dary a granty, ktorý je vedený v Štátnej 
pokladnici. 
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V. Vyhodnotenie čerpania výdavkov pod ľa programovej štruktúry 
 
Bežné výdavky 
 
Kód programu 08T -  Tvorba a implementácia politík 
Kód podprogramu 08T0104 – Prezentácia kultúrnych ak tivít v zahrani čí – 
Slovenská knižnica v Národnej knižnici Českej republiky 

                                                                                                             v tis. Sk 
Číslo 
rozpo čtovej 
položky 

Názov rozpo čtovej  
položky 

Schválený 
rozpo čet 

2007 

Upravený 
rozpo čet 

2007 

Čerpanie 
k 31.12.2007 

630 Tovary a služby 0 550 459 
633 Materiál 0 550 459 
633009 Slov. knižnica v Národnej knižnici 

ČR                                                                      
0 550 459 

Spolu 0 550 459 
 
Rozpočtovým opatrením č. 1 bol zvýšený rozpo čet bežných výdavkov 
v programe 08T – Tvorba a implementácia politík, po dprogram 08T0104 –  
Prezentácia kultúrnych aktivit v zahrani čí, v tom Slovenská knižnica v Národnej  
knižnici Českej republiky  o sumu 550 tis. Sk. Uvedené účelové prostriedky, určené 
na nákup českých a zahraničných kníh, časopisov a multimediálnych dokumentov,  
boli k 31.12.2007 čerpané  sumou 459 011,80 Sk. Zostatok  činil 90 988,20 Sk. 
Už druhý rok sa pristúpilo k naplneniu projektu „Slovenská knižnica v Národní 
knihovne České republiky v Prahe“ a „Česká knižnica v Univerzitnej knižnici 
v Bratislave“. Podľa dohovoru medzi ministrami kultúry SR a ČR sa výber literatúry 
v rámci tejto položky presunul na Národnú knižnicu ČR, ktorá nám zasielala zoznamy 
kníh a tie sa u nás realizovali. 
Samotný výber kníh zodpovedal profilácii a konspektu Národnej knižnice ČR, ktorá 
sa v objednávkach zamerala z veľkej časti na tituly v ČR menej dostupné, vo veľkej 
miere tituly vydané malými komornými vydavateľstvami v malých nákladoch, čo 
sťažilo samotný priebeh realizácie projektu, ktorý  UKB nemohla ovplyvniť. 
V intenciách dodržiavania profilácie knižnice prebiehalo aj čerpanie financií na nákup 
českých publikácií určených MK ČR pre UKB.  
 
 
Kód programu 08T -  Tvorba a implementácia politík 
Kód podprogramu 08T0106 – Akvizícia knižni čných fondov – Nové informa čné 
zdroje  
 

                                                                                                             v tis. Sk 
Číslo 
rozpo čtovej  
položky 

Názov rozpo čtovej  
položky 

Schválený 
rozpo čet 

2007 

Upravený 
rozpo čet  

2007 

Čerpanie 
k 31.12.2007 

630 Tovary a služby 0 1 800 1 800 
633 Materiál 0 1 800 1 800 
633009 Nové informačné zdroje                                               0 1 800 1 800 
Spolu 0 1 800 1 800 
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Rozpočtovým opatrením č. 1 bol zvýšený rozpo čet bežných výdavkov 
v programe  08T – Tvorba a implementácia politík, podprogram 08 T0106 – 
Akvizícia knižničných fondov, v tom Nové informa čné zdroje  o  sumu 1 800 tis. Sk . 
Uvedené účelové prostriedky boli k 31.12.2007 čerpané sumou 1 799 999,52 Sk na 
nákup zahraničnej literatúry, ktorú UKB objednala pri príležitosti konania výstavy 
Academia. Zostatok  činil 0,48 Sk. 

 
Finančné prostriedky boli na základe rozhodnutia akvizičnej komisie použité 

na nákup zahraničnej produkcie a odborných dokumentov pre hudobný kabinet. 
Všetky tituly boli zaevidované v príslušných prírastkových zoznamoch a stali sa tak 
súčasťou knižničného fondu UKB. Zároveň boli zakúpené aj časopisy, ktoré sú 
evidované na oddelení periodík.  
 
Kód programu 08T -  Tvorba a implementácia politík 
Kód podprogramu 08T0105 – Projekt informatizácie ku ltúry – Integrovaný 
ekonomický IS SOFTIP PROFIT    

 
                                         v tis. Sk 
Číslo 
rozpo čtovej  
položky 

Názov rozpo čtovej  
položky 

Schválený 
rozpo čet 

2007 

Upravený 
rozpo čet  

2007 

Čerpanie 
k 31.12.2007 

630 Tovary a služby 0 772 772 
635 Rutinná a štandardná údržba 0 772 772 
635002 Integrovaný ekonomický IS SOFTIP-

PROFIT  
0 772 772 

Spolu 0 772 772 
 
V rámci rozpo čtového opatrenia č. 7 bol zvýšený rozpočet bežných  výdavkov na 
rok 2007 o sumu 772 200,- Sk,  ktoré boli určené na nákup Integrovaného 
ekonomického IS  SOFTIP PROFIT. Úprava sa vykonala v programe 08T0105 – 
Projekt informatizácie  kultúry . Finančné prostriedky boli čerpané sumou 772 102,- 
Sk, zostatok činil 98,- Sk. 
Na základe Príkazu ministra kultúry č. 8/2007 zo dňa 16. februára 2007, v súlade so 
Smernicou Ministerstva kultúry SR č. MK-1329/2007-10/2582 z 15. februára 2007, 
bolo uložené generálnym riaditeľom a riaditeľom organizácií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti MK SR nadobudnúť prostredníctvom MK SR, ako centrálnej obstarávacej 
organizácie systémom centrálneho verejného obstarávania podľa § 10 zákona č. 
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
všeobecné ekonomické a účtovné softvérové aplikácie ako aj ďalšie zákazky na 
dodanie tovarov, služieb alebo prác vymenovaných v citovanom príkaze. 
V záujme zabezpečenia používania jednotného integrovaného účtovného softvéru, 
ktorý zabezpečí kompatibilitu individuálnych účtovných závierok organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR pre účely konsolidácie, bol vybratý v súlade s už 
citovaným príkazom ministra kultúry č. 8/2007 nový integrovaný ekonomický software 
IS SOFTIP PROFIT, ktorý v súlade so zákonom č. 275/2006 o informačných 
systémoch verejnej správy vyhovuje štandardom pre informačné systémy verejnej 
správy (V7nos MDPT SR č. 1706/M-2006). 
 
Podrobný prehľad čerpania rozpočtových položiek a podpoložiek bežných výdavkov 
podľa programovej štruktúry je uvedený v tabuľke č.2, ktorá tvorí prílohu č.2 k tomuto 
hodnoteniu.  
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Kapitálové výdavky 
 
Ministerstvo kultúry SR rozpočtovým opatrením č. 2 upravilo (zvýšilo)  UKB rozpočet 
kapitálových výdavkov na rok 2007 v programe 08T0103 – Podpora  kultúrnych 
aktivít RO a PO   o sumu 2 450 tis. Sk , ktoré boli určené na investičné akcie: 
 
- Stavebné úpravy vstupných priestorov, č. IA 18 399   250 tis. Sk 
- Tlmočnícky systém do viacú čelovej sály UKB č. IA 18 400         1 200 tis. Sk 
- Stavebné  úpravy respíria pre ú častníkov podujatí, č. IA 18 401      1 000 tis. Sk 
 
Rozpočtovým opatrením č. 4 upravilo (zvýšilo)  MK SR rozpočet kapitálových 
výdavkov na rok 2007 v programe 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry  
o sumu 4 000 tis. Sk , ktoré boli určené na investičnú akciu Elektronická kniha na 
objednávky – transeurópska sie ť. 
 
Rozpočtovým opatrením č. 5 upravilo (znížilo)  MK SR rozpočet kapitálových 
výdavkov v programe 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO  o sumu 250 
tis. Sk , ktoré boli určené na investičnú akciu: Stavebné úpravy vstupných 
priestorov  a súčasne zvýšilo  rozpočet kapitálových výdavkov v uvedenom 
programe o sumu 250 tis. Sk  na investičnú akciu : Zakúpenie a inštalácia 
reflexných fólií na okná UKB.  
 
Rozpočtovým opatrením č. 6 upravilo (zvýšilo)  MK SR rozpočet kapitálových 
výdavkov v programe 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry  o sumu 167 500,- 
Sk, ktoré boli určené na investičnú akciu: Jednotný ekonomický software SOFTIP 
PROFIT.   
 
Rozpočtovým opatrením č. 8 upravilo (znížilo)  MK SR rozpočet kapitálových 
výdavkov  v programe 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO  o sumu 60 
tis. Sk , ktoré boli určené na investičnú akciu : Stavebné úpravy respíria pre  
účastníkov podujatí  a zároveň upravilo (zvýšilo)  rozpočet kapitálových výdavkov 
v uvedenom programe o sumu 60 tis. Sk  na investičnú akciu: Doplnenie 
uzamykacích systémov v objektoch UKB.   
 
Rozpočtovým opatrením č. 9 upravilo (znížilo)  MK SR rozpočet kapitálových 
výdavkov v programe 08T0103 – Podpora kultúrnych  aktivít RO a PO  o sumu 100 
tis. Sk, ktoré boli určené na investičnú akciu: Zakúpenie a inštalácia reflexných 
fólií na okná UKB  a zároveň upravilo (zvýšilo)   rozpočet kapitálových výdavkov 
v uvedenom programe o sumu 100 tis. Sk  na investičnú akciu: Nákup a inštalácia 
vertikálnych žalúzií.  
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Čerpanie týchto finančných prostriedkov k  31.12.2007 bolo nasledovné:  
 
1. Kód programu  08T – Tvorba a implementácia polit ík 
    Kód podprogramu 08T0103– Podpora kultúrnych akt ivít RO a PO  
    Eviden čné číslo investi čnej akcie: 18 400 
    Názov investi čnej akcie:  Tlmo čnícky systém do viacú čelovej sály UKB  

 
  v tis. Sk 
Číslo 
rozpo čtovej  
položky 

Názov rozpo čtovej  
položky 

Schválený 
rozpo čet 

2007 

Upravený 
rozpo čet  

2007 

Čerpanie 
k 31.12.2007 

716 Prípr. a projektová dokument.   0 25 21 
713004 Nákup prev.stroj., prístr.,techn.,nár. 0 1 175 1 179 
713 Nákup strojov, prístr., zar.,tech.,nár 0 1 175 1 179 

710 Obstarávanie kapitálových aktív  0 1 200  1 200 
 
V rámci rozpočtového opatrenia č. 2 bol zvýšený  rozpočet kapitálových  výdavkov 
na rok 2007 o sumu 1 200 tis. Sk , ktoré boli určené na investičnú akciu : 
Tlmočnícky systém do viacú čelovej sály UKB . Úprava sa vykonala v programe 
08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO , číslo investičnej akcie 18 400. 
Finančné prostriedky boli čerpané sumou 1 199 991,- Sk, zostatok  činil 9,- Sk.  
Predmetom zmluvy o dielo bola dodávka, montáž a odskúšanie tlmočníckeho 
systému pre prednáškovú sálu UKB. Boli dodané 2 ks tlmočníckych kabín 
s ventiláciou, 60 ks Dynamic Headphone, 1 Infracom Compact Transmitter, 60 ks 
INFRACON  prijímačov pre 12 kanálov, 2 ks INFRACON  Line Terminator, 2 ks 
INFRACON  žiaričov s výstupom, 2 ks INFRACON nástenných držiakov, 2 ks 
tlmočníckych konzol pre 2 tlmočníkov. 
 
2. Kód programu  08T – Tvorba a implementácia polit ík 
    Kód podprogramu 08T0103 – Podpora kultúrnych ak tivít RO a PO 
    Eviden čné číslo investi čnej akcie: 18 401 
    Názov investi čnej akcie:  Stavebné úpravy respíria pre ú častníkov podujatí 
                                                                                                                                     

                                                                                                            v tis. Sk 
Číslo 
rozpo čtovej  
položky 

Názov rozpo čtovej  
položky 

Schválený 
rozpo čet 

2007 

Upravený 
rozpo čet  

2007 

Čerpanie 
k 31.12.2007 

716 Príprav.a projektová dokumentácia 0 30 25 
717003 Prístavby, nadstavby, stav. úpravy 0 910 906 
717 Realiz. stavieb a ich 

techn.zhodnot. 
0 910 906 

710 Obstarávanie kapitálových aktív  0 940  931 
 
 V rámci rozpočtového opatrenia č. 2 bol zvýšený rozpočet kapitálových  výdavkov 
na rok 2007 o sumu 1 000 tis. Sk , ktoré boli určené na investičnú akciu: Stavebné 
úpravy respíria pre ú častníkov podujatí . Úprava sa vykonala v programe 08T0103 
– Podpora kultúrnych aktivít RO a PO , číslo investičnej akcie 18 401. Na základe 
rozpočtového opatrenia č. 8 bol znížený  rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2007 
o sumu 60 tis. Sk  na celkovú sumu 940 tis. Sk.  Presunom sa zabezpečili finančné 
prostriedky na investičnú akciu doplnenie uzamykacích systémov v objektoch UKB.  
Z celkovej sumy bolo vyčerpaných 930 671,40 Sk, zostatok  činil 9 328,60 Sk. 
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Predmetnými stavebnými úpravami sa zabezpečilo zlepšenie podmienok pre využitie 
interiéru priestorov, ktoré patria k viacúčelovej sále, ktorá slúži pre rôzne podujatia 
domáceho a celosvetového významu.  
 
3. Kód programu  08T – Tvorba a implementácia polit ík 
    Kód podprogramu 08T0105 – Projekt informatizáci e kultúry 
    Eviden čné číslo investi čnej akcie: 19 484 
    Názov investi čnej akcie: Elektronická kniha na objednávky – trans európska          
    sieť   

                                                                                                           v tis. Sk 
Číslo 
rozpo čtovej  
položky 

Názov rozpo čtovej  
položky 

Schválený 
rozpo čet 

2007 

Upravený 
rozpo čet  

2007 

Čerpanie 
k 31.12.2007 

711003 Nákup softvéru 0 116 116 
711004 Nákup licencií  0 38 38 
711 Nákup pozemkov a nehmot.aktív 0 154 154 
713002 Nákup výpočtovej techniky 0 3 846 3 846 
713 Nákup strojov, prístrojov a zariad. 0 3 846 3 846 
710 Obstarávanie kapitálových aktív  0 4 000  4 000 

 
V rámci rozpočtového opatrenia č. 4 bol zvýšený rozpočet kapitálových  výdavkov na 
rok 2007 o sumu 4 000 tis. Sk , ktoré boli určené na investičnú akciu : Elektronická 
kniha na objednávky – transeurópska sie ť. Úprava sa vykonala v programe 
08T0105 – Projekt informatizácie kultúry , číslo investičnej akcie 19 484. Z celkovej 
sumy 4 000 tis. Sk  bolo vyčerpaných 3 999 947,- Sk, zostatok činil 53,- Sk. 
Boli objednané a dodané zariadenia na digitalizáciu dokumentov v rámci projektu 
UKB – „Elektronická kniha na objednávku“. Bol dodaný komplex zariadení HW a SW 
na bezkontaktné skenovanie a spracovanie digitalizovaných dokumentov, ktoré 
dopĺňajú a rozširujú základnú technológiu skenovacieho pracoviska UKB: farebný 
planetárny skener DIN A1+A3 s úložiskom DISC 1000 vrátane základného SW a SW 
licencií. 
 
4. Kód programu  08T – Tvorba a implementácia polit ík 
    Kód podprogramu 08T0103 – Podpora kultúrnych ak tivít RO a PO 
    Eviden čné číslo investi čnej akcie: 19 637 
    Názov investi čnej akcie: Zakúpenie a inštalácia reflexných fólií na okná UKB   

                                                                                             
                                                                                                                 v tis. Sk 
Číslo 
rozpo čtovej  
položky 

Názov rozpo čtovej  
položky 

Schválený 
rozpo čet 

2007 

Upravený 
rozpo čet  

2007 

Čerpanie 
k 31.12.2007 

717002 Zakúp. a inštalácia reflexných fólií 0 150 149 
717 Realiz. stavieb a ich 

techn.zhodnot. 
0 150 149 

710 Obstarávanie kapitálových aktív  0 150  149 
 
V rámci rozpočtového opatrenia č. 5 bol zvýšený rozpočet kapitálových  výdavkov na 
rok 2007 o sumu 250 tis. Sk , ktoré boli určené na investičnú akciu: Zakúpenie 
a inštalácia reflexných fólií na okná UKB . Úprava sa vykonala v programe 
08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO , číslo investičnej akcie 19 637. Na 
základe rozpočtového opatrenia č. 9 bol znížený rozpočet kapitálových výdavkov na 
rok 2007 o sumu 100 tis. Sk  na celkovú sumu 150 tis. Sk . Presunom sa zabezpečili 
finančné prostriedky na nákup  vertikálnych žalúzií .    
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Predmetnými úpravami okien sa zabezpečilo zamedzenie slnečného a tepelného 
žiarenia predovšetkým v knižničných skladoch, ale aj v ostatných priestoroch 
knižnice. Vplyvom slnečného žiarenia sa  zvyšovala teplota v skladoch kníh nad 
povolené hranice (boli vykonané kontrolné merania klímy). Miestnosti nemali 
technické možnosti na jej znižovanie. Reflexné fólie zadržia 65% slnečného 
a tepelného žiarenia, 100% UV žiarenia a pritom prepustia denné svetlo, čím chránia 
knižničné fondy pred vyblednutím a predĺžia ich životnosť. 
Vytvorili sa tým lepšie klimatické podmienky pre skladovanie kníh. Znížila sa  
energetická náročnosť chladenia. Zároveň sa zlepšila bezpečnosť v prízemných 
častiach budov. 
 
5. Kód programu  08T – Tvorba a implementácia polit ík 
    Kód podprogramu 08T0105 – Projekt informatizáci e kultúry 
    Eviden čné číslo investi čnej akcie: 19 719 
    Názov investi čnej akcie: Jednotný ekonomický software SOFTIP PROF IT   

                                                                                                           v tis. Sk 
Číslo 
rozpo čtovej  
položky 

Názov rozpo čtovej  
položky 

Schválený 
rozpo čet 

2007 

Upravený 
rozpo čet  

2007 

Čerpanie 
k 31.12.2007 

711003 Jednotný ekonomický software 
SOFTIP PROFIT 

0 166 165 

711 Nákup pozemkov a nehmot. aktív 0 166 165 
710 Obstarávanie kapitálových aktív  0 166  165 

 
V rámci rozpočtového opatrenia č. 6 bol zvýšený  rozpočet kapitálových  výdavkov 
na rok 2007 o sumu 165 700,- Sk, ktoré boli určené na investičnú akciu: Jednotný 
ekonomický software SOFTIP PROFIT . Úprava sa vykonala v programe 08T0105 – 
Projekt informatizácie kultúry , číslo investičnej akcie 19 719. Z celkovej sumy 
165 700,- Sk sa vyčerpalo 165 618,- Sk zostatok činil 82,- Sk. 
 
6. Kód programu  08T – Tvorba a implementácia polit ík 
    Kód podprogramu 08T0103 – Podpora kultúrnych ak tivít RO a PO 
    Eviden čné číslo investi čnej akcie: 20 056 
    Názov investi čnej akcie: Nákup a inštalácia vertikálnych žalúzií   
 

                                                                                                           v tis. Sk 
Číslo 
rozpo čtovej  
položky 

Názov rozpo čtovej  
položky 

Schválený 
rozpo čet 

2007 

Upravený 
rozpo čet  

2007 

Čerpanie 
k 31.12.2007 

717002 Nákup a inštalácia vertikál. žalúzií 0 100 99 
717 Realiz. stavieb a ich 

techn.zhodnot. 
0 100 99 

710 Obstarávanie kapitálových aktív  0 100  99 

 
V rámci rozpočtového opatrenia č. 9 bol zvýšený  rozpočet kapitálových  výdavkov 
na rok 2007 o sumu 100 tis. Sk,  ktoré boli určené na investičnú akciu: Nákup 
a inštalácia vertikálnych žalúzií . Úprava sa vykonala v programe 08T0103 – 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO , číslo investičnej akcie 20 056. Z celkovej 
sumy 100 tis. Sk  bolo vyčerpaných 99 633,- Sk, zostatok činil 367,- Sk. 
Zakúpenie a inštalácia žalúzií na okná priestorov pre verejnosť umožní ich zatienenie 
pre rôzne projekcie výstav a celospoločenských akcií, ktoré si to vyžadujú. Zároveň 
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sa zníži teplota v niektorých kancelárskych miestnostiach, zabráni sa prenikaniu 
slnečných lúčov pri reštaurovaní a ochrane starých tlačí. 
 
7. Kód programu  08T – Tvorba a implementácia polit ík 
    Kód podprogramu 08T0103 – Podpora kultúrnych ak tivít RO a PO 
    Eviden čné číslo investi čnej akcie: 20 014 
    Názov investi čnej akcie: Doplnenie uzamykacích systémov v objekto ch UKB   

                                                                                                           
                                                                                                                  v tis. Sk 
Číslo 
rozpo čtovej  
položky 

Názov rozpo čtovej  
položky 

Schválený 
rozpo čet 

2007 

Upravený 
rozpo čet  

2007 

Čerpanie 
k 31.12.2007 

717002 Doplnenie uzamykacích systémov 0 60 58 
717 Realiz. stavieb a  techn. zhodnot.. 0 60 58 
710 Obstarávanie kapitálových aktív  0 60  58 

 
V rámci rozpočtového opatrenia č. 8 bol zvýšený  rozpočet kapitálových  výdavkov 
na rok 2007 o sumu 60 tis. Sk , ktoré boli určené na investičnú akciu: Doplnenie 
uzamykacích systémov v objektoch UKB . Úprava sa vykonala v programe 
08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO , číslo investičnej akcie 20 014.  
Na základe vykonanej komplexnej protipožiarnej kontroly OR HaZZ SR v Bratislave 
v 1. polroku 2007 a následnej zápisnice č. ORHZ – 2645/2007 o zistení nedostatkov 
z tejto kontroly bolo zistené, že v rozpore s §32 ods.2 vyhlášky MV SR č. 591/2005 
Z.z. v znení neskorších predpisov a v rozpore s kľúčovým režimom objektov napr. 
chýbali na únikových cestách havarijné kľúče, ktoré mali byť odsadené v skrinkách 
pri únikových východoch. Ďalej chýbali bezpečnostné vstupy osadené systémom 
EVVA v skladoch na Ventúrskej 11 proti zamedzeniu vstupu nepovolaným osobám 
do týchto priestorov a pod. 
V súlade so  záverom tejto zápisnice bol objednaný u pôvodného dodávateľa celého 
kľúčového systému budov UKB Klariská 1A, 3, 5, Michalská 1 a Ventúrska 11 
materiál a práce na odstránenie týchto, ale aj ďalších nedostatkov zistených touto 
kontrolou.   
 
Podrobný prehľad čerpania rozpočtových položiek a podpoložiek z kapitálových  
výdavkov podľa programovej štruktúry je uvedený v tabuľke č.3, ktorá tvorí prílohu 
č.3 k tomuto hodnoteniu.  
     
 
VI.  Zhodnotenie výsledkov kontrol 

 
V roku 2007 boli v našej organizácii vykonané nasledovné vonkajšie kontroly: 
 
1. V dňoch 18.-26.7.2007 kpt. Beáta Janátová z Okresného riaditeľstva hasičského 

a záchranného zboru v Bratislave vykonala v UKB komplexnú protipožiarnu 
kontrolu v súlade s §38 ods. 2 vyhlášky ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z.z. 
o požiarnej prevencii v znení vyhlášky MV SR č. 591/2005 Z.z. preveriť celkový 
stav organizačného a technického zabezpečenia ochrany pred požiarmi 
v kontrolovanom subjekte. 
 
Výsledok kontroly : Zistené drobné nedostatky sú uvedené v zápisnici 
z protipožiarnej kontroly č. ORHZ-2645/2007 z 26.7.2007. Kontrolovanému 
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subjektu nebola uložená žiadna pokuta ani sankcia. Uvedené drobné 
nedostatky budú odstránené do následnej kontroly v roku 2008. 

 
2. Podľa poverenia na kontrolu č. 185/FB-PZ/22-02/2007 zo dňa 16.7.2007 

a Dodatku č. 1 k povereniu zo dňa 30.7.2007 vykonali zamestnanci Správy 
finančnej kontroly Bratislava  v čase od 20.7.2007 do 11.9.2007 následnú 
finančnú kontrolu hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania 
s majetkom štátu v rokoch 2004, 2005 a 2006 v UKB. Správa o výsledku 
následnej finančnej kontroly č.j. III/1370/2007 zo dňa 11.9.2007 bola prero-
kovaná dňa 12.9.2007. Na základe správy o výsledku následnej finančnej 
kontroly UKB prijala nasledovné opatrenia na nápravu nedostatkov zistených 
následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku:  

 
a) V záujme dodržania rozpočtovej disciplíny dbať o včasné a správne 

odvedenie verejných prostriedkov v zmysle ustanovení § 31 ods. 1 písm. 
c) zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších 
predpisov.  

T: trvale 
Z: zamestnanec zodpovedný za 
    rozpočet   

 
1. V záujme dodržania postupov účtovania dobropisov v účtovej triede 2 
    dôsledne dodržiavať § 34 ods. 5  Opatrenia MF SR č. 23 340/2002-92 zo 
    17.12.2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania 
     a rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce,  
     vyššie územné celky, príspevkové organizácie a niektoré iné právnické osoby, 
     ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie a v znení neskorších 
     predpisov.   

T: trvale 
Z: zamestnanec zodpovedný za 
    finančné účtovníctvo   
 

3.  V záujme dodržania rozpočtovej disciplíny poskytovať osobné príplatky 
     novoprijatým zamestnancom od prvého dňa vzniku pracovného pomeru 
     v súlade s § 31 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. 
     o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
     zákonov a v znení neskorších predpisov.  

         T: trvale 
Z: vedúci zamestnanci  
     zamestnanec zodpovedný za 
     personálny referát  

 
4.  Pri uzatváraní dohôd s vlastnými zamestnancami postupovať v zmysle 

           ustanovení Zákonníka práce, uzatvárať dohody len v prípade ak by pre UKB 
           výkon v pracovnom pomere bol neúčelný alebo nehospodárny.  

T: trvale 
Z: vedúci zamestnanci  
     zamestnanec zodpovedný za 
     personálny referát  
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5.  V záujme dodržania finančnej disciplíny postupovať v zmysle ustanovenia § 
     31 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
     verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení  
     neskorších predpisov a neuzatvárať dohody na práce, ktoré mali byť 
     vykonané v rámci pracovnej doby a pracovnej náplne. 

T: trvale 
Z: vedúci zamestnanci  
     zamestnanec zodpovedný za 
     personálny referát  

 
6. V oblasti autoprevádzky dbať o presné a dôsledné vedenie záznamov  
      o prevádzke motorových vozidiel, prepravované osoby sú povinné podpisom 
      potvrdiť príslušnú uskutočnenú cestu, dbať o to, aby žiadanky na prepravu 
      boli v súlade s uskutočnenou cestou, dbať o pravidelné mesačné 
      vyhotovenie záznamov o spotrebe pohonných hmôt. 

T: trvale 
Z: zamestnanec zodpovedný za 
    autodopravu 
    vodiči služobných motorových 
    vozidiel 
 

7. Dbať o dôsledné dodržiavanie § 6 ods. 2 zákona č. 152/1994 Z.z.  
      o sociálnom fonde,  sociálny fond sa bude tvoriť prevádzaním pravidelných 
      preddavkov vo výške 1/12-iny zo zákonom určeného základu a to do 15 dní 
      po začatí každého mesiaca.   

T: trvale  
Z: nám. GR pre ekonomiku 
     zamestnanec zodpovedný za 
     finančnú evidenciu 
 

8. Dbať o dôsledné dodržiavanie denného limitu pokladničného zostatku 
      v zmysle aktuálneho výnosu MF SR.  

T: trvale  
Z: zamestnanec zodpovedný za 
     pokladničnú agendu  
      

V súlade s § 8 písm. d) a § 14 písm. h) Zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej 
kontrole a vnútornom audite, organizácia určila zodpovedných pracovníkov 
a dala im v zmysle Zákonníka práce písomné napomenutie za nedostatky 
zistené finančnou kontrolou.  Písomné napomenutie považuje organizácia za 
dostatočné, lebo organizácii nevznikla škoda a u zodpovedných pracovníkov išlo 
o neúmyselné a prvé porušenie pracovnej disciplíny.  

 
Vnútorné kontroly  v roku 2007 sa zabezpečovali na základe plánu kontrolnej 
činnosti. Kontroly boli zamerané na zisťovanie súladu so všeobecne záväznými 
predpismi, schválenými limitmi, s uzatvorenými zmluvami, alebo inými 
rozhodnutiami s verejnými prostriedkami. 
 
Boli vykonané nasledovné kontroly:  
1.   kontrola opisov pracovných činností zamestnancov UKB 
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2.   plnenie zmluvných vzťahov realizovaných na základe výsledkov verejného   
      obstarávania z roku 2006 
3. kontrola dohôd o vykonaní práce 
4. následná finančná kontrola prostriedkov medzinárodného projektu 6. rámcového 

programu EÚ eTEN C 518 635 „Elektronická kniha na objednávku“. 
5. kontrola dodržiavania limitov pri mobilných telefónoch a kontrola jednotlivých 

limitov na telefónne hovory z pevných liniek.  
 
 
VII.  Zhodnotenie zamestnanosti 
 
Limit počtu zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  v UKB na rok 2007 
bol stanovený  ako záväzný ukazovateľ počtom 264. Priemerný prepo čítaný 
eviden čný po čet zamestnancov za rok   2007 bol 259,42, vo fyzických osobách 
268,03, z toho v 1. polroku 274,58 a v 2. polroku 261,5. Stanovený limit počtu 
zamestnancov bol dočasne prekročený z dôvodu realizácie sťahovania knižničného 
fondu ako záverečnej etapy prestavby UKB. Sťahovacie práce boli ukončené 
30.6.2007 a v roku 2007 bolo presťahovaných 26 377 bežných metrov, t.j. cca 1 400 
tis. dokumentov. Po skončení sťahovacích prác bol k 1.7.2007 počet zamestnancov 
znížený.  
Eviden čný po čet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2007 bol 261, z toho 
186 žien a 75 mužov. Priemerný vek zamestnancov sa mierne zvýšil zo 44,58 rokov 
v roku 2006 na 46,39 rokov v roku 2007. Zamestnanci v roku 2007 odpracovali spolu 
420 441 hodín. 
V organizácii pracovalo k 31.12.2007 so zdravotným postihnutím I (ZP I - znížená 
pracovná schopnosť do 70 %) vo funkcii knihovník 10 zamestnancov  a 5 
zamestnanci so zdravotným postihnutím II (ZP II – znížená pracovná schopnosť nad 
70 % ) vo funkcii knihovník, 42 starobných dôchodcov a 3 poberatelia predčasného 
starobného dôchodku na dobu určitú. V skrátenom pracovnom čase pracovalo 19 
zamestnancov v 1. štvrťroku, 18 zamestnancov v 2. štvrťroku, 19 zamestnancov v 3. 
štvrťroku a 20 zamestnancov v  4. štvrťroku. Rodičovskú dovolenku čerpala 1  
zamestnankyňa. 
V 1. štvrťroku pracovalo na dobu určitú 64 zamestnancov, v 2. štvrťroku 77 
zamestnancov, v 3. štvrťroku 58 zamestnancov a v 4. štvrťroku 28 zamestnancov. 
Pracovný pomer ukončilo 61 zamestnancov, z toho 19 zamestnancov dohodou podľa  
§ 60 Zákonníka práce, 5 zamestnancov v skúšobnej dobe podľa § 72 Zákonníka 
práce, 36 zamestnancov prijatých na dobu určitú ukončilo pracovný pomer 
v dohodnutom termíne podľa § 71 Zákonníka práce. 
UKB zabezpečovala obsadzovanie voľných pracovných miest v spolupráci s Úradom 
práce, sociálnych vecí a  rodiny Bratislava I. v zmysle zákona o zamestnanosti. 
Prijalo sa 10 nezamestnaných uchádzačov. 
Pri obsadzovaní voľných pracovných miest sa robil výber z  radov uchádzačov 
v zmysle plnenia kritérií stanovených zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo 
verejnom záujme, zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 
 
 
 
 
 



 104 

Štruktúra zamestnancov k 31.12. 2007: 
                                                                                          spolu         muži          ženy 
___________________________________________________________________ 
vedúci zamestnanci                                                            41              15              26 
odborní zamestnanci – knihovníci                                  160              34           126 
iní odborní zamestnanci                                                     33             17               16 
ostatní – robotníci, prevádzkoví zamestnanci                  27               9               18 
 
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.   
Na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru pracovali 
v našej organizácii v 1. štvrťroku 4 osoby, v 2. štvrťroku 8 osôb, v 3. štvrťroku 14 
osôb a v 4. štvrťroku 8 osôb, ktoré odpracovali spolu 2 019 hodín. Finančné 
prostriedky boli vyplatené za dozor pri výstavách, za tlmočnícke a prekladateľské 
služby, za fotografické práce, reštaurátorské práce, lektorské služby, moderovanie  
a pod. Odmeny zamestnancom za práce mimo pracovného pomeru predstavovali 
spolu  248 332,- Sk. 
Zamestnancom počas pracovnej neschopnosti bolo vyplatených v roku 2007 spolu 
315 145,- Sk. Odchodné bolo vyplatené vo výške 107 440,- Sk. 
Podrobný prehľad o zamestnancoch a čerpaní mzdových prostriedkov za rok 2007 je 
uvedený v tabuľke č. 4,  ktorá tvorí prílohu č. 4 k tomuto hodnoteniu.   

 
 
VIII.  Zhodnotenie majetkovej pozície organizácie 
 
          UKB  k  31. 12. 2007  eviduje hmotný a nehmotný majetok v celkovej sume 
758 606 tis. Sk nasledovne: 
 
Software                                                          6 560  tis. Sk 
Pozemky                                                        27998   tis.Sk 
Stavby                                                         556 233  tis. Sk 
Stroje, prístroje a zariadenia                       122 109  tis. Sk 
Dopravné prostriedky                                      2 098  tis. Sk 
Drobný krátkodobý majetok hmotný              41 129  tis. Sk 
Drobný krátkodobý majetok nehmotný            1 017  tis. Sk 
Umelecké diela                                                1 462  tis. Sk         
 
Prehľad o čerpaní  rozpočtových výdavkov na prevádzku budov za rok  2007 je 
uvedený v tabuľke č.5, ktorá tvorí prílohu č.5 k tomuto hodnoteniu.  
 
Pohľadávky UKB evidované k 31.12.2007 sumou 73 254,- Sk pozostávajú z  
vystavených a k 31.12.2007 neuhradených faktúr za poskytnuté služby našou 
organizáciou používateľom za  služby MVS v sume 31 487,-Sk, nájomné v sume 
29 247,-Sk a za služby spojené s prenájmom v sume 12 520,- Sk. Uhradenie 
pohľadávok je priebežne sledované a v prípade potreby urgované.  
Záväzky UKB k 31.12.2007 boli evidované v sume 2 344 942,45 Sk, ich lehota 
splatnosti bola  v januári  2008 a v tomto termíne boli aj uhradené.  
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Podrobný zoznam pohľadávok a záväzkov UKB evidovaných k 31.12.2007 je 
uvedený v tabuľke č. 6  ktorá tvorí prílohu č. 6  k tomuto hodnoteniu.  
 
 
 
2. Tabuľková časť 
 
Táto časť hodnotenia obsahuje prílohy vo forme tabuliek ako je uvedené v textovej 
časti. 
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           Príloha č. 1 
                                                        Tabuľka č. 1 

Prehľad o dosiahnutých príjmoch za rok 2007 

 

Číslo 

rozp. 

pol. 

Názov rozpočt. 

položky 

Skutočnosť 

k 31.12.2006 

Schválený 

rozpočet 

2007 

Upravený 

rozpočet 

2007 

Plnenie 

rok 

2007 

% 

plnenia 

Index 

      4:2 4:3 4:1 

 a 1 2 3 4 5 6 7 

 CELKOVÉ 

PRÍJMY 

4 154 4 000 4 000 7 155 178,9 178,9 172,2 

200 NEDAŇOVÉ 

PRÍJMY 

3 677 4 000 4 000 4 410 110,3 110,3 119,9 

210 Príjmy z podnik. 

a vlast. majetku 

258 350 350 365 104,3 104,3 141,5 

212 Príjmy z vlastníctva 

 

258 350 350 365 104,3 104,3 141,5 

212003 Z prenaj. budov, 

priestorov a objektov 

258 350 350 365 104,3 104,3 141,5 

220 Admin. a iné popl. 

a platby 

3 102 3 456 3 456 2 889 83,6 83,6 93,1 

222 Pokuty, penále a iné 

sankcie 

400 550 550 271 49,3 49,3 67,8 

222003 Za porušenie ostatných 

predpisov 

400 550 550 271 49,3 49,3 67,8 

223 Popl. a plat.z nepriem. 

a náhod. pred.a služ. 

2 702 2 906 2 906 2 618 90,1 90,1 96,9 

223001 Za predaj výrobkov, 

tovarov a služieb 

2 702 2 900 2 900 2 511 86,6 86,6 92,9 

223004 Za prebytočný hnuteľný 

majetok 

- 6 6 107 1 783,3 1 783,3 - 

290 Iné nedaňové príjmy 

 

317 194 194 1 156 595,9 595,9 364,7 

292 Ostatné príjmy 

 

317 194 194 1 156 595,9 595,9 364,7 

292006 Z náhrad poistného 

plnenia 

30 - - - - - - 

292012 Z dobropisov 

 

61 194 194 1 040 536,1 536,1 1 704,9 

292017 Vratky 204 - - - - - - 
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292027 Iné 

 

22 - - 116 - - 527,3 

300 

35 

GRANTY 

A TRANSFERY 

367 - - 2 178 - - 593,5 

330 

35 

Zahraničné granty 367 - -  2 178 - - 593,5 

331 

35 

Bežné 367 - - 2 178 - - 593,5 

331002 

35 

Od medzinárodnej 

organizácie 

367 - - 2 178 - - 593,5 

300 

72 

GRANTY a 

TRANSFERY 

110 - - 567 - - 515,5 

310 

72 

Tuzemské bežné  

Granty a transfery 

110 - - 567 - - 515,5 

311 Granty 

 

110 - - 567 - - 515,5 
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                                             Príloha č. 2 

                                                      Tabuľka č. 2 
  

 
Prehľad čerpania bežných výdavkov za rok 2007 

 
        (tis. Sk) 

 
Číslo 

rozp. 

pol. 

Názov rozpočtovej 

položky 

Schválený 

rozpočet 

2007 

Upravený 

rozpočet 

2007 

Skutočnosť 

1. polrok 

2007 

% 

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 

116 222  117 936 117 915 101,5 100,0 

610 Mzdy, platy, služ. príjmy 48 888 50 958 50 958 104,2 100,0 

611 Tarifný plat 44 688 41 315 41 315 92,5 100,0 

612 Príplatky 4 000 6 121 6 121 153,0 100,0 

613 Náhrada za prac., služ. pohotovosť 0 4 4 0 100,0 

614 Odmeny 200 3 518 3 518 1 759,0 100,0 

620 Poistné a príspevok  

 Do poisťovní  

17 086 17 530 17 072 99,9 97,4 

621 Poistné do VšZP 3 265 3 055 3 055 93,6 100,0 

622 Poistné do Spoločnej zdrav. 

poisťovne 

1 260 1 358 1 026 81,4 75,6 

623 Poistné do ostat. zdravot. poisťovní 604 855 855 141,6 100,0 

625 Poistné do Sociálnej poisťovne 11 957 12 262 12 136 101,5 99,0 

625001 Na nemocenské poistenie 689 580 580 84,2 100,0 

625002 Na starobné poistenie 6 941 7 048 7 048 101,5 100,0 

625003 Na úrazové poistenie 337 409 409 121,4 100,0 

625004 Na invalidné poistenie 1 495 1 396 1 270 84,9 91,0 

625005 Na poistenie v nezamestnanosti 420 437 437 104,0 100,0 

625007 Na poistenie do rezervného fondu 2 075 2 392 2 392 115,3 100,0 
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630 Tovary a  služby 49 307 48 887 49 403 100,2 101,1 

631 Cestovné náhrady 800 1 013 1 011 126,4 99,8 

631001 Tuzemské 100 343 343 343,0 100,0 

631002 Zahraničné 700 670 668 95,4 99,7 

632 Energie, voda, komunikácie 11 234 7 756 7 806 69,5 100,6 

632001 Energie 7 884 5 529 5 527 70,1 100,0 

632002 Vodné a stočné 350 317 316 90,3 99,7 

632003 Poštové a telekomunikačné služby 3 000 1 910 1 963 65,4 102,8 

633 Materiál 10 770 11 208 11 666 108,3 104,1 

633001 Interiérové zariadenie 0 537 536 0 99,8 

633002 Výpočtová technika 1 000 861 860 86,0 99,9 

633003 Telekomunikačná technika 0 20 20 0 100,0 

633004 Prevádz. .stroje, prístroje, zariadenia 250 534 534 213,6 100,0 

633006 Všeobecný materiál 3 500 3 793 4 092 116,9 107,9 

633007 Špeciálny materiál 760 50 50 6,6 100,0 

633009 Knihy, časopisy, noviny 5 000 5 115 5 267 105,3 103,0 

633010 Prac. odevy, obuv a prac. pomôcky 120 12 12 10,0 100,0 

633013 Nehmotný majetok 60 236 236 393,3 100,0 

633016 Reprezentačné 80 50 59 73,8 118,0 

634 Dopravné 605 398 393 65,0 98,7 

634001 Palivo 250 148 147 58,8 99,3 

634002 Servis, údržba, opravy 100 113 112 112,0 99,1 

634003 Poistenie 250 94 93 37,2 98,9 

634004 Prepravné a nájom dopravných prostr. 0 26 24 0 92,3 

634005 Karty, známky, poplatky 5 17 17 340,0 100,0 

635 Rutinná a štandardná údržba 4 280 4 036 4 087 95,5 101,3 

635001 Interiérového vybavenia 0 9 8 0 88,9 

635002 Výpočtovej techniky 2 700 1 842 1 894 70,1 102,8 

635003 Telekomunikačnej techniky 40 101 101 252,5 100,0 

635004 Prevádz. strojov, prístr., zariad. 1 540 1 902 1 902 123,5 100,0 

635005 Špec. strojov, prístr., zariad. a tech. 0 28 28 0 100,0 

635006 Budov, objektov alebo ich častí 0 154 154 0 100,0 

636 Nájomné za prenájom 413 531 527 127,6 99,2 

636001 Budov, priestorov a objektov 360 503 499 138,6 99,2 

636002 Prevádz. strojov, prístrojov, zariadení 53 28 28 52,8 100,0 

637 Služby 21 205 23 945 23 913 112,8 99,9 

637001 Škol., kurzy, semináre 150 268 242 161,3 90,3 

637003 Propagácia, reklama, inzercia 10 39 39 390,0 100,0 

637004 Všeobecné služby 11 905 14 659 14 345 120,5 97,9 

637005 Špeciálne služby 4 100 4 218 4 537 110,7 107,6 

637006 Náhrady 45 1 0 0 0 

637011 Štúdie, expertízy, posudky 10 71 71 710,0 100,0 

637012 Poplatky a odvody 575 435 428 74,4 98,4 
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637014 Stravovanie 2 800 2 555 2 554 91,2 100,0 

637016 Prídel do sociálneho fondu 600 600 600 100,0 100,0 

637023 Kolkové známky 10 2 1 10,0 50,0 

637027 Odm. na zákl. dohôd o vyk. práce 100 248 248 248,0 100,0 

637035 Dane 900 849 848 94,2 99,9 

640 Bežné transfery 941 561 482 51,2 85,9 

642 Transf.  jednotl. a nezisk. práv. os. 892 512 435 48,8 85,0 

642006 Na členské príspevky 12 12 12 100,0 100,0 

642013 Na odchodné 580 185 108 18,6 58,4 

642015 Na nemocenské dávky 300 315 315 105,0 100,0 

649 Transfery do zahraničia 49 49 47 95,9 95,9 

649003 Medzinárodnej organizácii 49 49 47 95,9 95,9 

 
 
 
Povolené prekročenie bežných výdavkov na základe poskytnutých darov a grantov 
 
 
zdroj 35 
 
 
 

600 Bežné výdavky - - 2 178 - - 

610 Mzdy.platy, sl. príjmy a OOV - - 758 - - 

611 Tarifný plat - - 671 - - 

612 Príplatky - - 16 - - 

614 Odmeny   71   

620 Poistné a príspevok do poisťovní - - 252 - - 

621 Poistné do Všeobec.zdravot. poist.   14   

622 Poistné do Spol. zdrav. poisťovne - - 16 - - 

623 Poistné do ostat. zdravot. poisť. - - 39 - - 

625 Poistné do Sociálnej poisťovne - - 183 - - 

625001 Na nemocenské poistenie - - 9 - - 

625002 Na starobné poistenie - - 106 - - 

625003 Na úrazové poistenie - - 6 - - 

625004 Na invalidné poistenie - - 19 - - 

625005 Na poistenie v nezamestnanosti - - 7 - - 

625007 Na poist. do rezerv. fondu solid. - - 36 - - 
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630 Tovary a služby - – 1 168 - - 

631 Cestovné náhrady - - 185 - - 

631002 Zahraničné - - 185 - - 

632 Energie, voda, komunikácie   120   

632001 Energie   104   

632003 Poštové služby - - 16 - - 

633 Materiál - - 551 - - 

633006 Všeobecný materiál - - 100 - - 

633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice - - 399   

633013 Softvér a licencie - - 17   

633016 Reprezentačné - - 35   

637 Služby - - 312 - - 

637001 Školenia, kurzy, semináre, porady - - 12 - - 

637004 Všeobecné služby - - 184   

637012 Poplatky a odvody - - 116 - - 

 
 

zdroj 72 
 

600 Bežné výdavky - - 567 - - 

630 Tovary a služby - – 567 - - 

631 Cestovné náhrady - - 1 - - 

631002 Zahraničné - - 1 - - 

637 Služby - - 566 - - 

637004 Všeobecné služby - - 566 - - 

  
 
2. program 08T Tvorba a implementácia politík 
    podprogram 08T0104 – Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí 
     názov: Slovenská knižnica v Národnej knižnici ČR 

 

600 Bežné výdavky - 550 459 - 83,5 
630 Tovary a služby - 550 459 - 83,5 

633 Materiál - 550 459 - 83,5 

633009 Slovenská knižnica v NK ČR - 550 459 - 83,5 
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3. program 08T Tvorba a implementácia politík 
    podprogram 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry  
     názov: Integrovaný ekonomický IS SOFTIP PROFIT 
 

 

600 Bežné výdavky - 772 772 - 100,0 

630 Tovary a  služby - 772 772 - 100,0 

635 Rutinná a štandardná údržba - 772 772 - 100,0 

635002  - 772 772 - 100,0 

 
 
4. program 08T Tvorba a implementácia politík 
    podprogram 08T0106 – Akvizícia knižničných fondov 
     názov: Nové informačné zdroje 
 

600 Bežné výdavky - 1 800 1 800 - 100,0 

630 Tovary a  služby - 1 800 1 800 - 100,0 

633 Materiál - 1 800 1 800 - 100,0 

633009 Nové informačné zdroje - 1 800 1 800 - 100,0 
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Príloha č.3 

Tabuľka č. 3 
 

Prehľad čerpania kapitálových výdavkov 

 za  rok 2007 
 

 (tis. Sk) 

Číslo 

rozp. 

pol. 

Názov rozpočtovej 

položky 

Schválený 

rozpočet 

2007 

Upravený 

rozpočet 

2007 

Skutočn. 

rok 

2007 

% 

Čerpania 

  1 2 3 3:1 3:2 

 
 

  1. program 08T - Tvorba a implementácia politík 
   podprogram 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 

 
    evidenčné číslo investičnej 18 400 zdroj 111 
    názov investičnej akcie: UKB – Tlmočnícky systém do viacúčelovej sály 

 

700 Kapitálové výdavky na 
bež. invest. činnosť 

- 1200 1 200 - 100,0 

710 Obstarávanie kapitálových aktív - 1 200 
 

1 200 - 100,0 

713 Nákup stroj., zariad. ,tech. a nárad. - 
 

1 175 1 179 - 100,3 

713004 Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky 

- 1 175 1 179 - 100,3 

716 Prípravná a projektová dokumentácia 
 

- 25 21 - 84,0 

 
 

  2. program 08T - Tvorba a implementácia politík 
    podprogram 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 

 
     evidenčné číslo investičnej 18 401 zdroj 111 
     názov investičnej akcie: Stavebné úpravy respíria pre účastníkov podujatí 

 
700 Kapitálové výdavky na 

bež. invest. činnosť 
- 940 931 - 99,0 

710 Obstarávanie kapitálových aktív - 940 
 

931 - 99,0 

716 Prípravná a projektová dokumentácia 
 

- 30 25 - 83,3 

717 
 

Realiz. stavieb a techn. zhodnotenia - 910 906 - 99,6 

717002 
 

Zakúpenie a inštalácia reflex. fólií - 910 906 - 99,6 
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 3. program 08T - Tvorba a implementácia politík 
    podprogram 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry 

 
         evidenčné číslo investičnej 19 484, zdroj 111 
         názov investičnej akcie: Elektronická kniha na objednávku 
 

700 Kapitálové výdavky na 

bež. invest. činnosť 

- 4 000 4 000 - 100,0 

710 Obstarávanie kapitálových aktív - 4 000 4 000 - 100,0 

711 Nákup pozemkov a nehmot. aktív - 154 154 - 100,0 

711003 Nákup softvéru - 116 116 - 100,0 

711004 Nákup licencií - 38 38 - 100,0 

713 Nákup strojov,zariad.,tech. a nárad. - 3 846 3 846 - 100,0 

713002 Nákup výpočtovej techniky - 3 846 3 846 - 100,0 

 
   
  4. program 08T - Tvorba a implementácia politík 

   podprogram 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 
 

    evidenčné číslo investičnej 19 637 zdroj 111 
    názov investičnej akcie: Zakúpenie a inštalácia reflexných fólií na okná UKB 
  
700 Kapitálové výdavky na 

bež. invest. činnosť 
- 150 149 - 99,3 

710 Obstarávanie kapitálových aktív - 150 149 - 99,3 
 

717 
 

Realiz. stavieb a techn. zhodnotenia - 150 149 - 99,3 

717002 
 

Zakúpenie a inštalácia reflexných fólií - 150 149 - 99,3 

 
  
 5. Program 08T - Tvorba a implementácia politík 

  podprogram 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry 
 
  evidenčné číslo investičnej akcie 19 719, zdroj 111 
   názov investičnej akcie: Jednotný ekonomický software SOFTIP PROFIT 
 

700 Kapitálové výdavky na 
bežnú investičnú 
činnosť 

-  166 165 - 99,4 

710 Obstaranie kapitálových aktív -  166 165 - 99,4 

711 Nákup pozemkov a nehmot. aktív - 166 165 - 99,4 

711003 Jednotný ekonomický software - 
SOFTIP PROFIT 

- 166 165 - 99,4 
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    6. Program 08T - Tvorba a implementácia politík 
       podprogram 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 
 
         evidenčné číslo investičnej akcie 20 056, zdroj 111 
          názov investičnej akcie: Nákup a inštalácia vertikálnych žalúzií 
 

700 Kapitálové výdavky na 
bežnú investičnú 
činnosť 

-  100 99 - 99,0 

710 Obstaranie kapitálových aktív -  100 99 - 99,0 

717 Realiz. stavieb a techn. zhodnotenia - 100 99 - 99,0 

717002 Nákup a inštalácia vertikál. žalúzií - 100 99 - 99,0 

 
 
   7. Program 08T - Tvorba a implementácia politík 

    podprogram 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 
 
     evidenčné číslo investičnej akcie 20 014, zdroj 111 
      názov investičnej akcie: Doplnenie uzamykacích  systémov v objektoch UKB 
 

700 Kapitálové výdavky na 
bežnú investičnú 
činnosť 

-  60 58 - 96,7 

710 Obstaranie kapitálových aktív -  60 58 - 96,7 

717 Realiz. stavieb a techn. zhodnotenia - 60 58 - 96,7 

717002 Doplnenie uzamykacích systémov 
v objektoch UKB 

- 60 58 - 96,7 
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Tabuľka č. 3 A 
  Príloha č. 3 A 

 
 

Prehľad čerpania kapitálových výdavkov na  investi čné akcie za rok 2007 
 

kód zdroja 111 
       
Názov organizácie:Univerzitná knižnica v Bratislave     
     v Sk (na 2 desatinné miesta) 

program  prvok názov investi čnej akcie 
číslo IA                                                       

v  registri 
investícií 

schválený 
rozpo čet                                         

2007  

 upravený 
rozpo čet                                            

2007 

čerpanie                                  
k 31.12 2007 

08T 08T0103 Tlmočnícky systém do viacúčelovej sály UKB 18 400 0 1 200 000,00 1 199 991,00 

08T 08T0103 Stavebné úpravy respíria pre účastníkov podujati 18 401 0 940 000,00 930 671,40 

08T 08T0103 
Zakúpenie a inštalácia reflexných fólií na okná 
UKB 19 637 0 150 000,00 148 750,80 

08T 08T0103 Nákup a inštalácia vertikálnych žalúzií 20 056 0 100 000,00 99 633,00 

08T 08T0103 
Doplnenie uzamykacích systémov v objektoch 
UKB 20 014 0 60 000,00 57 663,20 

08T 08T0103 Spolu   0 2 450 000,00 2 436 709,40 

              

08T 08T0105 Elektronická kniha na objednávku 19 484 0 4 000 000,00 3 999 947,00 

08T 08T0105 Jednotný ekonomický software SOFTIP PROFIT 19 719 0 165 700,00 165 618,00 

08T 08T0105 Spolu   0 4 165 700,00 4 165 565 

              

              

              

    SPOLU:     6 615 700,00 6 602 274,40 
Vypracoval: Ing. Klára Ďurechová  Zodpovedá :PhDr. Tibor Trgiňa, generálny riaditeľ 
 
Dátum: 25.1.2008      
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Názov organizácie: Univerzitná knižnica v Bratislav e              Príloha č. 4 
Prehľad o zamestnancoch a čerpaní mzdových prostriedkov za rok 2007          Tabuľka č. 4 

    Merná 
                

Skutočnosť   
      
Schválený          Upravený       Skutočnosť         % čerpania 

       
Index   

  Ukazovate ľ jedn. 
               k  
31.12.2006       rozpočet 2007 

  rozpočet 
2007   

   k 31.12. 
2007         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 261  261 264 264 264 264 259 254 98,11 96,20 0,99 0,97 
  v tom osobitne: podľa prílohy 3 ( 553/2003) osoby 65 65 70 70 70 70 63 63 90,00 90,00 0,97 0,97 
                           podľa prílohy 4 ( 553/2003) osoby 196 196 194 194 194 194 196 191 101,03 98,45 1,00 0,97 
                           podľa prílohy 5 ( 553/2003) osoby 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
                           podľa Zákonníka práce ( 311/2001 ) osoby 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Prostriedky na mzdy, platy, služ. príjmy a OOV  tis. Sk 47 574  47 502 48 888 48 888 50 958 50 958 51 716 50 958 101,49 100,00 1,09 1,07 
2.1 Tarifný plat § 7 podľa zákona 553/2003  tis. Sk 39 286 39 219 44 688 44 688 41 315 41 315 41 954 41 283 101,55 99,92 1,07 1,05 

  v tom osobitne: podľa prílohy 3 ( 553/2003) tis. Sk 8 508 8 508 9 518 9 518 8 818 8 818 8 818 8 818 100,00 100,00 1,04 1,04 
                            podľa prílohy 4 ( 553/2003) tis. Sk 30 778 30 711 35 170 35 170 32 497 32 497 33 136 32 465 101,97 99,90 1,08 1,06 
                            podľa prílohy 5 ( 553/2003) tis. Sk 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 Mzda pod ľa Zákonníka práce ( 311/2001 ) tis. Sk 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.3 Príplatky spolu tis. Sk 5 760  5 759 4 000 4 000 6 121 6 121 6 137 6 121 100,26 100,00 1,07 1,06 

  v tom osobitne: podľa prílohy 3 ( 553/2003) tis. Sk 2 197 2 197 1 450 1 450 2 240 2 240 2 240 2 240 100,00 100,00 1,02 1,02 
  z toho: za riadenie tis. Sk 277 277 300 300 1 875 1 875 1 875 1 875 100,00 100,00 6,77 6,77 
             osobný tis. Sk 1 843 1 843 1 050 1 050 267 267 267 267 100,00 100,00 0,14 0,14 
             ostatné tis. Sk 77 77 100 100 98 98 98 98 100,00 100,00 1,27 1,27 
                        podľa prílohy 4 ( 553/2003) tis. Sk 3 563 3 562 2 550 2 550 3 881 3 881 3 897 3 881 100,41 100,00 1,09 1,09 
  z toho: za riadenie tis. Sk 1 481 1 481 1 300 1 300 2 086 2 086 2 102 2 086 100,77 100,00 1,42 1,41 
             osobný tis. Sk 1 868 1 868 1 050 1 050 1 604 1 604 1 604 1 604 100,00 100,00 0,86 0,86 
             ostatné tis. Sk 214 213 200 200 191 191 191 191 100,00 100,00 0,89 0,90 
                       podľa Zákonníka práce ( 311/2001 ) tis. Sk 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
  z toho: za riadenie tis. Sk 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
             osobný tis. Sk 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
             ostatné tis. Sk 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 Náhrada za pracovnú pohotovos ť tis. Sk 2  2 0 0 4 4 4 4 100,00 100,00 2,00 2,00 
2.5 Odmeny spolu tis. Sk 2 518  2 514 200 200 3 518 3 518 3 589 3 518 102,02 100,00 1,43 1,40 
            v tom: mimoriadne tis. Sk 2 373 2 369 40 40 3 308 3 308 3 379 3 308 102,15 100,00 1,42 1,40 
                      iné (konkrétne vymenovať) tis. Sk 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
                      prac. a životné jubileá tis. Sk 145 145 160 160 210 210 210 210 100,00 100,00 1,45 1,45 
2.6 Plat za prácu nad čas tis. Sk 8  8 0 0 0 0 32 32 0,00 0,00 4,00 4,00 
2.7 Doplatok k platu a ďalší plat tis. Sk 0  0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Nárokovate ľné zložky platu/mzdy spolu tis. Sk 41 345  41 277 46 588 46 588 45 569 45 569 46 256 45 569 101,51 100,00 1,12 1,10 
3. Priemerná mesa čná mzda  Sk 15 190  15 213 0 0 0 0 16 613 16 691 0,00 0,00 1,09 1,10 

     Vypracoval: J. Kujovičová,Ing. Ďurechová   Meno a podpis zodpovedného vedúceho:Ing. Petrovičová 

Dátum: 8.2.2008  Číslo telefónu: 59804205, 59804204   
Číslo telefónu: 59804210 
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Názov organizácie: Univerzitná knižnica v Bratislave     Príloha č. 5 

        Tabuľka č. 5 

         

         
               Prehľad o čerpaní rozpo čtových výdavkov na prevádzku budov  
    za rok 2007     
        (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. 10 043  4 721 521 46 185 3 035 40 18 591 
budovy spolu                  
z toho:                 
610-mzdy stráž. 1 209 725 208 30 0 0 30 2 202 
uprat. a údržbárov                  
620-poistné a prísp. 423 253 73 10 0 0 10 769 
do poisť.k uv.mzdám                  
632-energie, vodné, 4 085 1 494 140 6 118 0 0 5 843 
stočné                 
633-mat. na prev.bud. 177 101 36 0 0 0 0 314 
635-opr.a údr.budov 123 31 0 0 0 0 0 154 
637-služby x 4 026 2 117 64 0 67 3 035 0 9 309 
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       
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     Názov organizácie: Univerzitná knižnica v Bratislave                                                                              Príloha č. 6
                                                                                                                                                                                                                                             Tabuľka č. 6 

 
Prehľad  výdavkov na zahraničné pracovné cesty za rok 2007 

 
 

                                         
Por. 
 č. 

Štát - mesto Podujatie Počet 
osôb 

Počet 
dní 

Termín Nákla- 
dy 

Prínos pre činnosť organizácie 

1. Rakúsko – Linz EÚ projekt – pracovné 
stretnutie partnerov 
projektu E-book on 
demond 

2 4 24.1.-27.1.2007 34 Pracovná porada EÚ projekt „EoD Digitalizácia na objednávku“. 
UKB sa aktívne zúčastnila, súhlasila s plánovaným začatím-1. 
polrok 2007. Prerokovala sa aj spolupráca na sprístupnení služby 
prostredníctvom prekonvertovaného naskenovaného katalógu 
programom OCR. Hradené z projektu EÚ. 

2. ČR - Olomouc Stretnutie 
programového. výboru 
CASLIN 2007 

5 1 14.1.2007 6 Prerokovali sa organizačné a programové podrobnosti. Vytipovali 
sa zahraniční a českí prednášatelia a spustila sa kampaň na 
prihlasovanie. 

3. Nemecko – 
Berlín 

EÚ seminár –európske 
kultúrne a vedecké 
dedičstvo 
EÚ – Minerva NRG 

1 5 20.2.-24.2.2007 37 Odborný seminár poskytol v 4 tematických blokoch 30 odborných  
príspevkov z krajín EÚ a zámoria.  
Porada expertov v rámci projektu Minerva EC prerokovala plán 
činnosti expertných skupín na najbližšie obdobie. NKG sa 
pretransformuje na expertnú radu v rámci EÚ. 

4. Rakúsko – 
Schwechat 

Dovoz a odvoz 1 1+1 20.2. 
a 24.2.2007 

1 Odvoz a dovoz na letisko -ZSC Ing. Androvič: Viedeň-Berlín 
a späť. 

5. ČR – Praha 
Nemecko – 
Leipzig 

Rozvoj služby DoD 
a MVS 
Veľtrh Lipsko 

2 3 20.3.-22.3.2007 11 Rozšírenie služby DoD prostredníctvom softvérového MyBiB-
cDoc, funkcionalita softvéru. Otvorenie možnosti spolupráce 
v rámci katalógu a služieb poskytovaných cez VPK. 

6.  Nemecko – 
Frankfurt 

Seminár – Long Term 
preservation 

1 3 19.4.-21.4.2007 20 Knižnice, archívy využívajú identifikátor URN, registrátormi sú 
národné knižnice. Podpora digitálneho uchovávania na národných 
úrovniach.  

7. Nemecko – 
Berlín 

Participácia na 
pracovnom seminári 
riešiteľov projektu EoD 

2 4 2.5.-5.5.2007 50 Bol predstavený systém ODM a jeho funkcie, používaný na 
automatické spracovanie objednávky Zaškolenie týkajúce sa 
správnej interpretácie a prezentácie informácií v oficiálnych 
dokumentoch projektu. Hradené z projektu EÚ. 

8.  Španielsko - 
Barcelona 

ELAG 2007 – 
konferencia a zasadnutie 

1 5 8.5. - 12.5.2007 41 ELAG – porada expertných skupín, zameriava sa na nové trendy a 
aktuálne problémy rozvoja knižničných technológií. Tento rok sa 
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expert. skupín v oblasti 
automatizácie knižníc 
 

program zameriaval na  fenomén Library 2.0, e-služby, digitálne 
knižnice. UKB prezentovala projekt EÚeTeN EoD a prezentovala 
sa ako moderná knižnica európskeho štandardu.  
 

9. Maďarsko –  
Budapešť 

Spracúvanie 
dokumentov k 
bibliografii 

3 6 30.4. -  5.5.2007 39 Spracovávanie relevantného materiálu podľa stanoveného plánu: 
súpis seriálov, analytický rozpis článkov, overovanie a dopĺňanie 
signatúr, redakcia údajov predchádzajúcich výskumov – posun 
výskumnej úlohy. 

10.  Veľká Británia - 
Londýn 

Výročná 
konferencia múzeí 
Veľkej Británie 

1 4 8.5. - 11.5.2007 30 Stretnutie reprezentantov kultúrnych inštitúcií, organizácií 
a spoločností. Získali sa poznatky o stave a cestách interoperability 
informačných systémov. Tematika je dôležitá pri realizácii snáh 
kultúrnych inštitúcií o zlepšovanie služieb verejnosti. 

11 Rakúsko  – 
Schwechat 

Dovoz a odvoz 1 1+1 2.5. a 5.5.2007 1 Odvoz a dovoz na letisko - ZSC Ing. Mojžiš: Viedeň – Londýn 
a späť. 

12. ČR – Praha Účasť na knižnom 
veľtrhu „Svět knihy“ 

2 4 2.5. – 5.5.2007 3 Výmena dokumentov s NK ČR,  projekt  Česká knižnica v UKB, 
Medzinárodný knižný veľtrh Svět knihy – komunikácia 
s vydavateľmi. Zosúladenie profilácie literatúry v rámci projektov 
Českej a Slovenskej knižnice s NK ČR. Rozšírenie zdrojov pre 
účely akvizície. 

13.  Belgicko – 
Brusel 

Pracovné rokovanie 
knižnice NATO –Odbor 
verejnej diplomacie 
Misia SR a Public 
Diplomacy Division 

1 4 21.5.- 24.5.2007 27 Pracovné stretnutia a rokovania s partnerskými pracoviskami. 
Podarilo sa rozšíriť doterajšie formy spolupráce o nové formy 
a získať materiály, ktoré rozšíria ponuku služieb DK NATO. 
Získanie knižného daru, prístup k novým on-line elektronickým 
zdrojom, medziknižničná výmena publikácií a iné. 

14.  ČR – Liberec Krajská knižnica –
seminár „Automatizace 
knihovických procesu 
2007“ 

1 3 15.5.- 17.5.2007 10 Riešenie Web 2.0, bezpečné úložiská dát – nové smery, 
architektúra. Identifikácia používateľov pri využívaní internetu, 
rezervácia pracovných miest, samoobslužné používanie šatňových 
skriniek, samoobslužné kopírovanie prostredníctvom 
predplatených kariet. Systém sa bude využívať v praxi UKB. 

15. ČR – Praha 13. ročník konferencie 
INFORUM 2007 

12 4 22.5.- 25.5.2007 52 Program konferencie sa zameriaval na aktuálny problém práce 
s elektronickými informačnými prameňmi. Získané poznatky 
rozšírili obzor účastníkov a sú aplikovateľné v ďalšom rozvoji 
UKB. Prínosom boli osobné kontakty s kolegami z ČR a ďalších 
krajín. Prednášky sú publikované na Webe. 

16. Rakúsko – 
Viedeň 

Oboznámenie sa 
a preskúmanie 
funkcionlity internej 
stránky spracovania 
objednávky služby EoD 

6 1 16.5.2007 5 Výmena pracovných skúseností – bilaterálna spolupráca. Účastníci 
sa oboznámili s projektmi v oblasti digitalizácie a zasielania 
dokumentov. Absolvovali odbornú prehliadku knižnice 
a oboznámili sa s pracovnými postupmi pri správe historických 
fondov. Hradené z projektu EoD 
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17. Rakúsko – 
Schwechat 

Dovoz účastníkov 
CASLIN 

1 1 2.6.2007 1 Dovoz účastníkov CASLINu z letiska. 

18. Poľsko – 
Krakow 

Návšteva 
deacidifikačného centra 
Krakow 

1 2 20.6.- 21.6.2007 3 Návšteva Jagelonskej univerzity a knižnice. Prehliadka 
odkyseľovacích procesov firmy Neschen a Bookeeper + 
regeneračné zariadenie na odkyseľovací roztok. Je potrebné zriadiť 
centrum na odkyseľovanie kníh 19. a 20. st. Najvhodnejší sa javí 
BOOKKER systém. 

19. Rakúsko – 
Schwechat 

Odvoz účastníkov 
CASLIN 

1 1 3.6.2007 1 Odvoz účastníkov CASLINu na letisko. 

20. ČR – Brno  Workshop „Zpŕístupnění 
starých map online“ 

2 1 18.6.2007 6 UKB sa zapojila do elektronickej konferencie zameranej na 
problematiku sprístupňovania starých máp na internete 
s perspektívnou možnosťou prezentovať výsledky našej práce na 
www.staremapy.cz. 

21. USA – 
Washington 

Výročná konferencia 
IFLA-rokovanie  

1 8 22.6.- 29.6.2007 74 Konferencia ALA je národné fórum pre diskusie o kľúčových  
otázkach knižníc vrátane technológií, ochrany osobných údajov 
používateľov. Oboznámenie sa s najnovšími trendmi v oblasti 
knižničných a informačných technológií a produktov s možnosťou 
ich aplikácie v podmienkach SR a UKB. Výmena skúseností 
s inými účastníkmi kongresu.                     

22. JAR - Durban 73. generálna 
konferencia IFLA 

1 9 17.8.-25.8.2007 43  Predmetom rokovania boli zásadné otázky rozvoja knižníc 
a informačných služieb v celosvetovom rozsahu s dôrazom na 
vývoj v afrických krajinách. Boli riešené otázky využívania 
informačných technológií, ochrany osobných údajov používateľov 
a pod. Prezentácia firiem z oblasti informačných technológií. 
Návšteva špecializovaných podujatí a prezentácia firiem 
zúčastnených na výstave. Implementácia získaných poznatkov 
a skúseností umožní skvalitniť prácu UKB. 

23. Rakúsko – 
Schwechat 

Odvoz  1 1 22.6.2007 1 Odvoz GR na letisko Schwechat - ZSC. PhDr. Trgiňa – Viedeň-
Washington 

24. ČR – Praha 46. Intersteno Congress 1 7 21.7.-27.7.2007 16 Bol predstavený program, ktorý prevádza hovorené slovo na 
písané. Predviedla ho TU Liberec v spolupráci s firmou Newton 
IT. Boli predstavené všetky technológie pre záznam hovoreného 
slova. 

25. ČR - Opava Letná knihovnícka škola 3 5 9.7.-13.7.2008 29 Získanie odborných vedomostí so zameraním na knihovníctvo 
a informačnú vedu, českú a svetovú literatúru. Získanie certifikátu 
Letné knihovnické školy v Opavě 2007. 

26. Švajčiarsko-
Rakúsko 

Bilaterálna spolupráca 
na súbor. katalógu 
periodík 

6 3 9.7.-11.7.2007 78 KIS 36(VIRTUA) – pracovná porada. Prerokovali  sa špeciálne 
problémy prevádzky knižničného systému VIRTUA (Švajčiarska 
národná knižnica) s osobitným zameraním na spracovanie seriálov 
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vrátane súborného katalógu. 
EÚ Projekt – koordinačná porada. Prekonzultovali sa technické 
a administratívne problémy na riešení projektu EoD.  

27. ČR – Brno Digitalizácia periodík – 
projekt CULTURE 2007 

3 1 16.8.2008 2 Prerokovanie vzájomnej pomoci pri poskytovaní slovenských 
periodík na digitalizáciu. Možnosť komplexnej kooperácie na 
ochrannom digitalizovaní periodík. Prerokovanie zapojenia UKB 
do projektu Brno - Poznaň, digitalizácia pramenného tlačeného 
materiálu, spresnenie tematických historických celkov. Prínosom 
je rozvoj spolupráce na báze vyšších multilaterálnych dohôd 
v rámci EÚ. 

28. Rakúsko – 
Schwechat 

Odvoz a dovoz GR 1 2 17.8. 
a 25.8.2007 

2 Odvoz a dovoz  - letisko Schwechat: - ZSC PhDr. Trgiňa –Viedeň 
– Johannesburg a späť 

29. Belgicko – 
Brusel 

Projekt EÚ e TEN 
Kontrolný deň 
a koordinačná porada 

1 4 4.9.-7.9.2007 27 Kontrolný deň sa venoval stavu riešenia dosiahnutých výsledkov 
a problémov. Prijalo sa odporúčanie pokračovať v projekte. 
Koordinačná porada riešiteľov sa venovala riešeniu záverov 
kontrolného dňa a jednotlivým plánovaným úlohám a problémom 
projektu. Hradené z projektu EoD 

30. Rakúsko – 
Schwechat 

Odvoz a dovoz 1 2 4. a 7. 9.2007 1 Odvoz a dovoz-  letisko Schwechat:  ZSC Ing. Androvič – Viedeň 
– Brusel a späť. 

31. ČR –Seč u 
Chrudimi 

Konferencia SDRUCK 
ČR“Knihovna 
současnosti“ 

2 2 11.-12.9.2007 3 Bilaterálna spolupráca s MZK – aktívna účasť na konferencii. 
Komplexné oboznámenie sa so súčasným rozvojom knižničných 
systémov v ČR a s produktmi z oblasti knižničných technológií 
a služieb vo forme výstavy. 

32.  Státny archív 
ČR, Štátna 
knižnica ČR 

Návšteva 
reštaurátorských 
ateliérov  

3 3 24.9.-26.9.2007 3 Oboznámenie sa s reštaurátorskými postupmi, s ich najnovšími 
zariadeniami, konzultácie ohľadom konzervovania a reštaurovania. 
Oboznámenie sa so zariadením na testovanie  papiera pri 
reštaurovaní. Návšteva pracoviska zameraného na vysúšanie vodou 
poškodených archívnych dokumentov. Recipročná výmena. 

33. Nemecko –
Regensburg  

Výročné stretnutie 
používateľov služby 
EZB 

1 2 9.-10.10.2007 11 Školenie pre používateľov konzorciálnych administrátorov EZB 
a dohodnutie vytvorenia konta DBIS – Informačného systému báz  
dát pre UKB. Nadviazanie kontaktov a zapojenie sa do spolupráce 
s chystanými nemeckými projektmi.  

34. Švédsko – 
Uppsala 

VTLS Meeting-
stretnutie používateľov 
KIS VIRTUA 

1 4 2.10.-5.10.2007 29 Účasť na seminári Customizing Your Portal- novinky nie je možné 
realizovať – UKB používa inú verziu. Ďalšie účasti na seminároch 
a prezentáciách firiem. Nadviazanie kontaktov s pracovníkmi 
VTLS, s ďalšími používateľmi systému, zviditeľnenie našej 
inštitúcie, oboznámenie sa s novinkami v systéme. 
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35. Taliansko -Rím Akadémia obrany 
NATO 

1 2 1.10.-2.10.2007 7 Nadviazanie spolupráce s knižnicou pri NATO Defence College 
a Publikačným centrom. Ochota realizovať MVS, poskytovať 
kópie článkov z časopisov. Publikačné centrum zaradené DK 
NATO do rozdeľovníka na pravidelné zasielanie vlastných 
publikácií – Research Papus. Rozšírenie okruhu zahraničných 
partnerov DK NATO prispeje k rozšíreniu a skvalitneniu 
poskytovaných služieb. 

36. Nemecko -
Berlín 

Štipendijný jazykový 
pobyt 

1 26 1.10.-
26.10.2007 

0 Jazykový kurz nemeckého jazyka, prednášky referátov. Účasť na 
programoch a akciách organizovaných Goetheho  Institutom. 
Náklady hradila pozývajúca strana – Goetheho inštitút 

37 Rakúsko – 
Schwechat 

Odvoz a dovoz  1 2 11.10. 
a 13.10.2007 

1 Odvoz a dovoz – letisko Schwechat –ZSC: Ing. Mojžiš – Viedeň – 
Stockholm a späť. 

38. Švédsko – 
Uppsala 

Projekt EÚ-Michael plus 1 3 11.-13.10.2007 49 Technicky prerokovaný spôsob pristúpenia SR k projektu EÚ – 
Michael Plus, čo má realizovať UKB. Oboznámenie s fungovaním 
častí produkčnej vetvy programov, zabezpečujúcich projekt. 

39. Dánsko – Kodaň LIBER-EBLIDA 
konferencia 
o digitalizácii 

1 3 24.-26.10.2007 25 Získanie najnovších poznatkov o stave a perspektívach vývoja 
v oblasti digitalizácie knižničných materiálov v Európe. Posilnenie 
kooperačného potenciálu UKB. Získané poznatky možno uplatniť 
na príprave a riešení aktuálnych a budúcich projektov domácich 
i s medzinárodnou účasťou. Hradené z projektu EoD. 

40. Portugalsko – 
Lisabon 

Projekt EÚ-EOD 
kontrolný deň 
a pracovný seminár 

2 4 7.11.-
10.11.2007 

53 5. pravidelný seminár sa konal v portugalskej národnej knižnici. 
Prerokoval sa aktuálny stav riešenia, uskutočnila sa kontrola 
plnenia plánovaných úloh. Podrobné prerokovanie jednotlivých 
pracovných balíkov a návrhov na riešenie konkrétnych 
organizačných a technických problémov. Hradené z projektu EoD. 

41. Rakúsko- 
Viedeň 

Odborný seminár 
a štipendijný pobyt 

2 13 4.11.-
16.11.2007 

1 Prednášky rôznych druhov: Kultúra, preklady, prezentácia 
výsledkov  projektu z Workshopu 2005, možnosti podpory 
literárnych prekladova iné. Otvorenie knižničného veľtrhu 
Buchwoche 2007. Osobné kontakty s ľuďmi, ktorí majú 
v zahraničí na starosti rakúske knižnice a poznatky o rakúskych 
knižniciach. Štipendijný pobyt, náklady hradil organizátor. 

42. ČR – Mikulov Seminár ARL 2007 2 2 27.11.-
28.11.2007 

2 Oboznámenie sa so súčasnými trendmi v systéme advanced rapid 
library, uchovávanie a spracovanie digitálnych dokumentov  s 
využitím blue-ray diskov, nadviazanie nových profesijných 
kontaktov -možnosť budúcej spolupráce UKB a iných inštitúcií. 

43. Rakúsko – 
Schwechat 

Odvoz na letisko 1 1 7.11.2007 1 Odvoz na letisko - ZSC :Ing. Androvič – Viedeň - Lisabon  

44. Rakúsko – 
Schwechat 

Dovoz z  letiska 1 1 10.11.2007 1 Dovoz z letiska – ZSC: Ing. Androvič – Lisabon - Viedeň 
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45. Poľsko – 
Warszawa 

Návšteva 
deacidifikačného centra 

1 4 19.11.-
22.11.2007 

7 Oboznámenie sa s masovou deacidifikáciou v Štátnom archíve 
nových dokumentov a NK vo Varšave. Cieľom je program 
deacidifikácie archívnych knižničných dokumentov vyhotovených 
na kyslom papieri pre slovenské archívnictvo a knižnice. 

46. ČR – Praha Konferencia 
Knihovny archivy, 
muzea v digitálním 
světě 2007“   

3 3 4.12.-6.12.2007 21 Rokovanie o perspektívnej spolupráci v oblasti digitalizácie 
a sprístupňovania digitálnych objektov. Oboznámenie sa 
s najnovšími výrobkami ZEUTSCHEL. Získanie nových 
poznatkov a informácií o nových postupoch a projektoch. 

47. ČR – Praha Odborný seminár 2 2 29.11-
30.11.2007 

5 Interný seminár zameraný na zhodnotenie metód hromadného 
odkyseľovania. Konzultácie o rutinnej prevádzke masovej 
deacidifikácie a logistika riešenia problémov záchrany kyslých 
papierových archívnych dokumentov v českom archívnictve a pod. 

48. Poľsko – 
Krakow 

Medzinárodný seminár 
pracovníkov amerických 
centier 

1 6 5.11.-
10.11.2007 

0 Získanie praktických i teoretických poznatkov, ktoré sú potrebné 
k účinnejšiemu riadeniu centra InfoUSA, efektívnemu 
organizovaniu programov a akcií a zvyšovaniu informovanosti a  
spokojnosti čitateľov a návštevníkov. 

spolu   93 185  870  
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                 Príloha č. 7 
Organizácia: Univerzitná knižnica v Bratislave             Tabuľka č. 7 
                                               Preh ľad o čerpaní mimorozpo čtových výdavkov za rok 2007   
        

                   Mimorozpo čtové príjmy        
Mimorozpo čtové 
výdavky   

                
Rozp. Zdroj   Poskytovate ľ Účel Suma Rozp. Zdroj Suma 
pol.         pol.     
a b c d 1 a b 2 
611 331002 Univerzita Innsbruck projekt EÚ - EoD 671 611 35 671 
612 331002 Univerzita Innsbruck projekt EÚ - EoD 16 612 35 16 
614 331002 Univerzita Innsbruck projekt EÚ - EoD 71 614 35 71 
621 331002 Univerzita Innsbruck projekt EÚ - EoD 14 621 35 14 
622 331002 Univerzita Innsbruck projekt EÚ - EoD 16 622 35 16 
623 331002 Univerzita Innsbruck projekt EÚ - EoD 39 623 35 39 

625001 331002 Univerzita Innsbruck projekt EÚ - EoD 9 625001 35 9 
625002 331002 Univerzita Innsbruck projekt EÚ - EoD 106 625002 35 106 
625003 331002 Univerzita Innsbruck projekt EÚ - EoD 6 625003 35 6 
625004 331002 Univerzita Innsbruck projekt EÚ - EoD 19 625004 35 19 
625005 331002 Univerzita Innsbruck projekt EÚ - EoD 7 625005 35 7 
625007 331002 Univerzita Innsbruck projekt EÚ - EoD 36 625007 35 36 
631002 331002 Univerzita Innsbruck projekt EÚ - EoD 185 631002 35 185 
632001 331002 Univerzita Innsbruck projekt EÚ - EoD 104 632001 35 104 
632002 331002 Univerzita Innsbruck projekt EÚ - EoD 16 632003 35 16 
632006 331002 Univerzita Innsbruck projekt EÚ - EoD 100 633006 35 100 
632013 331002 Univerzita Innsbruck projekt EÚ - EoD 17 633013 35 17 
637004 331002 Univerzita Innsbruck projekt EÚ - EoD 19 637004 35 19 
637012 331002 Univerzita Innsbruck projekt EÚ - EoD 116 637012 35 116 
Spolu 331002 Univerzita Innsbruck projekt EÚ - EoD 1 567  Spolu 35  1 567 
  
               
637001 331002 Veľvyslanectvo USA zahranič. kongres Washington 12 637001 35 12 
Spolu 331002 Veľvyslanectvo USA zahrani č. kongres Washington 12  Spolu 35  12 
633009 331002 NATO Brussel seminár Slovak Testimony 27 633009 35 27 
Spolu 331002 NATO Brussel seminár Slovak Testimony 27  Spolu 35  27 
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633009 331002 The British Council nákup kníh 372 633009 35 372 
Spolu 331002 The British Council nákup kníh 372 Spolu 35  372 
                
633016 331002 NATO Brussel seminár Slovak Security Forum 35 633016 35 35 
637004 331002 NATO Brussel seminár Slovak Security Forum 15 637014 35 15 

Spolu 331002 NATO Brussel 
seminár Slovak Security 
Forum 50 Spolu 35  50 

                
637004 331002 Slovenská komisia pre UNESCO satelit.výstaný systém - Bašagič 150 637004 35 150 

Spolu 331002 Slovenská komisia pre UNESCO 
satelit.výstaný systém - 
Bašagi č 150 Spolu 35  150 

                
Celkom  331002     2 178 Celkom  35 2 178 
                
                
637004 311 VÚB digital.bibl.inkunábul a emblémat 475 637004 72c 475 
637004 311 VÚB digital.bibl.inkunábul a emblémat 75 637004 72c 75 
Spolu 311  VÚB digitalizácia 550 Spolu 72c  550 
                
631002 311 VÚB E-kniha pre hendikepov. Ľudí 1 631002 72c 1 
637004 311 VÚB E-kniha pre hendikepov. Ľudí 16 637004 72c 16 
Spolu 311  VÚB E-kniha pre hendikepov. ľudí 17 spolu 72c  17 
                
Celkom  311     567 Spolu 72c  567 
                
Celkom    Mimorozpo čtové zdroje   2 745     2 745 
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Organizácia: Univerzitná knižnica v Bratislave Príloha č. 8 
                                                                                                                                                                                                                   Tabuľka č. 8 
 

Prehľad o čerpaní bežných výdavkov poskytnutých v rámci programu O8T za rok 2007 
                                                                                                                                                                                                 (v Sk) 

 
Prvok          Názov aktivity Schválený Upravený Skuto čnos ť Úspora

programu rozpo čet rozpo čet stl. 2-st ĺp.3  Zhodnotenie prínosu pre činnos ť organizácie
a b 1 2 3 4

08T Tvorba a implementácia politík 0 550 000 459 011,80 90 988,20 Výber kníh zodpovedal profiláciia konspektu Národnej 
08T0104 Prezentácia kultúrnych aktivít knižnice ČR, z veľkej časti sa objednávali tituly menej

v zahraničí 0 550 000 459 011,80 90 988,20 dostupné, vydávané malými vydavateľstvami v malých
Slovenská knižnica v NK ČR 0 550 000 459 011,80 90 988,20 nákladoch, čo sťažilo realizáciu projektu. Projekt pre-

Medzisú čet 0 550 000 459 011,80 90 988,20 bieha už druhý rok.

08T Tvorba a implementácia politík 0 772 200 772 102,00 98,00 V záujme zabezpečenia používania jednotného účtov-
08T0105 Projekt informatizácie kultúry 0 772 200 772 102,00 98,00 ného softvéru,ktorý zabezpečí kompatibilitu individuál-

Integrovaný ekonomický IS 0 772 200 772 102,00 98,00 nych účtovných závierok organizácii v zriad.pôsobnos-
SOFTIP PROFIT ti MK SR pre účely konsolidácie bol vybratý v súlade s 

Medzisú čet 0 772 200 772 102,00 98,00 príkazom min. kultúry Integr.ekonom. IS SOFTIP PR.

08T Tvorba a implementácia politík 0 1 800 000 1 799 999,52 0,48 Na základe rozhodnutia akviziičnej komisie bola nakú-
08T0106 Akvizícia knižničných fondov 0 1 800 000 1 799 999,52 0,48 pená zahraničná literatúra pri príležitosti konania výsta-

Nové informačné zdroje 1 800 000 1 799 999,52 0,48 vy Academia. Bola nakúpená zahraničná produkcia a 
Medzisú čet 0 1 800 000 1 799 999,52 0,48 odborné dokumenty pre hudobný kabinet.
S P O L U 0 3 122 200 3 031 113,32 91 086,68  
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Organizácia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
Príloha č. 9 

                     Tabuľka č. 9 
Prehľad poh ľadávok a záväzkov organizácie k 31. 12. 2007 

 

Č. z toho: Spolu Zdôvodnenie poh ľad. po lehote splatnosti
r. Druh poh ľadávky Celkom poh ľadávky poh ľadávky do 1 roka po poh ľadávky po 1 rokupoh ľ.po lehote spl.uvedených v st ĺp. 2 uvedených v st ĺp. 3

po lehote splatnosti po lehote splatnosti st ĺp.2 + st ĺp. 3
a b 1 2 3 4 5 6

40 Odberatelia
43 Poskyt.prev.preddav.
44 Pohľ.za roz.pr.ned. 61 52 9 61
45 Ostatné pohľadávky
48 Pohľad.voči zamest. 5
61 Iné pohľadávky 13 13 13
39 SPOLU POHĽADÁVKY 79 65 9 74

Č. z toho: Spolu Zdôvodnenie poh ľad. po lehote splatnosti
r. Druh záväzku Celkom záväzky záväzky do 1 roka záväzky po 1 roku záväzky po leh.spl.uvedených v st ĺp. 2 uvedených v st ĺp. 3

po lehote splatnosti po lehote splatnosti st ĺp.2 + st ĺp.3
a b 1 2 3 4

140 Záväzky zo soc.fon. 60
147 Dodávatelia 2 346
149 Prijaté preddavky
150 Ostatné záväzky
151 Zamestnanci 1 023
153 Zúčt. s inšt.soc.zab. 2 142
155 Ostatné priam.dane 462
166 Iné záväzky 2 668
178 Odhadné účty pasív.

137 SPOLU ZÁVÄZKY 8 701  
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Názov organizácie: Univerzitná knižnica v Bratislave                    Príloha č. 9a  
                       Tabuľka č. 9a 
                                                                             Zoznam pohľadávok k 31.12.2007 
 
 
 

Účet Názov         Fakt. č.  Názov firmy -sídlo Suma v Sk Odoslaná   Splatná  Poznámky 
315/13 MVS       
  34/2003 UK UCH  Trnava   1 200,- 08.04.2003 30.04.2003 upomienka 
  52/2003 NsP Nitra      350,-  08.07.2003 31.07.2003 upomienka 
  55/2003 UK UCH Trnava      200,- 08.07.2003 31.07.2003 upomienka 
  57/2003 NcP  Banská Bystrica      150,- 08.07.2003 31.07.2003 upomienka 
  91/2003 NsP Nitra   1 600,- 27.07.2003 14.11.2003 upomienka 
  16/2004 Knižnica Stav. fak. STU Bratislava      300,- 14.01.2004 30.04.2004 upomienka 
  08/2005 FN, lekárska knižnica Nitra     406,50 18.01.2005 15.02.2005 upomienka 
  32/2005 FN Nitra   3 664,50 27.06.2005 29.07.2005 upomienka 
  30/2006 NsP, lekárska knižnica Komárno      826,- 27.06.2006 31.07.2006 upomienka 
  121/2007 Univerzita Konštantína Filozofa Nitra 10 860,- 29.10.2007 19.11.2007  
  142/2007 Univerzita Pavla Šafárika, Košice 6 228,- 07.12.2007 17.12.2007  
  144/2007 NsP Michalovce 884,- 07.12.2007 17.12.2007  
  146/2007 Univerzitná knižnica UCH Trnava 200,- 10.12.2007 19.12.2007  
  149/2007 Univerzita veter. lekárstva Košice 4 618,- 11.12.2007 20.12.2007  
  Spolu  31 487,-    

  
Účet Názov Fakt. č. Názov firmy – sídlo Suma v Sk Odoslaná Splatná   Poznámky 
315/14 Nájomné       
  119/2007 Obč. združ. básnikov Dun. Lužná 3 000,- 19.10.2007 30.10.2007 prednášková sála 
  120/2007 Euroatlant. centrum Banská Bystrica 5 000,- 22.10.2007 31.10.2007 seminár. miestnosť  
  123/2007 Latino Caf´é, Bratislava 21 247,- 06.11.2007 20.10.2007 kaviareň 
  Spolu  29 247,-    
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   Účet Názov Fakt. č. Názov firmy – sídlo Suma 

v Sk 
Odoslaná Splatná Poznámky 

      378       Služby        
  124/2007 Latino Café, Bratislava     7 200,- 06.11.2007 20.11.2007 kaviareň - energie 
  140/2007 Stredoeur. dom SEDF, Bratislava 5 320,- 03.12.2007 17.12.2007 dozor na výstave 
  Spolu  12 520,-    

 
 
 
Rekapitulácia: 
___________________________________________________________ 
315/13  MVS       31 487,- Sk 
315/14  Nájomné                 29 247,- Sk 
378  Služby       12 520,- Sk  
____________________________________________________________   

Celkom     73 254,-  Sk 
 

 
 
 
 
V Bratislave dňa 8.1.2008 
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Názov organizácie: Univerzitná knižnica v Bratislave           Príloha č. 9b 
                                                   Tabuľka č. 9b 
 
 

         Zoznam  záväzkov  k 31.12.2007 
 
                                                                                                                                                                                                    
 

Por. č. fa Dodávateľ Č. fa. 
dodávateľa 

Predmet fakturácie Suma v Sk Dátum 
prijatia 

Splatnosť 

1/2008 Slovnaft, a.s. Bratislava 4500179609 Palivo + materiál      3 763,16 18.12.2007   2.1.2008 
5/2008 INTERLAN, a.s. Bratislava 1571735 Výpočtová technika 549 766,70 21.12.2007 18.1.2008 
6/2008 INTERLAN, a.s. Bratislava 1571719 Výpočtová technika 1 322 685,00 21.12.2007 17.1.2008 
7/2008 INTERLAN, a.s. Bratislava 1571730 Výpočtová technika 146 965,00 21.12.2007 18.1.2008 
8/2008 INTERLAN, a.s. Bratislava 1571690 Výpočtová technika 193 801,60 21.12.2007 16.1.2008 
       
       
       
       
 Spolu   2 344 942,45   

 
 
 
 
V Bratislave dňa 8.1.2008 
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                                                                                                Príloha č. 10 
            Tabuľka č. 10

  
 

Vonkajšie kontroly vykonané kontrolnými orgánmi v o rganizácií za rok 2007 

 
 

 

Názov organizácie 
 

 

Vonkajšia kontrola 

a 1 
Univerzitná knižnica v Bratislave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
Kontrolný orgán: 
Správa finančnej kontroly 
 
Dátum vykonania kontroly: 
20.7.2007 – 11.9.2007 
 
Predmet  kontroly: 
Na základe poverenia na kontrolu č. 
185/FB-PZ/22-02/2007 zo dňa 16.7.2007 
a Dodatku č. 1 k povereniu zo dňa 
30.7.2007 vykonali zamestnanci Správy 
finančnej kontroly Bratislava následnú 
finančnú kontrolu hospodárenia 
s verejnými prostriedkami a nakladania 
s majetkom štátu za obdobie od 1.1.2004 
do 31.12.2006. 
 
Výsledok kontroly: 

 Správa o výsledku následnej finančnej     
  kontroly č .j. III/1370/2007 zo dňa    
11.9.2007 bola prerokovaná dňa 12.9.2007.  
Na základe správy o výsledku následnej 
finančnej kontroly  UKB prijala opatrenia 
na nápravu nedostatkov zistených 
následnou finančnou kontrolou a na 
odstránenie príčin ich vzniku. Opatrenia sú 
uvedené v textovej časti tohto rozboru. 
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2. 
Kontrolný orgán: 
Okresné riaditeľstvo hasičského 
a záchranného zboru v Bratislave – kpt. 
Beáta Janátová 
 
Dátum vykonania kontroly: 
18.7.2007 – 26.7.2007 
 
Predmet  kontroly: 
Komplexná protipožiarna kontrola 
vykonaná  v súlade s §38 ods. 2 vyhlášky 
Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. 
o požiarnej prevencii v znení vyhlášky MV 
SR č. 591/2005 Z. z. preveriť celkový stav 
organizačného a technického zabezpečenia 
ochrany pred požiarmi v kontrolovanom 
subjekte. 
 
Výsledok kontroly: Zistené drobné 
nedostatky sú uvedené v zápisnici 
z protipožiarnej kontroly č. ORHZ-
2645/2007 z 26.7.2007. Kontrolovanému 
subjektu nebola uložená žiadna pokuta ani 
sankcia. Uvedené drobné nedostatky budú 
odstránené do následnej kontroly v roku 
2008. 
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Prehľad o dosiahnutých príjmoch a o čerpaní výdavkov za rok 2007 
 

Príloha č. 11 
Tabuľka č. 11      

                                                                                                                          
(v tis. Sk) 

Ukazovateľ Skutočnosť 
2006 

Schválený 
rozpo čet 

2007 

Upravený 
rozpočet  

2007 

Skutočnosť 
2007 

%  
čerpania 

4:3  

Index 
07/06x100  

4:1 

a 1 2 3 4 5 6 
Príjmy 
celkom 
z toho: 

4 154 4 000 4 000  7 155 178,9 172,2 

200 Nedaňové 
príjmy  
z toho: 

3 677 4 000   4 000 4 410 110,3 119,9 

210 Príjmy 
z vlastníctva 
majetku 

258 350 350 365 104,3 141,5 

220 Adminin. 
popl. a 
iné popl. 

3 102 3 456 3 456 2 889 83,6 93,1 

290 Iné nedaň. 
príjmy 

317 194 194 1 156 595,9 364,7 

300 Granty a 
transfery 

477 0 0 2 745 0 575,5 

600 Bežné 
výdavky  
z toho: 

124 651 116 222 121 058 123 691 102,2 99,2 

610 
Mzdy,platy 
služ.príjmy 
a OOV  

47 574 48 888 50 958 51 716 101,5 108,7 

620 Poistné 
a príspevok do 
poisťovní 

16 117 17 086 17 530 17 324 98,8 107,5 

630 Tovary a 
služby 
z toho: 

60 645 49 307 52 009 54 169 104,2 89,3 

631 Cestovné 
náhrady 

777 800 1 013 1 197 118,2 154,1 

632 Energie, 
voda a komun. 

9 701 11 234 7 756 7 926 102,2 81,7 

633 Materiál  
 

18 508 10 770 13 558 14 476 106,8 78,2 
 

634 Dopravné 
 

489 605 398  393 98,7 80,4 

635 Rutinná 
a štand. údržba 

3 649 4 280 4 808 4 859 101,1 133,2 
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636 Nájomné 
za nájom 

 
1 143 

 
413 

 
531 

 
527 

 
99,2 

 
46,1 

637 Služby 
 

26 378 21 205 23 945 24 791 103,5 94,0 

640 Bežné 
transfery 
z toho: 

315 941 561  482 85,9 153,0 

642 Jednotl.  
a nezisk. práv. 
osobám 

275 892 512 435 85,0 158,2 

649 Transfery 
do zahraničia 

40 49 49 47 95,9 117,5 

700 
Kapitálové 
výdavky 
z toho: 

68 529 0 6 616 6 602 99,8 9,6 

710 
Obstar.kap. 
aktív 

68 529 0 6 616 6 602 99,8 9,6 

Výdavky 
celkom  / BV + 
KV / 

193 180 116 222 127 674 130 293 102,1 67,4 

 
Poznámka: skutočnosť vrátane mimorozpočtových výdavkov  
BV – bežné výdavky 
KV – kapitálové výdavky 
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6.6. PERSONÁLNE OTÁZKY 
 
Na základe uplatňovania Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vo verejnej služ-

be na rok 2007 a po dohode s odborovou organizáciou, pracovný čas v pružnom 
pracovnom čase je 37,5 hodín týždenne, v dvojsmennej prevádzke 36, 25 hodín. 
Týždenne  vrátane  služieb  v  sobotu. Výmera dovolenky zamestnancov  je zvýšená 
o 1 týždeň. 

V zmysle nariadenia vlády SR č.238/2007 Z.z. sa zvýšil od 1. 7. 2007  tarifný 
plat pre odborné knihovnícke funkcie  a  kultúrno-vzdelávacích pracovníkov o 5 %, 
pre ostatných zamestnancov UKB o 7 %. Vydali sa nové rozhodnutia o plate. 
Priemerný mesačný plat sa zvýšil z 15 190 Sk v roku 2006 na 16 370 Sk v roku 
2007. Priemerný plat zamestnancov UKB je dlhodobo na úrovni o 20 % nižší ako je  
štatisticky uvádzaný priemerný plat v SR. Rozdiel medzi priemerným platom v SR 
a priemerným platom v našej organizácii za posledné roky postupne narastá 
v neprospech zamestnancov UKB. 

Na základe schválenej organizačnej štruktúry UKB platnej od 15. 11. 2005 boli 
vymenovaní alebo dočasne poverení vedúcou funkciou 2 noví vedúci zamestnanci. 
Súčasne sa uskutočňovali osobné pohovory a výber nových zamestnancov na 
uvoľnené pracovné miesta.     
 Počet zamestnancov 

 Limit zamestnancov ako záväzný ukazovateľ na rok 2007 bol stanovený vo 
výške 264 osôb. V roku 2007 priemerný fyzický stav zamestnancov bol 268,03 z toho 
191,16 žien, priemerný prepočítaný stav bol 259,41. Určený limit počtu zamestnan-
cov bol  dodržaný.   

K 31. 12. 2007 mala UKB vo fyzickom stave 261 zamestnancov, z toho 75 
mužov a 186 žien. V dvojsmennej prevádzke pracovali k 31. 12. 2007 celkom 3 
zamestnanci. V rámci čiastočného pracovného úväzku (na kratší pracovný čas) 
pracovalo 20  zamestnancov a z toho 1 zamestnanec pracoval na vedľajší pracovný 
pomer. Priemerný vek zamestnancov knižnice sa mierne zvýšil zo 44,58 rokov v roku 
2006 na 46,39 rokov v roku 2007. 

Veková štruktúra zamestnancov pod ľa veku a pohlavia v roku 2007 

Vek Muži Ženy Spolu % 

0 – 17 rokov 0 0 0 0,00 

18 – 25 rokov 19 21 40 12,19 

26 – 30 rokov 15 20 35 10,67 

31 – 35 rokov 7 15 22 6,71 

36 – 40 rokov 9 13 22 6,71 

41 – 45 rokov 5 19 24 7,32 

46 – 50 rokov 7 36 43 13,11 

51 – 55 rokov 17 41 58 17,68 

56 – 60 rokov 14 47 61 18,60 

Nad 60 rokov 9 14 23 7,01 

Spolu 102 226 328 100,00 

% 31,10 68,90 100,00 x 
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V roku 2007 uzatvorila UKB pracovný pomer na dobu určitú s 27  zamestnan-
cami. V organizácii v roku 2007 pracovali vo funkcii knihovník, manipulant 
a informátor 10 zamestnanci so zdravotným postihnutím do 70 % (ZPS) a 5 
zamestnancov so zdravotným postihnutím II. nad 70% (ZPS –ŤZP), 42 starobných 
dôchodcov a 3 poberatelia predčasného starobného dôchodku, 1 pracovníčka 
nastúpila do zamestnania po ukončení rodičovskej dovolenky. 

Pri obsadzovaní voľných miest sa robil výber z radov uchádzačov s dôrazom 
na splnenie kvalifikačných požiadaviek a dosiahnutú odbornú prax. Pracovný pomer 
ukončilo 61  zamestnancov, z toho 19 dohodou podľa § 60 Zákonníka práce (z toho 
1 pracovníčka odišla na starobný dôchodok), podľa § 67 dala výpoveď 1 za-
mestnankyňa, 36 zamestnancov podľa § 71 na základe uplynutia dohodnutej doby 
pracovného pomeru na dobu určitú, v skúšobnej 3-mesačnej výpovednej dobe podľa 
§ 72 Zákonníka práce 5 zamestnancov (z toho 4 zamestnanci z rozhodnutia 
organizácie a 1  na základe vlastnej žiadosti zamestnanca). 

Organizácia zaznamenala značnú fluktuáciu. Išlo predovšetkým o zamestnan-
cov v knižničných službách, kde je prevádzka do 21,00 hod. vrátane služieb v sobotu 
a zamestnancov v knižničných skladoch, kde sa realizovala náročná úloha sťaho-
vanie knižničných fondov z detašovaných knižničných skladov do nových skladových 
priestorov. Zamestnanci odchádzali z knižnice hlavne z dôvodov nízkych platov 
a práce do neskorých večerných hodín vrátane služieb v sobotu. Značná bola aj 
fluktuácia z radov invalidných dôchodcov zo zdravotných dôvodov. Napriek zvýše-
nému úsiliu a úzkej spolupráci s úradom práce sa len ťažko darilo získať 
zamestnancov na voľne pracovné miesta v službách a knižničných skladoch, čo 
spôsobovalo veľké operatívne problémy v prevádzke knižnice. Naopak, pracovné 
pozície, ktoré nie sú priamo zainteresované na službách, dlhodobo vykazujú vysokú 
stabilitu pracovníkov.  

 

Štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2007 

vedúci zamestnanci – 41                                                 15  mužov, 26 žien 

odborní zamestnanci – knihovníci  – 160                        34  mužov, 126 žien 

iní odborní zamestnanci – 33                                          17  mužov, 16 žien 

ostatní (robotníci, manipulanti, remeselníci, 

informátori, šatniarky, prevádzka) – 27                            9 mužov, 18 žien 

 

Kvalifika čná štruktúra k 31. 12. 2007 

vedúci zamestnanci – 41                                   36 VŠ-II.,  3 ÚSO,  2 SO         

odborní zamestnanci – knihovníci – 160           52 VŠ-II.,  2  VŠ-I., 103 ÚSO, 3 SO 

iní odborní zamestnanci – 33                             10 VŠ-II.,  21 ÚSO, 2 SO 

ostatní (robotníci, manipulanti, remeselníci, 

informátori, prevádzka) – 27                              1 VŠ-II.,  11 ÚSO,  12 SO, 3 Z 

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

 
Činnosť knižnice bola zabezpečovaná 4 úsekmi, 8 odbormi a 37 oddeleniami. 

Na jednotlivé oddelenia v roku 2007 bolo naplánovaných 264,00 plných úväzkov 
zamestnancov. 

 
Knižnica sa organizačne člení na: 
 
10000 - Úsek generálneho riadite ľstva 
20000 - Úsek knižni čnej činnosti 
30000 - Úsek elektronizácie a integrácie 
40000 - Úsek ekonomiky  
 
10000 - Úsek generálneho riadite ľstva  - 22,50 
 
10001 – Riaditeľstvo – 9,00  

•   generálny riaditeľ – 1,00 
• riaditeľ úseku knižničnej činnosti – 1,00 
• riaditeľ úseku elektronizácie a integrácie – 1,00 
• námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku – 1,00 
• personálny referát – 2,00 
• právny referát – 1,00 
• referát BOZP, PO, CO a US –1,00 
• referát vnútornej kontroly –1,00 
 
10002 – Kancelária GR – 3,00 
10004 – Oddelenie metodiky – 4,50 
10005 – Multifunkčné kultúrne centrum – 6,00 
  
20000 – Úsek knižni čnej činnosti  – 144,50 
 
Samostatné oddelenia priamo riadené riadite ľom úseku  – 44,50 
20001 – Oddelenie doplňovania kníh  – 7,00 
20002 – Odelenie periodík –7,50 
20003 – Oddelenie mennej katalogizácie – 6,00 
20004 – Oddelenie vecnej katalogizácie – 7,00 
20005 – Kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí – 4,00 
20006 – Kabinet retrospektívnej bibliografie – 9,00 
20007 – Hudobný kabinet – 4,00 
 
20100 – Odbor knižni čných služieb  – 62,50 
20101 – Oddelenie absenčných výpožičiek – 14,00  
20102 – Oddelenie MVS – 6,00 
20103 – Oddelenie prezenčných služieb – 21,50  
20104 – Oddelenie konzultačných služieb – 14,00  
20105 – Oddelenie multimediálnych dokumentov – 7,00  
 
20200 – Odbor knižni čných fondov  –  37,50 
20201 – Oddelenie knižničných skladov – 22,00  
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20202 - Oddelenie revízie fondov – 7,50 
20203 – Oddelenie preventívnej ochrany dokumentov – 8,00  
 
30000 – Úsek elektronizácie a integrácie  – 67,00 
  
30300 – Odbor súborných katalógov  – 13,00 
30301 – Oddelenie súborného katalógu periodík – 9,00  
30302 – Oddelenie súborného katalógu zahraničných kníh – 4,00 
 
30400 – Odbor informa čných technológií – 8,50 
30401 – Oddelenie výpočtovej techniky – 6,50  
30402 – Oddelenie programových systémov – 2,00 
 
30500 – Odbor informa čných systémov – 6,00 
30501 – Oddelenie knižničných systémov – 2,50 
30502- Oddelenie sieťových aplikácií – 3,50 
 
Samostatné oddelenia priamo riadené riadite ľom úseku – 10,50  
 
30601 – Národná agentúra ISSN – 4,50 
30602 – Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO – 4,00 
30603 – Depozitná  knižnica NATO – 2,00 
 
30700 – Odbor ochrany dokumentov – 21,00       
30701 – Oddelenie knižnej väzby – 4,00 
30702 – Oddelenie reprografických služieb – 4,00  
30703 – Oddelenie reštaurovania dokumentov – 7,00 
30704 – Digitalizačné stredisko – 6,00  
 
30800 – Odbor  registra kultúry  – 8,00 
30801 – Oddelenie správy registrov – 4 
30802 – Oddelenie riadenia registrov – 4 
 
40000 – Úsek ekonomiky  – 30,00 
 
40001 – Oddelenie ekonomiky – 4,00 
 
40900 – Odbor prevádzky  – 26,00  
40901 -  Oddelenie správy budov – 22,00  
  z toho  
40902 -  Oddelenie správy majetku   – 4,00 
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Personálny plán na rok 2007 a jeho plnenie  

 
 Vzdelávanie sa riadilo ako plánovitý proces, ktorý vychádzal z konkrétnych  
požiadaviek na zabezpečenie kvalitného výkonu práce v jednotlivých oblastiach 
činnosti UKB. Podporoval sa  profesionálny rast zamestnancov formou organizovania 
vzdelávacích aktivít (účasť na rôznych typoch školení, seminároch a  kurzoch). 

Skvalitňovala sa sociálna starostlivosť a zlepšovali sa pracovné podmienky 
zamestnancov knižnice. Pre pracovníkov sa zabezpečovali stravné lístky a návšteva  
kultúrnych podujatí. Podarilo sa zabezpečiť prevádzku kaviarne Latino café v priesto-
roch knižnice. 

Organizácia aktívne spolupracovala s Národným úradom práce v oblasti 
sprostredkovania práce, všetky voľné pracovné miesta sa inzerovali prostredníctvom 
úradu práce Bratislava I. 

  

 Aktivity na rozvoj ľudských zdrojov 

V priebehu roka 2007 sa prostredníctvom personálneho referátu zúčastnilo 50 
zamestnancov 30 rôznych platených kurzov, školení, seminárov, z toho 6 mužov a 
44 žien. Finančné náklady predstavovali sumu 78 099 Sk. Záverečné skúšky rekval-
fikačného kurzu Knihovnícke minimum absolvovali 2 zamestnankyne, osvedčenie 
autorizovaný bezpečnostný technik a osvedčenie o odbornej spôsobilosti technika 
požiarnej ochrany získala 1 zamestnankyňa. Z účasti na projektoch zo zdrojov 
Európskej únie môžeme uviesť: školenie IT špecialistov nadrezortnej siete Govnet 
„Sieťový manažment“ – 1 zamestnanec, školenie organizované CVTI SR v rámci 
Európskeho sociálneho fondu – projekt Európsky knihovník – 1 zamestnankyňa, 
školenia organizované Národným osvetovým centrom v spolupráci s Bratislavským 
samosprávnym krajom pre pracovníkov Bratislavského samosprávneho kraja 
pôsobiacim v oblasti kultúry v rámci projektu Rozvoj IT zručností zamestnancov 
rezortu kultúry spolufinancované Európskym sociálnym fondom, končiace 
certifikátom EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE (ECDL) – I. etapa 23 
zamestnancov, II. etapa 102 zamestnancov, školenie organizované MK SR a 
financované z Európskeho sociálneho fondu „Virtuálna akadémia ďalšieho a celo-
životného vzdelávania zamestnancov MK SR“ – 20 zamestnancov. Školenie 
zodpovedných osôb za ochranu osobných údajov organizované MK SR absolvovali 2 
zamestnankyne a na bezplatnom dvojdňovom špecializovanom kurze Ochrana 
kultúrneho dedičstva pred následkami mimoriadnych udalostí v Stredisku vzdelá-
vania a prípravy CO v Limbachu sa zúčastnili 7 zamestnanci. 

  Všetci noví pracovníci sa pri nástupe do zamestnania zúčastnili školenia 
BOZP a OP. Všetci zamestnanci a vedúci zamestnanci sa zúčastnili pravidelného 
periodického školenia v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi. 

  Zjednodušilo sa platenie za stravné lístky prechodom na bezhotovostnú 
platbu formou zrážok zo mzdy. Termín  vyplácania miezd bol stanovený na 10. a 11. 
deň v bežnom mesiaci.  
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7.7.  CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA 
 

Univerzitná knižnica v Bratislave je moderným multifunkčným, multikultúrnym 
a  knižnično-informačným centrom. Je napojená na sieť európskych knižníc a 
knižnično-informačných aktivít. 

Ako univerzálna štátna vedecká knižnica s osobitnými celoštátnymi a 
medzinárodnými úlohami plnila všetky úlohy stanovené zákonom, zriaďovacou  
listinou  a   plánom prioritných  úloh a činností na rok 2007. 

UKB je rozpočtová organizácia a hlavným zdrojom  financovania jej činnosti 
bol štátny rozpočet. 

Medzi  prioritné úlohy patrili: 

1. Usporiadanie  medzinárodnej konferencie CASLIN 2 007 

Medzinárodná konferencia CASLIN 2007 na tému „Informačné technológie 
a komunikácia vedeckých poznatkov“  sa  konala 3. 6.  – 8. 6. 2007 v Stupave. Na 
konferencii sa zúčastnilo 78 účastníkov zo Slovenska aj zo zahraničia. Otvoril ju 
Michael Huff z Veľvyslanectva USA vo Viedni a generálny riaditeľ UKB Tibor Trgiňa. 
Prednášatelia sa venovali možnostiam publikovania vedeckých poznatkov, 
problematike elektronických časopisov, webu a knižniciam, open sources nástrojom, 
blogovaniu, widgetom a gadgetom. Význam konferencie zvýraznili svojou aktivitou aj 
zastupiteľské úrady v Slovenskej republike - USA, Rakúska, Nemecka. Konferencia 
získala veľmi pozitívny medzinárodný ohlas po odbornej aj organizačnej stránke, za 
čo bolo organizátorom medzinárodnej konferencie CASLIN 2007 udelené Spolkom 
slovenských knihovníkov, pobočkou Bratislavského kraja, ocenenie Čin roka. 

 
2. Aktívny podiel na implementácii automatizovaného  knižni čno-infor-

mačného systému VIRTUA 

V celej technologickej linke knižnično-informačného procesu sa v rutinnej 
prevádzke  aplikovali jednotlivé segmenty systému a postupne sa dopracovávali a 
implementovali ďalšie prvky systému. Spolupráca UKB so SNK v Martine ako  
správcom KIS VIRTUA bola realizovaná na úrovni administrátorov jednotlivých 
databáz, konzultácií členov pracovnej skupiny pre výpožičky a MVS a  pracovnej 
skupiny pre spracovanie dokumentov, FRBR, MARC21, súborné katalógy. V systé-
me VIRTUA sa implementovala bibliografická a holdingová báza súborného katalógu 
periodík a do praxe vybraných knižníc sa uviedla vzdialená online aktualizácia 
údajov. 

Cez portál systému VIRTUA sa sprístupnila externá databáza Národný 
register ISSN. 

Súborný katalóg periodík bol v spolupráci so SNK Martin prevedený zo 
systému ALEPH  do knižnično-informačného systému VIRTUA a z medzinárodného 
bibliografického formátu UNIMARC do bibliografického a holdingového formátu 
MARC 21. Od marca 2007 je systém v rutinnej prevádzke.  

V priebehu roka 2007 sa overovali možnosti zapojenia knižníc do koope-
ratívnej katalogizácie v SKP a postupne boli do nej vybrané knižnice zapojené. 
Knižniciam, ktoré sú mimo KIS3G a prejavili záujem spolupracovať, bol nainštalovaný 
klientsky program VIRTUA. Spolupráca sa postupne rozbieha.  



 142 

V roku 2007 UKB používanie KIS VIRTUA rozšírila o modul evidencie seriálov. 
Prechod spracovateľskej linky periodík z klasickej evidencie na evidenciu v KIS 
VIRTUA poukázal na nutnosť iného prístupu ako pri implementácii  spracovateľskej 
linky  monografií, čo bolo hlavným dôvodom odloženia spustenia prevádzky. Od 
októbra 2007 pracovali zamestnanci oddelenia periodík už v ostrej báze clas05.  

Na pracovné stanice v PC študovni  a pracovné stanice zamestnancov boli 
nainštalované nové verzie klienta VIRTUA 45.1.1 a verzia 48.0.2.  

 
3.  Realizovanie prechodu na formát MARC 21 

Formát MARC 21 sa aplikuje v celej technológii vnútroknižnično-informačného 
procesu UKB. Nový formát spracovania sa aplikoval pre funkciu súborného katalógu 
periodík SR. 

Pre spolupracujúce knižnice a ďalšie vedecké, krajské a vysokoškolské 
knižnice bolo v priebehu roka zorganizovaných 5 školení k  problematike práce 
v klientovi VIRTUA a tvorbe záznamov v súbornom katalógu periodík vo formáte 
MARC 21 a k vybraným problémom katalogizácie seriálov. Pracovníkom knižníc boli 
poskytnuté pracovné príručky v tlačenej podobe i v elektronickej verzii na inter-
netovej stránke UKB. 

Revidované vydanie príučky o katalogizácii periodík bolo vydané ako "Katalo-
gizácia periodika v bibliografickom formáte MARC 21" a v tlačenej i elektronickej 
podobe zverejnené na stránke UKB. 

 
4. Rozvíjanie spolupráce so slovenskými a zahrani čnými knižnicami v 

intenciách štátnej kultúrnej politiky SR 

UKB tradične aktívne spolupracovala so slovenskými a zahraničnými knižni-
cami. Kontinuálne zabezpečovala tvorbu celoštátneho súborného katalógu periodík, 
pričom spolupracovala s knižnicami SR. Pracovníci knižnice participovali na vlast-
ných a medzinárodných  projektoch  a aktívne sa  zúčastňovali na rôznych domácich 
a zahraničných seminároch a vedeckých konferenciách. 

Osobitná pozornosť sa venovala spolupráci s knižnicami v zahraničí. Naďalej 
sa realizovala medzinárodná výmena publikácií, medzinárodná medziknižničná 
výpožičná služba, rozširovali sa kontakty s národnými a vedeckými knižnicami. 

 
5. Rozvoj  služby EoD (digitalizácia na objednávku)  

EoD (e-Book on Demand) je služba, ktorá sa rozvíja v rámci medzinárodného 
projektu v programe eTEN (Trans-European Telecommunications Networks). Cieľom 
je poskytovať operatívne digitalizačné služby s pridanou hodnotou. Na základe 
objednávky sa vybratý dokument zdigitalizuje, spracuje programom OCR a zašle 
obratom v elektronickej forme objednávateľovi. Pri spracovaní sa rešpektuje zákon o 
ochrane autorských práv. 

Na zabezpečenie riešenia projektu EÚ EoD (digitalizácia na objednávku) sa  
vytvorili základné organizačné podmienky a služba EoD začala fungovať od 1. 4. 
2007. 
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6. Realizácia a rozvoj  kultúrnych stykov so zahran ičnými knižnicami 
v rámci medzinárodných profesionálnych združení, me dzinárodných kultúr-
nych dohôd, regionálnych iniciatív a bilaterálnych dohôd 

Osobitné postavenie mal rozvoj spolupráce v rámci uzatvorených dohôd so 
zastupiteľskými úradmi pôsobiacimi v SR, najmä Českej republiky, USA, Francúzskej 
republiky, Nemecka, Ruskej federácie, Spolkovej republiky Rakúsko a Veľkej 
Británie. Okrem štandardnej knižničnej činnosti vzájomné styky umožnili realizáciu 
verejných kultúrnych projektov napr. výstav, prednášok, diskusných fór a pod. 

Britské centrum v Univerzitnej knižnici v Bratislave bolo zriadené v spolupráci 
s British Council na Slovensku. Centrum bolo slávnostne otvorené 2. 10. 2007.  

Centrum ruských štúdií, INFO USA a Rakúska knižnica a Britské centrum 
pripravili 62  kultúrno-vzdelávacích podujatí.  

 
 7. Aktívna ú časť  na projektoch VI. rámcového programu EÚ, programu         

Culture 2000, programov EÚ a UNESCO s dôrazom na zá chranu kultúrneho 
dedi čstva a na ďalších medzinárodných projektoch knižni čnej spolupráce 

Pokračovala účasť knižnice v programe Culture 2000,  programov EÚ a 
UNESCO s dôrazom na záchranu kultúrneho dedičstva a na ďalších 
medzinárodných projektoch knižničnej spolupráce. 

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. 

 
8. Zvyšovanie podielu elektronických knižni čno-informa čných služieb. 

Systematické dobudovanie informa čného fondu a systému na správu a ria-
denie e-služieb  

Základné  komponenty  na  splnenie čiastkových cieľov zahŕňajú modul na 
archiváciu elektronických zdrojov a modul na manažment prístupu k elektronickým 
zdrojom. 

9. Sprístupnenie dokumenta čného aparátu (elektronického generálneho 
katalógu) 

Naskenovaný  katalóg  bol  prvý  raz  prezentovaný  na  pracovnom  seminári 
o e-službách v januári 2007. Po funkčnej formálnej úprave digitalizovaného 
generálneho katalógu bola vybudovaná špeciálna softvérová podpora na sprístup-
nenie katalógu, vrátane funkcionality objednávania dokumentov cez internet. 
Katalógová báza je verejne prístupná od 3. 3. 2007. Súčasťou katalógu je aj možnosť 
priameho zadania objednávky na vytvorenie elektronickej verzie dokumentu službou 
EoD. Naskenovaný katalóg sa vystavil na webovej stránke knižnice.  

 
10. Rozvíjanie technológie elektronického zasielani a dokumentov  

Táto úloha sa priebežne realizuje. 

 Vypracovaných bolo viacero koncepčných a analytických materiálov, ktoré 
sú konkrétne uvedené v kapitole 2.2 a 4.4. 
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15. 5. 2007 sa uskutočnil verejný odpočet plnenia úloh UKB za rok 2006, na 
ktorom sa zúčastnili aj zástupcovia MK SR. 

Medzi významné a zložité úlohy UKB patrili presuny knižničných fondov 
z miesta ich dočasného uloženia do nových skladových priestorov. Tieto presuny 
fondov boli vykonané externým dodávateľom. 
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Vybrané výkonové ukazovatele za rok 2007 v porovnan í s rokom 2006 
 

                                                                                                                                    2007                    2006 

Stav knižničného fondu k 31.12.                                                   2 489 384            2 458 804 

Prírastok knižničného fondu spolu                                           31 298                 28 571 

 z toho 

 Knihy                               19 153                  15 768 

 Periodiká                                5 924             6 413                   

 Dizertácie                        183                         78      

 Zvukové dokumenty                                  425                       386        

 Hudobniny                        652                       274      

 Audiovizuálne dokumenty                                               415                       333     

 Mikrografické dokumenty                          0                          80 

 Dokumenty na počítačových médiách                      737                       440   

 Špeciálne dokumenty                               3 809                    4 799        

Úbytky knižničného fondu                                   718                    4 351 

Počet dochádzajúcich titulov periodík                                                                                2 743                    2 790 

Počet dochádzajúcich exemplárov periodík                              4 597                    4 681 

Zaregistrovaní čitatelia                               22 306                  25 434 

Počet návštevníkov spolu                                         203 121                279 422  

 Výpožičky spolu                                          915 355             1 133 690           

Absenčné výpožičky                           154 238                 140 895            

Prezenčné výpožičky                           761 117                 992 795   

Výpožičky MVS celkom                               7 762                     3 995                 

Kultúrno-vzdelávacie podujatia                                  605                        711                     

Počet návštevníkov kultúrno-vzdelávacích podujatí                          11 983                   11 241               

Poskytnuté bibliografické a faktografické informácie                                       13 996                     9 153       

Počet exkurzií                                  208                         122         

Edičná činnosť                                                 10                             9      

Počet počítačov pre používateľov                                 72                            46            

- z toho napojených na internet                              72                            46            

Počet študijných miest                                             473             449   

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov                                                                       259,42                260,60                              

Virtuálne návštevy                           667 352                 353 905          

Výpožičky prostredníctvom ALEPH  (do júla 2006)                   nesleduje sa                 81 004             

Výpožičky prostredníctvom VIRTUA (od 7.8.2006)                            154 238                 68 270 

Vstupy cez turnikety (štatistika z 6. 3. - 25. 3. 2007 stratená          187 080         263 733     
– malá pamäť)            
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8.8.   HODNOTENIE A ANALÝZA DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV  
 
 
 Univerzitná knižnica v Bratislave patrí medzi najstaršie vedecké knižnice 
s bohatou históriou a zbierkami. Knižnica vlastní depozitné zbierky, vo svojich 
fondoch má niekoľko národných a medzinárodných zbierok, poskytuje a rozvíja 
moderné knižnično-informačné služby. Patrí k špičke medzi vedeckými, informač-
nými, kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami na Slovensku. Poskytuje komplexné 
knižničné a informačné služby. Plní poslanie depozitnej a konzervačnej knižnice SR, 
depozitnej knižnice OSN, UNESCO a NATO, je správcom národného katalógu 
periodík, je Národnou agentúrou ISSN pre SR, koordinátorom MMVS, je centrom 
digitalizácie, konzervovania a reštaurovania, integruje kultúrno-informačný systém. 
Jej cieľom je záchrana kultúrneho dedičstva, starostlivosť o dokumenty, zachovanie 
prístupu k nim pre širokú verejnosť v rámci multifunkčného kultúrneho centra aj 
pre budúce generácie. 

 Knižničné služby, fondy a všetky kultúrno-spoločenské podujatia boli spropa-
gované na webovej stránke knižnice, vydávaním propagačných letákov, pozvánok, 
zverejňovaním informácií v tlačí, rozhlase a televízii. Vo vstupných priestoroch 
knižnice boli informačné panely, ktoré informovali návštevníkov o aktuálnych 
podujatiach uskutočnených v priestoroch multifunkčného kultúrneho centra. 

 Výsledky, ktoré knižnica dosiahla vo svojej činnosti v minulom roku, sú po-
drobnejšie uvedené  v jednotlivých kapitolách výročnej správy. 

 Počas 89  rokov svojho fungovania si vybudovala knižnica  rozsiahle knižničné 
fondy, prezentovala sa veľkým množstvom odborných aktivít, poskytovala neoce-
niteľné informácie svojim používateľom, tradičné služby (absenčné a prezenčné 
služby, služby pre individuálnych čitateľov, pre slovenské a zahraničné knižnice, 
referenčné služby, informačné služby, MVS a MMVS) ako aj e-služby (EoD – e-kniha 
na objednávku, Scan&Go – samoobslužné skenovanie, ESO – expresné skenovanie, 
Spýtajte sa knižnice, pripojenie k bezdrôtovej sieti Wifi, predregistrácia) a plnila úlohy 
celoslovenského a medzinárodného charakteru.  

 Celkový  knižničný fond  k  31. 12. 2007 bol 2 489 384 k.j., z toho prírastok 
31 298 k.j. 

 Spracovanie prírastku všetkých druhov dokumentov, sa realizuje automatizo-
vane, v knižnično-informačnom systéme VIRTUA vo formáte MARC21. Pri 
spracovávaní sa dodržiavajú prijaté štandardy a pravidlá AACR2, ISBD a pokyny 
Slovenskej národnej knižnice. Projektované preberanie bibliografických záznamov 
z distribučných knižníc zúčastnených na projekte KIS3G sa v praxi neosvedčuje. 

           Knižnično-informačné služby sa stále skvalitňovali, aplikovali sa nové 
technológie a postupy. Rozsah poskytovaných služieb sa rozšíril v uplynulom roku 
zriadením PC študovne, študovne Britského  centra a otvorením Letnej čitárne na 
terase Lisztovej záhrady. 

 Uplynulé obdobie vykazuje pokles registrovaných používateľov. Znížil sa aj 
počet návštevníkov knižnice. Tento fakt ovplyvňuje tá skutočnosť, že používatelia na 
kontakt s knižnicou, ako je objednávanie dokumentov, ich rezervovanie, predlžovanie 
výpožičiek, využívajú prístup cez web. 
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         Významným krokom pre skvalitnenie knižničných služieb je sprístupnenie 
gigitalizovaného naskenovaného generálneho menného katalógu UKB na webovej 
stránke knižnice. 

Knižnica ponúka vlastné a externé zdroje aj moderným, transformovaným 
spôsobom – online, virtuálne, digitálne. UKB sa pokúša vyrovnať rozdiel medzi 
blízkym a vzdialeným používateľom,  rozvíjajú sa online referenčné služby, virtuálne 
služby, sprístupňovanie digitálnych knižníc, elektronické dodávanie dokumentov.  

Zásadný štatistický vzostup vykazuje počet virtuálnych návštev na 667 352, čo 
je o 313 447 viac ako v roku 2006. Nové webové sídlo – web 2.0, posilnilo 
informatívnu funkciu adresy, poskytuje okrem základných aj informácie zo života 
knižnice, nových službách a elektronických zdrojoch. 

          V bibliografickej a výskumnej činnosti sa pozornosť venovala, okrem plnenia 
programov z oblasti dejín knižnej kultúry, sprístupňovaniu vlastných databáz 
prostredníctvom webovej stránky knižnice.  

 UKB ponúka svojim čitateľom celú škálu plnotextových a bibliografických 
báz. 

 V rámci vydavateľskej činnosti v minulom roku knižnica vydala 10 titulov. 
Zamestnanci UKB sa zúčastňovali na seminároch, konferenciách, sympóziách 
a prezentovali svoju prácu prostredníctvom  referátov a publikovaním  v odborných 
knihovníckych časopisoch. V rámci podporovania ďalšieho vzdelávania sa za-
mestnanci knižnice zúčastňovali rôznych kurzov a školení, z ktorých niektoré boli 
ukončené certifikátom.  

           Pokračovalo sa v spolupráci so slovenskými a zahraničnými knižnicami, 
rozširovali sa kontakty v rámci uzatvorených dohôd, veľmi intenzívna bola spolupráca 
so zastupiteľskými úradmi v SR, s medzivládnymi organizáciami, s nadáciami 
a občianskymi združeniami. Pokračovala účasť knižnice v programe Culture 2000,  v 
programoch EÚ a UNESCO s dôrazom na záchranu kultúrneho dedičstva a na 
ďalších medzinárodných projektoch knižničnej spolupráce. 

Úspešne pokračovali práce na národných a ďalších medzinárodných 
projektoch, do ktorých je knižnica zapojená. V rámci dlhodobého partnerstva Nadácia 
VÚB podporuje projekty digitalizácie bibliografií inkunábul a emblemát patriacich do 
naj-vzácnejších knižných fondov UKB. Vďaka grantu VÚB, UKB poskytuje 
elektronickú knihu na objednávku (EoD) aj pre zrakovo znevýhodnených občanov.  

Medzinárodné kontakty Univerzitnej knižnice v Bratislave sa rozvíjajú na 
viacerých úrovniach, a to hlavne: 

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

UKB má zastúpenie v IFLA – International Federation of Library Associations 
and Institutions, v ISSN – International Standard Serial Numbering – Consortion of 
European Research Libraries a IAML – International Association of Music Libraries. 
Knižnica úzko spolupracuje s odbornými knihovníckymi združeniami ako Spolkom 
slovenských knihovníkov a Slovenskou asociáciou knižníc. 

UKB spolupracovala s občianskym združením – Spoločnosťou priateľov UKB 
pri organizovaní niektorých spoločensko-kultúrnych podujatí a exkurziách pre ve-
rejnosť. 
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UKB sa snaží uspokojovať informačné, kultúrne, vedecko-výskumné a vzdelá-
vacie potreby občanov, čím podporuje ich celoživotné vzdelávanie. Nakoľko má 
bezbariérový vstup na všetky podlažia svojich rekonštruovaných budov, môžu jej 
služby využívať aj občania zdravotne postihnutí. Má výťah pre imobilných občanov, 
pre sluchovo postihnutých čitateľov má UKB k dispozícii v študovni zvukovo-
obrazových  dokumentov  filmy s titulkami, pre nevidiacich je k dispozícií písací stroj 
s braillovým písmom, pre slabozrakých sú k dispozícii lupy, softvér na zväčšovania 
písma.  

UKB venuje veľkú pozornosť ochrane knižničného fondu vo všetkých 
podobách (papierovej, elektronickej a pod.) a zároveň jeho sprístupneniu širokej 
verejnosti. 

Vzácne tlače a rukopisy, ktoré sú kultúrnou pamiatkou nášho národa, sa 
konzervujú a reštaurujú. Zároveň najvzácnejšie a najviac žiadané exempláre sú 
prevádzané do elektronickej podoby. Jednou z nových služieb knižnice je digitali-
zovaná knižnica, ktorá sprístupňuje 17 digitálnych zbierok a približne polovicu z nich 
tvoria zdigitalizované historické knižné fondy UKB. 

V rámci knižnično-informačných technológií sa zabezpečovala prevádzka KIS, 
inovovalo sa  technické vybavenie knižnice. 

Splnené boli všetky zákonom stanovené úlohy v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a v oblasti ochrany pre požiarom.   

UKB prostredníctvom multifunkčného kultúrneho centra (MFKC) realizovala 
viacero odborných, kultúrnych a umeleckých aktivít pre profesionálne a záujmové 
skupiny a pre širšiu verejnosť. 

Činnosť centra predstavuje koordinované aktivity v prednáškovej, seminárnej, 
kultúrnej a výstavnej činnosti knižnice. Bohatú činnosť vyvíjali aj INFO USA, Rakúska 
knižnica, Centrum ruských ruských štúdií a Britské centrum. 

V  rámci  Týždňa  slovenských  knižníc, ktorý sa konal v dňoch 26. 3. 2007 – 
1. 4. 2007, knižnica, okrem iných podujatí, usporiadala 31. 3. 2007 „Deň otvorených 
dverí”, ktorý sa u širokej verejnosti stretol s veľkým ohlasom. 

Univerzitnú knižnicu v Bratislave v roku 2007 navštívilo viacero významných 
zahraničných návštev, holandská kráľovná Beatrix, princ Fajsála zo Saudskej Arábie, 
bosenský prezident Nebojsa Radmanovič s 32 člennou delegáciou, Mikko Kinnunen 
z Ministerstva zahraničných vecí Fínskej republiky, veľvyslankyňa Nórskeho 
kráľovstva v SR, Jej Excelencia  Brit Lovseth, prezident Atlantického klubu Iraku Hairi 
Saleh a bývalí veľvyslanci SR v zahraničí. 

Záverom možno konštatovať, že Univerzitná knižnica v Bratislave splnila 
všetky svoje stanovené úlohy a naďalej chce zefektívňovať, rozvíjať, skvalitňovať 
a rozširovať svoje služby a činnosti, venovať viac pozornosti ochrane fondov 
a podporovať ďalšie vzdelávanie svojich zamestnancov.  

 

9.9.  HLAVNÉ SKUPINY POUŽÍVATE ĽOV 

 
V roku 2007 sa zaregistrovalo v UKB 22 306 čitateľov a knižnicu navštívilo 

203 121 návštevníkov. Počet virtuálnych návštev bol 667 352.  

Služby a výstupy UKB využíva široký okruh používateľov všetkých typov 
a sietí knižníc, vedecká, pedagogická, študentská, odborná a široká verejnosť. 
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Najpočetnejšiu skupinu používateľov tvoria študenti univerzít a vysokých škôl, 
ďalej študenti stredných škôl, pedagogickí a výskumní pracovníci, odborná knihov-
nícka verejnosť, bádatelia, najmä z oblasti spoločenských a prírodných vied.   

Univerzitná knižnica v Bratislave poskytuje svoje služby používateľom od 15 
rokov a na požiadanie a so súhlasom zákonných zástupcov umožňuje zaregistrovať 
sa aj 14-ročným. 

V rámci Týždňa slovenských knižníc sa ponúklo čitateľom a návštevníkom 
viacero výchovno-vzdelávacích a kultúrnych podujatí. Slávnostne sa otvorila nová 
PC študovňa, sprístupnil sa naskenovaný menný generálny katalóg UKB, denne sa 
prezentovali v hlavnej hale na Ventúrskej ulici plnotextové a bibliografické databázy 
a organizovali sa prehliadky a exkurzie po knižnici. Čitateľom boli anulované poplatky 
za prekročenie výpožičnej lehoty. Počas Týždňa slovenských knižníc bolo vrátených 
3 420 kníh, z toho 980  zväzkov bolo takých, ktorým uplynula výpožičná lehota a boli 
im odpustené poplatky vo výške 36 380 Sk. S mimoriadnym  ohlasom sa stretol Deň 
otvorených dverí,  ktorého sa zúčastnilo cca 500 návštevníkov.   

Významným podujatím bola výstava daru Francúzskeho inštitútu UKB,  
prednáška riaditeľa pražskej Národní knihovny o novej budove knižnice, Slovenské 
bezpečnostné fórum 2007, prezentácia knižného súboru Economic history, ktorú 
UKB kúpila do svojho fondu, slávnostné otvorenie Britského centra v UKB, výstava 
o moderných knižničných stavbách, seminár e-služby a predovšetkým medzinárodný 
seminár CASLIN na tému Informačné technológie a komunikácia vedeckých 
poznatkov. 

Najintenzívnejšiu spoluprácu má knižnica s vysokými a strednými školami. 
Prostredníctvom informatickej výchovy, exkurzií, úvodných prednášok  vychováva 
potencionálnych používateľov UKB. Novým čitateľom sa venuje mimoriadna 
pozornosť; formou vstupných prednášok získavajú prehľad o službách,  možnostiach 
vyhľadávania dokumentov a  lokácii pracovísk.  

Knižnica v roku 2007 poskytla 915 355 výpožičiek, z toho bolo 154 238 
absenčných a 761 117 prezenčných. Prostredníctvom medziknižničnej a medzi-
národnej výpožičnej služby sa poskytlo 7 762 výpožičiek. 

Knižnica poskytovala referenčné, poradenské  a informačné služby. UKB má 
nezastupiteľné miesto ako spoľahlivý zdroj informácií, či už ide o primárne 
dokumenty alebo metadáta o týchto dokumentoch. Už dávno neposkytuje služby 
založené len na vlastných fondoch čitateľom, ktorí knižnicu navštívia, ale 
sprístupňuje informácie aj vzdialených používateľom. Ponúka vlastné a externé 
zdroje – online, virtuálne a digitálne. UKB sa pokúša vyrovnať rozdiel medzi blízkym 
a vzdialeným používateľom, aj v roku 2007 sa rozvíjali online referenčné služby, 
sprístupňovanie digitálnych knižníc a elektronické dodávanie dokumentov.  

UKB chce, napriek svoju špecifickému postaveniu, systematicky prispôsobiť 
svoje služby modelu Knižnice 2.0. Tento model vytvára reálny a virtuálny interaktívny 
priestor, ktorý umožňuje vyššiu mieru spolupráce prostredníctvom spätných väzieb 
a vychádza viacej z individuálnych potrieb používateľa. Základom je klientsky prístup, 
individuálne služby konkrétnemu používateľovi. Tento systém je spojený s rozvinu-
tými technológiami,  ale aj vysokou kvalitou personálu.  

Čitatelia veľmi pozitívne hodnotia možnosť využívať databázy, internet 
v študovni elektronických dokumentov, prístup  na internet v čitateľských katalógoch, 
možnosť využívať produkty Microsoft Office ako Word, Excel, PowerPoint v PC 
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študovni, samoobslužný skener,  možnosť využívať vlastné notebooky, WIFI, ale aj 
sprístupnenie naskenovaného  generálneho menného katalógu na internete.  

Pre študentov prvých ročníkov vysokých škôl a stredných škôl bola organizo-
vaná informatická výchova formou exkurzií a informácií o poskytovaných službách. 
Formou medziknižničnej a medzinárodnej výpožičnej služby poskytuje knižnica 
dokumenty používateľom zo Slovenska a zahraničia. 

Knižnica okrem svojich fondov a služieb ponúkla v roku 2007 príjemné 
a kultivované miesto, kde mohli čitatelia knižnice zmysluplne tráviť svoj voľný čas. 
Cieľom UKB je získavať čoraz viacej používateľov a poskytovať stále lepšie služby.  

 

         
          
Bratislava 14. 2. 2008 

 

 

 

podpis štatutárneho zástupcu 

 

 

 

 

pečiatka 
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Príloha č. 1  

 

Dodatok č. 2 
  

k organiza čnému poriadku Univerzitnej knižnice v Bratislave (U KB) 
 

 V zmysle rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní 
zriaďovacej listiny Univerzitnej knižnice v Bratislave č. MK 1610/99-1 z 27. augusta 
1999 a rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej knižnice v Bratislave 
číslo MK 11177/2005-400/25508 z 1. 10. 2005 vydávam dodatok č. 1 k organizačné-
mu  poriadku Univerzitnej knižnice v Bratislave, ktorým sa tento poriadok mení 
a dopĺňa takto:  

Druhá časť  

Oddiel  štvrtý  

Úsek ekonomiky 

Čl. 1.  
Poslanie 

 
znie: Úsek ekonomiky plní svoje funkcie: 

� zabezpečovaním plnenia úloh v oblasti informačnej sústavy – rozpočtu, účtov-
níctva a výkazníctva,    

� zabezpečovaním plnenia úloh v oblasti mzdovej politiky organizácie,  

� zodpovednosťou za účelné využívanie pridelených finančných zdrojov v rámci 
schváleného finančného rozpočtu,  

� zabezpečovaním úloh v oblasti materiálno-technického zásobovania, zodpoved-
nosťou za  údržbu budov, vykonávaním bežnej investičnej činnosti,  zabezpe-
čovaním evidencie a správy majetku štátu k tej časti majetku, ktorý organizácii 
štát zveril do správy.  

Čl. 2. 

znie: 

Riadenie  

1. Námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku zodpovedá za komplexnú 
odbornú a personálnu činnosť úseku generálnemu riaditeľovi knižnice.  

2. Námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku v súlade s platnými predpismi 
predkladá generálnemu riaditeľovi knižnice návrhy na vymenovanie a odvolá-
vanie všetkých vedúcich organizačných útvarov, ktoré sú v jeho kompetencii.  

3. Námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku vykonáva organizačnú, ria-
diacu a kontrolnú činnosť vymedzenú svojou pôsobnosťou.  

4. Námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku predkladá koncepciu rozvoja 
úseku ním riadeného v súčinnosti s vedúcim odboru a oddelení, konkretizuje 
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pracovné úlohy v ročných plánoch, spracováva požadované materiály, prehľa-
dy a odborné vyjadrenia.  

5. Námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku  zodpovedá za zostavenie 
rozpočtu organizácie,  dbá o účelné a hospodárne vynakladanie rozpočtových 
prostriedkov, vyhodnocuje a kontroluje jeho čerpanie.  

6.  Námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku zodpovedá za správu 
a ochranu majetku štátu tej časti majetku, ktorý organizácii štát zveril do 
správy. 

7. ods.7 – zrušuje sa. 

Čl. 3. 
  

Organiza čné členenie 

znie:  

Úsek ekonomiky 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Oddelenie ekonomiky – zabezpečuje zostavenie rozpočtu organizácie, dbá 
o účelné a hospodárne vynakladanie rozpočtových prostriedkov, vyhodnocuje 
a kontroluje jeho čerpanie. Vykonáva účtovníctvo, výkazníctvo, operatívnu 
evidenciu, štatistiku, komplexnú mzdovú agendu v organizácii vrátane 
zabezpečenia odvodových povinností voči zdravotným poisťovniam, sociálnej 
poisťovni a daňovému úradu, komplexnú pokladničnú agendu v organizácii 
vrátane poskytovania záloh, zúčtovania záloh, zabezpečenia odvodov príjmov 
z činnosti organizácie na príjmový účet. Zabezpečuje evidenciu a likvidáciu 
cestovných príkazov na pracovné cesty zamestnancov organizácie. Vedie 
centrálnu evidenciu objednávok v organizácii došlých a odoslaných faktúr, 
vykonáva úhrady záväzkov organizácie prostredníctvom Štátnej pokladnice, 
zabezpečuje centrálnu evidenciu došlých faktúr a zabezpečuje úhrady 
záväzkov organizácie prostredníctvom Štátnej pokladnice, vykonáva všetky 
činnosti požadované Štátnou pokladnicou (RIS, MUR, MANEX, Výkazníctvo, 
Majetok) týkajúce sa organizácie. Vyhotovuje faktúry za organizáciu, 
zabezpečuje evidenciu a vymáhanie pohľadávok organizácie. Vedie evidenciu 
zmlúv, z ktorých vyplývajú finančné záväzky organizácie, sleduje dodržanie 
ustanovení nájomných zmlúv, vyhotovuje faktúry k zmluvám o prenájme 
a vykonáva zúčtovanie preddavkov na prevádzkové náklady. Zabezpečuje 
rozpočet, tvorbu a čerpanie sociálneho fondu a stravovanie zamestnancov 
organizácie. 

 
 
 
 
 

2. Odbor prevádzky  – koordinuje činnosti pri zabezpečovaní technického 
rozvoja a realizácii technicko-prevádzkových činností, činnosti v oblasti 
materiálno-technického zásobovania, správy majetku štátu tej časti majetku, 
ktorý organizácii štát zveril do správy. 

 

 
 
 
  

2.1. Oddelenie správy budov – zabezpečuje opravy a údržbu budov 
v správe organizácie, revízie a kontroly technických a elektrických 
a elektronických zariadení, vykurovanie, upratovanie, stráženie objektov 
organizácie, energetiku, prevádzku vrátnic a šatní v objektoch organizá-



 153 

cie, chod podateľne, investičnú činnosť v organizácii. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2.2. Oddelenie správy majetku  - zabezpečuje komplexnú evidenciu 
majetku štátu tej časti majetku, ktorý organizácii štát zveril do správy, 
komplexnú evidenciu dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, 
drobného hmotného a nehmotného majetku organizácie na majetkových 
kartách, označených inventárnymi číslami a evidenciu spracováva pomo-
cou počítačového programu Q – soft – Majetok. Spracováva inventárne 
zoznamy majetku podľa jednotlivých miestností v objektoch organizácie. 
Vedie osobné karty zamestnancov organizácie. Zabezpečuje zaradenie 
a vyradenie majetku organizácie, kompletne zabezpečuje agendu auto-
dopravy v organizácii, materiálno-technické zásobovanie v organizácii, 
objednávky podľa odsúhlasených požiadaviek a zabezpečuje aj drobné 
nákupy. Vedie sklad materiálno-technického zásobovania, príjem a výdaj 
na sklad, skladové karty, pomocou počítačového programu Q – soft, 
spracováva skladové hospodárstvo.  

 
 

Ods. 2.3. sa zrušuje. 

Tretia časť 
  

Spolo čné a záverečné ustanovenia 

 

Tento dodatok č.2 k organizačnému poriadku UKB nadobúda účinnosť k 1. 1. 2007.  

 
       
                 PhDr. Tibor Trgiňa   
                  generálny riaditeľ    
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Príloha č. 2             
 
 
PREDNÁŠKOVÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV UKB     
 
 
ANDROVIČ, A.  
Digitalizácia na objednávku – štandardná služba pamäťovej inštitúcie (Archivy, kni-
hovny a muzea v digitálním světě 2007, Praha, Národní knihovna ČR, 5. – 6. 12. 
2007).  
 
ANDROVIČ, A. – PÍROVÁ, J.   
Elektronická kniha na objednávku (Infos 2007, 34. medzinárodné informatické sym-
pózium, Stará Lesná, 16. – 19. 4. 2007).  
 
Projekt e-Kniha na objednávku – technologický popis priebehu služby (Medzinárodný 
odborný seminár Elektronické služby v znalostnej spoločnosti, Zvolen, 12. 9. 2007).  
 
BULKOVÁ, P. – PORIEZOVÁ, M. – KURUCOVÁ, L.  
Neprebádané historické pramene k dejinám Slovenska – e-bibliografia almanachov, 
ročeniek a zborníkov na Slovensku 1701-1918. (Interdisciplinárny seminár Lekársko-
lekárnický spolok Gemerskej župy z historického a knihovníckeho pohľadu, Bra-
tislava, UKB, 6. 11. 2007).  
 
FIALA, T.   
Využitie softvéru Greenstone pri sprístupňovaní databáz z prostredia CDS/ISIS (Pre-
zentácia skúseností a problémov pri tvorbe digitálnej zbierky „Pramene k dejinám 
vedy na Slovensku“). (Interdisciplinárny seminár Lekársko-lekárnický spolok Gemer-
skej župy z historického a knihovníckeho pohľadu, Bratislava, UKB, 6. 11. 2007).  
 
FIALA, T. –  JELÍNKOVÁ, J. – KLEINOVÁ, D.   
Univerzitná knižnica v Bratislave na ceste ku e-knižnici (Nové vlny v knižničných 
službách, e-služby, Bratislava, UKB, 31. 1. 2007). 
 
FIRCÁKOVÁ, K.   
Almanachy, ročenky a zborníky v kontexte slovenskej národnej retrospektívnej 
bibliografie. (Interdisciplinárny seminár Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy 
z historického a knihovníckeho pohľadu, Bratislava, UKB, 6. 11. 2007).  
 
GÁBRIŠOVÁ, H.   
EDO – elektronické dodávanie dokumentov v Univerzitnej knižnici v Bratislave (Nové 
vlny v knižničných službách, e-služby, Bratislava, UKB, 31. 1. 2007).  
 
Bezhotovostné platby v UKB. (Trnava,  jún 2007).  
 
Čo je dobré vedieť o Univerzitnej knižnici v Bratislave (Skalica, SOŠ Via Humana pri 
prezentácii služieb MVS a UKB, 30. 10. 2007).  
 



 155 

JELÍNKOVÁ, J.  
Slovenský knihovník a blogovanie (Non – Paper) (Caslin 2007, Stupava, 3. 6. – 7. 6. 
2007).  
 
JELÍNKOVÁ, J. – KLEINOVÁ, D. – FIALA, T.   
Univerzitná knižnica v Bratislave na ceste ku e-knižnici (Nové vlny v knižničných 
službách, e-služby, Bratislava, UKB, 31. 1. 2007).  
 
JELÍNKOVÁ, J. – KOLLÁROVÁ, I.   
Virtuálne sprístupnenie vedeckého diela Mateja Bela. Teoretické a realizačné 
prístupy k problému digitalizácie historických knižničných fondov (Infos 2007, 34. 
medzinárodné informatické sympózium, Stará Lesná, 16. 4. – 19. 4. 2007).   
 
KATRINCOVÁ, B.   
ISSN a zmeny názvov periodických publikácií (Súborný katalóg periodík, Bratislava, 
UKB, jún 2007).  
 
KINČÍKOVÁ, K.   
E-informačné pramene v knižniciach (Nové vlny v knižničných službách, e-služby, 
Bratislava, UKB, 31. 1. 2007).  
 
Elektronické online pramene. Uľahčenie alebo strpčenie života? (Týždeň sloven-
ských knižníc. Mladá generácia knižnično-informačných pracovníkov a moderná 
knižnica, Banská Bystrica, 28. 3. 2007).  
 
KLEINOVÁ, D.   
Systém elektronickej komunikácie a elektronických referenčných služieb v Univer-
zitnej knižnici v Bratislave. (Odborný seminár Digitálne referenčné služby, Martin, 
SNK, 14. 6. 2007).  
 
Generálny menný katalóg Univerzitnej knižnice v Bratislave v digitalizovanej podobe 
(8. zasadnutie národnej komisie pre služby, Trnava, Krajská knižnica Juraja 
Fándlyho, 20.6. – 21. 6. 2007).  
 
KLEINOVÁ, D. – JELÍNKOVÁ, J. – FIALA, T.   
Univerzitná knižnica v Bratislave na ceste ku e-knižnici. (Nové vlny v knižničných 
službách, e-služby, Bratislava, UKB, 31 .1. 2007).  
 
KUJOVIČOVÁ, M.   
Helvetiká v knižnici Pálffyovcov na Červenom Kameni (Konferencia Orbis helveti-
corum – Švajčiarska kniha a jej stredoeurópsky svet, Smolenice,  24. 4. – 26. 4. 
2007).  
 
KURUCOVÁ, L. – PEKA ŘOVÁ, K. 
Fulltextové pramene k dejinám Tatier a Spiša.  
Dostupné: http://www.ulib.sk/index/go.php?id=2323  
 
KURUCOVÁ, L. – PORIEZOVÁ, M. – BULKOVÁ, P.  
Neprebádané historické pramene k dejinám Slovenska – e-bibliografia almanachov, 
ročeniek a zborníkov na Slovensku 1701–1918. (Interdisciplinárny seminár Lekársko-
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lekárnický spolok Gemerskej župy z historického a knihovníckeho pohľadu, Bra-
tislava, UKB, 6. 11. 2007).  
 
LECHNER, D. – PYTLOVÁ, Z.  
Vízie vývoja retrospektívnej bibliografie. (Interdisciplinárny seminár Lekársko-lekár-
nický spolok Gemerskej župy z historického a knihovníckeho pohľadu, Bratislava, 
UKB, 6. 11. 2007).    
 
MÉSZÁROSOVÁ, K.    
Helvetiká jezuitských knižníc 16.–18. storočia vo fondoch Univerzitnej knižnice 
v Bratislave. (Konferencia Orbis helveticorum – Švajčiarska kniha a jej stredo-
európsky svet, Smolenice, 24. 4. - 26. 4. 2007)   
 
OKOLIČÁNYOVÁ, V.   
Vzácne vydanie „Pannoniae luctus“ – Smútok Uhorska“ zo 16. storočia v UKB. 
(Vedecký seminár Dejiny knižnej kultúry Košíc a okolia, Košice, 14. 11. 2007).  
 
PEKAŘOVÁ, K.   
Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy 1867–2007. (Interdisciplinárny seminár 
Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy z historického a knihovníckeho pohľadu, 
Bratislava, UKB, 6. 11. 2007).  
 
Zastúpenie prírodných a lekárskych vied v e-bibliografii a ich experimentálne plno-
textové sprístupnenie. (Interdisciplinárny seminár Lekársko-lekárnický spolok Gemer-
skej župy z historického a knihovníckeho pohľadu, Bratislava, UKB, 6. 11. 2007).  
 
Bibliografia článkov vo výročných školských správach z územia Slovenska 1918/19–
1952/1953 a Biografie vo výročných školských správach 1918–1953. Dostupné: 
http://www.ulib.sk/index/go.php?id=2323  
 
PEKAŘOVÁ, K. – KURUCOVÁ, L.   
Fulltextové pramene k dejinám Tatier a Spiša.  
Dostupné: http://www.ulib.sk/index/go.php?id=2323   
 
PEKAŘOVÁ, K. – SVOBODOVÁ, B.   
Školské výročné správy ako prameň k dejinám školstva.  
Dostupné: http://www.ulib.sk/index/go.php?id=2323   
 
PÍROVÁ, J.    
EoD – elektronická kniha na objednávku – nová služba v Univerzitnej knižnici 
v Bratislave. (Nové vlny v knižničných službách, e-služby, Bratislava, UKB, 31. 1. 
2007).  
 
Projekt EÚ eTEN ako nová služba Univerzitnej knižnice v Bratislave. (Workshop 
Mladá generácia knižnično-informačných pracovníkov a moderná knižnica, Banská 
Bystrica, Štátna vedecká knižnica, 28. 3. 2007).  
 
Praktická realizácia projektu EÚ e-Kniha na objednávku v Univerzitnej knižnici 
v Bratislave a dotazníkový prieskum jej používateľov. (Sympózium Nová paradigma 
spracovania a využívania informácií, Bratislava, UKB, 21. 11. 2007). 
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PÍROVÁ, J.  – ANDROVIČ, A.  
Elektronická kniha na objednávku. (Infos 2007, 34. medzinárodné informatické 
sympózium, Stará Lesná, 16. 4 – 19. 4. 2007).  
 
Projekt e-Kniha na objednávku – technologický popis priebehu služby. 
(Medzinárodný odborný seminár Elektronické služby v znalostnej spoločnosti, 
Zvolen, 12. 9. 2007).  
 
PORIEZOVÁ, M.  
Knižnica Mikuláša Forgáča – história, rekonštrukcia, súčasný stav. Pasportizácia, 
HKF na Slovensku (Bratislava, Katedra KKVI, 28. 11. 2007).  
  
PORIEZOVÁ, M. – BULKOVÁ, P. – KURUCOVÁ, L.   
Neprebádané historické pramene k dejinám Slovenska – e-bibliografia almanachov, 
ročeniek a zborníkov na Slovensku 1701–1918 (Interdisciplinárny seminár Lekársko-
lekárnický spolok Gemerskej župy z historického a knihovníckeho pohľadu, Bratisla-
va, UKB, 6. 11. 2007). 
   
PYTLOVÁ, Z. – LECHNER, D.  
Vízie vývoja retrospektívnej bibliografie (Interdisciplinárny seminár Lekársko-
lekárnický spolok Gemerskej župy z historického a knihovníckeho pohľadu, Bra-
tislava, UKB, 6. 11. 2007).  
 
SEDLÁČKOVÁ, L.   
Práca v klientovi VIRTUA v súbornom katalógu periodík. (Bratislava, 17.1. – 18. 1. 
2007).  
 
Práca v systéme VIRTUA v súbornom katalógu periodík. (Prešov, pracovný seminár 
východoslovenských knižníc, 24. 1. 2007).  
 
Práca v klientovi VIRTUA v súbornom katalógu periodík. (Bratislava, 14. 3. 2007).  
 
Súborný katalóg periodík a VIRTUA. (Seminár knižníc zapojených do systému 
VIRTUA, Martin, 20. 3. 2007).  
 
Bibliografický záznam podľa MARC 21 v súbornom katalógu periodík a práca 
v klientovi VIRTUA. (Prešov, ŠVK – pracovný seminár východoslovenských knižníc, 
17. 4. – 18. 4. 2007).  
 
Súborný katalóg periodík. (Školenie pracovníkov knižníc a informačných stredísk, 
Bratislava, CVTISR, 29. 5. 2007).  
 
Tvorba bibliografického a holdingového záznamu periodika vo formáte MARC 21. 
(Seminár eSKPády, Bratislava, 20. 6. 2007).  
 
SVOBODOVÁ, B.   
Prezentácia databáz Bibliografia článkov výročných školských správ z územia 
Slovenska za školské roky 1918/19–1952/53 a Biografie vo výročných školských 
správach 1918/19–1952/53. (Bratislava, UKB, 7.2.2007).  
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Prezentácia databáz Bibliografia článkov výročných školských správ z územia 
Slovenska za školské roky 1918/19–1952/53 a Biografie vo výročných školských 
správach 1918/19–1952/53. (Dni retrospektívnej bibliografie, Martin, SNK, 15. 3. 
2007).  
 
Výročné školské správy ako prameň k dejinám školstva a ich bibliografické 
spracovávanie v Univerzitnej knižnici v Bratislave. (Dejiny školstva a pedagogiky, 
Bratislava, UKB, 28. 11. 2007).  
 
SVOBODOVÁ, B.  – PEKAŘOVÁ, K.  
Školské výročné správy ako prameň k dejinám školstva.  
Dostupné:  http://www.ulib.sk/index/go.php?id=2323   
 
SYBILOVÁ, M.   
Elektronická bibliografia inkunábul UKB. (Vedecký seminár Dejiny knižnej kultúry 
Košíc a okolia, Košice,15. 11. 2007).  
 
Šľachtické knižnice na Slovensku (Bratislava, KKVI).   
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Príloha č. 3 
 
 
PUBLIKA ČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV UKB  
 
 
ANDROVIČ, A.  
Príhovor.  
It lib, roč. 11, 2007, č. 1, s. 3 – 4.  
 
ELAG 2007: Library 2.0. Medzinárodná konferencia a porada expertov (Španielsko, 
Barcelona 8. – 11. mája 2007). It lib, roč. 11, 2007, č. 2, s. 59-60.  
 
LIBER-EBLIDA: Pracovný seminár o digitalizácii knižničných materiálov v Európe.     
It lib, roč. 11, 2007, č. 4, s. 51-52. 
  
Príhovor. 
It lib, roč. 11, 2007, č. 4, s. 3.  
 
Spätná väzba ako indikátor efektivity a kvality.  
It lib, roč. 11, 2007, č. 4, s. 4–9.  
 
ANDROVIČ, A. – KATRINCOVÁ, B. – KIN ČÍKOVÁ, K. – MATÚŠKOVÁ, J.   
Online publikácie – „offline“ legislatíva.  
It lib, roč. 11, 2007, č. 2, s. 20 – 22.  
 
ANDROVIČ, A. – PÍROVÁ, J.  
Elektronická kniha na objednávku.  
In: Infos 2007. Zborník príspevkov z 34. medzinárodného informatického sympózia. 
Knižnice – piliere vedomostnej spoločnosti. Prínos pamäťových inštitúcií k budovaniu 
vedomostnej spoločnosti. Stará Lesná 16. – 19. apríla 2007, CD.  
 
Projekt e-kniha na objednávku – technologický popis priebehu služby.  
In: Elektronické služby v znalostnej spoločnosti. Zborník príspevkov z medzi-
národného odborného seminára Zvolen, 12. septembra 2007. Zvolen, Slovenská 
lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene 2007, (CD).  
 
BABALA, Ján – MINÁROVÁ, S.  
Rakúska knižnica v Univerzitnej knižnici v Bratislave.  
Bulletin UKB, roč. 9, 2007, č. 2.  
 
BELÁČIKOVÁ, N.   
Dary v knižničnom fonde Univerzitnej knižnice v Bratislave 
Bulletin SAK, roč. 15, 2007, č. 1, s. 9 –10.  
 
ECONOMIC HISTORY – zdroj. informácií a inšpirácií.  
Bulletin UKB, roč. 9, 2007, č. 1, s. 32 – 47.  
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BULKOVÁ, P.   
K problematike knižnej distribúcie a propagácie literatúry. Bratislavský kníhkupec 
Anton Löwe a distribúcia osvietenskej literatúry.  
Knižnica, roč. 8, 2007, č. 2-3, s. 69-73.  
 
Studia Bibliographica Posoniensia.  
Rec.: Studia Bibliographica Posoniensia I/2006. Zostavila Miriam Poriezová. Bra-
tislava, UKB 2006. 224 s. Knižnica, roč. 8, 2007, č. 6, s. 54-56.  
 
Dni retrospektívnej bibliografie.  
Bulletin UKB, roč. 9,  2007, č. 1, s. 22-24.  
 
Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy z historického a knihovníckeho pohľadu. 
Interdisciplinárny seminár.  
Bulletin UKB, roč. 9,  2007,  č. 2.  
 
Knižný trh a jozefínska legislatíva. Nariadenia ako prameň informácií v dejinách 
knižnej kultúry.  
In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2007. Zostavila Miriam Poriezová. Bratislava, 
UKB 2007, s. 65-71.  
 
BULKOVÁ, P. – KURUCOVÁ, L.   
Ján Čaplovič a vysokoškolské štúdium knihovníctva.  
In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2007. Zostavila Miriam Poriezová. Bratislava, 
UKB 2007, s. 65-71.  
 
BULKOVÁ, P. – PEKA ŘOVÁ, K.  
Výročné školské správy na Slovensku a v zahraničí. 
Knižnica, roč. 8, 2007, č. 6, s. 12-19.  
 
DRLIČKOVÁ, D.   
Úvod.  
In: Hudobné knihovníctvo na Slovensku. Zborník materiálov z 25. odborného semi-
nára hudobných knihovníkov. Zostavila Dana Drličková. Bratislava, UKB 2007, s. 4-5. 
 
Požičiavanie zvukových a zvukovo-obrazových dokumentov – súčasná prax v euró-
pskych knižniciach.  
In: Hudobné knihovníctvo na Slovensku. Zborník materiálov z 25. odborného 
seminára hudobných knihovníkov. Zostavila Dana Drličková. Bratislava, UKB 2007, 
s. 16-24.  
 
Úvod.  
In: Kalendár výročí. Hudba. 2008. Zostavila Dana Drličková. Bratislava, UKB 2007,  
s. 3-4.  
 
Hudobné dedičstvo vo fondoch knižníc a múzeí. Ochrana a sprístupňovanie.  
27. odborný seminár hudobných knihovníkov.  
Bulletin UKB, roč. 9, 2007, č. 2.  
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FIALA, T.   
Digitálna knižnica – stratégie, technológie, znalosti.  
Bulletin SAK, roč. 15, 2007, č. 4, s. 3-4. 
 
D-knižnica Univerzitnej knižnice v Bratislave.  
It lib, roč. 11, 2007, č. 2, s. 42-43.  
 
Zelený kameň z Nového Zélandu, čo to je a ako nám pomôže vytvoriť digitálnu 
knižnicu.  
It lib, roč. 11, 2007, č. 2, s. 69-71.  
 
Možnosti sprístupňovania bibliografických databáz s pridanou hodnotou prostred-
níctvom digitálnych zbierok v D-knižnici UKB. 
In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2007. Zostavila Miriam Poriezová. Bratislava, 
UKB 2007, s. 127 – 132.  
 
FIRCÁKOVÁ, K.  
Ján Čaplovič – pohnuté osudy vzdelaného človeka.  
Historická revue, roč. 18, 2007, č. 1, s. 50.  
 
Orbis Helveticorum – Švajčiarska kniha a jej stredoeurópsky svet.  
Bulletin UKB, roč. 9, 2007, č. 1, s. 19-21.  
 
Pripomíname si...  
Bulletin UKB, roč. 9, 2007, č. 1, s. 60-61.  
 
Príspevok k histórii vydania Riznerovej Bibliografie písomníctva slovenského.  
In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2007. Zostavila Miriam Poriezová. Bratislava, 
UKB 2007, s. 202-210.  
 
Ján Čaplovič na čele Knižnice Slovenskej univerzity. 
In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2007. Zostavila Miriam Poriezová. Bratislava, 
UKB 2007, s. 55-64.  
 
O jednom výročí a jeho protagonistovi. Ing. Vincent Kútik (1917–1995).  
Bulletin UKB, roč. 9, 2007, č. 2.  
 
FIRCÁKOVÁ, K. – PYTLOVÁ, Z.   
Bratislava a bratislavské snemy.  
In: Studia Bbibliographica Posoniensia I/2007. Zostavila Miriam Poriezová. 
Bratislava, UKB 2007, s. 211-216.  
 
GABOVIČOVÁ, K.   
Boli sme na konferencii alebo INFORUM 2007.  
Bulletin UKB, roč. 9, 2007, č. 1, s. 25-28.  
 
GÁBRIŠOVÁ, H.  
Bezhotovostné platby v rámci MVS a MMVS alebo plnenie potrieb čitateľov 
v meniacom sa užívateľskom prostredí.  
Bulletin UKB, roč. 9, 2007, č. 1, s. 47-50.  
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GREŠKOVÁ, M.   
Z každého rožka troška alebo krátka správa z medzinárodného seminára.  
Bulletin UKB, roč. 9, 2007, č. 1, s. 28-31.  
 
HANUSOVÁ, E. – VLASKOVÁ, O. – HORNIAK, T.   
Reštaurovanie vzácnej tlače z fondov UKB.  
Bulletin UKB, roč. 9, 2007, č. 1, s. 13 –15.  
 
HANUSOVÁ, E. – MAKOVÁ, A. – ČEPAN, M. – HANUS, J. – MINÁRIKOVÁ,J. – 
HAVLÍNOVÁ, B.  
Prieskum železodubienkových atramentov na Slovensku. 
In: Sborník referátů. XIII. seminář restaurátorů a historiků, Třeboň 2006. Praha, 
Národní archiv 2007, s. 109-121.  
 
HANUSOVÁ, E. – HANUS, J. – KATUŠ ČÁK, S. – BUKOVSKÝ, V. – RYCHLÝ, J.  
– MINÁRIKOVÁ, J. – SZABÓOVÁ, Z.  
Vyhodnocovanie niektorých deacidifikačných procesov.  
In: Sborník referátů. XIII. seminář restaurátorů a historiků, Třeboň 2006. Praha, 
Národní archiv 2007, s. 344-355.  
 
HANUSOVÁ, E. – HANUS, J. – MINÁRIKOVÁ, J. – SZABÓOV Á, Z. – BUKOVSKÝ, V.  
Preventive  conservation-significant role in preservation of archives and libraries.  
In: International conference „Technični i vsebinski problemy klasičnega 
i elektronskega arhiviranja / Technical and field related problems of traditional and 
electronic archiving“. Radenci, Slovenija, 28-30.3.2007. 6. zborník referátov. Maribor, 
Pokrajinski archiv 2007, s. 156-167.  
 
HANUSOVÁ, E. – HANUS, J. – MINÁRIKOVÁ, J. – SZABÓOV Á, Z. – BUKOVSKÝ, V.  
Measurements of light conditions in some Slovak archives and libraries.  
In: COST Strategic Workshop on Cultural Heritage „Past, Present, Prediction“, Ohrid, 
Macedonia, 31. 5. - 2. 6. 2007 (v tlači).  
 
HORNIAK, T. – HANUSOVÁ, E. – VLASKOVÁ, O.  
Reštaurovanie vzácnej tlače z fondov UKB.  
Bulletin UKB, roč. 9, 2007, č. 1, s.13-15.  
 
JELÍNKOVÁ, J. 
Utrpenie mladého knihovníka.  
Slovo, roč. 9, 2007, č. 9, s. 5.  
 
Slovenský knihovník a blogovanie (Non-Paper).  
In: Caslin 2007. Informačné technológie a komunikácia vedeckých poznatkov. 
Stupava 3. - 7. 6. 2007 (CD).  
  
Lepšie je dať človeku udicu, aby sa naučil loviť ryby...  
Občasník knihovníkov Bratislavského kraja, roč. 8, 2007, č. 1, s. 34-37.  
 
JELÍNKOVÁ, J. – KOLLÁROVÁ, I.  
Virtuálne sprístupnenie vedeckého diela Mateja Bela. Teoretické a realizačné 
prístupy k problému digitalizácie historických knižničných fondov.  
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In: Infos 2007 (CD). Zborník príspevkov z 34. medzinárodného informatického 
sympózia. Knižnice – piliere vedomostnej spoločnosti. Prínos pamäťových inštitúcií 
k budovaniu vedomostnej spoločnosti. Stará Lesná, 16.-19. apríla 2007.  
   
KATRINCOVÁ, B. – ANDROVI Č, A. – KINČÍKOVÁ, K. – MATÚŠKOVÁ, J.  
Online publikácie – „offline“ legislatíva.  
It lib, roč. 11, 2007, č. 2, s. 20-22.  
 
KINČÍKOVÁ, K. 
Interoperabilita v storočí skratiek. Štandardy, interoperabilita, formáty, kooperácia, 
dokumenty, objekty, informatik, knihovník  a ako to všetko spolu súvisí...  
It lib, roč. 11, 2007, č. 1, s. 22-26.  
 
Letom knihovníckym svetom.  
In: Ikaros (online), roč. 11, 2007, č. 11. [cit.2007–12–06].  
Dostupný na http://www.ikaros.cz/node/4399.URN-NBN:cz-ik4399.  
 
KINČÍKOVÁ, K. – KRIŠŠÁK, E.  
Európska konferencia o archivácii digitálnych zdrojov (NSR, Frankfurt 20 .-21. apríla 
2007).  
It lib, roč. 11, 2007, č. 2, s. 56-58.  
 
Európska konferencia na udržanie digitálnych zdrojov. 20.-21. apríla 2007, Frankfurt. 
In: Ikaros (online), roč. 11, 2007, č. 6. [cit.2007–12–06].  
Dostupný na http://www.ikaros.cz/node/4097.URN-NBN:cz-ik4097.   
 
KINČÍKOVÁ, K. – ANDROVI Č, A. – KATRINCOVÁ, B. – MATÚŠKOVÁ, J. 
Online publikácie – „offline“ legislatíva.  
It lib, roč. 11, 2007, č. 2, s. 20-22. 
 
KIŠOVÁ, T.  
Knižnice a lobing.  
Bulletin UKB, roč. 9, 2007, č. 1, s. 51-56.  
 
KLEINOVÁ, D.  
Digitalizácia generálneho menného katalógu UKB.  
It lib, roč. 11, 2007, č. 2, s. 36-38.  
 
Systém elektronickej komunikácie a elektronických referenčných služieb v Univer-
zitnej knižnici v Bratislave.  
Knižnica, roč. 8, 2007, č. 7, s. 24-29.  
 
8. zasadnutie národnej komisie pre služby.  
Bulletin UKB, roč. 9, 2007, č. 2.  
 
KLEINOVÁ, D. – MEŠKOVÁ, K.  
Otvorenie britského centra v Univerzitnej knižnici v Bratislave.  
Bulletin UKB, roč. 9, 2007, č. 2.  
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KRIŠŠÁK, E.  
Sémantická interoperabilita IS pre oblasť kultúry.  
It lib, roč. 11, 2007, č. 1, s. 18-22.  
 
Knihovníctvo: Návrat do minulosti?  
Knižnica, roč. 8, 2007, č. 1, s. 4-6.  
 
KRIŠŠÁK, E. – KIN ČÍKOVÁ, K.  
Európska konferencia o archivácii digitálnych zdrojov (NSR, Frankfurt 20.-21.apríla 
2007). 
It lib, roč. 11, 2007, č. 2, s. 56-58.  
 
Európska konferencia na udržanie digitálnych zdrojov. 20.-21.apríla, Frankfurt.  
In: Ikaros [online], roč. 11, 2007, č. 6. [cit.2007–12–06].  
Dostupný na : http://www.ikaros.cz/node/4097.URN-NBN:cz-ik4097.   
 
KURUCOVÁ, L.  
Minerva, prvá uhorsko-slovenská účastinná spoločnosť.  
In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2007. Zostavila Miriam Poriezová. Bratislava, 
UKB 2007, s. 150-169.  
 
KURUCOVÁ, L. – BULKOVÁ, P.  
Ján Čaplovič a vysokoškolské štúdium knihovníctva.  
In: Studia bibliographica Posoniensia I/2007. Zostavila Miriam Poriezová. Bratislava, 
UKB 2007, s. 65-71.  
 
KURUCOVÁ, L. – PEKA ŘOVÁ, K.  
4. tatranské bibliografické dni (24. 10. 2007 Poprad).  
Bulletin UKB, roč. 9, 2007, č. 2.  
 
LECHNER, D.  
Ing. Mária Petrovičová jubiluje.  
Bulletin UKB, roč. 9, 2007, č. 2.  
 
Kytica pre Alojza Androviča.  
Bulletin UKB, roč. 9, 2007,  č. 2.  
 
Ako som ho videl alebo konfrontácie s múdrosťou.  
In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2007. Zostavila Miriam Poriezová. Bratislava, 
UKB 2007, s. 102-104.  
 
Efektívnosť a kvalita poskytovania knižnično-informačných služieb – myslíme to 
vážne?  
It lib, roč. 11, 2007, č.4, s. 14-15.  
 
Paripy času Alojza Androviča alebo ako sa vidí za roh. 
Bulletin SAK, roč. 15, 2007, č. 4, s. 54-56.    
 
Pristavme sa,  nie je to moderné, ale prospešné.  
Bulletin SAK, roč. 15, 2007, č. 4, s. 3-4.  
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Predslov.  
In: Juraj Ecker*Marta Fratričová – personálna bibliografia. Spracovala Kamila Fircá-
ková. Bratislava, UKB 2007.  
 
Valéria Krokavcová jubiluje. 
Bulletin SAK, roč. 15, 2007, č. 4, s. 53.    
 
MATÚŠKOVÁ, J. – ANDROVI Č, A. – KATRINCOVÁ, B. – KIN ČÍKOVÁ, K.  
Online publikácie – offline“ legislatíva.  
It lib, roč. 11, 2007, č. 2, s. 20-22.  
 
MÉSZÁROSOVÁ, K.  
Slovenské rukopisné kázne 19. storočia vo fondoch Univerzitnej knižnice 
v Bratislave.  
In: Slovenská kazateľská tvorba 19. storočia v dejinných súvislostiach a v spoločen-
skom kontexte. Trnava, 2006, s.v322-329.  
 
MÉSZÁROSOVÁ, K. – SYBILOVÁ, M.   
Inkunábuly Univerzitnej knižnice. Elektronická bibliografia s digitalizovanými ukáž-
kami tlačí. Bratislava, 2007. DVD.  
 
MEŠKOVÁ, K. – KLEINOVÁ, D.  
Otvorenie britského centra v Univerzitnej knižnici v Bratislave.  
Bulletin UKB, roč. 9, 2007, č. 2.  
 
MIKULÍK, L.  
K portrétu Antona Bernoláka.  
Bulletin UKB, roč. 9, 2007, č. 2.  
 
MINÁROVÁ, S. – BABALA, J.   
Rakúska knižnica v Univerzitnej knižnici v Bratislave.  
Bulletin UKB, roč. 9, 2007, č. 2.  
 
MOJŽIŠ, V. 
Interoperabilita ISVS (anketa).  
It lib, roč. 11, 2007, č. 1, s. 50-51.  
 
OD  
Od „ Deutsche Bücherei“ k Nemeckej národnej knižnici. 
Bulletin UKB, roč. 9, 2007, č. 2., s. 38-43.  
 
OKOLIČÁNYOVÁ, V.  
Johannes Honter – sedmohradský humanista, reformátor, pedagóg, kníhtlačiar, 
kartograf a drevorytec. 
In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2007. Zostavila Miriam Poriezová. Bratislava, 
UKB 2007, s. 133-149.  
 
PEKAŘOVÁ, K.  
Bibliografia o Univerzitnej knižnici v Bratislave.  
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Rec.: Univerzitná knižnica v Bratislave 1986–1999. Bibliografia. Zostavila Kamila 
Fircáková. Bratislava, UKB 2005. 445 s. 
Knižnica, roč. 8, 2007, č. 6, s. 54.  
 
K dejinám lekársko-lekárnických spolkov na Slovensku do roku 1918.  
In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2007. Zostavila Miriam Poriezová. Bratislava, 
UKB 2007, s. 111-126.  
 
Kontakty prírodovedného spolku Trenčianskej župy s prírodovedcami v Čechách 
a na Morave.  
In: Bibliografický zborník 2006–2007, s. 46-50.  
Dostupné: http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=1226   
 
Podiel vojenských lekárov na činnosti Bratislavského lekárskeho a prírodovedného 
spolku do roku 1918.  
Medicina Militaris Slovaca, roč. 8, 2006, č. 1, s. 59-61.  
 
Kontakty Prírodovedného spolku Trenčianskej župy s prírodovedcami v Čechách 
a na Morave.  
In: Sdružení knihoven České republiky – Rok 2007. Odpovědný redaktor Jaromír 
Kubíček. Brno, Sdružení knihoven ČR 2007, s. 98-104.  
 
O interdisciplinárnom seminári.  
Knižnica, 2007 (v tlači).  
 
PEKAŘOVÁ, K. – BULKOVÁ, P.   
Výročné školské správy na Slovensku a v zahraničí.  
Knižnica, roč. 8, 2007, č. 6, s. 12-19.  
 
PEKAŘOVÁ, K. – KURUCOVÁ, L.   
4. tatranské bibliografické dni (24. 10. 2007 Poprad).  
Bulletin UKB, roč. 9, 2007, č. 2.  
 
PEKAŘOVÁ, K. – ZENDULKOVÁ, D.   
Výskum výročných školských správ v Univerzitnej knižnici v Bratislave. 
Pedagogika, roč. 57, 2007, č. 3, s. 279-284.  
 
Bibliografie výročných školských správ v Univerzitnej knižnici v Bratislave.  
Čtenář (v tlači).  
 
Knižná a online verzia Bibliografie výročných školských správ z územia Slovenska 
1701–1850. 
In: Bibliografický zborník 11. Slovenskej bibliografickej konferencie.  
Dostupné: http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=1226   
 
PÍROVÁ, J.  
Praktická realizácia projektu EÚ e-Kniha na objednávku v Univerzitnej knižnici 
v Bratislave a dotazníkový prieskum jej používateľov. 
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In:  Nová  paradigma  spracovania  a  využívania informácií. Zborník zo sympózia, 
21. 11. 2007, Bratislava, UKB. Zostavili Irena Lányiová a Milan Regec. Bratislava, 
Univerzita Komenského 2007, CD.  
 
Projekt EÚ eTEN ako nová služba Univerzitnej knižnice v Bratislave. 
In: Mladá generácia knižnično-informačných pracovníkov a moderná knižnica. 
Zborník príspevkov z workshopu, 28. 3. 2007, Banská Bystrica, ŠVK. Banská Bystri-
ca, Štátna vedecká knižnica 2007, CD.  
 
PÍROVÁ, J. – ANDROVIČ, A.  
Projekt e-Kniha na objednávku - technologický popis priebehu služby. 
In: Elektronické služby v znalostnej spoločnosti. Zborník príspevkov z medzi-
národného odborného seminára, 12. 9. 2007, Zvolen. Zvolen, Slovenská lesnícka 
a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene  2007, CD.  
 
Elektronická kniha na objednávku. 
In: Infos 2007. Zborník príspevkov z 34. medzinárodného informatického sympózia. 
Knižnice – piliere vedomostnej spoločnosti. Prínos pamäťových inštitúcií k budovaniu 
vedomostnej spoločnosti. Stará Lesná 16.-19.apríla 2007, CD.  
 
PODUJATIA   
Podujatia uskutočnené v Univerzitnej knižnici v 1. polroku 2007.  
Bulletin UKB, roč. 9, 2007, č. 1, s. 62-72.  
 
Podujatia uskutočnené v Univerzitnej knižnici v 2. polroku 2007.  
Bulletin UKB, roč. 9, 2007, č. 2, s. 69-81.  
 
POLIEVKOVÁ, A.  
„Poznáte Pridružené školy UNESCO?“  
Pán učiteľ, roč. 2, 2007, č. 5, s. 34-35.  
 
POPOVÁ, T.  
Týždeň slovenských knižníc v Univerzitnej knižnici v Bratislave. 
Bulletin UKB, roč. 9, 2007, č. 1, s. 18-19.  
 
Studia Bibliographica Posoniensia I/2006. 
Rec.: Studia Bibliographica Posoniensia I/2006. Zostavila Miriam Poriezová. 
Bratislava, UKB 2006. 222 s.  
Bulletin UKB, roč. 9, 2007, č. 1, s. 57-59.  
 
Kultúrne dedičstvo Slovákov žijúcich v zahraničí a databáza informácií o tejto proble-
matike.  
Bulletin UKB, roč. 9, 2007, č. 2.  
 
Publikácie vydané Univerzitnou knižnicou v roku 2007.  
Bulletin UKB, roč. 9, 2007, č. 2.  
 
PORIEZOVÁ, M.  
Celoslovenský seminár Dejiny knižnej kultúry Košíc a okolia.  
Bulletin UKB, roč. 9, 2007, č. 2. , s. 33-35. 
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Úvod.  
In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2007. Zostavila Miriam Poriezová. Bratislava, 
UKB 2007, s. 9-10.  
 
Bibliografia gréckych a latinských štúdií v Slovenskej republike za roky 1992–2005.  
Rec.: Erika Juríková-Daniel Škoviera-Pavol Valachovič: Bibliografia gréckych 
a latinských štúdií v Slovenskej republike za roky 1992–2005. Bratislava, Slovenská 
jednota klasických filológov pri SAV, Trnava, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity 
v Trnave 2006. 166 s.  
In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2007. Zostavila Miriam Poriezová. Bratislava, 
UKB 2007, s. 227-228.  
 
PORIEZOVÁ, M. – SVOBODOVÁ, B.  
Novinárske pôsobenie Jána Čaploviča v emigrácii počas 2. svetovej vojny.  
In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2007. Zostavila Miriam Poriezová. Bratislava, 
UKB 2007, s. 31-43.  
 
PYTLOVÁ, Z.  
Ján Mikleš. Informácia z medzinárodnej vedeckej konferencie. 
Bulletin UKB, roč. 9, 2007, č. 1, s. 16-17.  
 
PYTLOVÁ, Z. – FIRCÁKOVÁ, K.  
Bratislava a bratislavské snemy.  
In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2007. Zostavila Miriam Poriezová. Bratislava, 
UKB 2007, s. 211-216.  
 
RYDLO, J. M.  
Na margo spracúvania slovenskej prohibitnej literatúry. 
In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2007. Zostavila Miriam Poriezová. Bratislava, 
UKB 2007, s. 217- 222.  
 
SEDLÁČKOVÁ, L. 
100 dní v systéme VIRTUA.  
Bulletin UKB, roč. 9, 2007, č. 1, s. 5-12.  
 
SVOBODOVÁ, B. 
Dve nové databázy v Univerzitnej knižnici v Bratislave.  
It lib, roč. 11, 2007, č. 2, s. 44-46.  
 
Dejiny školstva a pedagogiky na Slovensku koncom 19. a začiatkom 20.storočia 
(Bratislava, 28. november 2007).  
Bulletin UKB, roč. 9, 2007, č. 2.  
 
Aktualizácia databáz výročných školských správ 1918/19 – 1952/53.  
Bulletin UKB, roč. 9, 2007, č. 2.  
 
SVOBODOVÁ, B. – PORIEZOVÁ, M.  
Novinárske pôsobenie Jána Čaploviča v emigrácii počas 2. svetovej vojny.  
In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2007. Zostavila Miriam Poriezová. Bratislava, 
UKB 2007, s. 31-43.  
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SVOBODOVÁ, B. – ZENDULKOVÁ, D.  
Nové online databázy Univerzitnej knižnice v Bratislave.  
Knižnica, roč. 8, 2007, č.4, s. 18-22. 
 
SYBILOVÁ, M. – MÉSZÁROSOVÁ, K.  
Inkunábuly Univerzitnej knižnice. Elektronická bibliografia s digitalizovanými ukážka-
mi tlačí. Bratislava, UKB 2007, DVD.  
 
TÓTHOVÁ, D. 
Nové prírastky zahraničnej literatúry vo fonde UKB.  
Bulletin UKB, roč. 9, 2007, č. 2.  
 
TRGIŇA, T. 
Androvič má šesťdesiat  … 
It lib, roč. 11, 2007, č. 4, s. 83-84. 
 
VLASKOVÁ, O. – HANUSOVÁ, E. – HORNIAK, T.  
Reštaurovanie vzácnej tlače z fondov UKB.  
Bulletin UKB, roč. 9, 2007, č. 1, s. 13-15.  
 
ZÖRKLEROVÁ, R. 
Poruchy učenia nemusia byť nočnou morou.  
SME Ženy, roč. 2, 2007, č. 41, s. 14-17.  
 
ZUPKO, Ľ. 
Školenie nových stredoeurópskych pracovníkov amerických kultúrnych a informač-
ných centier.  
Bulletin UKB, roč. 9, 2007, č. 2. 
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Príloha č. 4 

 

NAPÍSALI O NÁS 
 
Január   
 
GONDOVÁ, Daniela  
Správa o činnosti správnej rady Slovenskej asociácie knižníc za volebné obdobie 
2003-2006  
Bulletin SAK, 2006, č. 4, s. 21-25.  
 
ČELKOVÁ, Ľudmila  
Slovenskí vzdelanci po piaty raz  
Správy SAV, 2006, č. 11-12, s. 17.  
 
DRLIČKOVÁ, Dana  
Hudobná ikonografia – seminár hudobných knihovníkov  
Knihovník, 2006, č. 3, s. 7-8.  
 
NAGYOVÁ, Gabriela  
11. bibliografická konferencia  
Knihovník, 2006, č.3, s.14-16.  
 
TRGIŇA, Tibor  
Příběh Univerzitní knihovny v Bratislavě  
Čtenář, 2006, č.3, s.82-85. 
 
Február    
 
ŽIBRITOVÁ, Karolína 
Univerzitná knižnica: Už sa nekradne!  
Nový Čas, príloha Bratislava, 13. 2. 2007, s. 13.   
 
BOŽEKOVÁ, Martina  
Hudobná ikonografia na Slovensku  
(Seminár, Rožňava 20. - 21. 9. 2006)  
Knižnica, 2006, č. 11-12, s. 60-62.  
 
FIRCÁKOVÁ, Kamila  
Ján Čaplovič 1904 -1976: život, dielo, človek  
(seminár, Bratislava 26. 9. 2006)  
Knižnica, 2006, č. 11-12, s. 56-57.  
 
TRANCYGIER, Tomasz  
Medzinárodná konferencia o využívaní informácií v informačnej spoločnosti  
(Bratislava, 10. - 11. október 2006)  
Knižnica, 2006, č. 11 - 12, s. 52-56.   
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(ned) 
Odborné knižnice v Bratislave  
Sme, príloha Bratislava, 16. 2. 2007, s. 7.  
 
Marec    
 
Univerzitná knižnica otvorila novú počítačovú miestnosť  
Sme, online, 26. 3. 2007, s. 1.  
 
Univerzitná knižnica v Bratislave má novú počítačovú študovňu  
Sme, online, 26. 3. 2007, s. 1.  
 
Krátke správy – Nové počítače v knižnici 
Sme, online, 27. 3. 2007, s. 1. 
 
Univerzitná knižnica má počítačovú študovňu  
Nový Čas, 27. 3. 2007, s. 8.  
 
Nové počítače v knižnici  
Sme, 27. 3. 2007, s. 24.  
 
Univerzitná knižnica otvorí v sobotu svoje brány  
Sme, online, 28. 3. 2007, s. 1.  
 
FIRCÁKOVÁ, Kamila  
Ján Čaplovič – pohnuté osudy vzdelaného človeka  
Historická revue, 2007, č. 1, s. 50.   
 
Univerzitka má novú počítačovú študovňu  
Bratislavské noviny, 29. 3. 2007, s. 15.  
 
Sobota v univerzitke  
Sme, 29. 3. 2007, s. 34.  
 
Sobota v univerzitke  
Bratislavské Echo, 30. 3. 2007, s. 5.  
 
Nové počítače v knižnici  
Bratislavské Echo, 30. 3. 2007, s. 2.  
 
Stručne  
Pravda, príloha Bratislava, 31. 3. 2007, s. II.   
 
KRIŠŠÁK, Erik  
Sémantická interoperabilita IS pre oblasť kultúry  
It lib, 2007, č. 1, s. 18-22.  
 
Interoperabilita ISVS  
(Anketa)  
It lib, 2007, č. 1, s. 48-51.  
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Apríl     
 
Nová počítačová študovňa  
Knižná revue, 2007, č. 8, s. 2.    
 
ZÁBOVSKÁ, Pavla  
V Univerzitnej knižnici je plesnivý papier nad zlato  
Pravda, príloha Bratislava, 20. 4. 2007, s. 13.  
 
NAHÁLKOVÁ, Ela 
Britská knižnica sa sťahuje  
Sme, 30. 4. 2007, s. 20.   
 
BELÁČIKOVÁ, Nataša  
Dary v knižničnom fonde Univerzitnej knižnice v Bratislave  
Bulletin SAK, 2007, č. 1, s. 9-10.  
 
 
Máj     
 
Obnova knižnice stála vyše pol miliardy  
Sme, 3. 5. 2007, s. 35.   
 
Britská knižnica sa sťahuje  
Bratislavské Echo, 4. 5. 2007, s. 3.  
 
V kocke  
Mosty, 2007, č. 10, s. 8.   
 
Vízia: knižnice  
Knižná revue, 2007, č.10, s. 9.  
 
Holandská kráľovná ochutnala slovenské špeciality a vína  
Nový Čas, online, 22. 5. 2007, s. 1.  
 
Kráľovná Beatrix spoznávala Bratislavu  
Sme, online, 22. 5. 2007, s. 1.  
 
Stručne  
Pravda, príloha Bratislava, 28. 5. 2007, s. 16.     
 
Jún    
 
SVOBODOVÁ, B. – ZENDULKOVÁ, D.  
Nové online databázy Univerzitnej knižnice v Bratislave  
Knižnica, 2007, č. 4, s. 18-21.  
 
KOVÁČOVÁ, Sylvia  
Príhovor predsedníčky Krajskej pobočky SSK Bratislavského kraja ... 
Občasník knihovníkov Bratislavského kraja, 2007, č. 1, s. 7-9.  
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Bratislava v kultúre  
Twin City Journal, 2007, č. 5, s. 64.  
 
Bratislava v kultúre  
Twin City Journal, 2007, č. 6, s. 67.   
 
V Univerzitnej knižnici v Bratislave cez leto bohatý program  
Sme, online, 17. 6. 2007, s. 1.  
 
Júl    
 
KOMÁROVÁ, Zuzana 
Jediná, jej autorka a iné portréty  
Sme, online, 12. 7. 2007, s. 2.  
 
KOMÁROVÁ, Zuzana  
Jediná, jej autorka a iné portréty  
Sme, 12. 7. 2007, s. 22. 
 
Palác ako informačný supermarket  
Sme, online, 20. 7. 2007, s. 2.  
 
NAHÁLKOVÁ, Ela  
Palác ako informačný supermarket  
Sme, príloha S-reality, 20. 7. 2007, s. 27.  
 
August    
 
Bratislava v kultúre  
Twin City Journal, 2007, č. 7-8, s. 70-71.   
 
Kultúra  
Kam do mesta, 2007, č. 7, s. 18.  
 
Kultúra  
Kam do mesta, 2007. č. 8, s. 19.  
 
SNOPKOVÁ, Blanka  
Mladá generácia knižnično-informačných pracovníkov a moderná knižnica  
Bulletin SAK, 2007, č. 2, s. 30-33.  
 
PEKAŘOVÁ, K. – BULKOVÁ, P.  
Výročné školské správy na Slovensku a v zahraničí  
Knižnica, 2007, č. 6, s. 12-19.  
 
PEKAŘOVÁ, Katarína  
Bibliografia o Univerzitnej knižnici v Bratislave  
Knižnica, 2007, č. 6, s. 54.  
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ANDROVIČ, A. – KATRINCOVÁ, B. – KINČÍKOVÁ, K. – MATÚŠKOVÁ, J.  
Online publikácie – „offline“ legislatíva  
It lib, 2007, č. 2, s. 20-22.  
 
KLEINOVÁ, Dagmar  
Digitalizácia generálneho menného katalógu UKB  
It lib, 2007, č. 2, s. 36-38.  
 
FIALA, Tomáš  
D-knižnica Univerzitnej knižnice v Bratislave  
It lib, 2007, č. 2, s. 42-43.  
 
SVOBODOVÁ, Bronislava  
Dve nové databázy v Univerzitnej knižnici v Bratislave  
It lib, 2007, č. 2, s. 44-46.  
 
ZENDULKOVÁ, Danica  
Súborný katalóg periodík pod Virtuou  
It lib, 2007, č. 2, s. 68.  
 
ŠTOFKOVÁ, Ľuboslava  
Lisztova záhrada rozkvitla emotívnymi šansónmi  
Pravda, príloha Bratislava, 17. 8. 2007, s. 9.   
 
September    
 
Bratislava v kultúre  
Twin City Journal, 2007, č. 9, s. 71.    
 
Kultúra  
Kam do mesta, 2007, č. 9, s. 34.  
 
HALIENOVÁ, Zuzana  
Služba Spýtajte sa knižnice na Slovensku  
Knižnica, 2007, č. 7, s. 7-10.  
 
KLEINOVÁ, Dagmar  
Systém elektronickej komunikácie a elektronických referenčných služieb v Univer-
zitnej knižnici v Bratislave  
Knižnica, 2007, č. 7, s. 24-29.  
 
HALIENOVÁ, Zuzana  
Seminár Digitálne referenčné služby  
It lib, 2007, č. 3, s. 54-55.  
 
ContentPlus. Informačný deň  
It lib, 2007, č. 3, s. 70.     
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Október    
 
Piate Britské centrum v Univerzitnej knižnici v Bratislave  
Sme, online, 2. 10. 2007, s. 1.  
 
Univerzitná knižnica má Britské centrum  
Sme, online, 3. 10. 2007, s. 1.  
 
Univerzitná knižnica má Britské centrum  
Sme, 3. 10. 2007, s. 23.  
 
Bratislava v kultúre  
Twin City Journal, 2007, č. 10, s. 61.  
 
Bratislava v kultúre  
Twin City Journal, 2007, č. 10, s. 70-71.   
 
Kultúra  
Kam do mesta, 2007, č. 10, s. 35.  
 
Ministerstvo kultúry hľadá firmu, ktorá bude za pol miliardy spravovať budovy 
Nový Čas, online, 13. 10. 2007, s. 1. 
 
Kalendárium uplynulých 15 rokov (1992-2007)  
Bulletin SAK, 2007, č. 3, s. 21-24.  
 
POLÁČIKOVÁ, Alena  
Elektronické služby v znalostnej spoločnosti. Medzinárodný odborný seminár  
Bulletin SAK, 2007, č. 3, s. 31-36.  
 
GONDOVÁ, Daniela  
PhDr. Dušan Lechner má 55 rokov  
Bulletin SAK, 2007, č. 3, s. 45-46.  
 
November     
 
Streda 7.novembra  
Sme, príloha Bratislava, 2. 11. 2007, s. 11. 
 
Pozvánka  
Sme, 5. 11. 2007, s. 11.  
 
Mesiac fotografie 2007  
Twin City Journal, 2007, č. 11, s. 48.  
 
Bratislava v kultúre  
Twin City Journal, 2007, č. 11, s. 68-69.    
 
Vyslanec slovenskej kultúry v USA  
Knižná revue, 2007, č. 23, s. 2.  
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ŽIBRITOVÁ, Gabriela  
Na margo zborníka Studia Bibliographica Posoniensia I  
Knižnica, 2007, č. 9, s. 38.  
 
Rezort kultúry hľadá správcu budov  
Sme, online, 25. 11. 2007, s. 1-3.   
 
December    
 
ĎURIŠKOVÁ, Patricia  
Experiment za štvrť miliardy  
Žurnál, 2007, č. 38, s. 14-15.  
 
Bratislava v kultúre  
Twin City Journal, 2007, č. 12, s. 85-86.     
 
Blahoželania, výročia a jubileá okolo nás a medzi nami  
Občasník knihovníkov Bratislavského kraja, 2007, č. 2, s. 33.  
 
Publikačná žatva SAV 2005-2006  
Správy SAV, 2007, č. 12, s. 15.  
 
ŠUJANOVÁ, Zuzana  
Univerzitka bola jeho druhým domovom  
Sme, Magazín Víkend, 22. 12. 2007, s. 44. 
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Príloha č. 5 

 
 
AKCIE USKUTOČNENÉ V UNIVERZITNEJ KNIŽNICI V BRATISLAVE 
v roku 2007 

 
 
JANUÁR 
 
10. 1. 2007  
BANÍCTVO NA SLOVENSKU V  16. - 17. STORO ČÍ  
Z prednáškového cyklu Slovenský novovek 1526-1780  
Prednášal: Marián Skladaný  
Usporiadateľ: Filozofická fakulta Univerzity Komenského 
 
11. 1. 2007  
GAETANO DONIZETTI: MARIA STUARDA  
DVD prezentácia opery pre členov Klubu priateľov opery SND  
Usporiadatelia:  Univerzitná knižnica v Bratislave, Klub priateľov opery Slovenského 
národného divadla 
 
18. 1. 2007  
OSAMELOSŤ JANA PALACHA  
Prednáška a zamyslenie Lenky Procházkovej  
Usporiadateľ: Veľvyslanectvo Českej republiky v Sloven- 
skej republike, Univerzitná knižnica v Bratislave 
 
22. -23. 1. 2007 
ALIANTE 2007 

 
Prezentácia vedomostnej súťaže o NATO pre 
stredoškolákov 
Usporiadatelia: UKB – Depozitná knižnica NATO, 
Euroatlantické centrum 
 
 
 
 
 
 

 
29. 1. 2007   
KONCERT POSLUCHÁČOV KATEDRY HUDOBNEJ VÝCHOVY PEDAGOGICKEJ 
FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO 
Usporiadateľ: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského 
 
31. 1. 2007 
NOVÉ VLNY V KNIŽNIČNÝCH SLUŽBÁCH 
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave 
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FEBRUÁR   
 
7. 2. 2007 
BIBLIOGRAFIA VÝRO ČNÝCH SPRÁV ŠKÔL Z ÚZEMIA SLOVENSKA 
V ROKOCH 1701-1850 
Prezentácia publikácie: BIBLIOGRAFIA ČLÁNKOV  
ZO SLOVENSKÝCH A INOREČOVÝCH VÝROČNÝCH SPRÁV   
ZA ŠKOLSKÉ ROKY 1918/1919-1952/1953 
Prezentácia čiastkovej databázy 
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave-kabinet  
retrospektívnej bibliografie 
 
 
 
 
 
7. 2. 2007 
RELIGIOZITA  A  ETNICITA  
NA PRÍKLADE ZEMPLÍNSKEJ STOLICE  V  17. - 18. STORO ČÍ 
Z prednáškového cyklu Slovenský novovek 1526 - 1780 
Prednášal : Peter Šoltés 
Usporiadateľ: Filozofická fakulta Univerzity Komenského 
 
8. 2. 2007 
RICHARD STRAUSS: ARIADNE AUF NAXOS 
DVD prezentácia opery pre členov Klubu priateľov opery SND 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Klub priateľov opery Slovenského 
národného divadla 
 
16. - 17. 2. 2007,  
TERRITORIAL FRONTIERS AND URBAN SPACES 
TWG 5: Frontiers and Identities 
Medzinárodná konferencia  
Usporiadatelia: Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Best Eastern Hotels, 
s.r.o. 
 
19. 2. 2007 
SLOVENSKO AKO NESTÁLY ČLEN BR OSN. ÚLOHA OSN PRI 
REKONŠTRUKCII IRAKU   
Usporiadateľ: UKB – Depozitná knižnica NATO, Slovenská atlantická komisia, MZV 
SR 

  
19. 2. 2007  
JAPONSKO OČAMI SLOVÁKOV     
Výstava fotografií Miloša Debnára  
Usporiadateľ: Veľvyslanectvo Japonska v Slo- 
venskej republike 
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20. 2. 2007 
SLOVAK TESTIMONY – Obnova Iraku 
Z prednáškového cyklu o pôsobení slovenských jednotiek v medzinárodných mierových 
misiách 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Depozitná knižnica NATO, Euro-
atlantické centrum.  

 
21. 2. 2007 
BUDOVANIE DEMOKRACIE V IRAKU – Ob čianska spolo čnos ť a mimovládne 
organizácie  
Informačné podujatie  
Usporiadatelia: UKB – Depozitná knižnica NATO, Slovenská atlantická komisia, MZV 
SR 
 
21. 2. 2007 
PRÍBEH JANA ZAJÍCE  
Prednáška a zamyslenie Lenky Procházkovej 
Usporiadatelia: Veľvyslanectvo Českej republiky v Slovenskej republike,  
Univerzitná knižnica v Bratislave 
 
26. 2. 2007 
CSA ILLUSTRATA, CSA ILLUMINA 
Prezentácia novej generácie elektronických informačných služieb 
pre prírodné vedy a techniku 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Albertina icome Bratislava, s.r.o. 
 
26. 2. 2007         
DANTE ARNALDO MARIANACCI: I FIORI DEL TIBISCO 
Prezentácia druhého románu talianskeho spisovateľa 
Usporiadatelia: Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave, Kultúrny inštitút Maďarskej 
republiky v Bratislave 
 
28. 2. 2007 
PREČO SA LIBANONSKÁ KRÍZA NESTALA ZÁLEŽITOS ŤOU  
EURÓPSKEJ BEZPEČNOSTNEJ A OBRANNEJ POLITIKY ? 
(skúsenosti Fínskej republiky z predsedníctva EÚ) 
Prednášal: Mikko Kinnunen, radca oddelenia pre otázky Európskej bezpečnostnej 
a obrannej politiky z Ministerstva zahraničných vecí Fínskej republiky 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Depozitná knižnica NATO, 
Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy 
 
 
MAREC 2007 
 
7. 3. 2007 
MARTIN SVÄTOJÁNSKY (SZENTIVÁNY)  
AKO PRÍKLAD SLOVENSKEJ KATOLÍCKEJ REFORMY 
Z prednáškového cyklu Slovenský novovek 1526 - 1780 
Prednášal: Svorad Zavarský 
Usporiadateľ: Filozofická fakulta Univerzity Komenského 
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8. 3. 2007 
GIOACCHINO ROSSINI: MOJŽIŠ A FARAÓN 
DVD prezentácia opery pre členov Klubu priateľov opery SND 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Klub priateľov opery Slovenského 
národného divadla 
  
13. 3. 2007 
ISLAM A ZÁPAD - HISTORICKÁ PAMÄ Ť A SÚČASNÁ KRÍZA 
Seminár pre pedagógov Bratislavského, 
Trnavského a Nitrianskeho kraja 
Prednášal: Karol Sorby, riaditeľ Ústavu orien-
talistiky Slovenskej akadémie vied 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bra-
tislave – Depozitná knižnica NATO, Meto-
dicko-pedagogické centrum Bratislavského 
kraja 
 
 
16. 3. 2007 
ÚLOHA TRETIEHO SEKTORA  
V ROZVOJI ZNALOSTNEJ EKONOMIKY 
Podujatie k 10. výročiu vzniku Centra pre európsku politiku 
Usporiadateľ: Centrum pre európsku politiku 
 
19. - 30. 3. 2007  
GUSTAV FLAUBERT 
Výstava pri príležitosti 150. výročia vydania diela Pani Bovaryová 
Usporiadatelia: Veľvyslanectvo Francúzskej republiky v Slovenskej republike, Univer-
zitná knižnica v Bratislave 
  
20. 3. 2007 
SPISOVATELIA A SPRAVODLIVOS Ť 
Sympózium v rámci Týždňa francúzštiny 
Jean-Yves Guerin, Alain Pages, Xavier Galmiche, Peter Brabenec, Štefan Povchanič 
a ďalší 
Usporiadatelia: Veľvyslanectvo Francúzskej republiky v Slovenskej republike, Univer-
zitná knižnica v Bratislave 
  
21. 3. 2007 
CESARE DE MARCHI: LA FURIA DEL MONDO 
Prezentácia ostatného románu talianskeho spisovateľa 
Usporiadateľ: Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave 
 
21. 3. 2007  
CESTUJEME DO USA 
Usporiadateľ: Univerzitná 
knižnica v Bratislave – Info USA 
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22. 3. 2007 
SLOVAK TESTIMONY - CYPRUS 
Pôsobenie slovenských jednotiek v medzinárodných mierových misiách 
Prednáška s diskusiou 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave-Depozitná knižnica NATO, Euro-
atlantické centrum         
 
23. 3. 2007 
POLITIS-BUILDING EUROPE WITH NEW CITIZENS? 
POLITIS-BUDUJEME EURÓPU S NOVÝMI OB ČANMI? 
Pohľad na občiansku angažovanosť naturalizovaných občanov a cudzincov v 25 
krajinách prezentácia výsledkov projektu 
Doris Peschke, generálna tajomníčka Komisie cirkví pre migrantov v Európe  
Usporiadatelia: Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike, Churches´ 
Commission for Migrants in Europe, Brusel (B) 
 
 
26. 3. 2007 
TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC   
8. ročník tradičného celoslovenského podujatia 
 
 
 
 
26. 3. 2007 
OTVORENIE PC ŠTUDOVNE  
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave. Podujatie v rámci Týždňa slo-
venských knižníc 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. - 28. 3. 2007 
NAJNOVŠIE TRENDY V OBLASTI KNIHOVNÍCTVA  
VO VEĽKEJ BRITÁNII 
Vzdelávacie podujatie pre pracovníkov knižníc a Britských centier 
Prednášajúci: Fiona Edwards (GB) 
Usporiadateľ: British Council Bratislava 
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28. 3. 2007 
DAR FRANCÚZSKEHO INŠTITÚTU 
UNIVERZITNEJ KNIŽNICI V BRATISLAVE   
Výstava kníh 
Usporiadatelia: Francúzsky inštitút v Bratislave, Univerzitná knižnica v Bratislave. 
Podujatie v rámci Týždňa slovenských knižníc 
  
29. 3. 2007 
O ŽIVOTE S KNIHOU  
Zamyslenie spisovateľky Lenky Procházkovej (CZ) 
Usporiadatelia: Veľvyslanectvo Českej republiky v Slovenskej republike,  
Univerzitná knižnica v Bratislave. Podujatie v rámci Týždňa slovenských knižníc 
 
29. 3. 2007 
ADMIRÁL 
Medzinárodná konferencia  
Usporiadateľ: Euroatlantické centrum 
 
31. 3. 2007 
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 
Nevšedná možnosť nahliadnuť do zákulisia Univerzitnej knižnice v Bratislave 
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave. Podujatie v rámci Týždňa sloven-
ských knižníc 
  
 
A P R Í L      
 
2. 4. 2007 
HUDOBNÉ ŽARTY  
Prvoaprílový koncert 
Účinkujú pedagógovia a žiaci Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta  
Usporiadatelia: Hudobný kabinet UKB, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta 
 
3. 4. 2007 
DIPLOMOVÝ KONCERT 
Komorný koncert pedagógov a poslucháčov Katedry hudobnej výchovy Pedagogickej 
fakulty UK 
Usporiadatelia: Hudobný kabinet UKB, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského 
 
4. 4. 2007 
KATALOGIZÁCIA V 21. STORO ČÍ 
Závery medzinárodnej konferencie (Reykjavík, 2007) 
Prednášala: Jarmila Majerová, Slovenská národná knižnica, Martin 
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave 
  
4. 4. 2007 
National Security Table 
CHEMICKÁ ZBRA Ň – NOČNÁ MORA CIVILIZÁCIE 
Konferencia spojená s diskusiou 
Usporiadateľ: Euroatlantické centrum 
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4. 4. 2007 
DEVÄŤ PREDUNAJSKÝCH STOLÍC A ICH ÚLOHA V POLITIKE 
HABSBURGOVCOV V 16. - 18. STOROČÍ 
Z prednáškového cyklu Slovenský novovek 1526 - 1780 
Prednášal: Ivan Mrva 
Usporiadateľ: Filozofická fakulta Univerzity Komenského 
 
5. 4. 2007 
DIPLOMOVÝ KONCERT 
Komorný koncert pedagógov a poslucháčov Katedry hudobnej výchovy Pedagogickej 
fakulty UK 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave-Hudobný kabinet, Pedagogická 
fakulta Univerzity Komenského 
  
12. 4. 2007 
GIUSEPPE VERDI: SIMONE BOCCANEGRA 
DVD prezentácia opery pre členov Klubu priateľov opery SND 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Klub priateľov opery Slovenského 
národného divadla 
 
16. 4. 2007 
STRETNUTIE KONZULTANTOV TECHNICKÉHO SLOVNÍKA 
JAZYKOVEDNÉHO ÚSTAVU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED 
Pracovný seminár 
Usporiadatelia: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, SAV, Univerzitná knižnica 
v Bratislave 
 
17. 4. 2007 
BEZPEČNOSTNÁ KOMUNITA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Prezentácia publikácie 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave-Depozitná knižnica NATO, Centrum 
pre európske a severoatlantické vzťahy 
 
18. 4. - 4. 5. 2007  
VÍZIA KNIŽNICE 
Výstava o moderných knižničných stavbách a zariadeniach knižníc, vychádzajúcich z 
architektonických požiadaviek modernej informačnej spoločnosti (Spolková 
republika Nemecko, USA, Japonsko, západná Európa)    
Usporiadatelia: Goetheho inštitút v Bratislave, Univerzitná knižnica v Bratislave 
 
23. 4. 2007 
GLOBALIZÁCIA 
Prednášal: Peter Sloterdijk, jeden z najvýznamnejších nemeckých filozofov sú-
časnosti 
Usporiadatelia: Goetheho inštitút v Bratislave, Univerzitná knižnica v Bratislave 
 
24. 4. 2007 
National Security Table 
BIOLOGICKÁ ZBRA Ň – PODCEŇOVANÉ TAJOMSTVO? 
Konferencia spojená s diskusiou. Usporiadateľ: Euroatlantické centrum 
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25. 4. 2007  
AUSTRÁLSKE DNI 2007 
Veľtrh štúdia, práce a cestovania po Austrálii 
Prednášky, hudobné vystúpenie, prezentácia knihy, autogramiáda 
Usporiadateľ: ALFA agency, s.r.o. 
 
26. 4. - 27. 4. 2007 
ZASADNUTIE PC KONZORCIA GEANT A EARNEST FORESIGHT S TUDY TEAM 
Stretnutie riaditeľov národných akademických dátových sietí z Izraela, krajín EÚ a 
ďalších európskych krajín a riaditeľov spoločnosti Dante, ktorá zabezpečuje 
prevádzku transeurópskej vysokorýchlostnej dátovej siete pre vedu, výskum a vzde-
lávanie 
Usporiadateľ: SANET-združenie slovenskej akademickej dátovej siete, národný 
prevádzkovateľ dátovej siete a člen Konzorcia GEANT 
 
26. 4. 2007 
365 TAGE (BUCH)   
Thomas Schafferer (A)-autorské čítanie   
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave-Rakúska knižnica, Rakúske kultúr-
ne fórum v Bratislave 
 
30. 4. 2007 
NOVÉ KNIŽNIČNÉ STAVBY A ZARIADENIE KNIŽNÍC  
V SPOLKOVEJ REPUBLIKE NEMECKO 
Usporiadateľ: Goetheho inštitút v Bratislave  
 

MÁJ 2007  
 
19. 4. - 4. 5. 2007  
VÍZIA KNIŽNICE   
Výstava o moderných knižničných stavbách a zariadeniach knižníc, vychádzajúcich z 
architektonických požiadaviek modernej informačnej spoločnosti (Spolková republika 
Nemecko, USA, Japonsko, západná Európa)  
Usporiadatelia: Goetheho inštitút v Bratislave, Univerzitná knižnica v Bratislave 
 
2. 5. 2007 
KAMALDULI A PRVÝ PREKLAD SVÄTÉHO PÍSMA DO SLOVEN ČINY 
Z prednáškového cyklu Slovenský novovek 1526 - 1780 
Prednášala: Naďa Rácová 
Usporiadateľ: Filozofická fakulta Univerzity Komenského 
 
9. 5. 2007 
SÚČASNÝ SLOVENSKÝ JAZYK V UMELECKOM PREKLADE  
Variantnos ť v Slovníku sú časného slovenského jazyka a  
počítačová podpora tohto projektu  
Ľubica Balážová, Vladimír Benko - prednáška a diskusia 
Usporiadateľ: Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry  
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10. 5. 2007 
GIUSEPPE VERDI: RIGOLETTO 
DVD prezentácia opery pre členov Klubu priateľov opery SND 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Klub priateľov opery Slovenského 
národného divadla 
  
14. 5. 2007 
EKOLOGICKÁ ETIKA TRETEJ FÁZY 
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave 
 
15. 5. 2007 
National Security Table  
NUKLEÁRNE ZBRANE – PANDORINA SKRINKA?  
Konferencia spojená s diskusiou 
Usporiadateľ: Euroatlantické centrum 
   
16. 5. 2007 
ŠKOLSKÉ KNIŽNICE AKO INFORMA ČNÉ A KULTÚRNE CENTRÁ ŠKÔL  
Medzinárodná konferencia školských knihovníkov  
Usporiadateľ: Slovenská pedagogická knižnica 
   
16. 5. 2007 
SÚČASNÝ SLOVENSKÝ JAZYK V UMELECKOM PREKLADE  
Jazyk a štýl prekladu  
Sibyla Mislovičová - prednáška a diskusia 
Usporiadateľ: Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry 
 
21. 5. 2007 
KROK ZA KROKOM PO TURECKU 
Prezentácia knihy 
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave 
 
25. 5. 2007 
SALÓN U LISZTA  
Stretnutia s osobnos ťami kultúrneho a spolo čenského života 
Prvá časť programového cyklu 
Peter Štilicha, básnik, Dušan Jamrich, herec, Miroslav Dvorský, hosťujúci sólista 
opery La Scala Miláno, Tibor Trgiňa, generálny riaditeľ  Univerzitnej knižnice v Bra-
tislave 
Hostiteľ  večera: Stanislav Bachleda, publicista 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum, 
Umelecká agentúra ABa 
 
28. 5. 2007 
SPEVÁCKE MATINÉ  
Semestrálny koncert poslucháčov spevu Katedry hudobnej výchovy Pedagogickej 
fakulty Univerzity Komenského 
Usporiadatelia: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Univerzitná knižnica 
v Bratislave – Hudobný kabinet 
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30. 5. 2007 
OKO NAD PRAHOU  
Nová Národní knihovna České republiky – vízie a realita 
Vlastimil Ježek, generálny riaditeľ  Národní knihovny České republiky 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Veľvyslanectvo Českej republiky 
v Slovenskej republike 
 
J Ú N   2 0 0 7   
 
1. 6. 2007 
RADA EURÓPY – EURÓPSKA ÚNIA: spolupráca alebo konku rencia? 
Seminár pre novinárov 
Viliam Figusch, riaditeľ Informačnej kancelárie Rady Európy, Michal Havran ml., 
novinár 
Usporiadateľ: Informačná kancelária Rady Európy 
 
5. - 6. 6. 2007 
BLIŽŠIE K MÚZEU 
Medzinárodná konferencia o vzdelávaní ako nástroji sprístupňovania galérií a múzeí 
návštevníkom 
Sylvia Lahav (GB), Carla Padró (E), Veronica Ceruti (I), Adela Zeleznik (SLO), 
Alexandra Brabcová (CZ), Rebecca Sinker (GB), Martina Pavlikánová (SK), Gerald 
Lidstone (GB), Ida Braendholt (DK), Radek Horáček (CZ) a ďalší  
Usporiadatelia: Nadácia Centrum súčasného umenia, British Council 
 
6. 6. 2007 
FENOMÉN METROPOLIZMU BRATISLAVY V 16. a 17. STORO ČÍ 
Z prednáškového cyklu Slovenský novovek 1526 - 1780 
Prednášal: Michal Bada 
Usporiadateľ: Filozofická fakulta Univerzity Komenského 
 
6. 6. 2007 
STRETNUTIE 
predstaviteľov slovenských vysokých škôl s predstaviteľmi vysokých škôl v USA 
Usporiadateľ: Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických v Slovenskej republike 
 
7. 6. 2007 
PARÍŽSKA ŠESTKA 
Komorný koncert poslucháčov a pedagógov Štátneho konzervatória v Bratislave 
Program: Georges Auric, Louis Durey, Arthur Honegger, Francis Poulenc, Germaine 
Tailleferre, Darius Milhaud 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave-Hudobný kabinet, Štátne konzer-
vatórium v Bratislave 
 
8. 6. - 9. 6. 2007 
PRVÉ PSYCHOMOTORICKÉ DNI 
Stretnutia a cesty psychomotoriky na Slovensku 
Usporiadatelia: Katedra liečebnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity 
Komenského, Súkromné integračné centrum Handy 
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8. 6. - 16. 6. 2007 
SUISEKI A KALIGRAFIA 
2. ročník výstavy Slovenskej asociácie suiseki s medzi-
národnou účasťou pod záštitou Andreja Petreka, starostu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
Usporiadatelia: Slovenská asociácia suiseki, Veľvyslanectvo 
Japonska v Slovenskej republike, Univerzitná knižnica v Bra-
tislave 
 
 
13. 6. 2007 
L´ITALIA SPENSIERATA 
Prezentácia eseje Francesca Piccola (I) spojená s autogramiádou 
Uvádzal: Gabrio Vitali (I, SK) 
Usporiadateľ: Taliansky kultúrny inštitút 
 
20. 6. 2007 
DO VIDENIA, ŠKOLA! 
Koncert žiakov Základnej umeleckej školy, Exnárova ul.  
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave-Hudobný kabinet, Základná ume-
lecká škola, Exnárova ul. 
 
21. 6. 2007 
GIUSEPPE VERDI: LA TRAVIATA 
DVD prezentácia opery pre členov Klubu priateľov opery SND 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Klub priateľov opery Slovenského 
národného divadla 
  
22. 6. 2007 
SALÓN U LISZTA 
Úspech slovenských podnikateliek v Amerike  
Druhá časť programového cyklu 
Kamila Strelková, spisovateľka, podnikateľka, Pplk. Eva Strelka-Jenkins, US Air 
Force, Ingrid Ailli, podnikateľka, Ema Bezdek, podnikateľka, Peter Dvorský, operný 
spevák, umelecký šéf opery Štátneho divadla Košice.  
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista. 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum, 
Umelecká agentúra ABa 
 
25.-27. 6. 2007 
BRATISLAVSKÉ BIBLIOGRAFICKÉ DNI 2007 
Cyklický knihovnícky seminár v rámci projektu KIS3G 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Slovenská národná knižnica, Martin 
 
26. 6. 2007 
eCONTEN PLUS 
Informačný deň 
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave 
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27. 6. 2007 
SÚČASNÝ SLOVENSKÝ JAZYK V UMELECKOM PREKLADE 
Jazyk a štýl prekladu II.  
Sibyla Mislovičová - prednáška a diskusia 
Usporiadateľ: Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry 
 
28. 6. 2007 
SCIENCE ONLINE 
Prezentácia vedeckého časopisu, orientovaného na prírodné a ekonomické vedy, 
techniku, medicínu a súvisiace oblasti 
Tom Ryan (USA), American Association for the Advancement of Science (vydavateľ), 
Ladislav Svršek (SK), Albertina icome Bratislava, s.r.o. 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Albertina icome Bratislava, s.r.o. 
 

J Ú L - A U G U S T     
 
4. 7. - 29. 7. 2007 
STRETNUTIE S KLÁROU JARUNKOVOU 
Výstava k 85. výročiu nedožitých narodenín významnej osobnosti slovenskej 
literatúry pre deti a mládež 
Usporiadatelia: Mestská knižnica mesta Piešťany, Bibiana, medzinárodný dom 
umenia pre deti, Univerzitná knižnica v Bratislave 
 
27. 7. 2007 
SALÓN U LISZTA 
Umenie diplomacie, diplomacia umenia 
Tretia časť programového cyklu 
Jeho Excelencia Ladislav Volko, exveľvyslanec Slovenskej republiky v Indii, Jeho 
Excelencia Anton Hykisch, exveľvyslanec Slovenskej republiky v Kanade, Jeho 
Excelencia Milan Resutík, exveľvyslanec Slovenskej republiky v Rumunsku, Kamila 
Magálová, herečka, veľvyslankyňa dobrej vôle Unicef v SR.  
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum, 
Umelecká agentúra ABa 
 
16. 8. 2007 
ŠANSON.cz  -  ŠANSÓN.sk 
Alena Čermáková & Band 
Jedna z najvýraznejších predstaviteliek slo-
venského šansónu 
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratisla-
ve – Multifunkčné kultúrne centrum 
 
  
17. 8. 2007 
ŠANSON.cz  -  ŠANSÓN.sk 
Ester Ko čičková & Lubomír Nohavica 
Šansónový večer enfant terrible českej umeleckej scény 
Usporiadateľ: Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 



 189 

18. 8. 2007 
ŠANSON.cz  -  ŠANSÓN.sk 
Zoro Laurinc so skupinou   
Noblesný klasik slovenskej šansónovej scény 
Hosť: Katarína Feldeková 
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum 
 
19. 8. 2007 
ŠANSON.cz  -  ŠANSÓN.sk 
Světlana Nálepková zpíva Marlene Dietrich 
Blue Angel Memory Band Ji řího Toufara   

 
Populárna česká herečka a speváčka so 
skupinou v pôvabnom programe šansóno-
vých melódií, kostýmov a atmosféry trid-
siatych a štyridsiatych rokov minulého sto-
ročia 
Usporiadateľ: Bratislavské kultúrne a infor-
mačné stredisko 
 
 
 

 
24. 8. 2007 
SALÓN U LISZTA 
Význam a symbolika erbov v živote spolo čnosti 
Štvrtá časť programového cyklu  
Peter Kartous, predseda heraldickej komisie, riaditeľ odboru archívov a registratúr 
Ministerstva vnútra SR, Ladislav Vrteľ, hlavný štátny radca Ministerstva vnútra SR, 
Heraldický register Ministerstva vnútra SR, Igor Tinka, tajomník Heraldického klubu, 
generálny riaditeľ Slovenskej informačnej a marketingo-
vej spoločnosti, Ivan Galamboš, výtvarník-reštaurátor 
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave-
Multifunkčné kultúrne centrum, Umelecká agentúra 
ABa 

 

S E P T E M B E R   2007      
 
10. 9.- 14. 9. 2007 
MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR PRE UČITEĽOV ETIKY 
Amnon Carmi (IL), Daniella Keidar (IL), Henk ten Have (F), Bert Gordijn (NL), Jan 
Helge Solbakk (F) 
Usporiadatelia: Slovenská komisia pre UNESCO pri Ministerstve zahraničných vecí 
Slovenskej republiky, UNESCO, Paríž, Informačné a dokumentačné stredisko 
UNESCO – UKB 
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17. 9. 2007 
SLOVENSKÉ BEZPEČNOSTNÉ FÓRUM 2007 

Odborná konferencia o problematike medzinárod-
nej bezpečnosti pod záštitou Jána Kubiša, ministra 
zahraničných vecí Slovenskej republiky 
Usporiadatelia: Ministerstvo zahraničných vecí Slo-
venskej republiky, Univerzitná knižnica v Bra-
tislave-Depozitná knižnica NATO 
 
 
 
 

 
19. 9. 2007 
ČO JE NOVÉ V OBLASTI  E-KNÍH ? 
Prezentácia sprístupnenia e-kníh 
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave 
 
20. 9. 2007 
GAETANO DONIZETTI: Don Pasquale 
DVD prezentácia opery pre členov Klubu priateľov opery SND 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Klub priateľov opery Slovenského 
národného divadla 
 
21. 9.  2007 
SALÓN U LISZTA 
Architektonické šperky Bratislavy  
Piata časť programového cyklu  
Ing. arch. prof. Štefan Šlachta, PhD, hlavný 
architekt hlavného mesta SR Bratislava, Akad. 
arch. prof. Karol Weisslechner, rektor Vysokej 
školy výtvarných umení v Bratislave, Ing. arch. 
Darina Lalíková, šéfredaktorka časopisu Eurostav 
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista  
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave-
Multifunkčné kultúrne centrum, Umelecká agen-
túra ABa 
 
 
22. 9. 2007 
REŠTAUROVANIE KLÁŠTORNÝCH ZBIEROK 
Diskusia s reštaurátorom Ivanom Galambošom  
Usporiadateľ: S-Tours, s.r.o.  
 
26. 9. 2007 
ROZVOJ PAMÄŤOVÝCH A FONDOVÝCH INŠTITÚCIÍ A OBNOVA ICH 
NÁRODNEJ INFRAŠTRUKTÚRY 
Usporiadateľ: Partnerstvo pre prosperitu 
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27. 9. 2007 
PREZENTÁCIA SYSTÉMU MetaLib 
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave 
 
 
O K T Ó B E R   2 0 0 7   
 
1. 10. 2007 
VÝCHOVA A OBČIANSKA SPOLO ČNOSŤ 
Prednášala: Giuliana Limiti (I), predsedníčka svetovej organizácie pre predškolskú 
výchovu 
Usporiadateľ: Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave  
   
2. 10. 2007 
BJÖRNSTJERNE BJÖRNSON – NÓRSKY OBOR A MEDIÁTOR 
Seminár o živote a diele svetoznámeho nórskeho spisovateľa spojený s prezentáciou 
knihy „B. Björnson: Arne, básne a polemiky“ 
Jeho Excelencia Brit Lövseth, veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva v Slovenskej 
republike, Marit Björnson Barkbu, pravnučka B. Björnsona, Knut Ödegård, prezident 
Akadémie B. Björnsona v nórskom Molde, Martin Humpál, Karlova univerzita, Praha, 
Juraj Kuniak, básnik, viceprezident Slovenského centra PEN-klubu, Katarína 
Motyková, jazykovedkyňa, prekladateľka knihy B. Björnsona, Milan Richter, riaditeľ 
Festivalu Jána Smreka, vydavateľstvo MilaniuM 
Usporiadatelia: Občianske združenie Svetový kongres básnikov, Veľvyslanectvo 
Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike 
 
9. 10.2007  
FACE TO FACE 
Vyhľadávanie informácií o krajinách pôvodu žiadateľov o azyl 
Stretnutie účastníkov medzinárodného kurzu 
Lektori: Reinhold Jawhari (A), Katarína Fajnorová (SK)  
Usporiadatelia: ACCORD Austrian Centre for Country of Origin & Asylum, Research 
and Documentation Austrian Red Cross, Občianske združenie Liga za ľudské práva 
 
9. 10. 2007 
VEČER JIŘÍHO STRÁNSKÉHO  
Stretnutie s významným českým spisovateľom, exprezidentom Českého centra PEN-
klubu. Ukážky z novej knihy „Starec a smrt“  
Moderoval, hral a spieval súčasný prezident Českého centra PEN-klubu, pesničkár a 
šansoniér Jiří Dědeček  
Usporiadatelia: Slovenské centrum PEN-klubu, Veľvyslanectvo Českej republiky 
v Slovenskej republike 
 
10. 10. 2007 
HOLOCAUST, ĽUDSKÉ PRÁVA, NÁSILIE ... 
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave Informačné a dokumentačné 
stredisko UNESCO 
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10. 10. 2007 
VYUŽITIE TERMINOLOGICKEJ DATABÁZY SLOVENSKÉHO NÁROD NÉHO 
KORPUSU V UMELECKOM PREKLADE 
Prednášali : Mária Šimková, Jana Levická 
Usporiadateľ: Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry 
 
11. 10. 2007 
MICHAIL IVANOVIČ GLINKA: RUSLAN A ĽUDMILA (I.) 
DVD prezentácia opery pre členov Klubu priateľov opery SND 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Klub priateľov opery Slovenského 
národného divadla 
 
15. 10. 2007 
LETOM KNIHOVNÍCKYM SVETOM 
Stretnutie s účastníkmi medzinárodných knihovníckych podujatí, prezentácia 
poznatkov, diskusia o aktuálnych knihovníckych témach  
Prednášali: Tibor Trgiňa, generálny riaditeľ UKB, Silvia Stasselová, predsedníčka 
Spolku slovenských knihovníkov, Alojz Androvič, riaditeľ úseku elektronizácie 
a integrácie UKB 
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave 
 
17. 10. 2007 
National Security Table 
ENERGETICKÁ BEZPEČNOSŤ A JEJ DOPAD NA SPOLO ČNOSŤ 
Konferencia spojená s diskusiou 
Usporiadatelia: Euroatlantické centrum, Slovenská atlantická komisia 
 
18. 10. 2007 
TALIANSKE LOKALITY 
zo Zoznamu svetového dedi čstva UNESCO 
Prednášala :  Alexandra Ostertagová 
Usporiadatelia: Univerzita Komenského Bratislava, Univerzitná knižnica v Bratislave - 
Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO.  
 
19. 10. 2007 
SALÓN U LISZTA 
Excelencie svojich profesií 
Šiesta časť programového cyklu 
Pavel Traubner, prednosta I. neurologickej kliniky Lekárskej fakulty UK Bratislava, 
Marián Labuda, člen Činohry Slovenského národného divadla, Juraj Stern, predseda 
Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, Milan Markovič, herec, humorista 
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave-Multifunkčné kultúrne centrum, 
Umelecká agentúra ABa 
 
22. 10. 2007 
National Security Table 
WORKSHOP 
Pracovný seminár 
Usporiadatelia: Euroatlantické centrum, Slovenská atlantická komisia 
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24. 10. - 31.10. 2007 
VYDAVATEĽSTVO BOLCHAZY-CARDUCCI PUBLISHERS 
Výstava. Knižná tvorba Ladislava Bolchazy (USA), vydavateľa slovenského pôvodu 
Usporiadateľ: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 
 
26. 10. 2007 
EROS V BAROKU 
Hudobno-literárne predstavenie s použitím barokovej a renesančnej ľúbostnej 
literatúry 
Katarína Dučaiová (SK)-baroková flauta, Gábor Prehoffer (H)-baroková flauta, Ivana 
Brouková (CZ)-soprán, Andrea Hašková (SK)-čembalo, Michal Matejčík (SK)-harfa, 
Mária Landlová (SK)-umelecký prednes a moderovanie 
Usporiadatelia: Academia Musica Antiqua, Konzervatórium v Bratislave 
Univerzitná knižnica v Bratislave-Hudobný kabinet 
 
30. 10. 2007 
ZASADNUTIE PRACOVNEJ SKUPINY PRE IO IS MK SR 
Usporiadateľ: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

 
 
N O V E M B E R   2007 
 
 
3. 11. - 24. 11. 2007 
VILIAM MALÍK (SK) 
Výstava. Prierez tvorbou súčasného slovenského fotografa 
Usporiadateľ 17. ročníka bratislavského Mesiaca fotografie: Nadácia FoToFo 
  
6. 11. 2007 
BUDOVY A PROSTREDIE 2007 
Medzinárodná konferencia  
Usporiadateľ: Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity 
 
6. 11. 2007  
LEKÁRSKO – LEKÁRNICKÝ SPOLOK GEMERSKEJ ŽUPY Z HISTO RICKÉHO 
A KNIHOVNÍCKEHO POHĽADU 
Interdisciplinárny seminár 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Slovenská akadémia vied-Histo-
rický ústav, Gemersko-malohontské múzeum   
 
7. 11. 2007 
AKO VZNIKALI SLOVENSKÉ SYMBOLY V 19. STORO ČÍ 
Z prednáškového cyklu Slovenské dejiny v 19. storočí 
Prednášal: Dušan Škvarna 
Usporiadateľ: Filozofická fakulta Univerzity Komenského 
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7. 11. 2007 
National Security Table 
CYBER-TERORIZMUS: FAKT ALEBO FIKCIA? 
Konferencia spojená s diskusiou 
Usporiadatelia: Euroatlantické centrum, Slovenská atlantická komisia 
 
8. 11. 2007 
MICHAIL IVANOVIČ GLINKA: RUSLAN A ĽUDMILA (II.) 
DVD prezentácia opery pre členov Klubu priateľov opery SND 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Klub priateľov opery Slovenského 
národného divadla 
 
8. 11. 2007 
ŠKOLSKÁ REFORMA A POTREBY TRHU PRÁCE 
Sociálne diskusné fórum 
Prednášal : Dušan Čaplovič, podpredseda vlády Slovenskej republiky 
Usporiadateľ: Nadácia Friedrich Ebert Stiftung Slovensko  
 
8. 11. 2007 
Balkánske štúdiá  
ETNICKÉ, JAZYKOVÉ A NÁBOŽENSKÉ IDENTITY  
V KRAJINÁCH BÝVALEJ JUHOSLÁVIE  
Vzdelávací seminár 
Prednášal: Heinz Gstrein (CH)  
Usporiadatelia: Nadácia Pontis (SK), Institute for the Danube Region and Central 
Europe (A) 
 
 
12. 11.-18. 11. 2007 
159 zväzková edícia “ECONOMIC HISTORY” 
vydavate ľstva Rotledge Library Edition 
Výstava 
Podujatie sa uskutočnilo v rámci “Európskeho 
týždňa vedy 2007” na Ekonomickej univerzite 
v Bratislave 
Usporiadatelia: Slovenská ekonomická knižnica 
Ekonomickej univerzity v Bratislave, Univerzitná 
knižnica v Bratislave 
 
13. 11. 2007 
Balkánske štúdiá  
NEZÁVISLOSŤ ČIERNEJ HORY  
Vzdelávací seminár 
Prednášal : František Lipka (SK)  
Usporiadatelia:  Nadácia Pontis (SK), Institute for the Danube Region and Central 
Europe (A) 
 
14. 11. 2007 
GLOBAL GATEWAY 
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave 
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14. 11. 2007 
WORKSHOP BRITISH COUNCIL 
Usporiadateľ: British Concil 
 
15. 11. 2007 
PANOVNÍCKE REZIDENCIE 
v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO 
Prednášala: Alžbeta Sopušková 
Usporiadatelia: Univerzita Komenského Bratislava, Univerzitná knižnica v Bratislave - 
Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO 
Podujatie pre poslucháčov Univerzity tretieho veku UK Bratislava a verejnosť 
  
15. 11. 2007 
SLOVENSKO V STREDNEJ EURÓPE 
Z cyklu besied Klubu Nového slova o aktuálnych otázkach súčasnosti 
Hosť: Ján Kubiš, minister zahraničných vecí Slovenskej republiky  
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Klub Nového slova 
 
15. 11. 2007 
FARBY JESENE  
Program žiakov klavírneho a literárno-dramatického oddelenia Základnej umeleckej 
školy na Exnárovej ulici v Bratislave 
Usporiadatelia: ZUŠ, Exnárova ul., Univerzitná knižnica v Bratislave-Hudobný 
kabinet  
 
16. 11.-30. 11. 2007 
CESTA SVETLA 
Výstava víťazných fotografií z rovnomennej súťaže o svete slabozrakých a nevi-
diacich  
Usporiadatelia: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Univerzitná knižnica 
v Bratislave 
 
16. 11. - 17. 11. 2007 
CELOSLOVENSKÁ SÚ ŤAŽ V PÍSANÍ A ČÍTANÍ BRAILLOVHO PÍSMA 
V rámci seminára vystúpili Branislav Mamojka, predseda Únie nevidiacich a slabo-
zrakých Slovenska a František Hasaj, riaditeľ Slovenskej knižnice pre nevidiacich 
Mateja Hrebendu v Levoči.  
Usporiadateľ: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
 
21. 11. 2007 
VYUŽÍVANIE INFORMÁCIÍ VO VEDOMOSTNEJ SPOLO ČNOSTI 
Seminár o teoretických a praktických problémoch uplatnenia knižničnej a informačnej 
vedy na podporu vzdelávania, vedy a výskumu 
Prednášala : Jela Steinerová a ďalší 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Filozofická fakulta Univerzity 
Komenského-Katedra knižničnej a informačnej vedy 
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23. 11. 2007 
SALÓN U LISZTA 
BHS, BIB – oslnivý jas zna čky 
Siedma časť programového cyklu 
Miloš Jurkovič, predseda Festivalového výboru Bratislavských hudobných slávností, 
Dušan Roll, predseda Medzinárodného komitétu Bienále ilustrácii Bratislava, Zuzana 
Jarošová, generálna komisárka Bienále ilustrácii Bratislava, Vladimír Godár, hudobný 
skladateľ. 
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave-Multifunkčné kultúrne centrum, 
Umelecká agentúra ABa 
 
27. 11-30. 11. 2007 
Z TVORBY SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED 2005 – 2006 
Výstava knižných publikácií 
Usporiadatelia: Slovenská akadémia vied, Univerzitná knižnica v Bratislave  
 
27. 11. 2007  
SEMINÁR UNESCO PRE REGIÓN EURÓPA A SEVERNÁ AMERIKA  
Usporiadateľ: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 
 
28. 11. 2007 
ŠKOLSTVO, VÝCHOVA A VZDELÁVANIE NA SLOVENSKU 
NA KONCI 19. A NA ZA ČIATKU 20. STOROČIA 
Vedecká konferencia o problematike dejín školstva na Slovensku 
Usporiadatelia: Ústav informácií a prognóz školstva-Múzeum školstva a pedagogiky, 
Slovenská akadémia vied – Historický ústav, Univerzitná knižnica v Bratislave  
    
28. 11. 2007 
Balkánske štúdiá  
MODERNÁ HISTÓRIA KRAJÍN BÝVALEJ JUHOSLÁVIE 
Vzdelávací seminár 
Prednášala: Irena Ristić (A) 
Usporiadatelia:  Nadácia Pontis (SK), Institute for the Danube Region and Central 
Europe (A). 
 
29. 11. 2007  
SEMINÁR UNESCO PRE REGIÓN EURÓPA A SEVERNÁ AMERIKA  
Usporiadateľ: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 
 
D E C E M B E R  2007 
 
4. 12. 2007 
NARUŠITEL 
Lenka Procházková (CZ) číta zo svojej najnovšej knihy 
Usporiadatelia: Veľvyslanectvo Českej republiky v Slovenskej republike, Univerzitná 
knižnica v Bratislave 
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4. 12. 2007 
Balkánske štúdiá: AKTUÁLNE PROBLÉMY 
ZÁPADNÉHO BALKÁNU - KOSOVO, BOSNA 
A HERCEGOVINA 
Vzdelávací seminár  
Prednášal: František Lipka  
Usporiadatelia:  Nadácia Pontis (SK), Institute for 
the Danube Region and Central Europe (A) 
 
5. - 7. 12. 2007 
OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE – 
ALTERNATÍVA ENERGETIKY 
Vzdelávací kurz pre poslucháčov vysokých škôl a verejnosť o možnostiach využitia 
alternatívnych zdrojov energie pre Bratislavský samosprávny kraj  
Usporiadateľ: Občianske združenie SAB 
 
5. - 15. 12. 2007 
LADISLAV HANUS (1907-1994), apologét kultúry, kultú rnosti, kres ťanstva 
a pluralizmu 
Výstava k stému výročiu narodenia kresťanského mysliteľa, zaradená do kalendára 
kultúrnych výročí UNESCO 2007 
Usporiadatelia: Literárne informačné centrum, Univerzitná knižnica v Bratislave - 
Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO 
 
5. 12. 2007 
JÁN KOLLÁR – PROROK VŠESLOVANSKEJ MYŠLIENKY 
Z prednáškového cyklu Slovenské dejiny v 19. storočí 
Prednášal: Peter Podolan 
Usporiadateľ: Filozofická fakulta Univerzity Komenského 
 
6. 12. 2007 
SOIRÉE PRI PRÍLEŽITOSTI 60. VÝROČIA ZALOŽENIA 
SLOVENSKÉHO EVANJELICKÉHO A.V. CIRKEVNÉHO ZBORU V P RAHE 
Prezentácia knihy Pavla Haluku „Slovenský evanjelický a.v. cirkevný zbor v Prahe“ 
Usporiadateľ: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 
  
10.12. 2007 
DYCHOVÉ NÁSTROJE V POĽSKEJ HUDBE 20. STOROČIA 
Koncert komornej hudby. Účinkovali pedagógovia a študenti Konzervatória v Bra-
tislave 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave-Hudobný kabinet, Poľský inštitút 
v Bratislave, Konzervatórium v Bratislave 
 
11. 12. 2007  
BISKUPSKÉ CHRÁMY A REZIDENCIE 
v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO 
Prednášala: Alexandra Ostertagová 
Usporiadatelia: Univerzita Komenského Bratislava, Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO 
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11. 12. 2007 
Balkánske štúdiá  
PERSPEKTÍVY EKONOMICKÉHO ROZVOJA 
A INVESTÍCIÍ NA ZÁPADNOM BALKÁNE 
Vzdelávací seminár 
Prednášal Vladimir Gligorov (A)  
Usporiadatelia: Nadácia Pontis (SK), Institute for the Danube Region and Central 
Europe (A) 
 
13. 12. 2007 
RICHARD STRAUSS: SALOMÉ 
DVD prezentácia opery pre členov Klubu priateľov opery SND 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Klub priateľov opery Slovenského 
národného divadla 
 
13.12. 2007 
VIANOČNÝ KONCERT 
Účinkovali pedagógovia a študenti Konzervatória v Bratislave 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave-Hudobný kabinet, Konzervatórium 
v Bratislave 
 
14. 12.  
SALÓN U LISZTA 
Pokoj ľuďom dobrej vôle 
Ôsma časť programového cyklu 
Jeho Excelencia Henryk Józef Nowacki, apoštolský nuncius v Slovenskej republike, 
Milan Rúfus, básnik, Jeho Excelencia Marián Servátka, poradca prezidenta 
Slovenskej republiky, exveľvyslanec Slovenskej republiky v Poľskej republike, 
Litovskej republike, pri Svätej stolici a Zvrchovanom ráde maltézskych rytierov, 
Darina Laščiaková, interpretka ľudových piesní 
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum, 
Umelecká agentúra ABa 
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