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Hlavné činnosti
Univerzitná knižnica v Bratislave je vrcholná kultúrna, informačná, vedecká a
vzdelávacia inštitúcia v oblasti knižničnej činnosti. Je univerzálnou štátnou vedeckou
knižnicou s celoslovenskou pôsobnosťou.
Knižnica je štátna rozpočtová organizácia príjmami a výdavkami napojená na
rozpočet prostredníctvom kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktoré je
jej zriaďovateľom.
Knižnica realizuje v rámci svojej pôsobnosti koordinačné, štatistické, vzdelávacie, odbornoporadenské a metodické úlohy pre knižnice v Slovenskej republike.
Plní úlohy 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 dokumentov,
miesto integrácie a koordinácie informačných systémov a register v oblasti
kultúry,
multifukčné kultúrne centrum.
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2.2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE
Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB) 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 2008.
Svoje služby poskytuje širokému a rôznorodému spektru používateľov, čo
ovplyvňuje jej akvizičnú politiku a rozmanitosť poskytovaných knižnično-informačných služieb.
Knižnica v rámci svojho poslania, ako predmet hlavnej činnosti, plní všetky
úlohy, ktorými je poverená na základe zriaďovacej listiny, zákona č. 183/2000 Z.z.
o knižniciach, o doplnení zákona SNR č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z.z. o Matici slovenskej a plánu
prioritných úloh a činností na bežný rok.
Ďalej:
 zabezpečuje slobodný prístup k informáciám a poznatkom šíreným na všetkých nosičoch,
 uspokojuje kultúrne, informačné, vedecko-výskumné a vzdelávacie potreby
občanov,
 vytvára informačnú a vedomostnú štruktúru pre celoživotné vzdelávanie,
 zabezpečuje sprístupňovanie, ochranu a uchovávanie kultúrneho dedičstva,
poskytuje príležitosti na aktívne využívanie voľného času.
Knižničný fond predstavuje viac ako 2 520 000 dokumentov v klasickej
a elektronickej podobe. Dokumenty knižnica získava na základe zákona č. 535/2003
Z.z. o povinných výtlačkoch, domácou a zahraničnou kúpou, darmi a prostredníctvom medzinárodnej výmeny.
Knižnica je multikultúrnym, multifunkčným, moderným knižnično-informačným
centrom napojeným na sieť európskych a mimoeurópskych knižníc. Používateľom je
k dispozícií 11 špecializovaných študovní a pracovísk. Knižnica ročne realizuje
873 513 výpožičiek (bez MVS) a navštívi ju 211 812 návštevníkov, (z toho 14 500
návštevníkov spoločensko-kultúrnych a vzdelávacích podujatí).
Svoje odborné činnosti prezentuje knižnica realizovaním konferencií, seminárov, prednášok, koncertov, výstav a vydávaním edičných titulov, publikačnou
činnosťou v rôznych odborných časopisoch, spoluprácou s médiami a pod.

Prioritné úlohy
1.1. Aktívne sa podieľať na nových verziách automatizovaného knižničnoinformačného systému Virtua 48 a prechode databáz clas 05 do clas 1 v konzorcionálnej verzii systému.
1.2. Zabezpečiť pre čitateľov knižnice informačné zdroje v optimálnom množstve a
postupne sa priblížiť v doplňovaní fondov k vyspelým európskym krajinám.
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1.3. Rozvíjať spoluprácu so slovenskými a zahraničnými knižnicami v intenciách
štátnej kultúrnej politiky SR.
1.4. Rozvíjať spoluprácu s knižnicami pri tvorbe súborného katalógu periodík a
aktívne skvalitňovať úroveň kooperatívnej katalogizácie periodík.
1.5. Zvyšovať úroveň služieb – digitalizácia na objednávku a uviesť do rutinnej
prevádzky projekt pre nevidiacich.
1.6. Realizovať a rozvíjať kultúrne styky so zahraničnými knižnicami v rámci
medzinárodných profesionálnych združení, medzinárodných kultúrnych
dohôd, regionálnych iniciatív a bilaterálnych dohôd.
1.7. Aktívne spolupracovať na programoch EU, projekte Michael Plus a na realizácii národného portálu digitalizácie zbierok z oblasti kultúrneho dedičstva.
1.8. Pripraviť podklady pre riešenie likvidácie skladu na Továrenskej 11 a presťahovania fondu do nových skladových priestorov v súvislosti so zmenou
územného plánu výstavby.
1.9. Zabezpečiť a optimalizovať prevádzku knižnično-informačného systému
UKB:
 úplná prevádzka spracovateľskej linky periodík UKB,
 riešenie prepojenia naskenovaného katalógu periodík z online katalógu
UKB.
1.10. Poskytovať informácie, týkajúce sa úloh knižníc vo vedomostnej spoločnosti, ktoré vychádzajú z politických a profesionálnych odporúčaní
UNESCO a iných medzinárodných organizácií.
1.11. Spracovať ucelenú stratégiu konzervácie a záchrany dokumentov 19. - 20.
storočia na krehkom papieri.

Aktivity podľa požiadaviek MK SR
Vedenie UKB venuje veľkú pozornosť plneniu úloh v ekonomickej ako aj
personálnej oblasti.
Vypracovávali sa správy o plnení vládnych programov v podmienkach Univerzitnej knižnice v Bratislave, ktoré sú podrobnejšie uvedené v kapitole 7.7.
Iné činnosti boli zamerané na štatistické výkazy, ako: KULT 10 – 01, štatistický
výkaz o neperiodických publikáciách a periodickej tlačí za rok 2007 a štatistiku
výkonov UKB za rok 2008.
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Strednodobý výhľad organizácie
Strednodobé úlohy organizácie vyplývajú najmä zo Stratégie slovenského
knihovníctva na roky 2007 – 2013, programového vyhlásenia vlády a úloh rozpracovaných pre oblasť kultúry MK SR na roky 2007 – 2010 a strategických úloh
jednotlivých odborných útvarov Univerzitnej knižnice v Bratislave.
Pri strednodobom rozvoji sa bude dôraz klásť najmä na tieto oblasti:
I.

Výskumné úlohy a projektové úlohy
Príprava projektu na rozpracovanie novej úlohy Bibliografia výročných
školských správ z územia Slovenska za roky 1851 – 1917 /rok 2011/
/výstup= e-verzia a tlačová verzia/.
Bibliografia almanachov, ročeniek a zborníkov na Slovensku za roky 1701 –
1918 /výstup – súpisová časť = tlačová verzia a výstup – rozpisová časť ako
e – verzia/.
Bibliografia článkov zo slovenských a inorečových výročných správ škôl za šk.
r. 1918/19 –1952/53 /výstup = e – verzia/.
Bibliografické spracovanie tlačí 16. storočia vo fondoch Univerzitnej knižnice
v Bratislave.
Príprava koncepcie retrospektívneho spravovania periodík z fondov vedeckých
knižníc do súborného katalógu periodík.

II.

Digitalizácia
Digitalizácia historických periodík vydávaných na našom území v nemeckom
jazyku (Pressburger Zeitung, Pressburger Deutsche Zeitung atď.).
Vylepšenie služby elektronického zasielania dokumentov (EDO) a jej rozšírenie
pre celé Slovensko s možnosťou elektronickej platby.
Poskytovanie služby EOD s neskoršou implementáciou doplnkovej služby POD
(tlač na požiadanie).
Digitalizácia Bašagičovej zbierky Islamských rukopisov začlenenej do Pamäti
sveta UNESCO.

III.

Tvorba databáz a automatizovaných katalógov
Realizácia redakcie elektronického generálneho katalógu.
Úprava a sprístupnenie kartotéky – rozpis slovenských a inorečových tlačí za
roky 1701 – 1965 používateľom.
Príprava odborných podujatí pre knižnice spolupracujúce na tvorbe súborného
katalógu periodík vrátane metodických materiálov a príručiek o tvorbe dát v súbornom katalógu periodík.
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IV. Ochrana fondov
V zmysle zákona realizovať priebežnú revíziu knižničných fondov a čiastkové
revízie v presunutých častiach fondov.
Vybudovať nový depozitný sklad mimo areálu UKB a realizovať zmeny
v organizácii knižničných fondov (zabezpečiť presuny, najmä knižničné fondy
z depozitu na Továrenskej a z Nebojsi).
V.

Knižnično-informačný systém
Uskutočnenie prieskumu spokojnosti čitateľov UKB s poskytovanými službami
a hodnotenie ich úrovne.

Personálny plán na rok 2008 a jeho plnenie
Plán počtu zamestnancov UKB na rok 2009 vychádza z pôvodného stavu
v roku 2008, čo predstavuje 243 zamestnancov na plný pracovný úväzok. Tento je
uvedený aj v záverečnej analytickej správe projektu „Vykonanie procesného
a profesného auditu v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR“, ktorú
vypracoval projektový tím spoločnosti Centire, s. r.o. V nadväznosti na nové úlohy
a odborné činnosti sa predpokladajú v roku 2009 určité zmeny v organizačnej
štruktúre UKB.
Nevyhnutné bude osobitnú pozornosť venovať skvalitňovaniu pracovných
podmienok pre zamestnancov a zabezpečovať podmienky na ich odborný rast na
všetkých pracovných pozíciách v záujme plnenia hlavnej úlohy, skvalitňovania
a poskytovania moderných knižničných, informačných a kultúrno-vzdelávacích
služieb pre širokú verejnosť. Naďalej sa budú vytvárať podmienky na zvyšovanie
odbornosti a kvalifikácie formou účasti pracovníkov na školeniach, odborných seminároch a podujatiach.
Vzhľadom na vysokú fluktuáciu i v budúcnosti zostáva jednou z najdôležitejších úloh v oblasti ľudských zdrojov stabilizácia zamestnancov.
V spolupráci s oddelením metodiky sa budeme podieľať na adaptačnom
procese nových pracovníkov.
V roku 2009 v spolupráci s referátom BOZP, PO zabezpečíme činnosť
pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov UKB v súlade so zákonom č.
124/2006 z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v nadväznosti na zákon č. 309/2007 z.z. a § 30 zákona č.
355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zmysle zákona č. 124/2006
Z.z. v znení neskorších predpisov sa vykoná v roku 2009 pre určených zamestnancov školenie odborným zdravotným pracovníkom o poskytovaní prvej
pomoci. V spolupráci s bezpečnostnotechnickou službou, pracovnou zdravotnou
službou a odborovou organizáciou vykonáme verejnú previerku všetkých objektov
a pracovísk UKB.
Na základe zákona č. 474/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov, sa od 1. januára 2009 zvýšia stupnice
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platových taríf pre odborné knihovnícke funkcie, kultúrno-vzdelávacích pracovníkov
o 5% a ostatných zamestnancov o 7 %.
V rámci sociálnej starostlivosti o zamestnancov sa v roku 2009 zvýši cena
stravného lístku o 10,42 Sk (0,35 €) z 89 Sk ( 2,95 €) na 99,42 Sk (3,30 €).

Plán príjmov na rok 2009
a strednodobý rozpočtový výhľad na roky 2010 – 2011
Na základe rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2009
príjmy pre našu organizáciu predstavujú sumu 146 053 EUR (4 400 tis. Sk).
Rozpočet príjmov na rok 2009 podľa jednotlivých rozpočtových položiek je rozdelený
nasledovne:
(v EUR)
Číslo rozpočtovej
položky

Názov
rozpočtovej položky

Rozpočet
príjmov
na rok 2009

Príjmy z prenajatých budov, priestorov a
objektov
Poplatky za porušenie predpisov (pokuty,
stratené diela nedodržanie výpožičnej
lehoty
Platby z predaja služieb (registrácia
čitateľov, reprografické služby, príjmy
z MVS a MMVS)
Príjmy z dobropisov

212003
222003

223001
292012

13 277
18 257

111 200
3 319

Spolu:

146 053

V rokoch 2010 a 2011 očakávame plnenie plánu príjmov na tej istej úrovni.

Rozpočet bežných výdavkov na rok 2009
a strednodobý rozpočtový výhľad na roky 2010 – 2011

Na základe rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2009
bežné výdavky rozpočtujeme sumou 4 471 022 EUR (134 694 tis. Sk). Rozpočet
bežných výdavkov na rok 2009 podľa jednotlivých rozpočtových položiek je
rozdelený nasledovne:
(v EUR)
Číslo rozpočtovej
položky

Názov
rozpočtovej položky

610
620
630
640
600

Mzdy,platy, služ. príjmy, OOV
Poistné a prísp. do poisťovní
Tovary a služby
Bežné transfery
spolu
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Rozpočet
bežných
výdavkov
na rok 2009
1 765 518
617 041
2 045 809
42 654
4 471 022

Mzdové prostriedky sú určené záväzným ukazovateľom pre 243 zamestnancov
sumou 1 765 518 EUR. Najvyššie čerpanie očakávame na položke 630 – Tovary
a služby, ktorá je rozpočtovaná podľa podpoložiek nasledovne:
(v EUR)
Číslo rozpočtovej
podpoložky
631
632
633
634
635
636
637
630

Názov
rozpočtovej podpoložky
Cestovné náhrady
Energie, voda, komunikácie
Materiál
Dopravné
Rutinná a štandardná údržba
Nájomné za prenájom
Služby
Tovary a služby spolu

Rozpočet
na rok 2009
33 194
398 327
491 271
19 916
165 970
996
936 135
2 045 809

Na rok 2009 do rozpočtu našej organizácie neboli pridelené finančné prostriedky na
kapitálové výdavky.
V rokoch 2010 a 2011 predpokladáme potrebu finančných prostriedkov približne na
podobnej úrovni so zohľadnením miery inflácie.
Okrem záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2009 UKB požiadala MK
SR o schválenie nasledovných prioritných projektov podľa jednotlivých oblastí:
- podpora kultúrnych aktivít PO a RO:
1. Sanačné a rekonštrukčné práce na severozápadnom múre budovy UKB na
Michalskej ul. – 100 000 EUR – kapitálový výdavok
2. Klimatizácia knižničných skladov UKB – 498 000 EUR – kapitálový výdavok
3. Výmena núdzového osvetlenia, kamerového kontrolného a snímacieho systému
a výmena vložkového a zámkového systému v priestoroch objektu UKB na
Klariskej 3-5 – 64 000 EUR – kapitálový výdavok
4. 90 rokov UKB – 17 000 EUR – bežný výdavok
5. Výstavný systém „Výstavná sieň Ľudovíta Štúra“ – 40 000 EUR – kapitálový
výdavok
6. Zariadenia a komponenty pre činnosť produkcie kultúrnych a odborných podujatí –
30 000 EUR – kapitálový výdavok
7. Nové osvetlenie „Lisztov pavilón“ – 17 000 EUR – kapitálový výdavok
8. Interiérové vertikálne žalúzie – 10 000 EUR – kapitálový výdavok
9. Úprava vstupných priestorov na prízemí hlavného objektu UKB na Michalskej 1 –
82 400 EUR – kapitálový výdavok
- prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí
1. European Library Automation Group – medzinárodná konferencia o aplikácii
informačných technológií v knižniciach a dokumentačných centrách – 17 400
EUR – bežný výdavok
2. Digitálne fórum Stredná a Východná Európa – 30 000 EUR – bežný výdavok
3. Slovenské bezpečnostné fórum – odborná konferencia spojená s výstavou „Päť
rokov Depozitnej knižnice NATO“ a „NATO včera a dnes“- 5 500 EUR –
bežný výdavok
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4. Slovenská knižnica v Národnej knižnici Českej republiky – 18 200 EUR –
bežný výdavok
5. MICHAEL PLUS – 32 198 EUR – bežný výdavok
6. Kultúrny profil Slovenska – 50 289 EUR – bežný výdavok
- projekt akvizície knižničných fondov
1. Nové informačné zdroje v UKB- 100 000 EUR – bežný výdavok
- stratégia rozvoja slovenského knihovníctva
1. Rozvoj e-služieb v oblasti kultúry (virtuálny prezentačný systém, elektronická kniha
na objednávku, systém na zasielanie dokumentov) – 60 000 EUR – bežný
výdavok, 220 000 EUR – kapitálový výdavok
2. Prieskum spokojnosti čitateľov UKB s poskytovanými službami a hodnotenie ich
úrovne – 16 600 EUR – bežný výdavok
3. Salón u Liszta – 14 000 EUR – bežný výdavok
4. Webdepozit – 1 361 EUR – kapitálový výdavok
5. Depozit archivačných médií – 840 000 EUR – kapitálový výdavok
6. Nákup zariadení pre knižnú väzbu – 19 000 EUR – kapitálový výdavok.

3.3. CHARAKTERISTIKA KONTRAKTU ORGANIZÁCIE
S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO PLNENIE
Organizácia nemala na rok 2008 uzavretý kontrakt s Ministerstvom kultúry SR.

4.4. ČINNOSTI/ PRODUKTY ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY
Organizácia a riadenie
Úlohou manažmentu knižnice bolo zabezpečovať plynulé plnenie úloh
v súlade s jej poslaním, funkciami a plánom činnosti. Veľká pozornosť bola venovaná
prezentácii knižnice na verejnosti, akvizícii fondov, rozšíreniu knižničných služieb,
zefektívneniu pracovných postupov, domácej a zahraničnej spolupráci, aktívnej
účasti na riešení projektov.
Proces riadenia sa uskutočňoval prostredníctvom pravidelných porád vedenia,
úsekov knižnice, zasadnutí komisií a operatívnych porád.
Aj v roku 2008 knižnica realizovala činnosti a aktivity, spojené s profesným
a procesným auditom, ktorý uskutočnila firma Centire na základe rozhodnutia
Ministerstva kultúry SR. Zodpovední pracovníci sa zúčastňovali školení, pre firmu
Centire sa pripravovali podklady a dokumenty, vypĺňali sa dotazníky a prebiehali
konzultácie a pripomienkovanie materiálov.
Na zabezpečenie kvality pracovných postupov, pracovno-právnych vzťahov
a vzťahov medzi knižnicou a používateľmi boli vypracované interné materiály ako:
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Smernice:
Smernica č. 1/2008 o služobných mobilných telefónoch a telekomunikačných
službách v Univerzitnej knižnici v Bratislave
Dodatok č. 1 k Smernici č. 1/2008 o služobných mobilných telefónoch a
telekomunikačných službách v Univerzitnej knižnici v Bratislave
Dodatok č. 2 k Smernici č. 1/2008 o služobných mobilných telefónoch a
telekomunikačných službách v Univerzitnej knižnici v Bratislave
Dodatok č. 3 k Smernici č. 1/2008 o služobných mobilných telefónoch a
telekomunikačných službách v Univerzitnej knižnici v Bratislave
Smernica č. 2/2008 o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné
účely Univerzitnej knižnice v Bratislave
Smernica č. 3/2008 Prevádzkový poriadok a zásady publikovania na webových
stránkach Univerzitnej knižnice v Bratislave
Bezpečnostná smernica na ochranu osobných údajov
Smernica č. 4/2008 o ochrane majetku štátu v správe UKB
Smernica č. 5/2008 na bezpečné prevádzkovanie, vykonávanie kontrol, údržby a
obsluhy elektrických zariadení na pracoviskách UKB v zmysle vyhlášky MV SR
č. 605/2007 Z. z. o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti pri prevádzkovaní
elektrických zariadení.
Príkazy:
Príkaz GR č. 1/2008 na usporiadanie inventarizačných rozdielov
Príkaz GR č. 2/2008 na zriadenie protipožiarnych hliadok právnickej osoby pre
jednotlivé objekty UKB
Príkaz GR č. 3/2008 na vykonanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok
právnickej osoby pre všetky objekty UKB
Príkaz GR č. 4/2008 k vykonaniu skríningového vyšetrenia očí a zraku odborným
očným lekárom
Príkaz GR č. 5/2008 na zriadenie osobných účtov zamestnancov UKB – interných,
externých
Príkaz GR č. 6/2008 na vykonanie odbornej inštruktáže k vyplňovaniu dotazníkov k
vypracovaniu "Písomného dokumentu o posúdení rizík pre všetky pracovné profesie
zamestnancov UKB"
Príkaz GR č. 7/2008 na vykonanie komplexnej inventarizácie majetku organizácie
Pokyn:
Interný pokyn č. 1/2008 k metodike účtovania na konsolidáciu údajov a výkazov za
verejný sektor
V rámci riadenia zohráva dôležitú úlohu vnútorná kontrolná činnosť, ktorá bola
zameraná na zisťovanie súladu so všeobecne záväznými predpismi, schválenými
limitmi, s uzatvorenými zmluvami alebo inými rozhodnutiami o nakladaní s verejnými
prostriedkami.
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Vykonané boli tieto kontroly :
 kontrola zákaziek s nízkou hodnotou v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 kontrola dodržiavania zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov,
 kontrola plnenia knižničného zákona NR SR 183/2000 Z. z. o knižniciach
(evidencia, revízia a vyraďovanie knižničných fondov),
 kontrola dodržiavania limitov na telefónne hovory z pevných liniek,
 kontrola dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
uzatvorených v roku 2008,
 následná finančná kontrola poskytnutých prostriedkov programu EÚ e-TEN
C 518635 „E-book on Demand“ – Elektronická kniha na objednávku po
ukončení projektu,
 následná finančná kontrola poskytnutého grantu od Nadácie VÚB
a prostriedkov určených pre NATO.
V roku 2008 bola v organizácii vykonaná jedna vonkajšia kontrola. V dňoch
16. a 17. júna 2008 kpt. Beáta Janátová z Okresného riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru v Bratislave vykonala v UKB následnú kontrolu v súlade s § 25
ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov.
Účelom následnej protipožiarnej kontroly bolo v súlade s § 38 ods. 4 vyhlášky
Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení vyhl. MV SR
č. 591/2005 Z. z. preveriť splnenie opatrení, uložených pri komplexnej protipožiarnej
kontrole, vykonanej v UKB v dňoch 18. – 26. 7. 2007.
Opatrenia uložené pri uvedenej protipožiarnej kontrole boli splnené. Pri dvoch
opatreniach nedostatky boli odstránené iba čiastočne, sú uvedené v zápisnici č.
ORHZ – 2096-1/2008. Nový termín odstránenia nedostatkov bol k 30. 9. 2008 a bol
dodržaný.
Naďalej zostáva povinnosť UKB predložiť doklad o súhlase s vykonaním
zmien od príslušného stavebného úradu ako príslušného orgánu štátnej správy
v objekte Továrenská č. 1. Priebežne sa plní odporúčaná úloha zo zápisnice ORHZ
– 2096 – 1/2008 zo dňa 17. 6. 2008 (výťah v skladoch v objekte Ventúrska).
V oblasti PO bolo v priebehu roka 2008 vykonaných niekoľko opatrení na
zabezpečenie ochrany pred požiarmi.
V marci bola vykonaná odborná príprava členov protipožiarnych hliadok právnickej
osoby pre všetky objekty UKB. V rámci odbornej prípravy, s cieľom preverenia
pripravenosti členov protipožiarnych hliadok, bol vo všetkých objektoch vykonaný
cvičný požiarny poplach. Pri poplachu bolo zistené že členovia protipožiarnych
hliadok situáciu zvládli na požadovanej úrovni. Činnosť zodpovedala požiadavkám
vyplývajúcim z interných predpisov UKB. Možno konštatovať, že previerkou účinnosti
a aktuálnosti opatrení uvedených v požiarno-poplachových smerniciach bolo zistené,
že tieto zodpovedajú podmienkam pre dané objekty.
Počas celého roka boli vo všetkých priestoroch a objektoch vykonávané
kontroly prenosných hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z.
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a kontroly o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov v zmysle vyhlášky
MV SR č. 699/2004 Z.z.
Technička požiarnej ochrany pravidelne v trojmesačných intervaloch vykonávala preventívne protipožiarne prehliadky so zameraním na zisťovanie nedostatkov,
ktoré by mohli zapríčiniť vznik požiarov v objektoch UKB.
Aj v sledovanom období boli z oblasti požiarnej ochrany priebežne zaškoľovaní všetci novoprijatí zamestnanci, ako aj novoprijatí zamestnanci bezpečnostnej
strážnej služby, ktorí zabezpečujú ochranu pred požiarmi v pracovnej dobe i
v mimopracovnom čase. V zmysle vyhlášky MV SR č. 285/2001 Z. z., ktorou sa
určujú vlastnosti požiarnych uzáverov, podmienky ich prevádzkovania a
zabezpečenia pravidelnej kontroly boli vykonávané kontroly, v stanovených
termínoch.
V priebehu roka sa sledovala novovznikajúca platná legislatíva, ktorá bola
doplňovaná do spracovaných interných predpisov UKB.
V rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci boli zabezpečované tieto
úlohy:
 zaškolenie všetkých novoprijatých zamestnancov UKB,
 spolupráca s pracovnou zdravotnou službou BOZPO, s.r.o. Prievidza (podpísaná v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci v mesiaci február),
 zabezpečenie skríningového vyšetrenia očí a zraku zamestnancov, ktorí
pracujú so zobrazovacími jednotkami,
 vykonanie vstupného auditu jednotlivých pracovísk s identifikáciou, analýzou a
hodnotením rizika, s identifikáciou zdravotných rizík. Zo záverov auditu je
vypracovaný podrobný "Protokol o vstupnej pracovno-zdravotnej obhliadke
pracoviska". Sú v ňom vyhodnotené všetky oblasti v súlade s platnou
legislatívou z oblasti BOZP. Boli prijaté opatrenia na odstránenie niektorých
nedostatkov, ktoré boli zistené počas auditu.
UKB počas celého roka úzko spolupracovala so zdravotnou pracovnou
službou aj pri vykonávaní vstupných lekárskych preventívnych prehliadok pre
novoprijatých zamestnancov.

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,
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 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, PO a CO,
 organizovanie vedeckých, kultúrno-výchovných, vzdelávacích spoločenských
podujatí a výstav.
Sprístupňovanie informácií
Na webovej stránke knižnice sa nachádzajú tri formuláre na získanie
informácií. Je to formulár, ktorý vypĺňa záujemca o informáciu v zmysle zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ďalej formulár pod názvom Napíšte nám vašu otázku, pripomienku a nápad
a tretí formulár, Otázky a odpovede, je určený otázkam týkajúcim sa prevádzky
knižnice. Súčasne je vystavená aj služba Spýtajte sa vašej knižnice a súbor
odpovedí na najčastejšie otázky (FAQ). Cieľom služby je poskytnúť záujemcovi,
používateľovi, čitateľovi knižnice možnosť zaslať svoju otázku na jedno miesto
a zaručiť mu kvalifikovanú odpoveď. Za odpovede sú zodpovední zamestnanci
služieb, ktorí majú skúsenosti s elektronickými referenčnými službami, s vyhľadávaním informácií, majú prístup k novým databázam alebo sa pokúsia nájsť taký
informačný zdroj, v ktorom sa môže nájsť odpoveď, resp. dať kontakt na odborníka,
ktorý vie na otázku kvalifikovane odpovedať. Knižnica garantuje, že žiadateľ dostane
odpoveď alebo vyjadrenie mu bude doručené do 48 hodín. Programy typu „Pýtajte sa
knižnice“ slúžia aj návštevníkom webových stránok, ktorí nie sú čitateľmi knižnice.
Z tejto adresy je prístup do ďalšieho webového sídla http://univerzitna.kniznica.info,
ktoré je budované v duchu modelu Web 2.0 a Knižnica 2.0.

Služby knižnice
Knižničné služby sú konečným produktom knihovníckych procesov – získavania, spracovania, správy a ochrany dokumentov. Ich úroveň a kvalita závisia nielen
od personálneho zabezpečenia, kompetencií zamestnancov knižnice, ich špecializácie, vzdelania, schopností a pod., ale aj od materiálno-technickej úrovne knižnice
a informačných technológií.
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Knižnica ponúka tradičné, ale aj nové – online, virtuálne a digitálne služby.
Nové technológie a pracovné postupy sú v duchu svetových trendov, niektoré sú na
úrovni porovnateľnej so zahraničím a inšpiratívne aj pre iné slovenské knižnice. Preto
aj prioritné úlohy knižnice na
rok 2008 boli zamerané na
zabezpečenie, resp. zvýšenie
úrovne
zlepšenie
kvavality všetkých služieb,
najmä
moderných,
tzv.
transformovaných služieb –
online, virtuálnych a digitálnych.

Výpožičné služby
Výpožičné služby patria k základným službám knižnice pri sprístupňovaní
dokumentov. Organizácia výpožičných služieb v UKB, ktorá sa osvedčila, sa nemenila. Výpožičné služby sú však kvalitatívne na vyššej úrovni. Čitateľ dostane objednané dokumenty rýchlejšie aj vďaka novým technológiám a pracovným postupom, ku
ktorým UKB pristúpila v roku 2007 a 2008. Naskenované lístkové katalógy – generálny menný katalóg a katalóg periodík, prístupné na webovej stránke knižnice
s elektronickou žiadankou, ponúkajú čitateľom iný komfort ako klasické katalógy.
V priebehu roku sa výpožičky z knižničných skladov vybavovali v pravidelných
časových intervaloch, dokumenty sú pripravené spravidla do dvoch hodín.
Knihy, získané formou kúpy, daru a výmeny
v rokoch 2003 až 2008 si
mohli čitatelia vyhľadať sami
vo voľnom výbere na 2. poschodí knižnice. V roku 2008
sa doplnil o 3 919 knižničných jednotiek. Súčasne sa
dokumenty, ktoré knižnica
získala v roku 2001 a 2002,
vrátili do skladu.
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Absenčné výpožičné služby
Počas celého roka 2008 sa zjednocovali a skvalitňovali pracovné postupy
v knižničnom systéme Virtua. Pokračovalo sa vo vystavovaní preukazov MVS do
jednotlivých knižníc na Slovensku. V roku 2008 sa zaregistrovalo 29 knižníc, spolu je
zo 49 knižníc, ktoré si objednávajú dokumenty s vlastnými preukazmi.
Jednou z prioritných úloh knižnice na rok 2008 bol hladký prechod na euro
a vybudovanie centrálnej pokladne. Od 1. júla boli v cenníku služieb a poplatkov UKB
ceny zobrazované duálne.
Na centrálnu pokladňu sa vyhradilo miesto v priestoroch registrácie čitateľov,
aby bola pokladňa prístupná pre čitateľov z vonkajších aj vnútorných priestorov
knižnice. Od 1. septembra sa prešlo na systém softwérovej pokladne. Predpokladá
sa, že centrálna pokladňa bude okrem bežných poplatkov (registrácia čitateľov,
prolongácia, pokuty) jediným miestom, kde bude možné platiť za všetky platené
služby a to systémom čitateľského konta. V decembri sa nainštaloval v priestoroch
pokladne POS terminál.
V priebehu roka sa zaregistrovalo 7 419 nových čitateľov a 15 690 čitateľov si
členstvo prolongovalo. Spolu má knižnica 24 572 registrovaných čitateľov.
Absenčné výpožičky v rokoch 2007-2008

Absenčné výpožičky spolu
Absenčné výpožičky
Prolongované výpožičky
Absenčné výpožičky 7-dňové
Absenčné výpožičky 7-dňové – prolongované

2008
167 915
99 309
64 758
1 821
2 027

2007
154 238
93 790
57 199
1 668
1 581

Výpožičky, ktoré sa nevrátili v určenom termíne, sa priebežne upomínali. Prvá
a druhá upomienka sa čitateľom posielala e-mailom, tým, ktorí nemajú e-mailovú
adresu, sa upomienky posielali klasickou poštou. Ďalej nasledovali riaditeľské výzvy
a pokusy o zmier. Čitatelia dostávajú mailovú správu, ktorá ich upozorňuje na skoré
ukončenie výpožičnej lehoty a možnosť predĺženia výpožičky. Oproti predchádzajúcim rokom sa takto podarilo znížiť počet upomienok a zefektívniť kolobeh
výpožičiek. Pred poslaním riaditeľskej výzvy sa čitateľom posiela e-mailová výzva
a telefonuje sa im. V roku 2008 sa poslali riaditeľské výzvy v počte 511 na 858
zväzkov, z toho 62 nevrátených zväzkov, 166 pokusov o zmier na 276 zväzkov.
Súčasne sa pripravilo 22 návrhov na vydanie platobného rozkazu na súdne
vymáhanie na 40 nevrátených dokumentov.
Čitateľom sa určovali náhrady za stratené vypožičané dokumenty podľa zásad
knižničného poriadku UKB. Pokračovalo sa v odpisoch vypožičaných kníh bez
náhrady, pripravili sa návrhy na odpis bez náhrad, na finančné náhrady a náhrady
inými dielami.
Prezenčné výpožičné služby
Prezenčné výpožičky zo skladov UKB sa poskytujú na dvoch miestach. Knihy
na prezenčné štúdium si čitatelia požičiavajú na 1. poschodí, viazané periodiká pri
pulte na 2. poschodí.
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Všetky objednané dokumenty zo skladov prichádzali na pracovisko na
2. poschodí „viazané periodiká“ a tu sa triedili na absenčné a prezenčné výpožičky.
Podľa pracovného postupu sa overovalo, či sú dokumenty opatrené bezpečnostným
kódom, spracované v elektronickom katalógu, majú čiarový kód a je pripísaná
jednotka v holdingoch. Knihy, ktoré boli objednané cez naskenované katalógy, ktoré
nemali záznam v Opac-u, ktorým chýbal čiarový kód a pod., sa pred vlastným
požičaním presunuli na ďalšie spracovanie. V roku 2008 sa na pracovisku overilo
takmer 35 tisíc dokumentov a tretina z nich sa zabezpečila bezpečnostným kódom.
Pri pulte „prezenčné výpožičky“ sa spracovávali dokumenty určené do voľného
výberu a tlačili sa tu tzv. druhé signatúry.
Čitatelia si podali 134 159 elektronických žiadaniek na absenčné a prezenčné
výpožičky kníh, 6 808 žiadaniek z naskenovaných lístkových katalógov, 510 papierových žiadaniek na prezenčné výpožičky kníh a 14 947 žiadaniek na viazané
periodiká.
V roku 2008 sa prezenčne požičalo 34 295 kníh, vybavilo 17 287 zväzkov
viazaných periodík, nevybavených žiadaniek bolo 1 144.
Študovne a kabinety
Študovne a kabinety UKB sa nachádzajú v budovách na Ventúrskej, Michalskej a Klariskej ulici.
Vo voľnom výbere na 1. a 2. poschodí Ventúrskej ulice sa študujú dokumenty, ktoré sa požičajú zo skladov, možno tu však študovať aj dokumenty z príručných knižníc a zo zahraničných knižníc – zbierok INFO USA, z Rakúskej
knižnice, z Centra ruských štúdií, z Mamateyovej zbierky a z Britského centra. Knihy
zo zahraničných knižníc sa mohli požičať aj absenčne formou krátkej 7-dňovej
výpožičky. Výnimku tvoril fond knižnice Britského centra, tu bola výpožičná lehota na
absenčnú výpožičku 30 dní. Zahraničné knižnice nielen požičiavali zo svojich fondov
dokumenty, ale pracoviská poskytovali celú škálu knižničných služieb a súčasne sa
rôznymi formami podieľali na propagácii toho teritória a krajiny, ktoré reprezentujú.
Prehľad návštevnosti v čiastkových zahraničných knižniciach podľa mesiacov
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Absenčné výpožičky z čiastkových zahraničných knižníc

2008 2007
Britské centrum
9 254 1 910
Centrum ruských štúdií
313
259
Info USA
2 012 1 761
Mamateyova zbierka
641
545
Rakúska knižnica
889
694
Spolu
13 109 5 159
Knižnica Britského centra pozostáva v súčasnosti zo 7 748 kníh, časopisov,
zvukových a elektronických dokumentov. Knižničný fond sa vďaka grantu v roku
2008 doplnil o ďalšie dokumenty – knihy, periodiká, CD a CD-ROM-y. Britské
centrum získalo spolu 270 učebníc, odborných a beletristických diel a prác
z britských reálií. Okrem grantu na nákup knižničného fondu, daroval British Council
na Slovensku digitálny fotoaparát a DVD prehrávač v hodnote 150 tisíc korún a ďalej
rôzne informačné panely, ilustračné plagáty a propagačné materiály.
V roku 2008 si čitatelia Britského centra požičali na absenčné štúdium 9 254
knižničných jednotiek. Okrem absenčných a prezenčných výpožičiek ponúka Britské
centrum referenčné, konzultačné a poradenské služby. Čitatelia mohli dokumenty
študovať aj prezenčne, v priestoroch špeciálnej študovne, ktorá je vybavená zariadeniami na sprístupňovanie dokumentov na iných ako papierových médiách –
dokumentov na videokazetách, audiokazetách, na CD a DVD. Pri práci s výukovými
programami mohli využívať aj rôzne elektronické informačné zdroje, ktoré knižnica
pre svojich používateľov ponúka. Okrem už tradičných stretnutí čitateľského klubu
„Readings group“, organizovalo centrum exkurzie pre študentov anglistiky. Vo
februári 2008 sa na pôde centra stretli pracovníci britských centier na Slovensku.
Najvýznamnejším podujatím bola výstava nových prírastkov pod heslom Čítame po
anglicky alebo We read in English, pri príležitosti ročného pôsobenia Britského centra
v UKB a privítania nového riaditeľa British Council na Slovensku. V Britskom centre
sa uskutočnilo aj 28 videoprojekcií dokumentárnych a celovečerných filmov.
Za takmer 5 rokov existencie Centra ruských štúdií sa v tejto zahraničnej
čiastkovej knižnici vyprofiloval fond, ktorý má v súčasnosti 1 371 knižničných
jednotiek. Fond je zameraný na ruskú literatúru, ekonómiu, manažment, jazykovedu,
sociológiu, právo, biológiu a ruské reálie. Veľmi dobre
je zastúpená literatúra z oblasti umenia. Pracovisko je
vybavené počítačom s ruskou klávesnicou, má
aktivovaný prístup na ruské stránky a do databáz
ruských periodík, najmä mienkotvorných denníkov,
s linkami na webové stránky ruského politického,
kultúrneho, verejného a vedeckého života. Na
Barokovom nádvorí knižnice pripravili pracovníci dve
výstavky diel velikánov ruskej literatúry, Alexandra
N. Ostrovského a Borisa Pasternaka.
InfoUSA sprístupňuje v súčasnosti 4 492
dokumentov. Sú to tlačené a elektronické dokumenty,
zamerané na americké štúdiá, výučbu anglického
jazyka,
kultúru
a
umenie,
politiku,
právo
a demokraciu, včítane 268 filmov na DVD. Súčasťou
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zbierky sú aj publikácie štátnej správy, určené na verejnú distribúciu. Na základe
dohody s Veľvyslanectvom USA, centrum získava každoročne grant na doplnenie
fondu o najnovšiu literatúru podľa profilácie zbierky. V roku 2008 pribudlo 198 kníh
a 150 DVD. V priestoroch centra sú tri osobné počítače, určené pre používateľov.
Študovňa INFO USA je vybavená dataprojektorom, LCD televízorom, DVD
prehrávačom a domácim kinom. V uplynulom roku sa zakúpil digitálny fotoaparát
v hodnote 15 tisíc korún, ktorý sa používal na zdokumentovanie podujatí,
organizovaných v priebehu roka a DVD zariadenie na videokonferencie v hodnote 20
tisíc korún. Zariadenie študovne a technické vybavenie financovala vláda USA.
V roku 2008 poskytovalo InfoUSA okrem štandardných prezenčných a
absenčných výpožičiek z príručnej knižnice aj referenčné služby, odborné
konzultácie a poradenské služby. V priestoroch knižnice sa
pripravilo osem
tematických knižných výstav, prednášok a diskusií pre verejnosť, päť výstav
fotografií, plagátov a výtvarných diel za aktívnej podpory Veľvyslanectva Spojených
štátov amerických na Slovensku. V závere roka sa uskutočnilo na pôde knižnice
prestížne stretnutie Diskusia za okrúhlym stolom, ktorá bola súčasťou osláv 15.
výročia založenia slovenskej atlantickej komisie. V priestoroch INFO USA sa
uskutočnilo aj 28 videoprojekcií dokumentárnych a celovečerných filmov.
Odlišný charakter má najmenšia Mamateyova zbierka, ktorá s takmer 1 500
titulmi predstavuje základnú literatúru, týkajúcu sa stredoeurópskych a širšie aj
európskych dejín 20. storočia.
Rakúska knižnica obsahuje viac ako 5 100 titulov kníh, zameraných na rakúsku literatúru, kultúru, umenie, filozofiu a jazykovedu. Rakúska knižnica sprístupňuje
aj publikácie štátnej správy, ktoré sú určené pre verejnú distribúciu. Fond knižnice
dopĺňa zbierka periodík, v súčasnosti je to 31 titulov časopisov a videodokumenty.
V roku 2008 bolo do fondu tejto čiastkovej knižnice zakúpených 71 titulov kníh.
Okrem prezenčných a absenčných výpožičiek, poskytujú konzultanti aj referenčné
a poradenské služby.
V priestoroch Rakúskej knižnice a na Barokovom nádvorí knižnice na
Ventúrskej ulici sa uskutočnilo v roku 2008 päť výstav o významných rakúskych
osobnostiach. Tematické výstavky pri pulte – Rakúska knižnica – boli venované téme
Euro 2008, štátnemu sviatku rakúskej neutrality a novým knihám vo fonde knižnice.
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Dôležitou aktivitou v minulom roku boli autorské čítania v rámci podujatia
Rakúsko číta. V priebehu roka 2008 sa zabezpečovali exkurzie študentov
germanistiky v nemeckom jazyku.
V novembri sa na Barokovom nádvorí konala výstava kníh pod názvom
Badensko-Württembersko v Bratislave alebo 1 000 nových nemeckých kníh, ktorú
organizovala knižnica spolu s Goetheho inštitútom a Literárnym informačným
centrom. Vydavateľ, Spolok kníhkupcov, daroval veľkú časť vystavených kníh UKB.
Vo všeobecnej študovni sa poskytujú predovšetkým referenčné a poradenské
služby. Vyhotovujú sa rešerše z bibliografických a plnotextových databáz. Počítačové
rešerše a rešerše na citovanosť mali v roku 2008 nárast v porovnaní s rokom 2007.
Vyhotovovali sa najmä z oblasti sociálnej práce, sociológie rodiny, špeciálnej pedagogiky, práva, politológie, masmediálnej komunikácie, medicíny a ošetrovateľstva,
literatúry a recenzií na diela.
Počet rešerší
Druh rešerší

2008

2007

Počítačové rešerše
Rešerše na citovanosť

4 396
107

3 479
42

rešerší na spolu

december

november

oktober

september

august

jul

jun

maj

april

arpec

citácie

februar
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Prehľad počítačových rešerší a rešerší na citovanosť za jednotlivé mesiace roka 2008

rešerše

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 1 863 titulov domácich
a zahraničných periodík, ktoré sa požičiavajú len prezenčne. V priemere využilo
služby tejto študovne denne okolo 300 čitateľov. Nevystavené tituly a ročníky si
mohli čitatelia objednať z príručných skladov oddelenia a oddelenia periodík.
Čitateľom je k dispozícii počítač s CD a DVD mechanikou na štúdium elektronických
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dokumentov, ktoré sú prílohami periodík. Čitatelia mali k 31. 12. 2008 k dispozícii
392 titulov elektronických dokumentov. V roku 2008 sa požičalo 348 knižničných
jednotiek.
Konzultanti priebežne pripravovali a aktualizovali zoznamy abecedne a vecne
usporiadaných titulov periodík, ktoré sa nachádzajú vo voľnom výbere, zoznam
titulov periodík, ktoré sa mohli objednať len z príručných skladov a zoznam CD
a DVD, ktoré sú prílohami periodík.
Pracovníci priebežne evidovali jednotlivé čísla periodík, prideľovali lokačné
značky, ukladali a mesačne skompletovali denníky, zaraďovali a sprístupňovali nové
tituly. Spolu zaevidovali 25 523 čísel periodík.
Okrem poskytovania odborných konzultácií skompletovali ročníky 2005 až
2008 a pripravili do väzby 2 400 titulov.
Počas obmedzenej prevádzky v lete 2008 sa pokračovalo v reorganizácii
priestorov na 2. poschodí.
V PC študovni môžu čitatelia okrem internetu, sieťových zdrojov licencovaných
pre knižnicu, využívať aj produkty Microsoft Office ako Word, Excel, PowerPoint.
Výsledky vyhľadávania alebo práce v programoch Office si môžu čitatelia uložiť na
disketu, USB kľúč alebo prostredníctvom služby za poplatok vytlačiť. Študovňu
navštívilo 5167 čitateľov. V doobedňajších hodinách študovňa slúži na školenia
a inštruktáže pre čitateľov, zamestnancov knižnice a knihovníkov z iných knižníc.
Počas obmedzenej prevádzky študovňa slúžila ako pracovisko na rôzne mimoriadne
práce, ktoré vyžadujú prístup do katalógov a manipulačný priestor. V študovni je 24
pracovných staníc.

Študovňa mikrografických dokumentov sa nachádza v rámci voľného výberu
na druhom poschodí. Pracovisko sprístupňuje mikrografické dokumenty – mikrofilmy
a mikrofiše prostredníctvom 4 čítacích prístrojov na mikrofilmy a 2 čítacích prístrojov
na mikrofiše. 1 741 používateľov si požičalo 5 437 dokumentov. Z mikrografických
dokumentov je možné vyhotoviť tlačené kópie. K dispozícii je zariadenie na tlač
papierových kópií z mikrofilmov, čitatelia však dávali prednosť kópiám vytlačeným
prostredníctvom skenovacieho zariadenia v oddelení digitalizácie, ktoré spracovalo
1 068 objednávok.
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V študovni elektronických dokumentov je záujemcom k dispozícii 36 voľne
prístupných počítačov s pripojením na internet s možnosťou využívania licencovaných bibliografických a plnotextových elektronických prameňov, voľne dostupných
databáz, ako aj skúšobných prístupov do rôznych databáz. Pre čitateľov sú k dispozícii aj elektronické dokumenty – CD ROM-y a DVD, spolu 3 488 knižničných
jednotiek, ktoré knižnica získava ako povinné výtlačky, dary, prípadne výmenou či
kúpou. Do fondu pribudlo 696 elektronických dokumentov. Študovňu v roku 2008
navštívilo 25 077 čitateľov, ktorí si požičali z príručného fondu 1 230 dokumentov.
Pracovníci študovne počas celého roka preposielali čitateľom aj kópie dokumentov,
ktoré si naskenovali na samoobslužnom skeneri.
V študovni zvukovoobrazových dokumentov je vystavených 2 827 titulov.
V roku 2008 navštívilo študovňu 2 316 čitateľov, ktorí si požičali 2 813 titulov.
Už po druhý raz sa počas letných mesiacov otvorila pre čitateľov letná čitáreň
v Lisztovej záhrade. V prípade prijateľného počasia mohli čitatelia využiť 12 miest na
terase pri dvoch stoloch so slnečníkmi. V klubovej miestnosti boli k dispozícii 4
stolíky a pracovný stôl pre skupinové štúdium. Inštalovala sa tu aj výstava plagátov
s problematikou amerického vesmírneho výskumu.
Hudobný kabinet je špecializovaným pracoviskom UKB, zameraným na
získavanie, spracovávanie, archivovanie a sprístupňovanie hudobných dokumentov
formou prezenčných výpožičiek. Zároveň poskytuje bibliograficko-informačné a referenčné služby z oblasti hudobnej vedy. K dispozícii priamo v kabinete je vyše 1 000
knižných publikácií vo voľnom výbere študovne, výberovo partitúry hudobných diel,
hudobné periodiká a cca 22 000 audio a audiovizuálnych dokumentov (CD, DVD,
gramoplatne, MG pásky) v priľahlých skladoch. K študijnému využitiu týchto dokumentov slúži 20 študijných miest, z toho 10 posluchových boxov. Technické vybavenie umožňuje súbežné vysielanie do 10 posluchových miest z centrálnej réžie.
Svoje služby poskytol hudobný kabinet v roku 2008 1 641 registrovaným
používateľom, priebežne konzultačné služby a bibliograficko-informačné služby
poskytujeme aj telefonicky a elektronickou poštou. Priamo v študovni bolo
realizovalizovaných 4 009 prezenčných výpožičiek hudobných dokumentov.
Študovňu UNESCO navštívilo v roku 2008 215 osôb, ktorým sa poskytlo 519
výpožičiek.
Depozitná knižnica NATO ponúka literatúru z oblasti medzinárodných vzťahov,
obrany a bezpečnosti. K dispozícii sú monografie, periodiká, elektronické ako aj
audiovizuálne 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 a Vojenského historického ústavu.
Knižnično-informačné služby pracoviska využilo v priebehu roka 543 používateľov,
ktorí si požičali 2 462 dokumentov. Mimoriadny záujem prejavovali používatelia
o ponuku špecializovaných elektronických dokumentov z profilovej oblasti pracoviska.
Študovňu kabinetu starých a vzácnych tlačí navštívilo 285 používateľov, z toho
konzultačné služby využilo 225 domácich a 60 zahraničných návštevníkov. Osobne,
písomne a telefonicky bolo poskytnutých 135 bibliografických a faktografických
informácií, zamestnanci kabinetu poskytli 23 konzultácií z oblasti knižnej kultúry
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v študovni. Počet prezenčných výpožičiek bol 362, z toho staré tlače 141, rukopisy
148, príručná literatúra 73.
Počet vyhotovených xeroxových a skenovaných kópií dokumentov pre čitateľov a zamestnancov UKB bol 2 450 ks. Kabinet usporiadal 13 interných a 2 externé
výstavky. Počet návštevníkov výstaviek bol 566 osôb.
Medziknižničná výpožičná služba a medzinárodná medziknižničná
výpožičná služba
V roku 2008 sa z oddelenia zaslalo celkovo 7 846 žiadaniek na MVS a MMVS
(na 3 193 kníh a 4 653 článkov), došlo 2 512 kníh a 7 173 článkov, spolu 36 685
strán.
Slovenským knižniciam sa v rámci MVS poskytlo z fondov UKB 1 219 výpožičiek kníh a dodalo 2 501 kópií článkov (18 572 strán). Zahraničným knižniciam sa
v rámci MMVS požičalo 61 kníh a dodalo 25 kópií dokumentov (217 strán). Pre
čitateľov UKB sa požičalo z iných knižníc v rámci MVS 288 kníh a 67 článkov (621
strán). Medzinárodnou MVS sa pre knižnice v SR ako aj pre našich čitateľov požičalo
z partnerských knižníc v zahraničí 944 kníh a získalo 1 580 článkov (12 063 strán).
Oddelenie MVS navštívilo 2 441 registrovaných používateľov UKB.
Štatistika MVS a MMVS

MVS iným
knižniciam

2008

2007

Objednané

1449

1849

Dodané

1219

1175

Objednané

2648

2091

Dodané
Počet dodaných
strán

2501

1724

18572

14931

Objednané

312

253

Dodané

288

206

Objednané

105

131

Dodané
Počet dodaných
strán

67

118

621

1306

Knihy

Objednané
Dodané

81
61

63
55

Články

Objednané
Dodané
Počet dodaných
strán

31
25

37
38

217

347

Knihy

Články

MVS z iných knižníc Knihy
Články

MMVS iným
knižniciam
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MMVS z iných
knižníc

Knihy

Objednané
Dodané

1351
944

1384
1011

Články

Objednané
Dodané
Počet dodaných
strán

1869
1580

1954
1516

12063

12632

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. 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 objednávajú zo
skladov UKB spravidla elektronicky a požičiavajú sa zásadne len elektronicky.
Najdôležitejším projektom oddelenia bola rutinná prevádzka elektronického
dodávania dokumentov EDO. Služba prebiehala v spolupráci s ďalšími oddeleniami
knižnice. Služba sa rozšírila aj pre individuálnych používateľov UKB a v najbližšej
budúcnosti sa predpokladá jej ďalší rozvoj a rozpracovanie.
Oddelenie medziknižničnej výpožičnej služby hľadalo nové možnosti foriem
práce a kooperácie so slovenskými a zahraničnými inštitúciami. Pracovníčky
oddelenia sa zúčastnili odborných a pracovných seminárov a konferencií, ktoré im
umožňovali získavať odborné vedomosti potrebné pre prácu v oddelení, ako aj
nadviazať pracovné kontakty s kolegami zo spolupracujúcich inštitúcií. Pre oddelenie
medziknižničnej výpožičnej služby bolo prioritnou úlohou v roku 2008 prepojenie
knižných katalógových záznamov v elektronickom katalógu UKB s katalógom
Worldcat – najväčším svetovým knižným katalógom. Úlohou v roku 2008 bolo zistiť,
či katalógové záznamy UKB spĺňajú požadované podmienky pre preberanie
záznamov a rovnako otvoriť túto otázku aj smerom do budúcna. Projekt je stále
otvorený, bude potrebné určiť finančné a organizačné pokrytie projektu.
Ďalšou z úloh oddelenia bolo získanie skúseností pre prácu s katalógom
WorldCat a používaním služby OCLC od kolegov v Národní knihovně Českej
republiky v Prahe. Na Slovensku objednávanie kníh zo zahraničia prostredníctvom
OCLC sprostredkúva zatiaľ len UKB. Používanie otvorilo nové možnosti zabezpečenia literatúry zo zámoria, ktorá iným spôsobom nie je dostupná. Služba sa stala
pre UKB výhodnou a finančne dostupnou.
V rámci prechodu na euro, ako aj aspoň čiastočného zjednodušenia fakturácie
dodávania naskenovaných dokumentov z fondov UKB, sa v roku 2008 pristúpilo k
vytvoreniu nového protokolu na zápis objednávok na skenovanie pre knižnice
a organizácie v elektronickej podobe. Zároveň sa pripravovalo pretvorenie elektronických protokolov do databázy, ktorá by ešte viac zjednodušila a zautomatizovala
finančné súhrny a výstupy, potrebné na tvorbu fakturačných podkladov pre používateľov služby MVS a MMVS.
Rovnako ako predošlé roky i teraz bolo hlavnou úlohou udržať stále znižovať
počet nevybavených žiadaniek a zabezpečiť čo možno najvyššie percento vybavených objednávok. V rámci webovej stránky UKB oddelenie MVS budovalo vlastnú
sekciu, ktorá sa pravidelne dopĺňala a aktualizovala. Jej prostredníctvom oddelenie
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mohlo poskytovať všetky potrebné informácie svojim používateľom – registrovaným
čitateľom UKB ako aj partnerským knižniciam v SR a v zahraničí (stránka má aj
verziu v angličtine).
Referenčné a poradenské služby
Prvý kontakt s čitateľom zabezpečujú konzultanti v priestoroch čitateľských
katalógov a pri centrálnom informačnom pulte. Konzultanti poskytujú informácie
o knižnici, o jej službách, katalógoch, o literatúre vo fondoch knižnice. Na ôsmich
termináloch v čitateľských katalógoch je prístupný internet, ktorý využívajú čitatelia
predovšetkým na vstup do portálov, súborných katalógov a katalógov iných knižníc.
Priamy kontakt so zamestnancami knižnice majú čitatelia aj pri pultoch v rámci
voľných výberov, pri pultoch určených na prezenčné a absenčné požičiavanie
dokumentov a v študovniach a v kabinetoch.
Zamestnanci odboru knižničných služieb poskytli 15 849 ústnych a písomných
bibliografických a lokačných informácií. Knižnica ďalej pokračovala v tradícii
prednášok o knižnici a jej službách, spojených s exkurziou po knižnici. Čitatelia
a návštevníci knižnice sa tak 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. Knižnica prešla
rozsiahlou rekonštrukciou, má nové technológie a preto je naďalej účastníkom
odborných podujatí, na ktorých sa podieľa knižnica, vždy ponúknutá možnosť
prehliadky knižnice s odborným sprievodom. Pre zahraničných návštevníkov sa
uskutočnilo viacero prehliadok. V roku 2008 sa uskutočnilo 59 exkurzií väčších či
menších skupín poslucháčov univerzít, stredných škôl, domácich a zahraničných
knihovníkov, informačných a kultúrnych pracovníkov (spolu 995 účastníkov).
Exkurziu po knižnici s podrobným výkladom o umiestnení pracovísk, ich zameraní
a niektorých pracovných postupoch absolvuje každý nový zamestnanec knižnice v
rámci zásad adaptačného procesu. Exkurzie po knižnici pre verejnosť organizuje
v spolupráci s konzultantmi aj Spoločnosť priateľov UKB.
Referenčné služby zabezpečujú popri konzultantoch v čitateľských katalógoch
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.
Referenčné a odborné konzultácie poskytujú aj čiastkové zahraničné knižnice
v UKB a jej ďalšie špecializované pracoviská.
Informačné služby
Priebežne sa dopĺňala nová webová stránka knižnice o všetky najaktuálnejšie
informácie týkajúce sa knižničných služieb. Aktualizovali sa aj inštruktážne letáky
a informácie, ktoré sú k dispozícii čitateľom na určených miestach a sú vystavené aj
na webovej stránke knižnice.
Priamy kontakt s čitateľom pri poskytovaní informačných služieb (osobný
a telefonický) zabezpečujú konzultanti v čitateľských katalógoch, služba pri informačnom pulte a konzultanti v študovniach a na pracoviskách, ktoré zabezpečujú
absenčné a prezenčné výpožičné služby.
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Bez väčšieho obmedzenia si mohli 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 mohli využívať aj elektronickú poštu. Vstup
na internet zabezpečovalo aj 24 staníc v PC študovni a 8 staníc v čitateľských
katalógoch.
Reprografické služby
Papierové kópie z poškodených dokumentov a z dokumentov staršieho dáta,
papierové výstupy z mikrofilmov a digitalizovaných dokumentov vyhotovujú
zamestnanci oddelenia reprografických služieb na kopírovacích strojoch s obsluhou.
Kópie z bežných dokumentov si klienti knižnice vyhotovujú sami na samoobslužných
strojoch.
V roku 2008 bolo v oddelení reprografických služieb vyhotovených spolu 426
950 ks kópií A4, z toho :
- pre UKB s obsluhou
- pre klientov s obsluhou
- na samoobslužných strojoch

94 363
123 771
167 481

Zbytok sú kópie zo skenera a ďalšie špeciálne kópie. Do pokladne UKB sme
odviedli 653 950 Sk.
Na malotirážnom tlačiarenskom stroji sme vytlačili 193 855 listov A4. Boli to
prevažne publikácie edičného plánu, oznamovacie a propagačné materiály, knižničný
poriadok, cenníky a pod.
UKB poskytuje niekoľko typov služieb spojených s elektronickým dodávaním
kópií dokumentov. Systém skenovania a dodávania dokumentov z fondov UKB je
súčasťou medziknižničnej výpožičnej služby a prezenčných výpožičných služieb.
Služba Scan&Go poskytuje čitateľom možnosť vlastnoručnej digitalizácie časti
vybraného dokumentu z fondov UKB, zaslanie hypertextového linku aktívneho 10
dní, na čitateľom určenú e-mailovú adresu. Služba je jednoduchá a je poskytovaná
zadarmo. Táto služba je veľmi populárna, za rok sa vyhotovilo takmer 300 tisíc kópií.
Mesačný priemer je 25 tisíc kópií.
Väčšina objednávok knižníc v SR na články z periodík, ktoré má UKB
vo svojom fonde, sa realizovala prostredníctvom systému pre elektronické dodávanie
dokumentov EDO. V rámci vzájomného poskytovania kópií dokumentov medzi
knižnicami prostredníctvom MVS je UKB knižnicou, ktorá takmer úplne nahradila
dodávanie papierových kópií kópiami elektronickými. Tým sa výrazne skrátila doba
dodania žiadaného dokumentu. Digitalizácia podstatne zlepšuje snahu knižnice o
ochranu fondov. Oddelenie MVS vybavilo 7 846 žiadaniek.
Reprografické služby poskytovalo aj oddelenie multimediálnych dokumentov.
V roku 2008 sa len v obmedzenej miere využívalo zariadenie na tlač papierových
kópií z mikrofilmov, ktoré patrí oddeleniu. 1 068 objednávok na kópie sa vytlačilo na
skenovacej linke v rámci služby ESO. Klasické papierové žiadanky na kópie z mikrofilmov boli nahradené elektronickou žiadankou, ktorá je vystavená na internetovej
stránke knižnice.
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Tlačené výstupy z internetu a z prác v programoch Office si mohli čitatelia
v PC študovni vytlačiť za poplatok prostredníctvom služby. Spolu sa vytlačilo 13 029
strán.
Čitatelia, ktorí si chcú nasnímať dokumenty vlastnými prístrojmi, predložia
žiadosť. Takto si čitatelia odfotili 792 dokumentov, spolu 25 975 strán.
Reprografické služby poskytovalo aj informačné a dokumentačné stredisko
UNESCO, depozitná knižnica NATO, hudobný kabinet a kabinet rukopisov, starých
a vzácnych tlačí.

Knižničné fondy a ich doplňovanie
Doplňovanie knižničných fondov sa uskutočňovalo v kontinuite s uplatňovaním
zásad doplňovania knižničných fondov, zohľadňujúc základnú profiláciu knižnice a
finančný rozpočet.
V kalendárnom roku 2008 bolo na doplňovanie knižničného fondu vyčlenených
5 000 tis. Sk a grantom na nákup informačných zdrojov bolo pridelených 1 500 tis.
Sk. Akvizičná komisia sa stretla v tomto roku 49-krát pri výbere kníh, periodík,
databáz, hudobných a multimediálnych dokumentov z domácej a zahraničnej
produkcie, aktuálnej ponuky domáceho i zahraničného trhu a dodržiavala pravidlá
výberu.
V decembri boli pridelené ešte 2 000 tis. Sk, za ktoré sa zakúpili nové jedinečné produkty z kolekcie vydavateľstva K. G. Saur, „Deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert Online“. Prvým je „Nationalsozialismus, Holocaust, Widerstand und Exil
1933-1945“, a druhým je titul "Tagesrapporte der Gestapoleitstelle Wien 1938-1945“.
Databáza ponúka vybrané pramene z obdobia nemeckého národného socializmu v
digitálnej podobe. Ďalej bola zakúpená databáza monitorovaných slovenských
tlačových médií, vrátane kompletných zdrojových dát s archívom od roku 1994
spoločnosti Creditinfo. UKB má možnosť archívne údaje implementovať do svojej
digitálnej knižnice podľa vlastných nastavení, potrieb a požiadaviek. Potom bude
možné, okrem samotného prehľadávania databázy s údajmi ďalej pracovať a prepájať ich s inými databázami.
Na základe zmluvy medzi The British Council a UKB o poskytnutí grantu na
nákup nových materiálov, týkajúcich sa výučby a štúdia angličtiny, súčasnej britskej
literatúry a životného štýlu, bolo predplatených 11 titulov britských periodík
a zakúpených 276 titulov kníh zodpovedajúcich zmluve. Tento prírastok je
k dispozícii v Britskom centre v UKB.
České knihy dopĺňame nielen z nášho rozpočtu, ale v rámci prezentácie
kultúrnych aktivít v zahraničí sa aj v tomto roku realizoval projekt Česká knižnica
v UKB a Slovenská knižnica v Národní knihovně České republiky, v rámci ktorého
boli vyčlenené finančné prostriedky a získané knihy zvyšujú podiel českých kníh vo
fonde knižnice o cca 1 000 titulov.
Z hľadiska hodnotenia čerpania spomínaných finančných prostriedkov, vrátane grantov, bolo 31 % použitých na kúpu kníh, 29 % na časopisy, 26 % na databázy, na dokumenty hudobného kabinetu 3 %, české tituly naplnili cca 6 %, knihy
zakúpené do Britského centra tvoria 2,8 % a ostatné financie sa použili na multimediálne dokumenty a na medzinárodnú výmenu dokumentov.
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Prírastok kníh (bez depozitov UNESCO a NATO) je 19 099 knižných
jednotiek, čo je asi o 3% viac ako v predchádzajúcom roku.
Prax ukazuje, že vydané tituly treba urgovať opakovane u tých istých vydavateľov a u vydavateľov, ktorí sú noví, prípadne prešli nejakou organizačnou zmenou
a nevedeli o tejto svojej zákonnej povinnosti. Stále máme ešte neúspešné urgencie,
ktoré z celkové počtu urgovaných titulov činia cca 6 %, pričom dôvody sú rovnaké
ako v predchádzajúcom období.
Pri kúpe kníh zohľadňujeme nielen profiláciu knižnice, ale aj stav titulov vo
fonde, aktualizujeme vydania monografickej aj referenčnej literatúry, snažíme sa
realizovať požiadavky čitateľov, čo niekedy nie je možné, pretože sa často vyšpecifikuje širší okruh čitateľov, orientovaný na jednu osobitú tému.
Z prírastku kúpených kníh je viac ako polovica kníh slovenskej proveniencie,
cca 39 % kníh zo zahraničných vydavateľstiev a viac ako 7 % českých kníh. Pri
nákupe literatúry zo zahraničných vydavateľstiev dbáme o vyváženosť doplňovania
prírodovedných a humanitných odborov ako aj monografických a encyklopedických
publikácií.
Nemalý podiel kníh, 15,7 % sú dary, získavané od domácich a zahraničných
darcov, jednotlivcov ale, najmä inštitúcií a nadácií. Za účasti veľvyslanca Spolkovej
republiky Nemecko nám bol odovzdaný najväčší minuloročný knižný dar BadenskoWürttemberského krajinského zväzu Burzového spolku nemeckých kníhkupcov
v množstve cca 1 000 kníh z oblasti publicistiky, literatúry a beletrie významných
krajinských autorov.
UKB pokračovala v spolupráci s výmennými partnermi a snažila sa o zachovanie reciprocity pri jednotlivých knižniciach. V roku 2008 spolupracovala aktívne so
119 výmennými knižnicami. Väčšinu fondov v rámci výmeny tvorili periodické
publikácie. V roku 2008 sme získavali periodické publikácie od 78 výmenných
partnerov, a to 172 periodických titulov. Zasielali sme 37 titulov periodík 71 výmenným partnerom. V oblasti zasielania slovenských periodík pretrváva problém
prudkého zvýšenia predplatného vedeckých titulov, ktoré začali vydávať zahraničné
vydavateľstvá. Pre výmenných partnerov bol preto pripravený ponukový prehľad
slovenských odborných periodík, ktorými by bolo možné nahradiť pre nás cenovo
nedostupné tituly.
Monografické publikácie sme získavali na základe výberu z ponukových listov
alebo išlo o pokračovanie zasielania monografických edícií. V roku 2008 sme získali
knihy od 37 výmenných partnerov. Koncom roka sme pripravili pre výmenných
partnerov ponukový výmenný zoznam, obsahujúci 75 titulov najnovšej slovenskej
literatúry.
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Prehľad prírastkov kníh za roky 2004 - 2008

Rok
2004
2005
2006
2007
2008

Povinný
výtlačok
10 866
62 %
11 100
59,3 %
10 000
65,5 %
12 700
68,4 %
13 300
69,6 %

Kúpa KD,
KC, KZ

Výmena

2 136
12,1 %
1 842
9,9 %
1 772
11,6 %
2 795
15,1 %
2 605
13,6 %

797
4,5 %
600
3,2 %
442
2,9 %
211
1,1 %
133
0,7 %

Náhrady

107
0,6 %
68
0,4 %

Dary
3 748
21,4 %
5 166
27,6 %
3 060
20 %
2 746
14,8 %
2 993
15,7 %

Celkový
prírastok
kníh
17 547
21,4 %
18 708
15 274
20,0 %
18 559
100 %
19 099
100 %

Vysvetlivky:
- prírastok kníh bez depozitov UNESCO a NATO
- % ... % z celkového ročného prírastku
- ...v rokoch 2004 až 2006 nie sú uvádzané náhrady

V uplynulom roku sme do Univerzitnej knižnice dostali 2 784 titulov periodík
v 4 629 exemplároch. Povinný výtlačok predstavovalo 2 129 titulov, pričom sa pre
potreby knižnice dokupovalo 28 titulov (spolu to predstavuje 3 950 exemplárov).
České periodiká získané kúpou predstavujú 240 titulov (245 exemplárov); 39
titulov sme získali darom (51 exemplárov) a 2 tituly výmenou. Ostatné zahraničné
periodiká získané kúpou tvoria 118 titulov, darom 75 titulov a výmenou 181 titulov, čo
predstavuje 376 exemplárov.
V priebehu roka zamestnanci oddelenia periodík zaevidovali 67 380 jednotlivých čísiel periodík do systému Virtua a časť aj na evidenčné karty (cca 2 000), ktoré
sa rozdistribuovali podľa miesta určenia. Väčšina zahraničných časopisov a veľká
časť slovenských časopisov sa po zaevidovaní odsúva do voľného výberu. Zostávajúci konzervačný exemplár sa dočasne ukladá do skladu bežného ročníka. Pre
lepšiu orientáciu v tituloch sme ešte aj v tomto roku vytvárali evidenčné karty pre
nové periodiká. Do kartotéky, ktorá po úplnom spracovaní všetkých titulov do systému Virtua stratí svoje opodstatnenie, sme tak ešte založili 372 nových kariet.
Povinný výtlačok sa snažíme získať v čo najväčšej úplnosti, preto sme museli
zrealizovať 1 209 reklamácií (písomných, telefonických a prostredníctvom e-mailu),
čo predstavuje reklamovanie 5 132 čísiel. Zahraničné periodiká získavané kúpou
sme reklamovali 27-krát (55 čísiel).
V oddelení sme počas roka zrealizovali 6 objednávok na kúpu periodík a 19
objednávok na väzbu periodík; ostatné objednávky na nákup periodík majú trvalý
charakter. Do knihy faktúr sme zaevidovali 93 faktúr a dobropisov a 90 sme overili a
odsunuli na spracovanie v učtárni.
Čitateľom vo voľnom výbere časopisov sme zrealizovali zo skladu bežného
ročníka 540 výpožičiek na periodiká, ktoré sa vo voľnom výbere nenachádzali.
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Prehľad prírastkov periodík za roky 2004 – 2008

Rok

Povinný
výtlačok

Kúpa,
dom.,
zahr.

Výmena

Depozit

Depozit

UNESCO

NATO

2004

4 280

1 140

300

169

2005

3 670

810

390

2006

4 870

806

2007

4 370

2008

5 213

Dary

Ročný
prírastok

0

340

6 229

197

0

720

5 787

180

184

3

370

6 413

770

180

210

44

350

5 924

1681

962

156

48

134

8 194

Akvizičná činnosť špeciálnych dokumentov sa realizuje priamo v hudobnom
kabinete, významnejšie požiadavky, prípadne vydavateľské ponuky konzultujeme
s akvizičnou komisiou. Pri výbere titulov využívame priebežné kartotéky deziderát,
ponukové katalógy, recenzie v odbornej literatúre ako i konkrétne požiadavky našich
používateľov.
V roku 2008 bolo získaných do hudobného kabinetu 1 016 dokumentov, z toho
291 povinným výtlačkom, 486 kúpou a 239 darom.
Prehľad prírastkov hudobných dokumentov za roky 2004 – 2008
Rok

Povinný
výtlačok

Kúpa,
dom. zahr.

Dary

Výmena

Náhrady

Ročný prírastok

2004

505

333

84

0

0

922

2005

391

665

26

0

0

1 082

2006

406

106

164

0

0

676

2007

257

738

22

0

1

1 018

2008

291

486

239

0

0

1 016

Do fondov oddelenia multimediálnych dokumentov pribudlo 696 elektronických
dokumentov (z toho ako povinný výtlačok získala knižnica 683, kúpou 2, darom
10, výmenou jeden elektronický dokument) a 346 audiovizuálnych dokumentov (z toho ako povinný výtlačok 118, kúpou 45, darom 183 audiovizuálnych dokumentov).
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Prehľad prírastkov oddelenia multimediálnych dokumentov
za roky 2004 - 2008
Rok

Povinný výtlačok

Kúpa, dom., zahr.

Výmena

Dary

Ročný prírastok

2004

1 007

392

0

114

1 513

2005

459

998

0

79

1 536

2006

676

186

0

377

1 239

2007

891

612

2

72

1 577

2008

801

47

1

193

1 042

V rámci doplňovania získalo Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO
381 kníh, 156 periodík a 1 435 špeciálnych dokumentov.
Depozitná knižnica NATO nadobudla 91 kníh a 48 periodík a 4 špeciálne dokumenty.
Spracovanie fondov
Oddelenie mennej katalogizácie v roku 2008 zabezpečilo menný popis
celkovo 10 830 titulov, čo predstavuje nárast oproti minulému roku o 23 %. Zároveň
sa zlepšila kvalita a podrobnosť spracovaných záznamov tak, aby zodpovedali
požiadavkám medzinárodných štandardov (predovšetkým ISBN a AACR2). Priebežne sa odstraňovali niektoré nejednotnosti, ktoré sú nevyhnutným sprievodným
znakom pri tomto type práce. Prehodnocovalo sa používanie niektorých netypických
znakov popisu, ktoré nie sú plne v súlade s metodikou spracovania dokumentov vo
formáte MARC 21. Vzhľadom na zmenené legislatívne predpisy sa ukončilo menné
spracovanie dizertačných a habilitačných prác.
V priebehu roka sa popri bežnom mennom popise venovali dvaja katalogizátori aj upravovaniu duplicitných či multiplicitných autorít tak, aby bol podľa možnosti
jeden autor uvedený v jedinej jednotnej autorite. Vzhľadom na súčasné personálne
obsadenie sa nepristúpilo k revízii všetkých autorít, ale iba aktuálnych, ktoré boli
predmetom bežného popisu nových prírastkov.
Pôvodný lístkový generálny menný katalóg bolo naďalej potrebné podrobiť
dôkladnej revízii, nakoľko sa zistilo, že niektoré katalogizačné záznamy neboli pri
skenovaní prevedené do elektronickej formy. Pri redakcii generálneho lístkového
katalógu, popri bežnej redakčnej úprave v abecednom radení lístkov, v 197 prípadoch sa ukázala potreba doplnenia elektronického katalógu naskenovaním.
V roku 2008 bolo v oddelení vecnej katalogizácie spracovaných 10 480 titulov
kníh.
Formálna a obsahová kontrola záznamov vecného spracovania prebiehala
formou sledovania záhlavia polí určených pre vecnú katalogizáciu a vykonaná bola
redakcia cca 200 bibliografických záznamov. Skutočne systematický prístup by
vyžadoval tlačený výstup vecného spracovania a vyčlenenie aspoň jedného pracovníka na kontrolu záznamov.
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Zamestnanci hudobného kabinetu spracovali komplexne (vrátane akvizície,
adjustácie, menného i vecného spracovania) 1 314 dokumentov, z toho 138 kníh (len
vecná katalogizácia).
Rok 2008 bol pre zamestnancov oddelenia periodík významný a veľmi
náročný. Postupne prechádzali z klasického evidovania periodík na evidenčné karty
do prípisu seriálov v systéme Virtua. V novom systéme začali aj prírastkovanie
periodík. Čo sa týka prípisu seriálov (dennej evidencie), systém prácu čiastočne
spomalil, pretože je potrebné otvárať jednotlivé holdingy pre každý exemplár daného
titulu. Pri povinnom výtlačku na klasické karty bola táto evidencia jednoduchšia
a rýchlejšia. Pozitívum priniesol systém v prírastkovaní periodík. Tu sme pristúpili na
priebežné prideľovanie prírastkového čísla systémom, čím sme vylúčili možnosť
zdvojenia prírastkového čísla a vytvorili sme iba jeden prírastkový denník. Oproti
spracovaniu prírastkov na organizačnom automate sa odstránila hlučnosť pri
spracovaní záznamov a urýchlil sa aj proces prírastkovania. Odpadlo vytváranie
diernych pások a neustále vkladanie a vyberanie pások do snímačov. Oveľa
jednoduchšie sa opravujú prípadné chyby v záznamoch.
Čo sa týka spracovávania bibliografických záznamov, pristúpili sme k preberaniu záznamov z bázy súborného katalógu periodík. Nové tituly, ktoré prídu do oddelenia, ako aj výrazné zmeny v názve, odovzdávame po signovaní na menné a vecné
spracovanie do odboru súborného katalógu periodík. Po spracovaní bibliografického
záznamu si ho podľa potreby upravíme a vytvoríme mu holdingy podľa počtu
exemplárov a podľa spôsobu umiestnenia.
Zamestnanci oddelenia periodík sa podieľali aj na spracovávaní periodík
z bývalej bibliografickej študovne. Pripravovali záznamy, holdingy a sprírastkovali
časť pripravených periodík (885 k.j.). Taktiež skompletovali 6 816 k. j. a sprírastkovali
7 990 k. j. Do evidenčného zoznamu CD zapísali 389 titulov CD a DVD; Pri
retrospektívnom doplňovaní overili 18 ponukových zoznamov a objednali 157
chýbajúcich k. j.
Bibliografické záznamy sú preberané z bázy súborného katalógu. Novým
titulom a periodikám, ktoré zmenili formát, pridelili zamestnanci oddelenia periodík
990 nových signatúr a prebrali 1 476 záznamov. Celkovo upravili 3 502 bibliografických záznamov a vytvorili 6 732 nových holdingov. V rámci aktualizácie
holdingových informácií upravili 8 340 holdingov.
Do služobného katalógu periodických sérií monografií (PSM) zaevidovali 27
p.j. a založili 27 lístkov. Do čitateľského menného katalógu periodík počas roka
pripísali 1 635 k. j. a založili 372 lístkov.
Pre lepšiu evidenciu pridelených signatúr sa naďalej buduje miestny zoznam
periodík, do ktorého bolo založených 990 záznamov. Do celého systému katalógov,
patriacich oddeleniu periodík, sa založilo 1389 záznamov.
Po zavedení systému Virtua do našej práce, sa zmenilo aj „pripisovanie
do katalógov periodík. Zviazaným periodikám po príchode do knižnice sa musí
nalepiť čiarový kód, overiť správnosť údajov na väzbe a zmeniť status. Takto
spracovali 7 166 k. j. a ďalším, už spracovaným a v sklade uloženým 42 k. j.
spätne dolepili čiarové kódy a vytvorili pre ne holdingy a exempláre vo Virtue.

k. j.“
ešte
sme
sme

V informačnom a dokumentačnom stredisku UNESCO bolo menne a vecne
spracovaných 257 kníh a menne 106 periodík.
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V depozitnej knižnici NATO bolo menne a vecne spracovaných 91 exemplárov depozitu NATO, vrátane kníh a audiovizuálnych dokumentov, ktoré sa zároveň
sprístupňovali čitateľskej verejnosti. Pri publikáciách získaných povinným výtlačkom,
zahraničnou kúpou alebo darom sa prideľovala druhá signatúra.
V oddelení multimediálnych dokumentov sa menne a vecne skatalogizovalo
346 audiovizuálnych dokumentov a 696 elektronických dokumentov.
V rámci starostlivosti o čitateľské lístkové katalógy konzultanti priebežne robili
redakciu čitateľských vecných katalógov, (spolu 51 360 záznamov), dopĺňali katalógy
o nové rozraďovače a opravovali reklamované záznamy. V lístkových katalógoch sa
robili záznamy o strate (1 486 záznamov). Všetky čitateľské katalógy, vrátane katalógu periodík, sa priebežne čistili a drevo sa ošetrovalo.
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 2008 do voľného výberu viac ako 664 dokumentov, do Rakúskej
knižnice 65, do Centra ruských štúdií 20 a do InfoUSA 150 dokumentov, do Britského
centra 271 a do fondu všeobecnej študovne 141 dokumentov. Poškodené dokumenty (viac ako 50) sa pravidelne dávali opravovať v knihárskej dielni.
Priebežne sa dopĺňali knižničné jednotky, exempláre, holdingy a čiarové kódy
dokumentov požičiavaných absenčne a prezenčne.
V apríli 2008 sa sprístupnil na webovej stránke knižnice naskenovaný menný
katalóg periodík. Katalóg je prístupný na stránke UKB cez adresu katalógy UKB
alebo na adrese http://listky.ulib.sk/periodika/.
Menný katalóg periodík, ktorý sa buduje od roku 1919, obsahuje záznamy
periodík vo fonde UKB od 18. storočia až do roku 2007. V katalógu sú záznamy
o denníkoch, týždenníkoch, mesačníkoch, ročenkách, kalendároch, výročných
správach, almanachoch a zborníkoch. Potom začali práce na vytvorení softvérovej
nadstavby, ktorá zabezpečila vystavenie katalógu na internete, s možnosťou vyhľadávania a objednávania jednotlivých zväzkov. Naskenovaný katalóg periodík sa
stretol s mimoriadnym ohlasom. Prostredníctvom tohto katalógu sa podalo viac ako
2 340 žiadaniek, čitatelia si však často objednajú na jednu žiadanku viacej zväzkov.
Čitatelia už nemusia prísť osobne do knižnice, aby si vyhľadali v mennom
čitateľskom lístkovom katalógu titul a na základe rozpisového lístka si vypísali
papierovú žiadanku na príslušný zväzok viazaného ročníka periodika.
Žiadanka na objednanie periodika zo skladu je uvedená aj v súbornom
katalógu periodík. Používateľ súborného katalógu nemá však k dispozícii rozpisové
lístky a často sa žiadanka vracia kvôli neúplným údajom ako nevybavená. V prípade
problémov, vyriešia konzultanti problém s čitateľom e-mailovou poštou.
Novšie ročníky titulov, ktoré sú už označené čiarovým kódom a sú dostupné,
sa môžu vyhľadať a objednať v online katalógu.
V roku 2008 sa knižnično-informačný systém Virtua rozšíril aj o modul evidencia seriálov. Klasická evidencia periodík sa vymenila za pripisovanie jednotlivých
čísel v module evidencia periodík. Viac ako 2 200 bibliografických záznamov tzv.
aktívnych periodík (periodík, ktoré odoberá UKB) sa prevzalo z databázy súborný
katalóg periodík a od roku 2008 sa všetky dochádzajúce periodiká evidujú len
elektronicky. Nová spracovateľská linka periodík, nový pracovný postup, má pre
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čitateľov aj praktický význam. Veľká časť titulov periodík sa nachádza vo voľnom
výber. K 31. 12. 2008 ich bolo 1 863. Doteraz museli čitatelia nájsť lokáciu titulu
a jednotlivé ročníky a čísla, ktoré boli vo voľnom výbere, v zoznamoch na pultoch
konzultantov. V elektronickom katalógu na webovej stránke UKB okrem bibliografického záznamu titulu vidí používateľ aj lokáciu dokumentu, uvedený je regál, na
ktorom sa titul nachádza, miesto na regáli, notácia MDT a knižničný holding – ročník
a čísla, ktoré došli.
Na webovej stránke knižnice je prístupný aj naskenovaný generálny menný
katalóg kníh. Tento katalóg sa sprístupňuje od roku 2007. Pri zázname je žiadanka,
do ktorej sa zapíšu základné bibliografické údaje, signatúra dokumentu a osobné
údaje objednávateľa, vrátane jeho e-mailovej adresy. Žiadanka sa vytlačí priamo
v sklade a s dokumentom sa odošle na pracovisko, ktoré zabezpečuje rýchlu
katalogizáciu. Dokument sa skatalogizuje s knihou v ruke za pomoci naskenovaného
katalógu. V knižničných jednotkách sa doplnia chýbajúce jednotky. Neúplné alebo
chybné záznamy z predchádzajúcich rokov v elektronickom katalógu v module rýchla
katalogizácia sa opravia. V roku 2008 sa objednalo prostredníctvom digitalizovaného
katalógu takmer 4 200 dokumentov. Všetky dokumenty, ktoré sa objednali na
žiadanke prostredníctvom naskenovaného katalógu, alebo na klasickej papierovej
žiadanke, ktoré nemali záznam v elektronickom katalógu alebo nemali čiarový kód,
sa overili pomocou naskenovaného menného katalógu.
V rámci modulu rýchla katalogizácia sa pripísala jednotka, doplnil čiarový kód
(5 312 knižničných jednotiek) alebo sa dokument skatalogizoval v rámci modulu
rýchlej katalogizácie (4 775 knižničných jednotiek).
Katalóg privítali nielen naši čitatelia, domáci a zahraniční používatelia, ale je
mimoriadne využívaný aj zamestnancami knižnice. Používatelia katalógu sa dostanú
k celému fondu knižnice, vrátane historického fondu.

Uchovávanie a ochrana fondov
V súlade s čl. 9 odstavec 4 knižničného poriadku UKB sa obmedzovalo
sprístupňovanie novín na kyslom papieri s pokročilým stupňom rozpadu, (boli to
najmä fondy slovacikálnych novín vo všetkých čiastkových fondoch). Vykonávali sa
opatrenia, aby sa tieto fondy zachovali pre digitalizáciu alebo mikrofilmovanie,
regulovaním kopírovania a samoobslužného skenovania, nákupom kópií na náhradných nosičoch a pod. Vykonávali sa analogické opatrenia na ochranu ostatných
fondov na krehkom papieri (knihy a periodiká menšieho formátu) s použitím metódy
tzv. ˝fázovej konzervácie˝ (tzn. v prvej fáze zabrániť ďalšiemu poškodzovaniu
zabalením krehkých kníh do zavinovacích škatúľ z neutrálneho alebo mierne
alkalického papiera – tzv, "phase box˝), regulácia kopírovania a pod. Za rok 2008
bolo zabalených spolu 3 055 zväzkov periodík a kníh.
Prevádzka knižničných skladov
Priebežne sa zabezpečovala rutinná prevádzka knižničných skladov –
zakladanie a vyhľadávanie dokumentov, príjem a adjustácia nových prírastkov,
vedenie evidencie služobných a prezenčných výpožičiek, ukladanie a sprístupňovanie dislokovaných fondov.
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Sledovanie, vyhodnocovanie a regulácia klimatických podmienok prebiehali
denne. Napriek tomu sa nie celkom darí eliminovať vplyv sezónnych výkyvov
vonkajšej klímy na prostredie v knižničných skladoch. V nových skladoch bolo
potrebné mierne zvýšiť teplotu, aby sa tam mohli vykonávať revízne práce. V decembri po prívalových dažďoch a poruche kanalizácie došlo k zatečeniu podzemných skladov, fondy však neboli poškodené.
Vo fonde 17 (býv. jezuitská knižnica), kde bolo vo formátoch E-G zistených
viac zväzkov bez vlastníckych pečiatok, sme preverili 6 998 k.j., do neoznačených
4 124 zväzkov boli doplnené chýbajúce pečiatky.
Rutinná prevádzka knižničných skladov bola zabezpečovaná nenaplneným
stavom pracovníkov v oddelení. Priebežne sa zakladali vrátené dokumenty, založených bolo 26 998 k. j. nových prírastkov. Okrem bežných výpožičiek vykazovaných
OKS, bolo vybavených a zaevidovaných 723 služobných výpožičiek. V nových
skladoch a na Továrenskej ulici bolo potrebné posunúť 295 b.m fondu, aby sa dali
založiť nové prírastky. Priebežne boli zaznačované zmeny statusov nových prírastkov monografií a periodík, prijatých do skladov zo spracovateľskej linky (25 145
k.j.). Na preväzbu bolo odovzdaných 1 848 zväzkov, na ošetrenie v oddelení
reštaurovania 241 zväzkov.
Upratovanie knižničných skladov sa vykonávalo denne. Mimo plánu sa
oddelenie podieľalo na úprave regálov v nových skladoch po požiarnej kontrole,
doplnení políc na regáloch v sklade novín, nakladaní a dovoze fondu špeciálnych
tlačí zo skladu vo Vysokej pri Morave, odstraňovaní následkov zatečenia v skladoch.
Počas uzavretia knižnice v letnom období zamestnanci služieb vyradili
z voľného výberu na 2. poschodí, ktorý je určený na absenčné požičiavanie, 6 500
knižničných jednotiek. Do skladu sa vrátili knihy, ktoré knižnica získala kúpou,
výmenou alebo darmi v rokoch 2002 až 2003. Vyradenie bolo spojené s revíziou,
tituly sa kontrolovali podľa zostáv. Chyby sa okamžite opravovali. Zamestnanci
oddelenia prezenčných služieb uskutočnili súčasne presuny niektorých regálov, regály umyli a z kníh odstránili prach.
V sklade kabinetu rukopisov, starých a vzácnych tlačí sa pripravovali knihy na
digitalizáciu, pre čitateľov, na filmovanie a fotografovanie.
Vyhotovil sa orientačno-informačný systém na označenie skladových skupín
a v rámci skupín na označenie veľkostných súborov; vytvorených bolo 150 informačných záložiek a orientačných nápisov, čím považujeme základné umiestnenie
knižničných dokumentov v sklade za ukončené.
V rámci skladov kabinetu bolo premiestnených 3 050 kusov kníh. V uplynulom
roku umiestnili zamestnanci kabinetu medzi jednotlivé knižničné jednotky inkunábul
na mieru narezané lepenkové chrániče, aby sa zabránilo vzájomnému
poškodzovaniu väzieb ich kovovými ozdobami a sponami a chránili sa tak vzácne
historické väzby, čo považujeme za mimoriadne dôležitý a významný čin.
V skladoch kabinetu sa denne sledovali klimatické podmienky a regulovala sa
teplota. Bola vykonaná hygienická údržba na 630 kusov kníh.
Revízia a vyraďovanie knižničných fondov
Pokračovalo sa v priebežnej revízii knižničných fondov, presunutých do nových zrekonštruovaných skladov. Vo fondoch 22A-D, SB-C a 30 B bolo revidovaných
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celkom 163 989 k.j., z toho pri revízii chýbalo na mieste 9 173 k.j. Pri superrevízii
chýbajúcich k.j. z fondov Mus, MU, 22B a SB, bolo preverených 3 973 k.j., z toho
naďalej chýba 2 785 k. j.
Zrevidovaných bolo celkom 5 445 k.j máp, z toho bolo na mieste 5 176 k.j.,
chýba 269 k.j. Mapy, nadobudnuté do roku 1981 majú lístkový miestny zoznam Mp
1-2060), ostatné len zošit s prírastkovými číslami a názvom zobrazenej oblasti bez
ďalších údajov.
Počas minulého roka bola vykonaná priebežná kontrola neúplných sprievodiek. Pri revízii sprievodiek za rok 2007 a superrevízii chýbajúcich k .j zo sprievodiek
za roky 2004 – 2007 bolo spolu zrevidovaných 1 315 k.j., z toho naďalej zostáva
nezvestných 287 k.j.
Do lístkového miestneho zoznamu bolo pripísaných 2 724 k.j. periodík.
Vykonala sa redakcia miestneho zoznamu fondu Schlauchovej knižnice, spolu 4 082
signatúr. Dočasné záznamy (mäkké lístky) boli porovnané s naskenovaným generálnym katalógom; 918 záznamov, chýbajúcich v generálnom katalógu, sme prepísali
na kartónové lístky, originály sme postúpili do oddelenia spracovania na dodatočné
naskenovanie.
Na požiadanie odboru knižničných služieb bolo preverených chýbajúcich 528
k.j. s rozdielnymi lokáciami v záznamoch holdingov a záznamoch o exemplári. Našlo
sa 207 k.j., nezvestných zostalo 321 k.j.
Pokračovalo sa v previerke a vyraďovaní neprofilových, zastaraných a muliplicitných dokumentov z knižničných fondov ( fondy 22, 24, 27, 30 a i.).
Do zoznamu úbytkov bolo zapísaných 470 k.j., z toho 437 k.j. čitateľských
strát a 33 veľmi poškodených k.j. Hromadnú previerku fondov sme museli odložiť,
keďže sa ukázalo, že najskôr bude potrebné zosúladiť pracovné postupy vyraďovania s automatizovaným knižničným systémom.
V letnom období, najmä počas uzavretia automatizovaného knižničného
systému Virtua, uskutočnili zamestnanci odboru knižničných služieb revíziu všetkých
fondov v príručných knižniciach, spojenú s očistou fondov a regálov. Súčasne sa
stiahol nezaradený fond bývalej bibliografickej študovne do PC študovne. Pomocou
naskenovaného menného generálneho katalógu kníh a naskenovaného katalógu
periodík sa vyraďovala duplicita, kontrolovali chýbajúce ročníky, kompletovali sa
a pripravovali do väzby. Kompletné ročníky sa spracovali v module periodiká v KIS
Virtua.
Počas letných mesiacov aj zamestnanci hudobného kabinetu uskutočnili
priebežnú kontrolu stavania hudobnín v skladovom oddelení MUS a MU na Klariskej
5, 1. poschodie, spojenú s komplexným uprataním uvedeného fondu. Vzhľadom na
prevažne brožovaný charakter tohto fondu je potrebné v tejto činnosti pokračovať
a zabezpečiť preväzbu najviac poškodených titulov do pevnejšej väzby.
Väzba a preväzba
Hlavnou činnosťou oddelenia knižnej väzby je preväzba poškodených
novodobých dokumentov a viazanie periodík a novín do knižnej podoby, doskovanie
novín, spracovanie dokumentov edičného plánu do knižnej podoby a vyhotovovanie
všetkých kartonážnych výrobkov podľa požiadaviek oddelení knižnice.
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V roku 2008 sme vyhotovili spolu 6 601 ks väzieb,
z toho

väzba tvrdá
väzba brožovaná
doskovanie

3 627 ks
2 311 ks
653 ks

a 47 ks kartonážnych výrobkov.
Zamestnanci tohto oddelenia vyhotovujú všetky väzby ručne, každý kus
zviazaného dokumentu je zachránený pre ďalšie používanie. Mimoriadnu pozornosť
venujú dokumentom, ktorým chýbajú určité časti listov. Tu spolupracujú
s reprografickým oddelením a po vytlačení chýbajúcej časti z nepoškodeného
originálu tieto listy vložia do bloku, prišijú ich a takto vyhotovia kompletný dokument.
Väzba periodík aj v tomto roku prebiehala bez akýchkoľvek problémov. Do
väzby sme odoslali 5 831 k.j. (1 371 k.j. do dielne UKB a 4 460 externe). Z väzby sa
vrátilo 5 094 k.j. a spolu s neviazanými ročenkami sme do knižničných skladov
odovzdali 7 166 knižničných jednotiek. Do väzby je pripravených 597 k.j.
Konzervovanie a reštaurovanie
Hlavnou činnosťou zamestnancov oddelenia reštaurovania je reštaurovanie
a konzervovanie historických dokumentov z fondov UKB. Okrem toho spracúvajú aj
knihy poškodené vodou po haváriach a knihy poškodené plesňami a inými mikroorganizmami. Spolupracujú s partnerskými organizáciami na výskumných úlohách,
zúčastňujú sa seminárov, kde prezentujú výsledky svojej práce. Poskytujú
konzultácie z oblasti ochrany dokumentov aj pre verejnosť. Odbornú prax tu vykonali
dve študentky zo Strednej školy Samuela Stankovianskeho z Banskej Štiavnice, na
otvorených hodinách sme pracovali so študentmi z chemickej fakulty a odborné
informácie sme poskytovali i exkurziám vysokoškolských a stredoškolských študentov.
Zamestnanci oddelenia spolupracovali na riešení masového odkyseľovania
papierových dokumentov prostredníctvom projektu KNIHA SK, ktorý bol ukončený
v tomto roku. V rámci tohto projektu bola zrealizovaná i účasť na seminári
v Ľjubljane, kde sme sa prezentovali spoločnou prednáškou s partnerskými organizáciami.
Zamestnanci reštaurátorského oddelenia spolupracujú pri komplexnej príprave
dokumentov na digitalizáciu. Táto práca zahŕňa vyrovnanie a vylepenie listov,
niekedy rozobranie bloku na listy a po digitalizácii vyhotovenie novej alebo vloženie
dokumentov do pôvodnej väzby.
V uplynulom roku sme zreštaurovali a zakonzervovali 273 ks historických
dokumentov, z toho 42 ks vzácnych tlačí zo 16. storočia, ostatné zo 17. až 19.
storočia, ktoré boli vo vzácnych väzbách alebo boli poškodené plesňami; na
digitalizáciu sme pripravili a potom spracovali 42 dokumentov.
Digitalizácia
Digitalizačné stredisko je vývojovým a experimentálnym pracoviskom na
ochranné kopírovanie, digitalizáciu a sprístupňovanie digitalizovaných knižničných
dokumentov literárneho kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky prostredníctvom
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nových informačných technológií. Je koordinačným pracoviskom medzinárodnej
knižnično-informačnej spolupráce v oblasti digitalizácie. Zapája sa do kooperačných
projektov, najmä v rámci programu UNESCO „Pamäť sveta“ a európskych výskumných a vývojových programov.
Uplynulý rok sme pokračovali v medzinárodných projektoch a v ochrannej
digitalizácii dokumentov z fondov UKB, v skenovaní pre používateľov, v sprístupňovaníí, archivácií, editovaní a tvorbe metadát k digitalizovaným dokumentom.

Projekty
Enrich
V rámci zapojenia Univerzitnej knižnice do medzinárodného projektu sme do
najväčšej digitálnej knižnice rukopisov www.manuscriptorium.com, odoslali 86
dokumentov z kabinetu rukopisov, starých a vzácnych tlačí.
Pressburger zeitung
V rámci projektu digitalizácie najvýznamnejších bratislavských novín
(Pressburger Zeitung) sme od 1. 7. 2008 do 30. 11. 2008 z poskytnutých finančných
prostriedkov vyčerpali na digitalizáciu 650 000 Sk s DPH. Z vyčerpaných finančných
prostriedkov bolo naskenovaných 55 ročníkov periodika Pressburger Zeitung a 7
titulov príloh. Celkovo sme z pridelených finančných prostriedkov vyhotovili 92 600
naskenovaných strán. V rámci riešenia projektu sa perspektívne ráta s vytvorením
a sprístupnením obrazovej a OCR verzie prostredníctvom digitálnych online zbierok.
Zo zdrojov nadácie VÚB sme zabezpečili digitalizáciu ďalších 25 511 strán,
23 000 strán sme získali vzájomnou výmenou s Szechényiho knižnicou v Budapešti.
Celkovo je k dnešnému dňu zdigitalizovaných viac ako 133 000 strán a zreštaurovaných 35 zväzkov novín. Projekt je riešený v rámci bavorsko-slovenskej spolupráce,
pod záštitou organizácie KOMIOS s.r.o. Projekt bol stručne predstavený aj v spravodajskej relácií televízie Markíza.
E-kniha pre hendikepovaných
Projekt vytvoril priestor pre vznik novej služby, konkrétne konverziou
tradičných kníh do e-kníh pre hendikepovaných ľudí. Náklady na prevod naskenovaných dokumentov do textovej verzie boli počas trvania projektu plne financované
nadáciou VÚB, pričom UKB prispela vyhľadaním a naskenovaním dokumentov.
Celkovo sme hendikepovaným v roku 2008 vyhotovili 35 e-kníh a 84 ročníkov
historických periodík. Projekt bol úspešné vyhodnotený a prezentovaný vo viacerých
médiách a dnes funguje ako špecializovaná služba v spolupráci so Slovenskou
knižnicou pre nevidiacich v Levoči.
E-kniha na objednávku (EOD)
Projekt sa realizoval v rámci medzinárodného konzorcia 13 knižníc s podporou
EU a predstavuje elektronickú službou zameriavajúcu sa na konverziu tradičnej knihy
do elektronickej podoby s následným sprístupnením širokej verejnosti. Po úspešnom
ukončení projektu túto službu poskytujeme bez obmedzenia prakticky pre celý svet.

41

Projekt bavorsko-slovenskej spolupráce
Zameriava sa na spoluprácu, integráciu a koordináciu digitalizácie nemeckých,
periodík vydávaných mimo územia Nemecka. V rámci projektu bolo naskenovaných
niekoľko titulov periodík napr. Illustriertes Sonntagsblatt a Pressburger KundschaftsBlatt. V rámci realizácie projektu sme vyhotovili aj textové verzie naskenovaných
periodík.
Hardvér
V roku 2008 bol digitalizačnému stredisku pridelený server s platformou SUN
SOLARIS, ktorý slúži ako depozit a prezentačný nástroj pre naskenované dokumenty. V digitalizačnom stredisku sme zvýšili úložné kapacity pevných diskov
zakúpením prenosných pevných diskov s kapacitou 4 TB.
Softvér
Novinkou v Univerzitnej knižnici je softvér Kramerius, ktorého inštalácia je
dostupná na adrese http://rep.ulib.sk/kramerius/. Momentálne obsahuje dokumenty
získané konverziou z inštalácie NK ČR, s ktorou ďalej plánujeme spolupracovať na
výmene naskenovaných dokumentov.
Digitálna knižnica Greenstone http://digitalna.kniznica.info/ za rok zaznamenala približne 13 000 unikátnych návštevníkov prevažne zo Slovenska, pričom
najnavštevovanejšie boli zbierky starých tlačí a rukopisov z fondov UKB. V roku 2008
bola doplnená o nové zbierky a priebežne aktualizovaná na nové verzie.
Webové sídlo typu web 2.0 http://www.kniznica.info/ zaznamenalo 4 115
unikátnych návštevníkov, pričom väčšina z nich bola zo Slovenska a hľadala
doplnkové informácie o UKB. V roku 2008 bolo priebežne aktualizované a upravované.
V priebehu roka bol zakúpený nainštalovaný Webpublisher modul do softvéru
BCS-2, ktorý by mal zabezpečiť neskoršiu migráciu skenera na druhom poschodí na
samoobslužný skener.
Výkony digitalizačného strediska podľa štatistických ukazovateľov
Za rok 2008 bolo na našom pracovisku vyhotovených 419 692 skenov, (čo
predstavuje medziročný nárast o 87%). Z toho sme pre zabezpečenie služieb MVS
vyhotovili 13771 skenov (medziročný nárast o 53%), v rámci služieb pre používateľov
UKB sme vyhotovili 44 731 skenov (medziročný nárast o 56%), v rámci služby EoD,
ktorá je poskytovaná pre širokú verejnosť, sme vyhotovili 21 835 skenov (medziročný
nárast o 273%), na samoobslužnom skeneri čitatelia naskenovali 286 775 strán
(medziročný nárast o 79%). V rámci ochrannej digitalizácie a služobných žiadaniek
sme naskenovali 33 785 strán. V digitalizačnom laboratóriu sme v špeciálnom
ochrannom režime naskenovali 14 326 strán historických knižných fondov (medziročný nárast o 16%), čo predstavuje 44 vyhotovených dokumentov.
V rámci služieb bolo vyhotovených 57 dokumentov, celkovo naše stredisko za
rok 2008 vyhotovilo 101 dokumentov. Pre používateľov sme vytlačili 12 204 strán vo
formátoch A3 a A4.
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Súborné katalógy
Odbor súborných katalógov (OSK) úspešne splnil rozhodujúcu úlohu – správu
a rozvoj tvorby súborného katalógu periodík (SKP) v prostredí spoločného
automatizovaného systému VIRTUA a v medzinárodnom formáte MARC 21.
Súčasne plnil aj ďalšie úlohy v oblasti poskytovania bibliograficko-informačných
služieb používateľom, v tvorbe komplementárnej databázy Adresár knižníc SR a
v správe a sprístupňovaní súborných katalógov zahraničných kníh.
Súborný katalóg periodík
Súčasťou správy systému SKP bola prieskumná, metodická, konzultačná
a školiteľská činnosť, manažment automatizovaného systému, získavanie a spracú –
vanie údajov o fondoch periodických dokumentov v inštitúciách SR.
Prieskumná a metodická činnosť
Odbor uskutočnil rozsiahly prieskum orientovaný na zistenie stavu fondov
periodík, spôsobov spracovania tohto druhu dokumentov, používania automatizo –
vaných knižnično – informačných systémov, medzinárodných štandardov, úrovne
katalogizácie a názorov kooperujúcich inštitúcií. Dotazníky boli zaslané 300
knižniciam a informačným pracoviskám rôzneho typu s návratnosťou 70 percent.
Výsledky prieskumu sú podkladom pre modifikáciu spolupráce a komunikácie s
knižnicami SR v oblasti kooperatívnej katalogizácie v SKP, v nadväznosti na úlohu
zo Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva v rokoch 2008 – 2013. Súčasne budú
vodidlom pri príprave odborných podujatí. Vyhodnotenie prieskumu bolo prezento –
vané na odborných seminároch pracovníkov knižníc a v odbornej tlači.
Spolupráca s knižnicami SR sa rozvíjala hlavne v oblasti kooperatívnej
katalogizácie v SKP a získavania údajov o fonde periodík a údajov o inštitúciách.
V báze SKP aktívne pracovalo popri UKB 10 veľkých knižníc (vedecké, akademické,
národná i regionálna knižnica). OSK im podľa potreby poskytoval konzultačnú
a metodickú pomoc týkajúcu sa spracovania dát podľa medzinárodných štandardov a
mesačné vyhodnotenia práce v báze SKP. Okrem toho odbor spolupracoval s viac
ako 300 inštitúciami SR pri získavaní údajov do bázy SKP a Adresára knižníc.
Knižniciam sme pripravili a poskytli inštitucionálne výstupy zoznamov periodík z SKP
v tlačenej i elektronickej forme, ktoré boli využité na aktualizáciu údajov v jednotli –
vých knižniciach SR.
Odborné podujatia
Zorganizovali sme a odborne zabezpečili pre viac ako 70 účastníkov z knižníc
SR 2 pracovné semináre – v Bratislave a v Košiciach, za spolupráce s ŠVK Košice.
Semináre boli venované propagácii bázy SKP a spôsobom jej využívania,
informáciám o stave súborného katalógu periodík a Adresára knižníc, možnostiam
zapojenia knižníc do kooperatívnej katalogizácie, výsledkom prieskumu a vybraným
otázkam spracovania údajov v SKP i novinkám v medzinárodnom systéme ISSN.
Jedným z cieľov seminára bolo povzbudiť záujem knižníc o aktívne zapojenie sa do
tvorby SKP tzv. kooperatívnou katalogizáciou. V UKB sme zorganizovali seminár pre
pracovníkov služieb UKB (11 účastníkov) o možnostiach využívania SKP a ďalšie
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pracovné semináre pre pracovníkov vlastného odboru k problematike AACR2 a
medzinárodného bibliografického formátu MARC21.
Manažment automatizovaného systému
V spolupráci s odbormi informačných technológií a informačných systémov
bola v UKB a vo vybraných kooperujúcich inštitúciách vykonaná opakovaná
reinštalácia pracovného klienta systému VIRTUA, súvisiaca so zmenou verzií
systému Virtua v báze class02, v ktorej je lokalizovaný súborný katalóg periodík.
Modifikovali sme možnosti rešeršovania vo webovej prezentácii súborného katalógu
periodík.
Spracovanie dát
V priebehu roka sme získali a do súborného katalógu spracovali údaje z viac
ako 300 inštitúcií. Ročný prírastok bibliografických záznamov (menne i vecne
spracovaných titulov periodík) v SKP činil 6 218 a 14 414 nových holdingových
záznamov. Okrem toho sme zredigovali 23 160 bibliografických a aktualizovali 39
689 holdingových záznamov. OSK tiež vykonával aj rozsiahlu retrospektívnu
katalogizáciu fondu periodík UKB a spracúval bibliografické záznamy nových titulov
periodík aj pre oddelenie periodík UKB. Celkový objem databázy SKP ku koncu roka
2008 dosiahol 57 893 bibliografických záznamov a 119 414 holdingových záznamov.
Báza Adresár knižníc SR
Priebežne sme aktualizovali a redigovali údaje v báze Adresár knižníc, ktorú
sme rozšírili o vyše 50 inštitúcií, najmä múzejných a galerijných knižníc. Zaevidovali
sme zrušenie knižníc v 8 inštitúciách. Celkový objem bázy adresára, ktorý naďalej
pracoval v prostredí systému ALEPH, bol 757 záznamov. Pre potreby knižníc na
Slovensku bol pripravený, vydaný a knižniciam následne distribuovaný tlačený
Adresár knižníc a informačných inštitúcií SR.
Súborné katalógy zahraničných kníh
Do súborného katalógu zahraničných kníh sme založili 2 646 záznamov
v klasickej lístkovej forme a 1 675 záznamov v elektronickej podobe bolo zaradených
do pomocných lokálnych databáz odboru. Redakciu klasického súborného katalógu
zahraničných kníh sme vykonali v rozsahu 52 100 záznamov, pričom sa skumulovalo
vyše 13 tisíc duplicitných a multiplicitných záznamov. Celkový objem klasických
súborných katalógov zahraničných kníh dosiahol cca 3,012 mil. záznamov.
Bibliograficko-informačné služby
V priebehu roku 2008 bolo v báze SKP zaznamenaných 25 100 návštevníkov
zo 17 603 unikátnych IP adries a 58 652 návštev, pri ktorých si používatelia prezreli
údaje na 207 734 stránkach webovej prezentácie SKP. Informácie z bázy Adresára
knižníc na webovej stránke využilo vyše 3,5 tisíc používateľov. Okrem toho odbor
súborných katalógov poskytol 2 768 bibliografických a lokačných informácií pre 920
používateľov telefonicky, e – mailom alebo pri osobných návštevách používateľov v
UKB. Pre používateľov sme pripravili aj 11 počítačových rešerší z bázy SKP, Ulrich's
periodical na rôzne odborné témy.
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Národná agentúra ISSN a referát EIP
Národná agentúra ISSN
Národná agentúra ISSN je výkonným orgánom Medzinárodného systému
ISSN (International Standard Serial Number – Medzinárodné číslovanie seriálových
publikácií) so sídlom v Paríži. Aktívne sa zapája do činnosti v rámci medzinárodného
systému ISSN, spolupracuje s ústredím v Paríži a s ďalšími národnými centrami.
Vykonáva agentúrnu činnosť s celoštátnou pôsobnosťou a realizuje úlohy, vyplý –
vajúce z účasti v systéme (prideľovanie ISSN tlačeným periodickým publikáciám
a elektronickým pokračujúcim prameňom vydávaným na Slovensku, spracovanie
a aktualizácia záznamov v celosvetovom katalógu ISSN podľa medzinárodne
dohodnutých pravidiel, správa národnej databázy prameňov na pokračovanie,
publikovaných na Slovensku, komunikácia s vydavateľmi).
Prideľovanie ISSN, elektronické časopisy, generovanie čiarového kódu
EAN/ISSN
Z celkového počtu 240 pridelení v priebehu roku 2008 sa 192 ISSN pridelilo
tlačeným periodickým publikáciám, 48 ISSN elektronickým pokračujúcim (z toho 40
on – line, 6 CD – ROM, 2 DVD).
Aj v tlačených časopisoch sa v niektorých prípadoch objavila duplicitná
evidencia časopisov distribuovaných v SR, ktoré sa vydávajú a teda už v evidujú
v inej krajine (napr. v ČR), čo môže spôsobiť problém skreslenia štatistík vydávaných
časopisov. Národná agentúra prideľovala ISSN len časopisom vydávaným na
Slovensku a požiadavky na pridelenia ISSN pre časopisy distribuované na Slovensku
postupovala národnému centru príslušnej krajiny. V prípade elektronických pokraču –
júcich prameňov došlo vo viacerých prípadoch k zamietnutiu žiadosti o pridelenie
najmä z dôvodu nesplnenia medzinárodne stanovených kritérií.
Čiarový kód EAN/ISSN sa poskytoval zdarma všetkým vydavateľom, ktorých
publikácie sa zaradili do systému, a to automaticky, pre všetky nové publikácie a na
požiadanie pre staršie periodiká. Celkovo sa v roku 2008 poskytlo vydavateľom 110
kódov EAN/ISSN.
Spracovanie záznamov ISSN a ich aktualizácia
Agentúra spracúva záznamy slovenských prameňov na pokračovanie online
priamo do medzinárodnej databázy ISSN od polovice roka 2005. Proces online
katalogizácie zefektívnil spracovanie záznamov v agentúre. Do databázy sa
zadávajú záznamy časopisov pred vydaním – tzv. pracovné záznamy „work“, ktoré
sa po overení vydávania presúvajú do kategórie registrované záznamy „register“.
Nové záznamy sa spracúvajú jednak prostredníctvom tvorby kópií podobných
záznamov v rámci databázy ISSN, jednak preberaním už existujúcich záznamov zo
súborného katalógu periodík. Záznamy sa priebežne aktualizovali na základe
informácií od vydavateľov, údajov z iných oddelení UKB a na základe vlastných
zistení.
Okrem nových a aktualizovaných záznamov sa priebežne spracovávali tzv.
„legacy“ záznamy, ktoré agentúra postupne overovala a preraďovala medzi registrované záznamy. Dokončilo sa tiež preradenie asi 200 pracovných záznamov medzi
registrované, ktoré sa zaradili do systému ISSN v rámci retrospektívneho spraco45

vania starých slovenských časopisov v roku 2007. Koncom roku 2008 sa robila
kontrola vychádzania časopisov, zapísaných v pracovných záznamoch, t.j. časopisov, ktorým sa ISSN pridelilo pred ich vydaním a časopisy sa podľa zisteného
stavu buď preradili medzi registrované záznamy (ak vychádzajú) alebo sa postúpia
do MC v Paríži, kde ich presunú medzi tzv „suppress“ záznamy, t. j. záznamy
časopisov, ktoré nikdy nevyšli.
Začiatkom októbra 2008 uskutočnilo MC ISSN migráciu na vyššiu verziu
systému VIRTUA – ISSN (VTLS) 49.1 – 4, v ktorom je aplikovaný nový prvok – ISSN
– L. Prepojovacie ISSN (ISSN – L) má zabezpečiť prepojenie vydaní pokračujúceho
prameňa na rôznych nosičoch. V agentúre prebehlo paralelne v tom istom čase
nainštalovanie klientov vyššej verzie systému VIRTUA – ISSN.
Konzultačná činnosť a sprístupňovanie databázy ISSN
Poskytnuté konzultácie (osobné, telefonické, e-mailové – celkový počet 499),
sa týkali hlavne prideľovania ISSN tlačeným a elektronickým publikáciám, evidencie
periodík na MK SR, používania čiarových kódov EAN/ISSN, vydavateľskej úpravy
publikácií, odovzdávania povinných výtlačkov, autorských práv, odporúčaní v oblasti
ochrannej známky na názov, zaradenia časopisov do citačných indexov a podobne.
Voľne prístupná databáza ISSN je sprístupňovaná v rámci stránky UKB a
umožňuje základné vyhľadávanie podľa ISSN, názvu a vydavateľa. Záznamy sa
aktualizovali raz za mesiac. Po prechode na vyššiu verziu systému VIRTUA – ISSN
VTLS neboli všetky funkcie portálu obnovené (zložité vyhľadávanie – expert search),
z toho dôvodu nebolo možné realizovať mesačné výstupy nových záznamov.
Neexistencia zložitého vyhľadávania znemožnila tiež robenie štatistík o tvorbe
záznamov, štatistiky bolo potrebné vyžiadať priamo v ústredí ISSN.
Zahraničná a domáca spolupráca
Agentúra spolupracovala najmä s ústredím – MC ISSN v Paríži a tiež s ďalšími národnými centrami ISSN. V júli 2008 sa vypracovala správa o činnosti agentúry
za posledný rok, ktorá sa každoročne predkladá na konferencii národných centier
ISSN. Konferencia sa konala tento rok v Tunise, kde bola zastúpená aj slovenská
agentúra.
Agentúra spolupracovala v rámci Slovenska s vydavateľstvami periodických
publikácií, s ďalšími knižnicami a inštitúciami, najmä s CVTI, SNK, so Slovenskou
lekárskou knižnicou a s viacerými oddeleniami UKB.
Publikačná a prednášková činnosť, štandardizácia, legislatíva
1. októbra 2008 vyšla nová norma ISO STN 3297 spracovaná v Národnej
agentúre ISSN a vydaná Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.
Základné informácie o novej norme boli poskytnuté účastníkom seminára Práca
s periodikami a súborný katalóg periodík, organizovaný odborom súborných katalógov v UKB v novembri 2008 v rámci prednášky Novinky systému ISSN. Počas roka
sa priebežne aktualizovala webová stránka Národnej agentúry ISSN.
Od 1. júna 2008 platí nový tlačový zákon. Hoci pôsobnosť zákona ostala
nezmenená, teda vzťahuje sa naďalej len na tlačené publikácie, pozitívom je
zakotvenie povinných údajov, ktoré je vydavateľ povinný uvádzať v rámci zákona, čo

46

by malo zabezpečiť lepšiu kvalitu uvádzania údajov v časopisoch. ISSN je taktiež
uvedené medzi údajmi, ktoré má vydavateľ uvádzať.

Prehľad výkonov Národnej agentúry ISSN za rok 2008
Celkový počet pridelených ISSN
z toho
tlačené periodické publikácie
elektronické pramene na pokračovanie
z toho prístupné on – line
na CD – ROM – och
DVD
Počet zamietnutých pridelení elektronickým publikáciám
Počet pridelení postúpených MC
Počet pridelení postúpených iným národným centrám
Počet konzultácií
z toho telefonické
e – mailové
osobné
Počet poskytnutých kódov EAN/ISSN
Počet rešerší z Portálu ISSN
Počet medzinárodných požiadaviek na pridelenie ISSN
Počet nových záznamov v databáze ISSN (registr., pracovných,
spolu

240
192
48
40
6
2

17
2
3
499
200
270
29
110
2
13
676+86
762

Stav národného registra ISSN SR k 31. 12. 2008
Celkový počet registrovaných záznamov prameňov
na pokračovanie v slovenskej databáze ISSN
Počet vychádzajúcich publikácií

3559
2007

Počet nevychádzajúcich publikácií

552

Celkový počet pridelených ISSN pre elektronické pokračujúce
pramene
Celkový počet doposiaľ pridelených ISSN pre on – line
publikácie
Ostatné ( DVD, CD – ROM audiokazety)
z toho
audio
DVD
CD – ROM – y
Počet ISSN pridelených publikáciám existujúcim výlučne
v on – line podobe

47

447
388
59
8
6
45
270

Referát elektronické informačné pramene
Poslaním referátu elektronické informačné pramene je komplexný manažment sprístupňovania pôvodných e – IP a informačných databáz, zodpovedajúcich
profilu a poslaniu UKB, v snahe zabezpečiť čo najefektívnejšie uspokojovanie
informačných potrieb používateľov.
Spolupráca s vydavateľmi
Začiatkom roka 2008 nadviazal referát EIP spoluprácu s vydavateľmi
pôvodných elektronických online prameňov na pokračovanie. Vydavatelia boli
oslovení anketou, ktorej zámerom bolo zmapovať situáciu v oblasti uchovávania
elektronických prameňov na pokračovanie, s ohľadom na perspektívy budúcej
možnej spolupráce v tejto oblasti. Pri tejto príležitosti sa preverili URL adresy (viaceré
pramene prestali vychádzať) a taktiež zistili platné adresy vydavateľov, nakoľko
mnohé kontakty boli nefunkčné. Následne sa výsledky ankety vyhodnotili a
spracovali. Zverejnené sú na stránke http://www.webdepozit.sk v sekcii „Pre vydavateľov“. Súčasťou spolupráce s vydavateľmi je aj monitorovanie legislatívneho
prostredia. V januári 2008 sa opätovne pripomienkoval návrh zákona o periodickej
tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový
zákon), nakoľko vládou schválený návrh bol odlišný od pôvodne pripomienkovaného
materiálu z roku 2007.
V súvislosti s predkladanou novelou zákona o povinných výtlačkoch v NR SR
v októbri 2008 sa pripravili podklady k pripomienkovaniu zákona ako aj návrh
paragrafového znenia nového zákona.
Budovanie depozitu e-prameňov
V januári 2008 sa pre potreby webdepozitu získali dva veľkokapacitné servery
Sun Fire X4500. Prvý je určený na selektívny zber a druhý na indexáciu a
vyhľadávanie. Po ukončení rokovaní s dodávateľskou firmou ohľadom kompetencií,
boli nainštalované najnovšie verzie open – source softvérových nástrojov na
indexáciu a vyhľadávanie dokumentov a na manažment selektívneho zberu.
Úspešné zvládnutie tejto etapy bolo nevyhnutným predpokladom pre spustenie
experimentálnej prevádzky – testovacieho zberu a experimentálneho sprístupnenia
archívu.
Zahájenie praktickej realizácie výberu a uchovávania vybraných elektronických prameňov na pokračovanie sa z technických dôvodov presunulo na druhý
polrok. Pred spustením rutinnej prevádzky sa realizuje experimentálna etapa projektu
archivácie webu, ktorá prebieha od 1. 9. 2008 do 30. 6. 2009. Referát EIP vybral
v prvej etape v júli 2008 vzorku 20 vydavateľov rôznorodých formátov a typov
pôvodných elektronických prameňov na pokračovanie a oslovil ich so žiadosťou o
poskytnutie súhlasu s experimentálnym zberom, uchovávaním, indexáciou a
neverejným lokálnym sprístupnením v rámci experimentu. V priebehu mesiacov
október – december bolo postupne oslovených ďalších 68 vydavateľov. Prehľad
spolupracujúcich vydavateľov je uverejnený na stránke http://www.webdepozit.sk v
sekcii „Pre vydavateľov“. Po získaní súhlasu z ich strany sme zahájili experimentálny
zber.
Ku koncu roka 2008 bol projekt webarchiv.sk premenovaný na webdepozit
(www.webdepozit.sk). V novembri sa uskutočnil i celodoménový zber. Po počia-
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točných problémoch zber prebehol v upravenej verzii. Výberový – selektívny zber
vytipovaných titulov prebieha podľa plánu.
Akvizícia elektronických informačných prameňov
V rámci budovania fondu elektronických informačných prameňov sa UKB
snaží získavať databázy, ktoré sú jedinečné a neprístupné, resp. málo rozšírené
v knižniciach na Slovensku alebo v Čechách. Prístup k databázam Web of Knowledge a Springer bude v roku 2009 zabezpečený vďaka projektu Národného informačného centra v rámci CVTI SR.
Ostatné databázy sú financované zo zdrojov UKB. Bolo možné obnoviť
licencie na databázy Library Press Display, ASPI, Ulrichsweb.com, Portal ISSN a tiež
na agregátorskú databázu ProQuest (štatistiky vstupov – viď. Graf 1 a 4). Pre rok
2009 sa získala rozšírená verzia ProQuest Central, kolekciu ProQuest 5000
International už producent nepodporuje. Oproti PQ 5000 International je PQ Central
rozšírená o 14 databáz. Podľa štatistických ukazovateľov a stavu projektu Národného informačného centra (CVTI SR) bude UKB zvažovať obnovu pre rok 2010.
UKB rozšírila kolekciu ponúkaných databáz o nový jedinečný produkt – dva
tituly z kolekcie vydavateľstva de Gruyter a K. G. Saur, „Deutsche Geschichte im 20.
Jahrhundert Online“ (podrobnejšie rozpísané v časti knižničné fondy a ich doplňovanie).
Sprístupňovanie elektronických informačných prameňov
Prelinkovanie a vzdialený prístup – UKB prelinkovala databázy EBSCO,
C.E.E.O.L, ProQuest a SpringerLink prostredníctvom Scholar SFX a Google Scholar.
Koncom roka 2008 sa zriadil na testovacie účely vzdialený prístup do online
licencovaných prameňov UKB, vstup je možný po zadaní mena a hesla čitateľa,
resp. používateľa.
Služba EZB – UKB ako administrátor konzorciálneho konta EZB získala
administrátorský prístup ku všetkým knižniciam zapojeným do EZB – Slovensko.
Služba EZB prepája svoju databázu s nemeckým ZDB (Zeitschriftendatenbank). Diskutovanou témou bolo prepájanie a spôsob zobrazovania informácie
o lokálnych holdingoch tlačených exemplárov jednotlivých e – titulov v zapojených
nemeckých knižniciach, resp. knižniciach, ktoré majú tieto holdingy uvedené v ZDB.
Pre slovenské knižnice je prínosná možnosť prelinkovania EZB s databázou
SCOPUS. Zainteresované knižnice boli informované o možnosti prepojiť si
z administrátorského rozhrania SCOPUSu túto abstraktovú databázu priamo na EZB.
Využívanie EZB konta UKB na vstup k elektronickým časopisom zobrazujú grafy 2, 3
a 4.
Propagácia e-prameňov, prezentácie, konzultácie
V snahe napomôcť propagáciu 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
Pýtajte sa knižnice, či Napíšte nám (viď. graf 5). V odborných periodikách
Ikaros, ITlib a Bulletin UKB sa opätovne publikovalo niekoľko článkov o problematike
elektronických prameňov a realizovaných podujatiach v UKB.
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Graf 1: Štatistiky vstupov do online databáz
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Graf 2: EZB (približné) mesačné vstupy z konta UKB do licencovaných a
nelicencovaných titulov
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Graf 3: EZB mesačné vstupy z konta UKB spolu s dennými priemermi
za jednotlivé mesiace
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Graf 4: Porovnanie vstupov do EZB (odborné časopisy) a LPD (denná tlač)
v roku 2008
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Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO
Medzinárodná organizácia UNESCO v rámci svojich činností podporuje
prácu knižníc a ich nezastupiteľnú úlohu vo vedomostnej spoločnosti.
Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO v UKB v súlade s návrhom
Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008 – 2013, predovšetkým
pokiaľ ide o úlohy knižníc vo vedomostnej spoločnosti, vychádzajúce z politických
a profesionálnych odporúčaní UNESCO v roku 2008:
 priebežne zabezpečovalo informácie o UNESCO, jeho aktivitách a programoch na Slovensku a vo svete širokej verejnosti, ale aj špecializovaným
skupinám a to na základe osobných, telefonických a elektronických požiadaviek, aj na svojej webovej stránke;
 v rámci dobrého prístupu ku knižničným zbierkam raz mesačne uverejňovalo na svojej webovej stránke zoznam nových dokumentov z produkcie
UNESCO a OSN;
 v snahe o čo najširší dosah relevantných informácií oslovovalo aj médiá
(dňa 17. 4. 2008 prezentovala vedúca strediska príspevok o slovenských
lokalitách, zapísaných v Zozname svetového kultúrneho a prírodného
dedičstva UNESCO, ktorý odvysielala televízia JOJ v relácii Noviny plus);
 vytváralo partnerstvá s vysokými školami a so súkromným sektorom v záujme zlepšovania služieb a ich aktivizácie pre vedomostnú spoločnosťspolupráca s nadáciami (napr. Vzdelávacia nadácia Jana Husa – projekt
Eustory), ale aj budovanie a podpora siete Klubov UNESCO, ktoré sú tiež
neziskovými organizáciami;
 prostredníctvom siete Pridružených škôl UNESCO podporovalo rozširovanie
partnerstiev medzi vzdelávacími ustanovizňami a záujmovými vzdelávacími
školskými zariadeniami.
Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO aj v roku 2008 zabezpečovalo činnosť sekretariátu Slovenského výboru pre program UNESCO Pamäť sveta
(SVPPS). Najdôležitejšie udalosti a podujatia, na ktorých sa stredisko podieľalo:
Slovenský výbor pre program UNESCO Pamäť sveta sa dňa 17. 1. 2008
zišiel v Univerzitnej knižnici v Bratislave na svojom plenárnom zasadnutí, na
ktorom v súlade so štatútom výboru volil predsedu a výkonný výbor na nasledujúce
trojročné obdobie. Doterajší predseda Ing. Alojz Androvič, PhD., z Univerzitnej
knižnice v Bratislave, sa stal predsedom SV PPS na ďalšie tri roky.
V priebehu ďalšieho rokovania prítomní zvolili výkonný výbor SV PPS,
ktorého členmi sa stali A. Androvič, Univerzitná knižnica v Bratislave, predseda
výboru, ex offo, A. Polievková, Univerzitná knižnica v Bratislave, tajomníčka SV
PPS, ex offo a ďalší.
V apríli SV PPS vypracoval pre MK SR stručný návrh štruktúry výdavkov
ročného rozpočtu na rok 2008 s výhľadom do rokov 2011.
SV PPS predkladal v tomto roku rozpis potrebných finančných prostriedkov
aj predsedníctvu Slovenskej komisie pre UNESCO, ktorá v rámci navrhovaných
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zmien – štatútu aj rozpočtu pre budúce obdobie, chce riešiť aj situáciu financovania
SVPPS a ďalších novovzniknutých medzivládnych výborov.
Realizácia projektu „Výstavné panely Arabské, perzské a turecké rukopisy
v zbierke dr. Safveta bega Bašagića“, ktorú v novembri 2007 podporila finančnou
dotáciou (150 000 Sk) Slovenská komisia pre UNECO, potvrdila predpoklad
vysokého záujmu o mobilnú panelovú expozíciu v zahraničí. Spracovanie problematiky do panelovej expozície, s ľahkým prenosom a montážou, sa ukázalo ako
reálna cesta, bez hrozby poškodenia originálnych dokumentov, efektívne uspokojiť
najmä tlak zahraničia na predstavenie tejto unikátnej zbierky. Po Ríme a ďalších
talianskych mestách bola táto výstava prezentovaná aj v Iráne – v Národnej
knižnici Iránskej islamskej republiky. Otvorenie sa uskutočnilo za účasti veľvyslanca SR v Iráne a generálnych riaditeľov knižníc – PhDr. Tibora Trgiňu a Ali
Akbar Ashariho 8. 12. 2008.
Vzhľadom na skutočnosť, že o digitalizované dokumentárne
dedičstvo z fondov slovenských pamäťových inštitúcií, ktoré bolo zapísané do
zoznamu UNESCO Pamäť sveta, je nesmierny záujem doma aj v zahraničí, a že je
to vynikajúci spôsob ako čo najviac propagovať naše kultúrne dedičstvo, SV PPS
sa rozhodol replikovať už zdigitalizované a priebežne digitalizované tituly. Na tento
účel požiadal finančné prostriedky od SK UNESCO vo výške 50 000, - Sk. Celkovo
bolo zdigitalizovaných 50 diel z Bašagicovej zbierky. Tri tituly vydané na CD hradila
UKB a z financií SK UNESCO (nakoniec schválila 40 000, - Sk) sa upravilo 240 ks
kópií Bašagicovej bibliografie.
4. septembra 2008 bola vernisáž výstavy Banská Štiavnica – mesto
svetového kultúrneho dedičstva, na ktorej bola významná časť venovaná aj
mapám a plánom Hlavného komorskogrófskeho úradu v Banskej Štiavnici. Zbierka
je majetkom Štátneho ústredného banského archívu v Banskej Štiavnici a v roku
2007 bola zapísaná do zoznamu UNESCO Pamäť sveta.
Vedúca Informačného a dokumentačného strediska UNESCO a tajomníčka
výboru A. Polievková predniesla na konferencii pridružených škôl UNESCO v SR,
ktorá sa konala v októbri v Banskej Štiavnici prednášku na tému Pamäť sveta –
história vzniku a úspechy Slovenska v nej. Prednáška bola určená riaditeľom a
UNESCO koordinátorom stredných pridružených škôl UNESCO na Slovensku.
Z pozície koordinátora Pridružených škôl UNESCO v SR, stredisko po celý
rok pripravovalo exkurzie a prednášky o UNESCO, jeho programoch, cieľoch,
štruktúre a fungovaní vo svete aj na Slovensku pre stredné Pridružené školy
UNESCO. Okrem toho v stredisku absolvovali exkurziu aj študenti Katedry
knihovedy FF UK.
Aj v roku 2008 stredisko spolupracovalo so Vzdelávacou nadáciou Jana
Husa a Körber Stiftung z Hamburgu (Nemecko) na projekte Eustory. Uskutočnil sa
5. ročník súťaže z novodobej histórie pre študentov stredných škôl na tému Kultúra
môjho regiónu v 20. storočí a jej špecifiká.
Stredisko sa opäť angažovalo v globálnom projekte UNESCO – Mondialogo.
V tomto roku sa distribuovala výzva na cenu MONDIALOGO za technické projekty
v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a zmierňovania chudoby.
Program MONDIALOGO je príkladom partnerstva medzi UNESCO a firmou
Daimler AG, ktoré sa začalo už v roku 2003. Zámerom programu „MONDIALOGO
Engineering Award“ je prispieť k napĺňaniu Miléniových rozvojových cieľov OSN,
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predovšetkým v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, zmierňovania chudoby a
dopadov klimatickej zmeny a podporiť dialóg medzi mladými ľuďmi s rozličným
kultúrnym zázemím.
Podmienkou účasti v programe je vytvorenie medzinárodného tímu, ktorý
tvoria študenti univerzít alebo technických vyšších vzdelávacích inštitúcií vo veku
do 35 rokov z rozvinutých krajín na jednej a rozvojových krajín na druhej strane.
Komisia zložená z expertov z UNESCO a firmy Daimler následne vyberie 30
najlepších projektov, ktoré budú finančne odmenené. Slávnostné vyhlásenie
výsledkov súťaže sa uskutoční na jeseň 2009.
Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO v UKB usporiadalo v dňoch
2. – 4. 10. 2008 v Banskej Štiavnici výročnú konferenciu Pridružených škôl
UNESCO v SR. Konferencia sa uskutočnila na pôde jednej z UNESCO škôl –
v Gymnáziu A. Kmeťa v Banskej Štiavnici. Konferencia bola monitorovaná
regionálnymi médiami a plne financovaná z rozpočtu Slovenskej komisie pre
UNESCO pri MZV SR.

Stredisko zabezpečilo účasť slovenských študentov na ďalšom ročníku
medzinárodného projektu Modrý Dunaj.
Zamestnanci strediska zabezpečovali spracovávanie, uchovávanie
a sprístupňovanie fondov UNESCO a OSN, vrátanie databáz UNESCO na CD
ROM – och, ako aj konzultačné a reprografické služby v študovni strediska.
Počas celého roka stredisko koordinovalo Kluby UNESCO v SR. Viedlo
konzultácie so zástupcami MVO "Civitas Europa", ktorá sa uchádzala o zápis do
siete slovenských klubov UNESCO. Civitas Europa je nezisková organizácia, ktorá
poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania a výchovy, ako aj
v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych
hodnôt. Ťažiskovými témami MVO sú ľudské práva, Európska únia, kultúrne
dedičstvo.
Na zasadnutí predsedníctva slovenskej komisie pre UNESCO 15. 12. 2008
bola Civitas Europa jednomyseľne potvrdená ako Klub UNESCO.
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Iné aktivity
7. 2. 2008 minister zahraničných vecí Ján Kubiš slávnostne odovzdal dekrét
A. Polievkovej ako členke novozvoleného predsedníctva SK UNESCO. 11. 3. 2008
sa v Informačnom a dokumentačnom stredisku Univerzitnej knižnice v Bratislave
uskutočnilo zasadnutie Predsedníctva SK UNESCO za účasti ministra zahraničných vecí Jána Kubiša Pred zasadnutím si pán minister prezrel vzácne exempláre
z Bašagičovej zbierky islamských rukopisov, ktorá je na zozname svetového
dokumentárneho dedičstva UNESCO („Pamäť sveta“) a menoval zástupcov
Národnej rady SR a Úradu vlády SR do Predsedníctva SK UNESCO. Predsedovia
slovenských výborov pre medzinárodné a medzivládne programy UNESCO
a vedúce odborných sekcií SK UNESCO vyhodnotili činnosť jednotlivých výborov
a sekcií, predsedníctvo na záver rokovania schválilo priority SK UNESCO na rok
2008.

Vedúca strediska bola okrem predsedníctva SK UNESCO aj v tomto roku
členkou sekcie pre vzdelávanie a sekcie pre kultúru SK UNESCO a podieľala sa
na ich pracovných povinnostiach a aktivitách.

Depozitná knižnica NATO
Depozitná knižnica NATO (DK NATO) je špecializované knižnično –
informačné pracovisko, ktoré pôsobí v UKB od 31. mája 2004. Systematicky
buduje a sprístupňuje fond publikácií z oblasti medzinárodných vzťahov, obrany
a bezpeč-nosti s dôrazom na transatlantické vzťahy. Aktívnou spoluprácou
s domácimi a zahra-ničnými partnermi, doplňovaním depozitných výtlačkov,
akvizičnou činnosťou a získavaním publikácií formou daru sa v uplynulom roku
rozrástol knižný fond a rozšírilo sa spektrum knižnično – informačných služieb.
Zvýšený záujem prejavovali používatelia o využívanie špecializovaných
elektronických prameňov. V oblasti informačných podujatí pracovisko nadviazalo
nové partnerstvá a rozšírilo ponuku o žáner výchovno – vzdelávacích filmových
projekcií. Odbornou konferenciou „Slovenské bezpeč-nostné fórum 2008“ prispelo
k pozitívnej prezentácii UKB a jej špecializovaných pracovísk.
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Budovanie, uchovávanie a sprístupňovanie 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.
K 31. 12. 2008 mal fond pracoviska 1 350 knižných jednotiek, a audiovizuálnych dokumentov, v priebehu roka
sa rozšíril o 279 knižničných jednotiek
(vrátane depozitu NATO), vrátane periodík. Na nákup zahraničnej literatúry
boli použité aj prostriedky z grantu
NATO vo výške 892,- €. Služby študovne využilo 543 návštevníkov, ktorí na
študijné účely realizovali 2462 prezenčných výpožičiek kníh, periodík, audiovizuálnych dokumentov a elektronických
dokumentov. V študovni sa poskytovali odborné konzultačné a informačné služby,
návštevníkom bolo v priebehu roka poskytnutých 2 848 bibliografických
a faktografických informácií.
V študovni sa poskytovali aj reprografické služby, tieto predstavovali 1 838
listov formátu A4.
Medzinárodná integrácia
V priebehu roka pokračovali aktivity smerujúce k prehĺbeniu integrácie do
knižničných a informačných systémov NATO.
Hlavným partnerom bola i naďalej sekcia verejnej diplomacie NATO
v Bruseli a jej odborné pracoviská. Priebežne sa dopĺňali depozitné výtlačky
nových publikácií NATO, ktoré sa spracovávali a sprístupňovali v študovni a taktiež
distribuovali na vybrané knižničné pracoviská v SR. Vďaka intenzívnej spolupráci
s partnerskou Knižnicou NATO sa získali ďalšie príručkové diela, ktoré obohatia
knižnú ponuku študovne, naďalej sa využíval prístup k špecializovaným elektronickým databázam z oblasti medzinárodnej bezpečnosti. Ponuka elektronických
zdrojov sa stretla so zvýšeným záujmom používateľov vzhľadom na jej aktuálnosť
a široký záber. Pokračovalo sa v medziknižničnej výmene publikácií na podporu
vedeckej práce vysokoškolských pedagogických pracovníkov a doktorandov.
Vďaka podpore sekcie verejnej diplomacie NATO získala DK NATO grant vo
výške 2 850, - € pre usporiadanie druhého ročníka odbornej konferencie „Slovenské bezpečnostné fórum 2008“. Konferencia sa uskutočnila 29. septembra
2008 na pôde UKB. Časť získaných finančných prostriedkov sa použila na nákup
zahraničnej literatúry pre potreby DK NATO, čo predstavovalo 16 publikácií
z produkcie renomovaných zahraničných vydavateľstiev na aktuálne témy
medzinárodnej bezpečnosti.
Úspešne pokračovala spolupráca s Akadémiou obrany NATO v Ríme a jej
odbornými útvarmi, najmä Knižnicou akadémie. Pre potreby odbornej vedeckej
práce sa opakovane realizovala bezplatná medziknižničná výpožičná služba.
Používatelia DK NATO mohli v priebehu roka využívať aj bibliografické prehľady
noviniek renomovaných odborných časopisov, ktoré poskytovala partnerská
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knižnica. V študovni sa zároveň sprístupňovali tlačené a elektronické dokumenty
Výskumného a publikačného centra Akadémie.
Distribúcia publikácií NATO v SR
V spolupráci so sekciou verejnej diplomacie NATO sa získavali a distribuovali nové publikácie NATO v rámci SR. Okruh vybraných knižníc, ktoré DK NATO
pokrýva dokumentáciou NATO, zahŕňa Slovenskú národnú knižnicu v Martine,
Štátnu vedeckú knižnicu v Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach, Knižnicu Fakulty
medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave a Akademickú
knižnicu Akadémie ozbrojených síl SR generála M. R. Štefánika v Liptovskom
Mikuláši. V roku 2008 DK NATO zaslala uvedeným knižniciam 255 ks publikácií
NATO.
Významné návštevy
13. 3. 2008 navštívil DK NATO František Kašický, designovaný veľvyslanec
SR pri Organizácii Severoatlantickej zmluvy v Bruseli. Počas svojej návštevy sa
zaujímal o budovanie fondu pracoviska, spektrum poskytovaných služieb a štruktúru používateľov. Ocenil aktívnu spoluprácu s orgánmi štátnej správy, najmä s MO
SR a MZV SR a široké spektrum informačno – vzdelávacích podujatí, ktoré
organizuje pre verejnosť, najmä pre študujúcu mládež. Vyjadril záujem o budúcu
spoluprácu a plnú podporu pri organizácii „Slovenského bezpečnostného fóra
2008“ na pôde UKB.
Informačné a vzdelávacie podujatia
Realizáciou informačných a vzdelávacích podujatí pracovisko systematicky
rozširuje sieť svojich používateľov a zabezpečuje šírenie informácií o poskytovaných službách DK NATO a aktuálnych otázkach medzinárodnej bezpečnosti.
V uplynulom roku sa realizovali tri podujatia informatickej výchovy, jedna prednáška, dve výstavy fotografií a jedna odborná konferencia. Hlavným zámerom
bolo rozšíriť spektrum podujatí o nové formy a nadviazať nové partnerstvá.
Výsledkom spolupráce s Kysuckým múzeom v Čadci a Katedrou etnológie Filozofickej fakulty UK bola realizácia nového typu kultúrno-výchovného podujatia,
výchovno-vzdelávacích projekcií filmových dokumentov z oblasti etnickej a kultúrnej diverzity. Vrcholným podujatím bola konferencia Slovenské bezpečnostné
fórum 2008, ktorá sa stáva výročným stretnutím odbornej verejnosti a prispieva
k efektívnej prezentácii UKB ako vrcholnej vedeckej knižnice a multifunkčného
kultúrneho centra.
Slovenské bezpečnostné fórum 2008
Druhý ročník výročnej odbornej konferencie, ktorú DK NATO organizovala
v spolupráci s MZV SR a Euroatlantickým centrom, sa uskutočnil 29. septembra
2008. Podujatia sa zúčastnilo 129 zástupcov bezpečnostnej komunity z radov
politikov, diplomatov, expertov z príslušných rezortov štátnej správy, mimovládnych
organizácií a akademických kruhov. Cieľom podujatia bolo ponúknuť priestor pre
odbornú diskusiu a výmenu názorov na aktuálne témy slovenskej bezpečnostnej
politiky a zároveň upriamiť pozornosť na potrebu vzájomnej komunikácie.
S otváracím príhovorom k účastníkom konferencie vystúpil minister zahraničných
vecí Ján Kubiš. K nosným témam rokovania patrili otázky zodpovednosti
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vyplývajúcej z členstva SR v EÚ a NATO, účasti SR v medzinárodnom krízovom
manažmente, širokého spektra súčasných bezpečnostných hrozieb a odlišného
vnímania rôznymi skupinami obyvateľstva SR. MZV SR ako hlavný garant
podujatia opätovne vyjadrilo mimoriadnu spokojnosť so zabezpečením podujatia zo
strany UKB.
Konferenciu vhodne doplnila výstava fotografií pod názvom „Slováci
v Hindukúši“ o pôsobení slovenských vojakov v Afganistane v rámci misie ISAF,
ktorú otvoril štátny tajomník Ministerstva obrany SR Daniel Duchoň. Účastníci
konferencie mali možnosť oboznámiť sa aj s knižnými novinkami Depozitnej
knižnice NATO, ktoré boli vystavené v priľahlých priestoroch UKB.

Z vojnového fotoalbumu letca RAF
V dňoch 7. – 16. mája 2008 sa na pôde UKB uskutočnila výstava dobových
fotografií pod názvom „Z vojnového fotoalbumu letca RAF“. Výstavu z fotoalbumu
generálmajora v.v. Ivana Schwarza, prezidenta Zväzu letcov slobodného Československa so sídlom v Londýne, pripravilo Ministerstvo obrany SR v spolupráci
s Depozitnou knižnicou NATO.
Na slávnostnej vernisáži výstavy udelil minister obrany SR Jaroslav Baška
Ivanovi Schwarzovi, 85 – ročnému vojnovému veteránovi, priamemu účastníkovi
bojov o Veľkú Britániu v službách britského Kráľovského letectva (Royal Air Force),
Pamätnú medailu.
Okrem fotografií si návštevníci
mohli prezrieť aj jeho slávnostnú uniformu s vyznamenaniami, osobné predmety, ako aj knihy z fondu UKB o čs. letcoch v službách RAF. Zároveň sa premietal krátky dokumentárny film o životných osudoch Ivana Schwarza.
Výstava sa stretla s mimoriadnym
ohlasom verejnosti. Medzi návštevníkmi
(cca 250) nechýbali ani zahraniční
návštevníci z Mexika, Ruska, Fínska alebo vzdialeného Singapuru, Spojených
Arabských Emirátov, USA a Maroka.
Filmové projekcie
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V dňoch 16. a 17. októbra 2008 sa v seminárnej sále na Klariskej ulici
uskutočnila pofestivalová prehliadka filmov 15. ročníka Medzinárodného filmového
festivalu Etnofilm Čadca 2008. Výber dvoch desiatok zaujímavých slovenských,
českých a zahraničných filmov, vrátane ocenených titulov, bol určený najmä pre
študentov bratislavských gymnázií a Katedry etnológie Filozofickej fakulty UK.
Projekcie v jednotlivých časových pásmach prezentovali unikátne filmové dokumenty o kultúrnej a etnickej rôznorodosti Európy a sveta, o etnickom spolužití
národov, národností a etnických skupín, o potrebe vzájomnej tolerancie v záujme
predchádzania konfliktom. So záujmom sa stretli aj filmové dokumenty o dôsledkoch bojových konfliktov v rôznych častiach sveta, o začleňovaní sa emigrantov
do nového kultúrneho prostredia ako aj o osudoch ľudí, ktorí prežili roky
v zajateckých táboroch. Projekcie filmov oživilo aj stretnutie s filmovým režisérom
Miroslavom Bartošom, autorom dokumentu o Slovákoch v Chorvátsku. Prehliadku
filmov počas dvoch dní navštívilo 220 hostí. Prítomní pedagógovia prejavili záujem
o projekcie vybraných filmových dokumentov na pôde UKB aj v budúcom roku.
13. novembra 2008 sa uskutočnila prednáška pod názvom „Aktuálne
problémy medzinárodných vzťahov po skončení studenej vojny“ pre študentov
Gymnázia Ivana Horvátha v Bratislave, na ktorej lektorsky vystúpil doc. František
Škvrnda z Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Študenti spojili prednášku s exkurziou DK NATO a ďalších pracovísk UKB.
Depozitná knižnica NATO v priebehu celého roka pokračovala v úsilí
o rozšírenie svojich fondov, okruhu používateľov a poskytovaných knižničnoinformačných služieb.

Multifunkčné kultúrne centrum (MFKC)
Pre činnosť Multifunkčného kultúrneho centra UKB znamenal rok 2008
ďalšie kvalitatívne i kvantitatívne rozšírenie činnosti. Vzrástol počet knihovníckych
podujatí, vlastných umeleckých a umelecko – publicistických programových projektov i počet prenájmov priestorov. Významným spôsobom sa podarilo rozšíriť
materiálno – technické zázemie činnosti (variabilné skladacie pódium, výmena
videoprojektorov, doplnenie komponentov ozvučovacej techniky, stoličiek do
Lisztovej záhrady a pod.), pokračoval proces zvyšovania technickej i estetickej
úrovne jednotlivých priestorov, súčasťou služieb poskytovaných v prednáškovej
sále sa stal moderný tlmočnícky systém.
V priebehu roka sa v priestoroch UKB uskutočnilo viacero významných
medzinárodných konferencií, seminárov a sympózií. Multifunkčné kultúrne centrum
rozšírilo spoluprácu s veľvyslanectvami a kultúrnymi inštitútmi, s domácimi i zahraničnými spoločenskými, kultúrnymi a podnikateľskými subjektmi, s mimovládnymi
organizáciami a ďalšími printovými i elektronickými médiami.
V roku 2008 uviedlo MFKC prvých päť častí nového programového projektu
„Vzdialené blízke osudy“, ktorý mapuje historické, spoločensko – politické, predovšetkým však ľudské príbehy predstavovaných krajín. V osobitej atmosfére, dotváranej charakteristickými národopisnými (často aj kulinárskymi) prvkami, bol na
pôde UKB – za veľkého záujmu verejnosti – prezentovaný príbeh Francúzska,
Talianska, Kazachstanu, Kirgizska, Dánska a Kuby.
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Dvanásť tematicky rôznorodých pokračovaní umelecko – publicistického
cyklu „Salón u Liszta“ potvrdilo neustále vzrastajúci záujem o tento originálny
programový projekt, ponúkajúci neformálne stretnutia s osobnosťami kultúrneho,
politického i umelecko – spoločenského života. Viacero kompletných záznamov
ponúkla svojim divákom Staromestská televízia, pravidelné promo rozhovory TV
Bratislava, viackrát aj TA3.
Tri štvrtiny koncertov ďalšieho ročníka hudobného cyklu „ŠANSON.cz –
ŠANSÓN.sk“ sa vzhľadom na nepriaznivé počasie uskutočnili na Barokovom
nádvorí, ktoré nielenže nepôsobilo ako náhradný priestor, ale svojou neopakovateľnou atmosférou doslova očarilo prítomných návštevníkov (mnohí z nich sa tu
ocitli prvýkrát). Úsilie tvorivého tímu MFKC, doplnené spoluprácou s externými
partnermi, vyústilo do špecifického priestorového a výtvarného riešenia, takže
šansónový projekt má pre svoje ďalšie ročníky k dispozícii dva úplne odlišné,
pritom rovnako atraktívne priestory. Aj o koncerty tohto ročníka prejavili – popri
priamych návštevníkoch – značný záujem elektronické (v tomto prípade najmä
rozhlasové) médiá.
V roku 2008 uskutočnilo MFKC 22 podujatí z vlastnej dramaturgickej dielne.
Pre rok 2009 pripravuje rozšírenie tejto línie svojej činnosti o nový programový
cyklus, tentokrát z oblasti literatúry.

Bibliografická a výskumná činnosť
Kabinet retrospektívnej bibliografie sa ako špecializované pracovisko UKB
dlhodobo venuje registrácii, spracovaniu a výskumu nepravých periodík v súlade
s úlohami, ktoré mu boli stanovené v intenciách Slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie. V rámci vedeckovýskumných úloh bola pozornosť v roku
2008 zameraná na pokračovanie už rozpracovaných projektov spracovania
bibliografického súpisu a rozpisu historických dokumentov, s ktorým súvisia
heuristické, evidenčné a verifikačné postupy. Po zápise do elektronickej podoby sa
vykonáva korektúra spracovaných záznamov.
1. Bibliografia článkov zo slovenských a inorečových správ škôl za
šk. r. 1918/19 – 1952/53
Úloha je súčasťou Bibliografie výročných školských správ z územia
Slovenska za šk. r. 1918/19 – 1952/53. Hlavným cieľom rozpracovanej
úlohy je sprístupnenie dobových faktografických informácií pre výskum
školstva a vzdelanosti na Slovensku v sledovanom období. Pokračovalo sa
v zápise spracovaných záznamov, ich redakcii a doplňovaní rozsiahlej
databázy, dostupnej na stránke knižnice : http://phobos.
ulib.sk/wwwisis/clankyVSS. htm. Pri spracúvaní záznamov sa súčasne
vytvárali a overovali autoritatívne a korporatívne heslá.
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1.a Biografie vo výročných školských správach 1918/19 – 1952/53
Biografická databáza vznikla vyčlenením z úlohy Bibliografia článkov zo
slovenských a inorečových správ škôl za šk. r. 1918/19 – 1952/53 v procese
jej spracovania. Ukončený projekt možno hodnotiť ako bohatý zdroj
biografických informácií o osobnostiach vedeckého, kultúrneho a spoločensko – politického života. Vychádzal z čerpania informácií výlučne z
výročných školských správ za uvedené obdobie. Po ukončení redakčných
úprav bude dielo zadané do tlače.
Elektronická verzia je dostupná na stránke knižnice :
http://phobos. ulib.sk/wwwisis/biografiaVSS. htm.
2. Bibliografia almanachov, ročeniek a zborníkov na Slovensku za
roky 1701 – 1918
Rozpracovaná úloha nadväzuje na už vydané rovnomenné bibliografie za
obdobia 1919 – 1944 a 1945 –1965. Koncepcia spracovania viac ako
dvestoročného obdobia integruje v sebe rozbor seriálov (súpisový rad)
a zároveň analytickú úroveň rozpisu článkov. Realizácia úlohy prebieha vo
forme budovania lokálnej pracovnej databázy rozšírenej do online verzie na
stránkach knižnice: <http://phobos. ulib.sk/wwwisis/azr.htm>, ktorá sa
postupne dopĺňa. Náplňou tohto projektu je sprístupnenie nesmierneho
množstva cenného materiálu, pramenných a faktografických údajov, štúdií
a článkov z rôznych vedných odborov v štyroch jazykoch, používaných vo
vtedajšom Uhorsku.
3. Katalóg slovacikálnych tlačí v UKB do roku 1918
Po ukončení a vydaní plánovaných 8 zväzkov sa v súčasnosti pokračuje
prácami na 9. zväzku – Doplnky, ktorý bude obsahovať chýbajúce záznamy
z predchádzajúcich dielov a záznamy nové, ktoré sa objavili počas výskumu. Samotný katalóg je, podobne ako ostatné projekty kabinetu, prístupný
na adrese: <http://www.ulib.sk/index/go.php?id=2455>.
Nosná činnosť kabinetu retrospektívnej bibliografie je doplnená a rozšírená
o usporadúvanie odborných podujatí, prednáškovú a publikačnú činnosť,
prípravu scenárov a realizáciu výstav z oblasti bibliografie a dejín knižnej
kultúry, bibliograficko-informačné a referenčné služby, poradenské služby,
vzdelávaciu činnosť.
V rámci spolupráce s Katedrou knižnej a informačnej vedy UK a Katedrou
knižnično – informačných vied a didaktiky informatiky Žilinskej univerzity boli
vypracované oponentské posudky vysokoškolských kvalifikačných prác
a navrhnuté témy seminárnych, bakalárskych a diplomových prác.
Záverom roka vyšiel tretí ročník zborníka Studia Bibliographica Posoniensia
1/2008 obsahujúci v prvej časti príspevky z interdisciplinárneho seminára
„Lekársko – lekárnický spolok Gemerskej župy z historického a knihovníckeho pohľadu“, v druhej časti štúdie k dejinám vedy a knižnej kultúry na
Slovensku i recenzie dvoch publikácií z oblasti dejín knižnej kultúry.
Pracovníčky kabinetu na pravidelných seminároch (Dni retrospektívnej
bibliografie; Dejiny knižnej kultúry: Balneografia v dejinách knižnej kultúry
Slovenska; Duchovné bohatstvo východného Slovenska; Problematika
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historických a vzácních knižních fondů) prezentovali výsledky realizovaných
výskumov z oblasti dejín knižnej kultúry a súvisiacich disciplín.
Kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí uchováva, spracúva a sprístupňuje európske a orientálne rukopisy a tlače, ktoré sú deponované na oddelení
v počte: 7 044 k. j.; Jednotlivé čiastkové fondy sú zastúpené takto:
Legenda:

Fond k abine tu

1
2
3
4
5

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/ judaika 1400 k. j.

6
7
8

V rámci celoštátnej úlohy Generálny katalóg tlačí 16. storočia zachovaných
na území Slovenska, zamestnanci kabinetu rukopisov, starých a vzácnych tlačí
pokračovali v bibliografickom spracovaní tlačí 16. storočia vo fondoch Univerzitnej
knižnice.
Prehľad spracovaných titulov tlačí 16. storočia za roky 2004 – 2008
Rok

2004

2005

2006

2007

2008

Počet

249

192

203

200

65

Spolu

624

916

1 119

1 319

1 384

So spracovaním tlačí 16. storočia súvisí heuristická, analytická a evidenčná
činnosť a verifikácia bibliografických údajov, vrátane vyhľadávania dát o posesoroch a zisťovania informácií o výtvarníkoch – ilustrátoroch, dopĺňajú sa databázy
registrov a vykonáva sa korektúra spracovaných bibliografických popisov. Tieto
práce prebiehajú priebežne, zároveň so spracovaním bibliografického záznamu.
Hotové záznamy sa zapisujú do počítača po overovaní záznamov.
Vypracovaných bibliografických popisov tlačí 16. storočia za rok 2008 bolo
322, z toho sa overilo a zapísalo 65, ďalších 257 je pripravených a do počítača sa
zapíše po overovacom procese. Spomalenie overovacích prác súvisí s dlhodobou
práceneschopnosťou a následnou materskou dovolenkou jednej pracovníčky
oddelenia.
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Okrem tlačí 16. storočia sa na oddelení spracovalo aj 106 tlačí 16. – 18.
storočia, spolu 171 titulov.
Na digitalizáciu bolo pripravených 91 plnotextových dokumentov, ktoré sú
sprístupnené na webe.
Projekty
Inkunábuly UKB – elektronická bibliografia s digitalizovanými obrazmi
Dokončený projekt obsahuje 506 spracovaných titulov
z obdobia 1460 – 1500. Práca je sprístupnená na webe aj na
CD, prezentácia výsledkov projektu pre verejnosť bola 12. 3.
2008
Emblémové knihy UKB – elektronická bibliografia s digitalizovanými obrazmi
Dokončený projekt obsahuje bibliografické spracovanie 224
titulov z obdobia 16. – 18. storočia.
Výstavy

– ... srdce v rukách... (Knižnica Safveta bega Bašagiča v UKB)
Výstava, ktorá bola realizovaná z materiálov Univerzitnej
knižnice, určená na prezentáciu zbierky Bašagićovej knižnice
v zahraničí, je podrobnejšie uvedená v časti Informačné
a dokumentačné stredisko UNESCO.
– Dedičstvo holandskej literatúry
(Tlače z fondov UKB, 15. – 18. storočie)
– Dokumentárny film o Bašagićovej knižnici

Zamestnanci kabinetu rukopisov, starých a vzácnych tlačí pripravili pre
výstavy i film scenáre, výber dokumentov, katalóg, inštalovali dokumenty a iné.

Metodická činnosť
Zamestnanci knižnice sa podieľali na plnení operatívnych úloh, na posudzovaní návrhov a materiálov, vypracovávali a poskytovali odborné stanoviská,
podklady a informácie požadované MK SR a inými orgánmi štátnej správy.
Činnosť oddelenia metodiky sa orientovala najmä na zabezpečovanie metodických funkcií vo vnútri knižnice, na spoluprácu s jednotlivými odbornými útvarmi,
na vypracovanie vyhodnotení vládnych programov a podkladov pre MK SR,
posudzovanie legislatívnych materiálov, poradenskú a konzultačnú činnosť pre
študentov stredných a vysokých škôl v rámci záverečných a diplomových prác.
V spolupráci s jednotlivými odbormi a oddeleniami knižnice sa na základe vyselek-
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tovaných najdôležitejších problematických okruhov prijalo na operatívnych poradách viacero metodických postupov a vyriešilo sa aj mnoho sporných otázok.
Operatívne boli zvolávané pracovné komisie na riešenie aktuálnych odborných problémov.
Zamestnanci oddelenia metodiky spracovali podklady pre niekoľko dotazníkov (MKSR, CVTI SR, CENTIRE), 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.
Podľa zásad adaptačného procesu v UKB sa oddelenie metodiky v spolupráci s ostatnými odbormi a oddeleniami spolupodieľalo na zaškoľovaní nových
zamestnancov UKB.
Zamestnanci oddelenia sa podieľali na príprave 10. 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 2007, vyhodnotenie prioritných úloh za rok 2008, plán prioritných úloh
a činností na rok 2009. Realizoval sa edičný plán za rok 2008, zabezpečovala sa
jazyková a technická úprava materiálov knižnice, pripravil sa titulový plán edičnej
činnosti na rok 2009.
V rámci štatistického výkazníctva spracovali podklady za UKB pre ročný
štatistický výkaz o činnosti KULT 10-01 za rok 2007, ročný výkaz o neperiodických
publikáciách za rok 2007, ročný výkaz o periodickej tlačí za rok 2007 a štatistiku
výkonov UKB za rok 2008.
V oddelení metodiky bol pripravovaný harmonogram zaraďovania študentov
stredných a vysokých škôl na odbornú prax v UKB.
Súčasťou oddelenia je aj registratúrne stredisko UKB, ktoré pokračovalo
v archivácii a skartácii dokumentov knižnice. Od januára 2008 začal platiť nový
registratúrny poriadok a plán UKB, ktorý bol vypracovaný v oddelení metodiky.
Na vnútornej, ale aj na vonkajšej metodickej činnosti sa podieľali aj organizačné útvary, ktoré usmerňujú a koordinujú odborné činnosti v rámci svojej odbornej gescie.
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 knihovníckych periodikách a na odborných podujatiach.
Pracovníci odboru knižničných služieb sa aktívne zúčastňovali na činnosti
národnej komisie pre služby. Na 9. zasadnutie, ktoré sa uskutočnilo v júni 2008 na
pôde CVTI SR, pripravili dva príspevky o riešeniach pri prechode na euro v UKB
a o knižničných službách a využívaní naskenovaných katalógov. V spolupráci
s krajskou pobočkou Spolku knihovníkov Bratislavského kraja a Národnou bankou
Slovenska pripravili pracovný seminár o prechode na novú menu a úlohách
knižníc pri informovaní verejnosti.
Odbor knižničných služieb pripravil materiál na spracovanie a vyradenie
fondu bývalej bibliografickej študovne a spracovanie tzv. drobných tlačí.
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V hudobnom kabinete UKB sídli sekretariát komisie pre hudobné knižnice
pri SNS IAML a Spolku slovenských knihovníkov. Ako garant činnosti hudobných
oddelení vo verejných knižniciach SR, zamestnanci hudobného kabinetu pripravili
28. odborný seminár pre hudobných knihovníkov. Súčasťou seminára bolo
plenárne zasadnutie slovenskej národnej skupiny IAML.
Hudobný kabinet poskytuje metodickú pomoc hudobným oddeleniam
knižníc SR. Pravidelne organizuje prezentačné a metodické hodiny pre študentov
hudobných škôl všetkých typov, PdFUK a FFUK v Bratislave.
V roku 2008 hudobný kabinet ako hlavný organizátor pripravil v spolupráci
s partnerskými inštitúciami 12 koncertov a hudobno-dramatických podujatí.
Spolu s Divadelným ústavom a Hudobným múzeom SNM zamestnanci
hudobného kabinetu realizovali vo výstavnej sále UKB výstavu pri príležitosti 100.
výročia narodenia Eugena Suchoňa a v priestoroch študovne hudobného kabinetu
výstavku dokumentov pri tej istej príležitosti.
Hudobný kabinet na základe spolupráce s Konzervatóriom v Bratislave
zapožičal dokumenty zo svojich fondov na výstavu vo svojich priestoroch pri
príležitosti slávnostného premenovania koncertnej sály na Sieň Eugena Suchoňa.
V rámci informačnej podpory zamestnanci hudobného kabinetu spolupracovali pri
príprave a realizácii 4. ročníka festivalu Viva Musica, ktorý sa konal v dňoch 24. 7.
– 1. 8. 2008 v Bratislave.
Zamestnanci kabinetu rukopisov, starých a vzácnych tlačí poskytovali metodické, konzultačné a expertno–informačné služby z oblasti historických knižných
fondov.
Zamestnanci kabinetu retrospektívnej bibliografie poskytovali metodické,
konzultačné a informačné služby z oblasti dejín knižnej kultúry.
Na metodickej činnosti sa podieľali aj ďalšie organizačné útvary knižnice
v rámci svojej gescie, ako oddelenie mennej a vecnej katalogizácie, odbor súborných katalógov, informačné a dokumentačné stredisko UNESCO, depozitná
knižnica NATO, odbor informačných systémov, odbor informačných technológií,
odbor ochrany dokumentov; o ich činnosti sa už podrobnejšie písalo v tejto
kapitole.
Vydavateľská činnosť
1. Adresár knižníc a informačných inštitúcií SR. Zost. L. Sedláčková. Bratislava:
UKB, 2008. 285 s.
Tlačený adresár je určený používateľom knižnično-informačných služieb.
Predstavuje viac ako 600 adries knižníc a informačných pracovísk rôznych
typov. V publikácii sa nachádzajú inštitúcie podľa sigiel, zoradené podľa mesta,
obce, kde sa nachádzajú, sú tu registre inštitúcií podľa typov knižníc, názvov
inštitúcií, skratiek inštitúcií.
2. Bulletin Univerzitnej knižnice v Bratislave. Zodp. redaktor Tatiana Popová.
Bratislava: UKB, 2008. (2 čísla).
Periodikum obsahujúce informácie zo seminárov a porád, o činnosti UKB,
zaujímavosti zo zahraničia, personálie, ocenenia, kalendár akcií a pod.
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3. Hudobná ikonografia na Slovensku. Zborník z 26. seminára hudobných
knihovníkov. Zost. Dana Drličková. Bratislava: UKB, 2008, 95 s.
Zborník obsahuje referáty zamerané na hudobnú ikonografiu a jej súčasný stav
na Slovensku, problematiku hudobných prameňov na Slovensku v rokoch 1830
– 1919 z aspektu hudobnej ikonografie, hudobnú ikonografia v Biblii Martina
Luthera, ikonografia hudobných motívov emblematových tlačí 16. storočia
z fondov Univerzitnej knižnice v Bratislave, notovaný breviár z Prešova z pohľadu hudobnej ikonografie, vzácnu hudobnú pamiatku v Martinčeku, internet
a jeho pôsobenie na človeka.
4. KALENDÁR výročí 2009. HUDBA. Zost. Dana Drličková. Bratislava: UKB, 2008.
89 s.
Informácia pre širší okruh kultúrnych pracovníkov, redaktorov, dramaturgov,
o životných jubileách muzikológov, skladateľov, spevákov, inštrumentalistov,
pedagógov, hudobných knihovníkov, ale aj významných dramatikov, teoretikov,
estetikov a filozofov.
5. Registratúrny poriadok a registratúrny plán Univerzitnej knižnice v Bratislave.
Bratislava: UKB, 2008. 34 s.
Registratúrny poriadok: Úvodné ustanovenie a základné pojmy. Zásielky. Evidencia záznamov v denníku. Vybavovanie spisov. Ukladanie spisov a záznamov. Využívanie registratúry. Vyraďovanie spisov. Prílohy. Registratúrny plán:
Riadenie a všeobecná správa. Knižničná činnosť. Informačné činnosti a technológie. Ekonomika. Hospodársko-technická činnosť.
6. Studia Bibliographica Posoniensia. Zost. Miriam Poriezová. Bratislava: UKB,
1/2008. 254 s.
Univerzitná knižnica v Bratislave pripravila v poradí tretie číslo zborníka Studia
Bibliographica Posoniensia. Zborník obsahuje príspevky z interdisciplinárneho
seminára Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy z historického a knihovníckeho pohľadu, štúdie a recenzie.
7. Súpis článkov o masmédiách za roky 2007. Zost. Terézia Kamenická. Bratislava: UKB, 2008. 15 s.
Súpis obsahuje články o masmédiách uverejnené vo vybraných periodikách
v roku 2007. Články sú zoradené do piatich tematických skupín, v rámci ktorých
sú zoradené chronologicky.
8. Výročná správa za rok 2007. Sprac. Tatiana Popová a pracovníci UKB. Bratislava: UKB, 2008. 198 s.
Správa o činnosti knižnice za uplynulé obdobie; poslanie a strednodobý výhľad
organizácie, činnosti organizácie, rozpočet, personálne otázky, ciele a prehľad
ich plnenia, hodnotenie a analýza vývoja organizácie, hlavné skupiny používateľov.
9. Výskum organizačnej kultúry (na príklade Univerzitnej knižnice v Bratislave).
Aut. Anna Lašáková. Bratislava: UKB, 2008. 113 s.
Publikácia pojednáva o základných teoretických východiskách projektu výskumu organizačnej kultúry, výsledkoch výskumu organizačnej kultúry, návrhu
zmeny organizačnej kultúry UKB.
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Knižnično-informačné technológie
Odbor informačných systémov v roku 2008 zameral svoju činnosť v prvom
rade na optimalizáciu prevádzky používaných knižnično-informačných systémov,
prezentáciu činnosti knižnice na webových stránkach a rozšírenie a rozvoj elektronických služieb poskytovaných verejnosti. Pri zabezpečovaní týchto úloh odbor
úzko spolupracoval s ostatnými odbornými útvarmi knižnice, partnerskými organizáciami na Slovensku a v zahraničí.
Implementácia a prevádzka automatizovaného knižnično-informačného
systému Virtua
Táto úloha patrí v Univerzitnej knižnici v Bratislave dlhodobo medzi jej
priority. Online katalóg prezentuje prácu knihovníkov, dostupnú na internete
a objednávanie dokumentov je jednou zo služieb verejnosťou najpoužívanejší.
Preto je v záujme knižnice poskytovať túto službu podľa možnosti nepretržite
a v primeranej kvalite. Univerzitná knižnica v Bratislave má však len čiastočnú
možnosť ovplyvňovať správu a kvalitu fungovania knižnično-informačného systému
Virtua, pretože nie je správcom systému.
Začiatkom roka pracovníci odboru dolaďovali spracovateľskú linku periodík,
ktorá sa spustila v KIS Virtua koncom roka 2007. Vyriešené bolo generovanie
údajov a tlač odovzdávacích protokolov a prírastkových zoznamov periodík, ktoré
si riadia priamo pracovníci oddelenia periodík. Ďalej boli upravené zobrazenia
bibliografických záznamov, holdingov a exemplárov tak v klientovi KIS Virtua ako aj
na webe /Chameleón/. Spustením služby objednávania periodík v online katalógu
/marec 2008/ bola ukončená implementácia spracovateľskej linky periodík v UKB.
Najdôležitejšou akciou v rámci rozvoja a správy KIS Virtua bola migrácia
systému z verzie 45.1.1 na verziu 48.1.2. Migrácia bola naplánovaná v spolupráci
so správcom KIS Virtua i dodávateľom systému na obdobie 26. – 29. 8. 2008,
v čase uzatvorenia knižnice pre verejnosť. Prechod na verziu 48.1.2 dodávateľská
firma nezvládla, neboli dodržané termíny zahájenia prevádzky KIS, čím sa
skomplikovala situácia nielen pre zamestnancov knižnice, ale hlavne pre jej
používateľov. Vzniknutú situáciu riešil krízový štáb UKB a zápis zo zasadnutia bol
zaslaný dodávateľskej firme, správcovi systému /SNK Martin/ ako aj MK SR.
Databáza bola sprístupnená až 3. 9. 2008. Testovanie systému začalo 4. 9.,
v čase otvorenia knižnice pre verejnosť, kedy už mal byť systém úplne funkčný.
Základnými nedostatkami migrácie boli nezachované nastavenia parametrov
clas05, ktoré sa museli ručne obnovovať, záznam čitateľa nebolo možné
aktualizovať, čím sa mu znemožnili všetky funkcie KIS, na webovom portáli sa
zobrazovali mená čitateľov, ktorí mali dokument požičaný /problém ochrany
osobných údajov/ – odstránené až 29. 9. 2008 a mnohé “menšie” nedostatky.
Zástupcovia podpory f. VTLS, ktorá migráciu zabezpečovala, si uvedomovali
nekorektnosť migrácie a 10. 9. 2008 navrhli UKB návrat k pôvodnej verzii 45.1.1.
UKB nemohla akceptovať tento návrh, pretože v novej verzii bolo realizovaných už
8 685 transakcií a veľké množstvo práce v katalogizácii neperiodických i periodických publikácií, dennej evidencii periodík atď. Tento návrh bol rovnako neprijateľný aj z pohľadu poskytovania služieb verejnosti, pretože by to znamenalo ďalšie
odstavenie služieb KIS. V dňoch 1. – 2. 11. 2008 prebehol upgrade systému na
verziu 48.1.9. Išlo o upgrade knižničného softvéru Virtua, nemenila sa štruktúra
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databázy ani web chameleón a upgrade prebehol bez problémov. Každá zmena
verzie KIS predpokladá následné inštalovanie aj nových verzií klientov na všetky
pracovné stanice zamestnancov, čo v praxi znamenalo inštaláciu nových klientov
na cca 80 PC. Súčasne používaná verzia KIS Virtua je funkčná, ale väčšina
problémov, ktoré sa vyskytli v predchádzajúcej verzii, tiež nie je vyriešená. Všetky
zistené nedostatky boli hlásené správcovi systému.
Sprístupnenie naskenovaného služobného katalógu periodík
Sprístupnením naskenovaného služobného katalógu periodík na webovej
stránke UKB pokračovali pracovníci odboru v trende UKB rozširovať ponuku
elektronických služieb verejnosti cez internet. Po generálnom mennom katalógu,
ktorý je k dispozícii na internete od roku 2007, je to už druhý katalóg, ktorý
umožňuje čitateľom vyhľadávať a objednávať periodiká, almanachy, ročenky,
kalendáre a iné dokumenty na pokračovanie z fondov knižnice. Bol budovaný od
roku 1919 a obsahuje asi 180 tisíc záznamov. Na prácu s katalógom boli zaškolení
pracovníci prezenčných služieb. Pred skenovaním katalogizačných lístkov neprešiel katalóg špeciálnou revíziou, čo spôsobilo viaceré formálne chyby, napr. abecedného radenia a linkovania záznamov. Tieto chyby pracovníci odboru priebežne
opravujú v obidvoch katalógoch.
Centrálna pokladňa
Riešenie prevádzky centrálnej pokladne pre poskytované platené služby
verejnosti je súčasťou etapového riešenia projektu integrovanej identifikácie
používateľov UKB (IIP-UKB). Centrálna pokladňa má zlúčiť vyberanie hotovosti za
poskytované služby na jedno miesto v knižnici, zrušiť výber poplatkov na viacerých
pracoviskách, zlepšiť orientáciu používateľov a zabezpečiť duálne zobrazovanie
poplatkov na pokladničných bločkoch v súvislosti s prijatím eura. Centrálna
pokladňa bola uvedená do prevádzky v septembri a zabezpečujú ju poverené
pracovníčky absenčných služieb. V súčasnosti sa cez pokladňu uhrádzajú všetky
poplatky z knižnično-informačného systému Virtua.
Tvorba a rozvoj web sídla UKB
Webový portál UKB je jedným z najdôležitejších propagačných a prezentačných nástrojov knižnice na internete. Knižnica vlastní 5 domén – ulib.sk,
issn.sk, kniznica.info, kultury.sk, webarchiv.sk, na ktorých prezentuje činnosť a
sprístupňuje služby používateľom. Hlavnou doménou je portál www.ulib.sk, ktorý
obsahuje komplexnú ponuku informácii o činnosti knižnice, podujatiach, odborných
aktivitách, poskytuje prístupy do on line katalógov UKB a ďalšie elektronické služby
verejnosti. Aktualizáciu a správu tejto domény zabezpečuje oddelenie sieťových
aplikácií. V roku 2008 bolo vytvorených alebo upravených 1 872 webových dokumentov, zverejnených 247 noviniek a aktualít. Pokračovala digitalizácia článkov
o knižnici z periodickej tlače a ich vystavenie na webových stránkach v celkovom
počte 161 článkov v objeme asi 230 strán. Interné stránky určené zamestnancom
knižnice boli tiež pravidelne aktualizované a dopĺňané o príkazy generálneho
riaditeľa, smernice a materiály odborového zväzu.
Súčasná webová prezentácia UKB vznikla v roku 2004 a v mnohých
smeroch nespĺňa predpísané štandardy pre tvorbu a používanie webových
stránok. Riešením tohto problému je zmena dizajnu, funkčnosti a celkovej filozofie
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stránky použitím nových technológii. Boli oslovené 3 firmy, ktorým sme prezentovali naše predstavy a požiadavky na nové webové sídlo UKB. Z ponúk, ktoré sme
dostali, odborná komisia vybrala ako najlepšiu ponuku f. InterWay s.r.o a jej
redakčného systému WebJet. Od septembra 2008 prebiehali intenzívne konzultácie so zástupcami firmy a pracovníkmi odboru. Výsledkom bol návrh dizajnu
hlavnej stránky a podstránok, rozvrhnutie informácií na úvodnej stránke a postupné
dolaďovanie obsahu a funkčnosti. V decembri bola k dispozícii konečná verzia
novej stránky, ktorá sa postupne napĺňa informáciami. Dve pracovníčky odboru boli
zaškolené do používania a administrácie redakčného systému. Nová webová
stránka UKB sa sprístupní verejnosti v roku 2009 ako súčasť akcií pri príležitosti
90. výročia vzniku UKB.
Metodická a školiaca činnosť
Dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou činnosti odboru informačných systémov je metodická, školiaca a konzultačná činnosť pre pracovníkov knižnice. Boli
vypracované alebo upravené metodické materiály a manuály na prácu v KIS
Virtua, pokladňu, Ensemble. Počas celého roka pracovníci odboru školili tak
nových zamestnancov ako aj tých, ktorí boli preradení na inú prácu v KIS Virtua.
Na katalogizáciu dokumentov v KIS Virtua boli vyškolení 17, pre seriály 6,
exempláre 17, výpožičky periodík 30, rezerváciu zariadení 7, na používanie
pokladne 11 a Ensemble 5 pracovníkov. Spolu 93 pracovníkov.
Podľa potreby boli poskytované školenia a konzultácie na prácu s redakčným systémom na tvorbu webových stránok. Pre zlepšenie spolupráce s jednotlivými tvorcami webových stránok bol vypracovaný Prevádzkový poriadok a zásady
publikovania na webových stránkach Univerzitnej knižnice v Bratislave.
Komunikácia s používateľmi služieb UKB prebiehala v prevažnej miere
cez e-mail. Najčastejšie sa riešili problémy s objednávaním dokumentov v online
katalógu, dostupnosť katalógu na internete v dôsledku migrácie na novú verziu
aj prihlasovanie sa do katalógu. Celkovo bolo poskytnutých 253 vyjadrení.
Iné činnosti
Podľa požiadaviek jednotlivých pracovísk zamestnanci odboru pripravovali
tlačové výstupy – prírastkové zoznamy pre všetky typy dokumentov, kontrolné
zoznamy pre revíziu fondov, štatistiky pre potreby absenčných a prezenčných
služieb, exporty bibliografických a holdingových záznamov z databázy SKP v ISO
2709 a výstupy z databázy 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.
Podieľali sme na vypracovaní postupov katalogizačného spracovania tzv.
drobných tlačí do KIS Virtua, ktoré sa v minulosti nespracúvali, ale len evidovali.
V rámci vyhľadávania týchto záznamov v iných katalógoch bolo preverených cca
500 knižničných jednotiek. Zamestnanci odboru sa zúčastňovali na rôznych
odborných podujatiach a seminároch.
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Štatistické údaje
Návštevnosť webu
Návštevy
Návštevníci
Zobrazené stránky

– www.ulib.sk
– 676 407
– 335 048
– 6 376 730

Stav databázy lokálneho katalógu UKB k 31.12.2008
Bibliografické záznamy spolu
Holdingové záznamy
Záznamy exemplárov
Záznamy čitateľov

– 402 782
– 394 318
– 611 761
– 35 908

Informačné technológie
Odbor informačných technológií (OIT) komplexne zabezpečuje prevádzku
informačných technológií a rozvoj rutinného počítačového spracovania a elektronizácie knižničných a informačných agend. Vykonáva centrálne nákup, inštaláciu,
evidenciu a servis výpočtovej techniky (hardware, software). Zabezpečuje školiacu
a poradenskú činnosť.
OIT zabezpečuje prevádzku celkom 310 PC, 55 notebookov a 33 serverov.
Všetky PC (k dispozícii pre používateľov aj pre zamestnancov) sú chránené antivírusovým systémom NOD, ktorý sa pravidelne aktualizuje.
Nové zariadenia a služby
Nové technické zariadenia
Získali sa 3 nové servre na platforme Sun Fire X4500. Súčasťou každého
z nich je veľkokapacitné ( 48 TB) diskové pole.
1. WebArchiv – uchovávanie a sprístupňovanie elektronických prameňov
na pokračovanie, publikovaných v rámci národných webových domén(.SK...),
2. REP – sprístupňovanie digitalizovaných historických dokumentov v systéme KRAMERIUS,
3. IDX – indexový a záložný.
VPN – virtuálna privátna sieť
V rámci modernizácie telekomunikačných služieb sa v rezorte kultúry, a teda
aj v UKB, zriadila VPN, ktorá ponúka hlasové i dátové služby v pevných, ale aj
mobilných sieťach, s využitím rezortného komunikačného systému. Cieľom je
optimalizovať výdavky na službu IP TELEFONIA.VPN – virtuálna privátna sieť je
realizovaná pripojením LAN sietí jednotlivých inštitúcií MK SR do chrbticovej siete
SWAN, ktorá je vybudovaná na platforme IP MPLS.

71

Rekonštrukcia sály serverov
Z dôvodu neustále sa rozširujúcich funkcií a služieb, ktoré ponúka OIT UKB
pre svojich používateľov, sa doterajšie riešenie sály serverov ukázalo ako nevyhovujúce a pristúpilo sa k jej rekonštrukcii. Cieľom je zvýšenie kapacít a zlepšenie
parametrov súčasného prostredia dátového skladu UKB s dôrazom na vyriešenie
kritických oblastí infraštruktúry, ktoré predstavujú najväčšie prevádzkové riziká.
Primárne je riešenie optimalizácie prevádzkových parametrov klimatizácie,
fyzických parametrov miestnosti, bezpečnostných rizík, vyplývajúcich zo zónovania
a prístupu a rizík, vyplývajúcich z prevádzky low-end serverov.
Služby pre používateľov
Pre používateľov je v UKB k dispozícii celkom 80 PC s pripojením na internet (študovňa elektronických dokumentov, PC študovňa, INFO USA, stredisko
UNESCO, depozitná knižnica NATO, rakúska knižnica, Centrum ruských štúdií,
hudobný kabinet). Možnosť pripojiť sa na internet je tiež na 8 termináloch
v priestore čitateľských 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 činnosť
Pre používateľov sme v minulom roku poskytli približne 500 konzultácií. Ide
hlavne o riešenie problémov pri pripojení notebookov na internet.
Ochrana údajov a bezpečnosť IT
Všetky PC a notebooky v používaní UKB sú chránené pravidelne
aktualizovaným antivírovým systémom NOD a antispyware programom Spyware
Doctor. Servery chráni antivírový softvér CLAM. Zabezpečila sa ochrana údajov
aktívnymi bezpečnostnými prvkami a pravidelnou archiváciou databáz. V auguste
sa vykonala pravidelná ročná profylaktická údržba informačných technológií –
archivácia systémov a databáz, profylakxia 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
personálne zabezpečovali semináre, výstavy, prednášky a ďalšie akcie. Zamestnanci odboru po technickej stránke zabezpečovali interné odborné školenia
zamestnancov a rozširovali si svoje znalosti účasťou na odborných školeniach.

Register kultúry
Odbor správy registrov sa v roku 2008 sústredil na riešenie dvoch
prioritných úloh – európsky projekt Michael Plus a dvojjazyčný sprievodca
slovenskou kultúrou – kultúrny profil Slovenska.
Univerzitná knižnica v Bratislave sa zúčastňuje riešenia projektu Michael
Plus na základe rozhodnutia MK SR od decembra 2007. V roku 2008 bola
vykonaná základná analýza a boli spracované dokumenty projektu. V rámci
riešenia v prvom polroku 2008 bolo realizované kompletné slovenské programové
prostredie aplikácie Michael Plus, vrátane publikovania základných metodických
príručiek pre používateľov systému. Výsledky práce boli prezentované všetkým
organizáciám rezortu kultúry, ako aj predstaviteľom sekcie európskych fondov MK
SR v júni 2008.
V druhom polroku 2008 bol realizovaný pilotný projekt prezentácie
digitalizovaných dokumentov v spolupráci s Pamiatkovým úradom SR. Pre prezentáciu boli vybrané pamiatkové budovy radníc, vykonaný bol archívny výskum
v zbierkach pamiatkových ústavov SR, vybrané dokumenty boli zdigitalizované
a popísané, potom vložené do systému a publikované na internetovej stránke
michaelculture.sk.
Výsledky projektu boli prezentované na rezortnom seminári v decembri
2008.
Kultúrny profil Slovenska je spoločný projekt MK SR s Visiting Arts
a Slovenskou Britskou radou, ktorého cieľom je vytvoriť online sprievodcu po slovenskej kultúre spolu so zabezpečením aktualizácie a údržby webovej stránky počas trojročnej periódy, s voliteľnou možnosťou publikovania profilu na CD-ROM-e
a knižne a ďalšej prevádzky vo vlastnom prostredí.
Ciele projektu sú:
•

podporiť slovenské kultúrne dedičstvo prostredníctvom atraktívnych
a spoľahlivých ilustrovaných súhrnov o slovenskom umení, médiách,
dedičstve, knižniciach, archívoch a o turistickom odvetví,

•

poskytnúť informácie tým zahraničným partnerom, ktorí by chceli
spolupracovať vo vybraných oblastiach.

Boli spracované prehľady o jednotlivých sektoroch kultúry (34) v rozsahu
cca 500 strán.
Vlastným spracovaním a internetovým prieskumom bolo pre adresár zabezpečených cca 3 000 adries kultúrnych subjektov, uložených v cca 6 000 zázna-

73

moch (v anglickom a v slovenskom jazyku). Vykonaná bola jazyková korektúra
príspevkov, preklad príspevkov a významnejších popisov kultúrnych subjektov
v celkovom rozsahu cca 1 000 strán.
Vzhľadom k rozšíreniu pôvodného zadania o paralelné spracovanie anglickej a slovenskej verzie a k potrebe vývoja programového vybavenia na strane
anglického partnera, dohodlo MK SR a Visiting Arts termín ukončenia projektu na
prvú polovicu mesiaca apríl 2009.

Porovnávacie štatistické údaje za roky 2008 a 2007 na základe ročného výkazu
o knižnici KULT (MK SR) 10-01 sú uvedené v prílohe č. 4.
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5.5. ROZPOČET ORGANIZÁCIE
1.1.1. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu
Ministerstvo kultúry SR schválilo a rozpísalo pre UKB záväzné ukazovatele a limity
štátneho rozpočtu na rok 2008 nasledovne:
(v tis. Sk)
Ukazovateľ

Rok 2008

1. Príjmy ŠR (zdroj 111)

4 100

Kód programu 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť
2. Bežné výdavky spolu
kat. 600
08.2.0.5 Knižnice
z toho:
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
kat. 610
Limit počtu zamestnancov

124 717

51 639
243

Záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu v organizácii boli v roku 2008 dodržané.

1.1.2. Rozpočtové opatrenia
Pridelený rozpočet výdavkov nezohľadnil niektoré dôležité finančné potreby UKB,
z toho dôvodu MK SR vykonalo v rozpočte našej organizácie v priebehu roka 2008
nasledovné rozpočtové opatrenia:
Rozpočtové opatrenie č. 1:
Ministerstvo kultúry SR listom č. MK-566/2008-100/4130 zo dňa 17.3.2008
upravilo (zvýšilo) na základe rozpočtového opatrenia Ministerstva financií SR č
4/2008 rozpočet bežných výdavkov v kategórii 630 – Tovary a služby o sumu
6 500 tis. Sk, ktoré boli účelovo určené na financovanie nasledovných prioritných
projektov:
08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO
v tom:
1. Kultúrny profil Slovenska
2. Klimatizácia knižničných skladov

3 800 tis. Sk

08T0104 – Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí
v tom:
1. Slovenská knižnica v Národnej knižnici – ČR
2. Digitálne fórum Stredná a Východná Európa

1 200 tis. Sk
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2 800 tis. Sk
1 000 tis. Sk

550 tis. Sk
650 tis. Sk

08T0106 – Akvizícia knižničných fondov
v tom:
1. Nové informačné zdroje v UKB

1 500 tis. Sk
1 500 tis. Sk

Rozpočtové opatrenie č. 2:
Ministerstvo kultúry SR listom č. MK-566/2008-100/8980 zo dňa 23.6.2008
upravilo (znížilo) na základe rozpočtového opatrenia MF SR č. 17/2008 rozpočet
bežných výdavkov na rok 2008 v kategórii 630 – Tovary a služby z podpoložky
631002 – Cestovné náhrady zahraničné o sumu 212 496,- Sk. Rozpočtové
opatrenie sa realizovalo v nadväznosti na bod B.1 uznesenia vlády SR č. 393 zo
dňa 11.6.2008 „K návrhu na viazanie výdavkov kapitoly v roku 2008 na
dofinancovanie výstavby preložky štátnej cesty II/520NB-OL“. Úprava sa
realizovala v programe 08S – Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych
hodnôt, program 08S0105 – Knižnice a knižničná činnosť.

Rozpočtové opatrenie č. 3:
Na základe súhlasu p. ministra kultúry SR zvýšilo MK SR listom č. MK-566/2008100/13 075 zo dňa 24.9.2008 rozpočet bežných výdavkov na rok 2008 o 460 tis.
Sk. Prostriedky ŠR boli účelovo určené v rámci Projektu informatizácie kultúry
na realizáciu prioritného projektu „Michael plus“ v programe 08T0105, a to:
podpoložka 631002 Cestovné náhrady zahraničné
80 000,- Sk
podpoložka 633006 Všeobecný materiál
10 000,- Sk
podpoložka 637004 Všeobecné služby
200 000,- Sk
podpoložka 637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru 170 000,- Sk

Rozpočtové opatrenie č. 4:
Na základe rozpočtového opatrenia MF SR č. 30/2008 upravilo (znížilo) MK SR
listom č. MK-566/2008-100/13183 zo dňa 26.9.2008 rozpočet bežných výdavkov
na rok 2008 o sumu 1 000 tis. Sk v programe 08T0103 - Podpora kultúrnych
aktivít RO a PO. Rozpočtové opatrenie sa realizovalo na základe žiadosti UKB, na
preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové na financovanie prioritného
projektu „Klimatizácia knižničných skladov UKB“.
Rozpočtové opatrenie č. 5
Na základe žiadosti UKB a rozpočtového opatrenia MF SR č. 30/2008
z 24.9.9.2008 upravilo (zvýšilo) MK SR listom č. MK-566/08-100/13184 zo dňa
26.9.2008 rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2008 o sumu 1 000 tis. Sk
investičnú akciu „Klimatizácia knižničných skladov UKB“. Úprava sa vykonala
v programe 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO na rozpočtových
položkách:
716 –
Projektová dokumentácia
50 tis. Sk
713004 – Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, techniky a náradia 950 tis. Sk
Investičná akcia bola zaregistrovaná v Registri investícií MF SR pod číslom 22 237.
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Rozpočtové opatrenie č. 6
Na základe žiadosti UKB a súhlasu p. ministra kultúry SR upravilo (zvýšilo)
Ministerstvo kultúry SR listom č. MK-566/08-100/13459 zo dňa 1.10.2008 rozpočet
kapitálových výdavkov na rok 2008 o 640 tis. Sk na investičnú akciu „Michael
plus“. Úprava sa vykonala v programe 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry.
Investičná akcia bola zaregistrovaná v Registri investícií MF SR pod číslom:
22 245.
Rozpočtové opatrenie č. 7
Na základe žiadosti UKB a súhlasu p. ministra kultúry SR upravilo (zvýšilo) MK SR
listom č. MK-566/08-100/15745 zo dňa 10.11.2008 rozpočet kapitálových
výdavkov na rok 2008 o sumu 8 924 tis. Sk na investičnú akciu: „Upgrade
prostredia dátového skladu UKB“. Úprava sa vykonala v programe 08T0105 –
Projekt informatizácie kultúry. Investičná akcia bola zaregistrovaná v Registri
investícií MF SR pod číslom 22 497.
Rozpočtové opatrenie č. 8
Na základe žiadosti UKB a rozpočtového opatrenia Ministerstva financií SR
upravilo (zvýšilo) MK SR listom č. MK-566/08-100/14160 zo dňa 10.11.2008
rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2008 o sumu 107 tis. Sk na investičnú
akciu „Nákup frankovacieho stroja NEOPOST IJ 40“. Úprava sa vykonala
v programe 08S0105 – Knižnice a knižničná činnosť. Investičná akcia bola
zaregistrovaná v Registri investícií MF SR pod číslom 22 512.
Rozpočtové opatrenie č. 9
Na základe rozpočtového opatrenia Ministerstva financií SR upravilo MK SR
listom č. MK-566/08-100/16109 zo dňa 12.11.2008 rozpočet bežných výdavkov
nasledovne:
- znížilo rozpočet v kategórii 630 Tovary a služby o sumu 107 tis. Sk
- zvýšilo rozpočet v kategórii 630 Tovary a služby o sumu 800 tis. Sk.
Uvedené úpravy sa realizovali v programe 08S0105 Knižnice a knižničná
činnosť.
Uvedeným rozpočtovým opatrením sa znížili bežné výdavky v sume 107 tis. Sk
na zabezpečenie krytia kapitálových výdavkov na nákup frankovacieho stroja
NEOPOST IJ 40 a pridelili sa bežné výdavky na interiérové a výtvarné
dotvorenie budov UKB v sume 800 tis. Sk.
Rozpočtové opatrenie č. 10
Na základe žiadosti UKB zo dňa 2.12.2008 upravilo (znížilo) Ministerstvo kultúry
SR listom č. MK-566/2008-100/17571 zo dňa 9.12.2008 záväzný ukazovateľ
príjmov štátneho rozpočtu (zdroj 111) na rok 2008 o sumu 500 tis. Sk na celkovú
sumu 3 600 tis. Sk.
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Rozpočtové opatrenie č. 11
Na základe žiadosti UKB upravilo (zvýšilo) Ministerstvo kultúry SR listom č. MK566/08-100/17566 rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2008 o sumu 1 450
tis. Sk na investičnú akciu „Virtuálna vedecká knižnica“. Finančné prostriedky
boli určené na zakúpenie výpočtovej techniky a softvérových licencií. Úprava sa
vykonala v programe 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry. Investičná akcia
bola zaregistrovaná v Registri investícií pod číslom 22 906.

Rozpočtové opatrenie č. 12
Na základe súhlasu p. ministra kultúry SR upravilo (zvýšilo) Ministerstvo kultúry
SR listom č. MK-566/2008-100/17582 zo dňa 9.12.2008 rozpočet bežných
výdavkov o sumu 750 tis. Sk. Uvedené prostriedky boli určené na financovanie
bežných výdavkov projektu „Virtuálna vedecká knižnica“. Úprava sa realizovala
v programe 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry.

Rozpočtové opatrenie č. 13
Na základe rozpočtového opatrenia MF SR č. 44/2008 zo dňa 8.12.2008 upravilo
(zvýšilo) MK SR listom č. MK-566/2008-100/17755 zo dňa 15.12.2008 bežné
výdavky na rok 2008 o sumu 3 075,- Sk. Úprava rozpočtu sa vykonala na základe
realizovaných kultúrnych poukazov (123 ks) v programe 08S0105 – Knižnice
a knižničná činnosť.

Rozpočtové opatrenie č. 14
Na základe žiadosti UKB Ministerstvo kultúry SR listom č. MK-566/2008-100/18301
zo dňa 22.12.2008 použiť kapitálové výdavky v sume 1 000 tis. Sk na investičnú
akciu „Klimatizácia knižničných skladov“ v roku 2009. Úprava sa vykonala
v programe 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO. Investičná akcia
bola zaregistrovaná v Registri investícií MF SR pod číslom 22 237.

Rozpočtové opatrenie č. 15
Na základe rozpočtového opatrenia MF SR realizovalo Ministerstvo kultúry SR
listom č. MK-566/2008-100/15666 zo dňa 22.12.2008 presun v rozpočte bežných
výdavkov na rok 2008 v sume 1 300 tis. Sk nasledovne:
kategória 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
+ 1 300 tis. Sk
kategória 600 – Bežné výdavky
- 1 300 tis. Sk
Úprava sa realizovala v programe 08S0105 – Knižnice a knižničná činnosť.
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Rozpočtové opatrenie č. 16
Na základe súhlasu p. ministra kultúry SR realizovalo Ministerstvo kultúry SR
listom č. MK-566/2008-100/18305 zo dňa 22.12.2008 zvýšenie rozpočtu bežných
výdavkov na rok 2008 o sumu 11 tis. Sk. Úprava sa vykonala v programe 08T0105
– Projekt informatizácie kultúry a finančné prostriedky boli určené na:
„Realizáciu SafeQ.

Rozpočtové opatrenie č. 17
Na základe žiadosti UKB a súhlasu p. ministra kultúry SR upravilo (zvýšilo)
Ministerstvo kultúry SR listom č. MK-566/08-100/15063 zo dňa 22.12.2008
rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2008 o sumu 2 955 tis. Sk účelovo
určených na investičnú akciu „Nákup systému SafeQ“. Úprava sa vykonala
v programe 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry. Investičná akcia bola
zaregistrovaná v Registri investícií MF SR pod číslom 23 055.

1.2. Príjmy organizácie
Príjmy organizácie boli na základe rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho
rozpočtu na rok 2008 určené sumou 4 100 tis. Sk. Rozpočtovým opatrením č. 10
bol záväzný ukazovateľ príjmov upravený (znížený) o sumu 500 tis. Sk na 3 600
tis. Sk.
Rozpočet príjmov bol splnený sumou 4 734 159,21 tis. Sk na 115,46 % oproti
schválenému a na 131,50 % oproti upravenému rozpočtu nasledovne:
v tis. Sk
Ukazovateľ

Príjmy celkom
z toho:
Príjmy z rozpočtu
organizácie
Príjmy z podnikania
a z vlast. majetku
Administratív. a iné
popl. a platby
Iné nedaňové
príjmy
Príjmy z grantov
Príjmy z
tuzemských
bežných grantov
Príjmy zo
zahraničných
grantov

Skutočnosť
rok
2007

Schválený
rozpočet
2008

Upravený
rozpočet
2008

Plnenie
2008

1

2

3

4

%
plnenia

Index

4:2

4:3

7 155

4 100

3 600

4 734

115,5

131,5

0,66

4 410

4 100

3 600

4 051

98,8

112,5

0,91

365

390

390

400

102,6

102,6

1,09

2 889

3 510

3 064

3 487

99,3

113,8

1,20

1 156

200

146

164

82,0

112,3

0,14

2 745

0

0

683

0

0

0,25

567

0

0

320

0

0

0,56

2 178

0

0

363

0

0

0,16
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4:1

Z celkových dosiahnutých príjmov plnenie v sume 4 051 289,99 Sk na 98,81 %
oproti schválenému a na 112,53 % oproti upravenému rozpočtu boli príjmy
z činnosti organizácie. Z účtu dary a granty bolo na príjmové účty preúčtovaných
682 869,22 Sk, z ktorých 320 279,25 Sk boli príjmy z tuzemských bežných grantov
a 362 589,97 Sk boli príjmy zo zahraničných grantov. O tieto mimorozpočtové
zdroje bol prekročený rozpočet bežných výdavkov organizácie.

1.2.1. Príjmy organizácie podľa ekonomickej klasifikácie
Príjmy z vlastníctva majetku obsahujú príjmy na podpoložke 212003 - Príjmy
z prenajatých priestorov v sume 399 684,50 Sk.
Sú tu zahrnuté príjmy:
1. z prenajatých bytov v sume 48 990,50 Sk
2. z prenajatých nebytových priestorov v sume 350 694,- Sk a to:
- z prenájmu nebytových priestorov na prevádzkovanie bankomatu
VÚB a veľkoplošnej obrazovky
85 000,- Sk
- z prenájmu nebytových priestorov na prevádzkovanie bufetu
35 250,- Sk
- z prenájmu nebytových priestorov firme ORANGE
na prevádzkovanie elektronickej komunikačnej siete
79 344,- Sk
- na základe zásad prenájmu priestorov, špecializované pracovisko
Multifunkčné kultúrne centrum, ktoré organizuje vzdelávacie,
vedecké, kultúrno-výchovné a spoločenské podujatia za prenajatie
nebytových priestorov v roku 2008 zinkasovalo
151 100,- Sk
z toho:
prednášková sála, Ventúrska ul. č. 11:
Svetový kongres Slovákov – seminár o diele Björnsena
Slovenská atlantická komisia – prednáška: Kosovo – zákulisie konfliktu
Post Scriptum – prezentácia knihy Černovčania
Euroatlantické centrum – Energetická bezpečnosť v 21. storočí
Slovenská pedagogická knižnica – podujatie
Alfa Agency – veľtrh štúdia, práce a cestovania
eRko Hnutie kresťanských spoločenstiev detí – „Svet chudoby“
MK SR – medzinárodný seminár „Modely národných trustov vo svete“
Ústav pamäti národa – seminár „1988 – Rok pred zmenou“
NOC – seminár „Implementácia vládnej koncepcie starostlivosti
o tradičné ľudské kultúry

3 000,- Sk
3 000,- Sk
2 000,- Sk
5 000,- Sk
4 000,- Sk
16 000,- Sk
10 600,- Sk
6 000,- Sk
7 000,- Sk
4 000,- Sk

seminárna sála, Klariská ul. č. 5
Nadácia Pontis - prednášky z cyklu balkánske štúdiá
22 500,- Sk
S. Frátriková – koncert
1 500,- Sk
Magistrát hl. mesta SR – sympózium „Po stopách Hummela“
9 000,- Sk
Rodičovské združenie pri ZUŠ – absolventský koncert
1 500,- Sk
AJS Management Slovakia – workshop
4 500,- Sk
SSVE Consulting Strategies – vzdelávací kurz „Škola politickej analýzy“ 6 000,- Sk
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Stavebná fakulta STU – medzinárodná konferencia
6 750,- Sk
medzinárodná konferencia – Agenda 21 – trvalo udržateľný rozvoj
15 000,- Sk
British Council – výberové stretnutie – projekt Intercultural navigators“ 6 000,- Sk
Slov. tech. univerzita – medzinárodná konferencia „Budovy a prostredie“ 6 750,- Sk
CORUS, s.r.o. – školenie k dodatoč. auditu pre organiz. v rezorte MK SR 2 000,Sk
výstavná sála, Michalská ul. č. 1
Veľvyslanectvo Japonska – výstava Suiseki a bonsaj
Slovenská asociácia suiseki – výstava „Suiseki a netsuke“

2 500,-Sk
4 500,-Sk

Lisztov pavilón – Výberové konanie – Rada mládeže Slovenska

1 000,- Sk

Priestory na vytvorenie zázemia pre účinkujúcich v kostole Klarisiek

1 000,- Sk

Príjmy z titulu administratívnych poplatkov na rozpočtovej položke 220 sumou boli
evidované:
- na položke 222 - Pokuty, penále a iné sankcie na podpoložke 222003 – príjmy
za
porušenie predpisov v sume 756 811,60 Sk - z pokút za stratené diela a za
oneskorené vrátenie vypožičaných kníh
- na položke 223 – Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja
a služieb na podpoložke 223001- za predaj výrobkov, tovarov a služieb v sume
2 730 665,- Sk. Boli to príjmy za registráciu čitateľov v sume 1 742 786,- Sk, za
reprografické a kopírovacie práce v sume 654 951,-Sk, za poskytovanie
medzinárodnej výpožičnej služby v sume 325 382,- Sk, za vyhotovenie
elektronickej knihy na objednávku v sume 2 100,- Sk, za príjmy z hudobného
kabinetu v sume 1 203,- Sk, z Kabinetu rukopisov, starých a vzácnych tlačí v
sume 1 294,-Sk, z Depozitnej knižnice NATO v sume 2 508,-Sk a z Informačného
a dokumentačného strediska UNESCO v sume 441,-Sk.
Iné nedaňové príjmy boli zaznamenané na položke 292 – Ostatné príjmy sumou
164 128,89 Sk na podpoložke 292012 – príjmy z dobropisov nasledovne:
príjmy za uhradenú faktúru z roka 2007 za vyúčtovanie elektrickej energie BKIS v
sume 51 828,24 Sk, za preplatok elektrickej energie z roka 2007 za objekty
Michalská č.1, Pionierska ul. a Nebojsa v sume 29 113,- Sk, za telefónne hovory
za rok 2007 v sume 1 195,50 Sk, za vyúčtovanie grantu z minulého roka v sume
9 816,25 Sk, za nedoplatok z minulých rokov od nájomcu bytového priestoru
v sume 3 921,- Sk, za úhradu faktúry za elektrickú energiu za rok 2007 od
nájomcu nebytového priestoru – VÚB v sume 3 450,- Sk, za stravné lístky z roka
2007 v sume 748,- Sk, za úhradu nájomného a služieb za predchádzajúci rok
v sume 28 447,- Sk, z vráteného povinného zmluvného poistenia a havarijného
poistenia za rok 2007 za predané služobné osobné motorové vozidlo Nissan
Patrol v sume 13 475,- Sk, za odvoz komunálneho odpadu za 2. polrok 2007
uhradila Informačná kancelária Rady Európy v roku 2008 3 326,- Sk, z uhradenej
pohľadávky MVS z roku 2004 300,- Sk, za skutočnú spotrebu elektrickej energie
v roku 2007 firmy Orange Slovensko v sume 18 508,90 Sk.
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1.2.2. Vyhodnotenie mimorozpočtových príjmov
Zahraničné granty:
Univerzita v Insbrucku poskytla UKB v roku 2006 a v roku 2007 zahraničný grant,
z ktorého zostalo v roku 2007 nevyčerpaných 47 182,54 Sk. V roku 2008 bolo
z uvedeného grantu použitých na zahraničnú pracovnú cestu vo Frankfurte v
Nemecku pre riaditeľa úseku automatizácie a integrácie 17 182,31 Sk, na
zahraničnú pracovnú cestu pre 4 zamestnancov UKB vo Viedni 12 984,32 Sk,
vyúčtovanie čerpania grantu za rok 2007 v sume 6 479,45 Sk bolo odvedené do
príjmov ŠR, letenka do Tallinu pre 2 zamestnancov v celkovej sume 11 700,- Sk
bola v sume 10 536,46 Sk hradená z uvedeného grantu a zostatok v sume
1 063,54 bol hradený z rozpočtu organizácie
BRITISH COUNCIL poskytol finančný grant vo výške 251 tis. Sk na nákup nových
materiálov týkajúcich sa výučby a štúdia anglického jazyka, súčasnej britskej
literatúry a životného štýlu. Finančné prostriedky z uvedeného grantu boli použité
na úhradu predplatného na 11 titulov britských periodík, boli nakupované knihy
a multimédiá tematicky zodpovedajúce požiadavkám uvedeným v zmluve o poskytnutí grantu a multifikačné zariadenia pre potreby Britského centra UKB. Všetky
získané knižné jednotky boli spracované v automatizovanom knižnično – informačnom systéme UKB a sú uložené v BRITSKOM CENTRE za účelom sprístupnenia
používateľom knižnice.
Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v SR poskytlo finančný grant v sume
28 tis. Sk na uskutočnenie výstavy „Dedičstvo holandskej literatúry v UKB“. Prvá
splátka vo výške 80 % bola realizovaná 26.5.2008 v sume 22 400,- Sk, z ktorej
bolo 6 tis. Sk čerpaných na tlač pozvánky na výstavu a 6 tis. Sk na grafický návrh,
výrobu, inštaláciu, deinštaláciu a údržbu veľkoplošného propagačného
transparentu. Suma 10 tis. Sk bola čerpaná na prenájom a montáž sklenených
výstavných vitrín v súvislosti s konaním uvedenej výstavy. Zostatok finančných
prostriedkov v sume 400,- Sk bol vrátený na účet poskytovateľa grantu.
NATO – North Atlantic Treaty Organisation prisľúbil poskytnúť finančný grant
v sume 2 850,- EUR na konferenciu „Slovenské bezpečnostné fórum“ v dvoch
splátkach. Prvá splátka v sume 1 425,- EUR, čo je v prepočte 42 603,23 Sk bola
poskytnutá na účet UKB v septembri 2008. Z grantu bola hradená letenka v sume
7 850,- Sk, technické práce týkajúce sa ozvučenia a tlmočníckeho zariadenia
6 000,- Sk. Z nákladov na občerstvenie v sume 32 875,- Sk bolo 28 753,23 Sk
uhradených z grantu. Druhá splátka v sume 1 303,- EUR, ktorú mala UKB obdržať
od poskytovateľa grantu po vyúčtovaní nákladov na konferenciu bola uhradená až
v roku 2009. Z toho dôvodu boli všetky zakúpené knihy v sume 27 024,- Sk,
tlmočenie na konferencii v sume 7 735,- Sk, zostatok finančných prostriedkov na
občerstvenie v sume 4 121,77 Sk a náklady na dopravu v sume 1 152,60 Sk
hradené z rozpočtu organizácie.
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Tuzemské granty:
Nadácia VÚB poskytla finančný grant – 1. splátku vo výške 250 tis. Sk na projekt
E-kniha pre hendikepovaných ľudí, z ktorého bolo v roku 2007 na služby spojené
s digitalizáciou titulov pre nevidiacich a slabozrakých používateľov použitých
16 955,41 Sk. Zostatok finančných prostriedkov v sume 233 044,59 Sk zostal na
účte Dary a granty vedený v Štátnej pokladnici. V roku 2008 na služby spojené
s digitalizáciou bolo použitých 159 707,79 Sk, na návrh, realizáciu
a programovanie CD ROM „e-kniha pre hendikepovaných“ bolo čerpaných
60 000,- Sk, za uverejnenie reklamy EoD v periodiku bolo uhradených 10 000,- Sk.
Zostatok 3 336,80 Sk bol preúčtovaný do príjmov štátneho rozpočtu, nakoľko
čerpanie v roku 2007 bolo hradené z rozpočtu organizácie. V novembri 2008 po
doručení záverečnej finančnej a hodnotiacej správy zmluvy poskytla Nadácia VÚB
finančný grant – 2. splátku v sume 200 tis. Sk, z ktorej bolo v roku 2008
vyčerpaných 87 234,66 Sk na služby spojené s digitalizáciou titulov pre nevidiacich
a slabozrakých používateľov. Zostatok finančných prostriedkov sa nachádza na
účte Dary a granty vedený v Štátnej pokladnici.
Vývoj dosiahnutých príjmov v jednotlivých mesiacoch bol nasledovný :
január:
354 273,36
júl:
292 038,57
február:
291 447,86
august:
151 669,00
marec:
311 626,18
september: 376 879,40
apríl:
399 692,17
október:
723 920,15
máj:
266 949,38
november: 807 932,76
jún:
248 260,81
december: 509 469,57
_________________________________________________
Spolu:
4 734 159,21 Sk

Podrobný prehľad plnenia príjmov podľa rozpočtových položiek a podpoložiek je
uvedený v tabuľke č. 1, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tomuto hodnoteniu.

1.3. Výdavky organizácie
1.3.1. Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie
Stanovený limit bežných výdavkov vrátane bežných transferov na krytie
prevádzkových potrieb UKB na rok 2008 v sume 124 717 000,- Sk upravený na
131 921 579,- Sk bol k 31.12.2008 čerpaný sumou 127 725 824,09 na 102,41 %
oproti schválenému a na 96,81 % oproti upravenému rozpočtu. Celkové čerpanie
bežných výdavkov vrátane mimorozpočtových bolo v sume 128 408 693,31 Sk.
Upravený limit kapitálových výdavkov na rok 2008 v celkovej sume
14 076 000,- Sk bol čerpaný sumou 14 023 046,79 Sk na 99,62 % oproti
upravenému rozpočtu.
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1.3.2. Výdavky podľa funkčnej klasifikácie
Všetky výdavky organizácie boli čerpané podľa funkčnej klasifikácie 08 –
Rekreácie, kultúra a náboženstvo, 082 – Kultúrne služby, 0820 – Kultúrne
služby, 08205 – Knižnice

1.3.3. Výdavky podľa programovej štruktúry

1.3.3.1.
Kód programu 08S – Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych
hodnôt
Kód podprogramu 08S0105 – Knižnice a knižničná činnosť

Čerpanie podľa jednotlivých rozpočtových položiek bežných výdavkov bolo
nasledovné:
Rozpoč.
položka

Názov rozpočtovej položky

610
620
630
640
Spolu

Mzdy, platy,služ. príjmy a OOV
Poistné a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Bežné transfery

Schválený
rozpočet
2008
1
51 639
18 048
54 534
496
124 717

Upravený
rozpočet
2008
2
52 939
18 577
53 189
496
125 201

Čerpanie
rozpočtu
za rok 2008
3
52 939
18 578
50 821
496
122 834

v tis. Sk
%
čerpania
3:1
102,5
102,9
93,2
100,0
98,5

3:2
100,0
100,0
95,5
100,0
98,1

Čerpanie kapitálových výdavkov v tomto programe bolo nasledovné:
Rozpoč.
položka

Názov rozpočtovej položky

710
713
Spolu

Obstar. kapitál. aktív
Nákup strojov, prístr., zariad.

Schválený
rozpočet
2008

Upravený
rozpočet
2008

1

2
0
0
0
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107
107
107

Čerpanie
rozpočtu
k 31.12.200
8
3
107
107
107

v tis. Sk
%
Čerpania

3:1
0
0
0

3:2
100,0
100,0
100,0

1.3.3.2.
Kód programu 08T – Tvorba a implementácia politík
Kód podprogramu 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO
Čerpanie podľa jednotlivých rozpočtových položiek
nasledovné:

bežných výdavkov bolo

a) Kultúrny profil Slovenska
Rozpoč.
položka

Názov rozpočtovej položky

620
625003
630
631
631001
632
632003
633
633002
633004
633006
637
637004
637012
637027
Spolu

Poistné a prísp. do poisťovní
Na úrazové poistenie
Tovary a služby
Cestovné náhrady
Tuzemské
Energie, voda, komunikácie
Telekomunikačná technika
Materiál
Výpočtová technika
Prevádzkové stroje, prístroje
Všeobecný materiál
Služby
Všeobecné služby
Poplatky a odvody
Odmeny zam. mimo prac. pom.

Schválený
rozpočet
2008

Upravený
rozpočet
2008

1

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

v tis. Sk
Čerpanie
rozpočtu
k 31.12.200
8
3
1
1
1 170
0
0
43
43
49
30
18
1
1 078
276
663
139
1 171

40
40
2 760
180
180
50
50
230
100
120
10
2 300
320
1 280
700
2 800

%
čerpania

3:1

3:2
2,5
2,5
42,4
86,0
86,0
21,3
30,0
15,0
10,0
46,9
86,3
51,8
19,9
41,8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.3.3.3.
Kód programu 08T – Tvorba a implementácia politík
Kód podprogramu 08T0104 – Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí
Čerpanie podľa jednotlivých rozpočtových položiek
nasledovné:

bežných výdavkov bolo

a) Slovenská knižnica v Národnej knižnici Českej republiky
Rozpoč.
položka

Názov rozpočtovej položky

630
633
633009

Tovary a služby
Materiál
Knihy,časopisy,noviny,
uč.pom.

Schválený
rozpočet
2008
1
0
0
0
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Upravený
rozpočet
2008
2
550
550
550

Čerpanie
rozpočtu
k 31.12.2008
3
463
463
463

v tis. Sk
%
Čerpania
3:1
0
0
0

3:2
84,2
84,2
84,2

b) Digitálne fórum Stredná a Východná Európa
Rozpoč.
položka

Názov rozpočtovej položky

630
637
637004
637012

Tovary a služby
Služby
Všeobecné služby
Poplatky a odvody

Schválený
rozpočet
2008
1
0
0
0
0

Upravený
rozpočet
2008
2
650
650
647
3

v tis. Sk
Čerpanie
%
rozpočtu
Čerpania
k 31.12.2008
3
3:1
3:2
650
0
100,0
650
0
100,0
647
0
100,0
3
0
100,0

1.3.3.4.
Kód programu 08T – Tvorba a implementácia politík
Kód podprogramu 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry
Čerpanie podľa jednotlivých rozpočtových položiek
nasledovné:

bežných výdavkov bolo

a) MICHAEL Plus
Názov rozpočtovej položky
položka

600
630
631
631002
633
633006
637
637004
637012
637027

Schválený
rozpočet
2008

Upravený
rozpočet
2008

1

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bežné výdavky
Tovary a služby
Cestovné náhrady
Zahraničné
Materiál
Všeobecný materiál
Služby
Všeobecné služby
Poplatky a odvody
Odmeny zam mimo prac. pom.

460
460
80
80
10
10
370
200
0
170

Čerpanie
rozpočtu
k 31.12.200
8
3
347
347
42
42
0
0
305
50
255
0

v tis. Sk
%
čerpania

3:1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3:2
75,4
75,4
52,5
52,5
0
0
82,4
25,0
0
0

b) Virtuálna vedecká knižnica - vedecký informačný portál
v tis. Sk
Rozpoč.
položka

Názov rozpočtovej položky

600
630
637
637004

Bežné výdavky
Tovary a služby
Služby
Všeobecné služby

Schválený
rozpočet
2008
1
0
0
0
0
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Upravený
rozpočet
2008
2
750
750
750
750

Čerpanie
rozpočtu
k 31.12.2008
3
750
750
750
750

%
Čerpania
3:1
0
0
0
0

3:2
100,0
100,0
100,0
100,0

c) Realizácia SafeQ
Rozpoč.
položka

Názov rozpočtovej položky

630
637
637001

Tovary a služby
Služby
Školenia, kurzy, semináre

Schválený
rozpočet
2008
1
0
0
0

Upravený
rozpočet
2008
2
11
11
11

Čerpanie
rozpočtu
k 31.12.2008
3
11
11
11

v tis. Sk
%
Čerpania
3:1
0
0
0

3:2
100,0
100,0
100,0

Čerpanie podľa jednotlivých rozpočtových položiek kapitálových výdavkov bolo
nasledovné:
a) MICHAEL Plus
Rozpoč.
položka

Názov rozpočtovej položky

700

Kapitálové výdavky

0

640

Čerpanie
rozpočtu
k 31.12.200
8
3
613

710
711
711003
713
713002

Obstaranie kapitálových aktív
Nákup poz. a nehmot.aktív
Nákup softvéru
Nákup strojov, prístr.zariad.
Nákup výpočtovej techniky

0
0
0
0
0

640
480
480
160
160

613
453
453
160
160

Schválený
rozpočet
2008

Upravený
rozpočet
2008

1

2

v tis. Sk
%
Čerpania

3:1
0

3:2
95,8

0
0
0
0
0

95,8
94,4
94,4
100,0
100,0

b) Upgrade prostredia dátového skladu UKB
Názov rozpočtovej položky

Schválený
rozpočet
2008

Upravený
rozpočet
2008

700

Kapitálové výdavky

0

2
8 924

Čerpanie
rozpočtu
k 31,12.200
8
3
8 924

710
713
713002
713004
717
717003

Obstaranie kapitálových aktív
Nákup strojov, prístr.zariad.
Nákup výpočtovej techniky
Nákup prev. stroj. prístr.,zariad.
Realiz. stav. a ich tech.zhodn.
Prístavby, nadst.., stav.úpravy

0
0
0
0
0
0

8 924
5 151
5 151
4 256
3 773
3 773

8 924
5 151
5 151
4 256
3 773
3 773

položka

1

87

v tis. Sk
%
čerpania

3:1
0

3:2
100,0

0
0
0
0
0
0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

c) Virtuálna vedecká knižnica vedecký informačný portál
Názov rozpočtovej položky
položka

Schválený
rozpočet
2008

Upravený
rozpočet
2008

1
700
710
711
711004
713
713002

Kapitálové výdavky
Obstaranie kapitálových aktív
Nákup pozem. a nehm. aktív
Nákup licencií
Nákup strojov, prístr. zariad.
Nákup výpočtovej techniky

Čerpanie
rozpočtu
k 31.12.200
8
3

2
0
0
0
0
0
0

1 450
1 450
1 200
1 200
250
250

v tis. Sk
%
čerpania

3:1

1 425
1 425
1 175
1 175
250
250

3:2
0
0
0
0
0
0

98,3
98,3
97,9
97,9
100,0
100,0

d) Nákup systému SafeQ
Názov rozpočtovej položky
položka

Schválený
rozpočet
2008

Upravený
rozpočet
2008

1
700
710
711
711003
711004
713
713002

Kapitálové výdavky
Obstaranie kapitálových aktív
Nákup poz. a nehmot. aktív
Nákup softvéru
Nákup licencií
Nákup strojov, prístr. zariadení
Nákup výpočtovej techniky

Čerpanie
rozpočtu
k 31.12.200
8
3

2
0
0
0
0
0
0
0

2 955
2 955
2 583
2 323
260
372
372

v tis. Sk
%
čerpania

3:1

2 954
2 954
2 582
2 322
260
372
372

3:2
0
0
0
0
0
0
0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

1.3.3.5.
Kód programu 08T – Tvorba a implementácia politík
Kód podprogramu 08T0106 – Akvizícia knižničných fondov
Čerpanie podľa jednotlivých rozpočtových položiek
nasledovné:

bežných výdavkov bolo

Nové informačné zdroje
Rozpoč
.
položka

Názov rozpočtovej položky

630
633
633009

Tovary a služby
Materiál
Nové informačné zdroje

Schválený
rozpočet
2008
1
0
0
0
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Upravený
rozpočet
2008
2
1 500
1 500
1 500

Čerpanie
rozpočtu
k 31.12.2008
3
1 500
1 500
1 500

v tis. Sk
%
Čerpania
3:1
0
0
0

3:2
100,0
100,0
100,0

Komentár k čerpaniu jednotlivých rozpočtových položiek v programe 08S:
Stanovený limit bežných výdavkov vrátane bežných transferov na krytie
prevádzkových potrieb UKB v programe 08S – Tvorba, šírenie, ochrana
a prezentácia kultúrnych hodnôt, 08S0105 – Knižnice a knižničná činnosť na rok
2008 v sume 124 717 000,- Sk upravený na 125 200 579,- Sk bol k 31.12.2008
čerpaný sumou 122 833 897,55 Sk na 98,49 % oproti schválenému a na 98,1 %
oproti upravenému rozpočtu. Celkové čerpanie výdavkov v programe 08S0105
vrátane mimorozpočtových výdavkov bolo v sume 123 516 766,77 Sk.
V roku 2008 pridelilo MK SR rozpočtovým opatrením č. 8 UKB kapitálové
výdavky v programe 08S – Tvorba, šírenie, ochrana prezentácia kultúrnych
hodnôt v sume 107 tis. Sk, ktoré boli účelovo určené na investičnú akciu „Nákup
frankovacieho stroja NEOPOST IJ 4O“. Investičná akcia bola zaregistrovaná
v registri investícií MF SR pod číslom 22 512. Čerpanie bolo sumou 106 621,- Sk
na 99,64 % oproti upravenému rozpočtu.

Bežné výdavky ŠR v programe 08S
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Rozpočet mzdových prostriedkov na rok 2008 stanovený sumou 51 639 tis. Sk,
upravený na 52 939 tis. Sk bol čerpaný sumou 52 939 tis. Sk na 102,5 % oproti
schválenému a na 100,0 % oproti upravenému rozpočtu pre priemerný prepočítaný
evidenčný počet zamestnancov 238,75. Priemerná mesačná mzda podľa bola
18 478,-Sk. Oproti roku 2007, kedy priemerná mesačná mzda bola 16 613,- Sk,
v roku 2008 vzrástla o 1 865,- Sk.

Prehľad o čerpaní záväzného ukazovateľa miezd k 31.12. 2008 bol nasledovný:
Rozpoč.
položka

Názov rozpočtovej položky

611
612
613
614
610

Tarifný plat
Príplatky
Náhrady za služ. pohotovosť
Odmeny
Mzdy, platy, sl. príjmy, OOV

Schválený
rozpočet
2008
1
47 439
4 000
0
200
51 639

Upravený
rozpočet
2008
2
42 404
6 972
1
3 562
52 939

Čerpanie
rozpočtu
k 31.12.2008
3
42 401
6 975
1
3 562
52 939

v tis. Sk
%
čerpania
3:1
89,4
174,4
0
1 781,0
102,5

Podrobný prehľad o zamestnancoch a čerpaní mzdových prostriedkov za rok
2008 je uvedený v tabuľke č. 4, ktorá tvorí prílohu č. 4 k tomuto hodnoteniu.
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3:2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

620 - Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtu na rok 2008 na odvody do zdravotných poisťovní a do Sociálnej
poisťovne v sume 18 048 tis. Sk, upraveného na 18 577 tis. Sk bolo čerpaných
18 578 tis. Sk na 102,93 % oproti schválenému a na 100,00 % oproti upravenému
rozpočtu. Tieto odvodové povinnosti boli uhradené v súlade s príslušnými právnymi
predpismi.
630 - Tovary a služby
Rozpočet výdavkov na prevádzku knižnice na rok 2008 stanovený sumou 54 534
tis. Sk upravený na 53 189 tis. Sk bol k 31.12.2008 čerpaný sumou 50 821 tis.
Sk na 93,19 % oproti schválenému a na 95,54 % oproti upravenému rozpočtu.

Čerpanie podľa jednotlivých rozpočtových položiek bolo nasledovné :
Rozpoč.
položka

Názov
položky

rozpočtovej

631
632
633
634
635
636
637
630

Cestovné náhrady
Energie,voda, komunik.
Materiál
Dopravné
Rutinná a štand. údržba
Nájomné za prenájom
Služby
Tovary a služby

Schválený
rozpočet
2008
1
1 000
11 600
13 120
665
4 900
50
23 199
54 534

Upravený
rozpočet
2008
2
796
9 650
17 830
465
4 085
41
20 322
53 189

Čerpanie
rozpočtu
k 31.12.2008
3
807
9 396
17 648
409
3 514
41
19 006
50 821

v tis. Sk
%
Čerpania
3:1
80,7
81,0
134,5
61,5
71,7
82,0
81,9
93,2

3:2
101,4
97,4
99,0
88,0
86,0
100,0
93,5
95,5

Položka 631 - Cestovné náhrady
Cestovné náhrady na pracovné cesty boli plánované sumou 1 000 000,- Sk.
Rozpočet bol v priebehu roka upravený na 795 504,- Sk. Čerpanie k 31.12.2008
bolo sumou 807 119,12 Sk na 80,7 % oproti schválenému a na 101,4 % oproti
upravenému rozpočtu. Rozpočet na tuzemské pracovné cesty sumou 200 000,Sk, upravený na 103 000,- Sk bol čerpaný sumou 103 831,60,- Sk na 51,9 %
oproti schválenému a na 100,8 % oproti upravenému rozpočtu. Rozpočet na
zahraničné pracovné cesty stanovený sumou 800 tis. Sk bol upravený na 692
504,- Sk a čerpanie predstavovalo sumu 703 287,52 Sk na 87,9 % oproti
schválenému a na 101,5 % oproti upravenému rozpočtu. Z mimorozpočtových
zdrojov na cestovné výdavky bolo čerpaných 47 tis. Sk na projekt EÚ – EoD.
Na tuzemských pracovných cestách sa v roku 2008 zúčastnilo 102
zamestnancov. Pracovné cesty sa uskutočnili prevažne služobnými osobnými
motorovými vozidlami UKB, v menšej miere vlakom resp. autobusom. Pracovné
cesty boli realizované do knižníc v rámci Slovenskej republiky, hlavne do
Slovenskej národnej knižnice v Martine, do Piešťan, Banskej Bystrice, Banskej
Štiavnice, Dolného Kubína, Popradu, Košíc, Prešova, Trnavy, Nových Zámkov,
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Levoče a pod.. Zamestnanci sa zúčastnili konferencie INFOS v Jasnej, školení v
Liptovskom Jáne, Starom Smokovci, Trenčianskych Tepliciach. Referentka BOZP
sa zúčastnila pravidelných školení BOZP v Podbanskom.
Všetky pracovné cesty boli vopred plánované a zamestnanci sa ich zúčastňovali
na pokyn a so súhlasom vedúcich zamestnancov.
Na zahraničných pracovných cestách sa zúčastnilo 100 zamestnancov. Na
zahraničné pracovné cesty sa využívali služobné osobné motorové vozidlá, resp.
sa použil vlak, alebo autobus. Na dlhšie trasy sa cestovalo letecky.
Medzinárodnej konferencie „Európska digitálna knižnica“ v Nemeckej národnej
knižnici vo Frankfurte sa zúčastnil riaditeľ úseku elektronizácie a integrácie.
Konferencia bola vyústením prvej etapy projektu European Digital Library (EDL)
a organizovala sa pod záštitou Európskej komisie. Zúčastnilo sa jej 210 odborníkov
z 35 krajín EÚ a USA. Získali sa najnovšie poznatky o stave a perspektívach EDL.
Posilnil sa kooperačný potenciál UKB. Získané poznatky možno uplatniť na
príprave a riešení aktuálnych a budúcich projektov, ako domácich tak aj
s medzinárodnou účasťou. Cesta bola hradená z projektu EÚ.
V Univerzite vo Viedni sa technického meetingu projektu EoD zúčastnil riaditeľ
úseku elektronizácie a integrácie a 3 zamestnanci. Preberali sa pracovné postupy
spracovania EoD kníh v každej z partnerských knižníc. Prezentovali sa jednotlivé
programové nástroje a prijali sa zásady v spracovaní – kvalitatívne štandardy
digitalizácie. Cesta bola hradená z projektu EÚ.
Riaditeľ úseku elektronizácie a integrácie sa v ČR v Prahe zúčastnil rokovaní v NK
ČR, v Státní technické knihovni. Prerokovala sa spolupráca v oblasti zasielania
dokumentov, konzultovali sa otázky v oblasti retrospektívneho pridelenia ISSN,
rozšírili sa poznatky v oblasti nových technológií a pod.
2 zamestnankyne sa v ČR v Prahe v Státní technické knihovni zúčastnili seminára
„Problematika možností elektronického dodávania dokumentov“, ktorého cieľom
bolo nájsť model národnej úrovne centrálneho riešenia pre služby zaoberajúce sa
elektronickým dodávaním kópií dokumentov fyzickým osobám. Získané poznatky
majú perspektívny charakter pri zavádzaní služieb s realizáciou e-platieb čitateľov.
V holandskom Amsterdame sa 29. výročnej konferencie a porady „Európska
skupina pre automatizáciu knižníc“ a rokovania expertných komisií zúčastnil riaditeľ
úseku elektronizácie a integrácie. Rokovalo sa na tému nových informačných
nástrojov internetu. ELAG 2008 potvrdil vysokú úroveň odborného programu
a v rámci aktívnej účasti na expertných skupinách prispel k novým poznatkom
v oblasti automatizácie.
Generálny riaditeľ a 2 zamestnanci sa na veľvyslanectve SR v Ríme v Taliansku
zúčastnili otvorenia výstavy Bašagičovej zbierky z fondov UKB. Cieľom bolo
prezentovať zbierku cenných arabských, tureckých a perzských rukopisov
a starých tlačí. Účastníci navštívili aj Vatikánske knižnice a delegáciu prijal prefekt
knižnice p. Cesare Passini.
17. zasadnutia ISSN General Assembly v Paríži vo Francúzsku sa zúčastnila 1
zamestnankyňa centra ISSN. Boli prerokované dôležité aktuálne problémy
v systéme ISSN, bol zvolený nový riadiaci výbor na nasledovné 2 roky. Popri
oficiálnom rokovaní bola významná aj vzájomná výmena názorov a skúseností
medzi zástupcami centier a medzinárodným centrom a tiež národnými centrami
navzájom.
V nemeckom Mníchove sa riaditeľ úseku automatizácie a integrácie s 2
zamestnancami zúčastnil na rokovaní o bilaterálnom projekte „Digitalizácia
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nemeckých časopisov“. Riešili sa otázky harmonizácie metodiky, pracovných
postupov ako aj organizačné otázky deľby práce a zodpovednosti. Cesta bola
zameraná na priebežnú koordináciu riešenia projektu. Získali sa poznatky,
zaujímavé kontakty a praktické skúsenosti súvisiace s procesom rozvoja
medzinárodnej spolupráce v oblasti digitalizácie ako prostriedku ochrany vzácnych
historických knižničných fondov.
V Ríme sa 1 zamestnankyňa zúčastnila praktických cvičení MICHAEL PLUS, kde
sa bližšie oboznámila s katalogizáciou zbierok kultúrneho dedičstva.
14. medzinárodnej konferencie o profesionálnych informačných zdrojoch
INFORUM 2008 v Prahe sa zúčastnilo 9 zamestnancov. Nosnou témou bola
„Informačná gramotnosť a znalosti“. Na prednáškach boli prezentované najnovšie
trendy z oblasti knihovníctva a informačných služieb. Konferencia sa venovala aj
ďalším témam – nové knižničné a informačné technológie a ich využitie pri
poskytovaní knižničných služieb, digitalizácia kultúrneho dedičstva, spolupráca
pamäťových inštitúcií, možnosti ďalšieho vzdelávania knihovníkov.
V Estónsku v Talline v Estónskej národnej a parlamentnej knižnici sa riaditeľ
úseku elektronizácie a integrácie a 1 zamestnankyňa zúčastnili 6. projektového
stretnutia EÚ – e TEN – Elektronická kniha na objednávku. Zhodnotil sa stav
riešenia projektu, konštatovalo sa, že sa dosiahli ciele a služba EoD bude ďalej
pokračovať na základe viacstrannej zmluvy. Prerokovali sa zásady záverečného
vyúčtovania.
V ČR v Blansku sa na medzinárodnej vedeckej konferencii konzorcia CASLIN
2008 zúčastnilo 6 zamestnancov. V rámci témy „Poznatkové technológie
a vzdelávanie“ odzneli prednášky zahraničných, českých i slovenských
predstaviteľov knižníc, IT producentov zamerané na nové trendy v poskytovaní
knižničných služieb a na prezentáciu nových nástrojov na spracovanie poznatkov.
V Paríži sa na riadnom stretnutí partnerov projektu EoD zúčastnil riaditeľ úseku
elektronizácie a integrácie a 1 zamestnankyňa. Projekt bol vyhodnotený komisármi
EÚ ako úspešný, jeho myšlienky sa adaptovali aj na prostredie knižníc mimo
projektu. Služba sa bude po skončení projektu ďalej realizovať v rámci siete EoD
knižníc.
Pri príležitosti 200-tého výročia usporiadala Moravská zemská knihovna
medzinárodné kolokvium V4 „Digitalizácia – cesta k ochrane a sprístupneniu
dokumentov“. V Brne sa ho zúčastnil riaditeľ úseku elektronizácie a integrácie a 2
zamestnanci. 19 prednášok pokrylo aktuálne problémy a priblížilo úroveň
digitalizácie v jednotlivých krajinách V4.
V Ljublane sa medzinárodného sympózia „Stabilita papiera a tlače“ zúčastnila 1
zamestnankyňa. Zúčastnilo sa ho 112 odborných pracovníkov, odznelo 22
prednášok. Príspevky boli zamerané na stanovenie látok, ktoré spôsobujú
degradáciu papiera, viaceré boli zamerané na masové odkyseľovanie papiera a
pod.
Generálny riaditeľa a riaditeľ úseku elektronizácie a integrácie podpísali v Národnej
Széchényho knižnici v Budapešti bilaterálnu zmluvu o spolupráci v oblasti
digitalizácie s dodatkom o koordinácii spracovania titulu Pressburger Zeitung.
Prerokovali sa ďalšie možnosti spolupráce v oblasti súborného katalógu
a retrospektívnej bibliografie.
Na rokovaní 37. výročnej generálnej konferencie LIBER a pre – konferencii
o digitalizácii kultúrneho dedičstva sa v tureckom Istanbule zúčastnil generálny
riaditeľ. Najväčším prínosom bolo porovnanie európskych snažení a výsledkov so
situáciou v SR a UKB.
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Rokovania 74. výročnej konferencie IFLA sa v kanadskom Quebecu zúčastnil
generálny riaditeľ. Predmetom rokovania boli zásadné otázky rozvoja knižníc
a informačných služieb v celosvetovom rozsahu. Boli diskutované aj otázky
využívania informačných tehnológií, ochrany osobných údajov používateľov,
literálnej gramotnosti, digitalizácie dokumentov a pod.
Riaditeľ úseku elektronizácie a integrácie sa zúčastnil výročnej konferencie
riaditeľov centier ISSN v Tuniskej národnej knižnici v Tunise. Prerokovali sa zmeny
vyplývajúce z migrácie systému VIRTUA – ISSN na verziu 49.4. Konferencia sa
zaoberala aj organizačnými a metodickými otázkami spolupráce v rámci systému
ISSN.
Na Ministerstve školstva a zahraničných vecí sa štipendijného pobytu vo Viedni
zúčastnil 1 zamestnanec. Zúčastnil sa odborných seminárov, prednášok a exkurzií.
Spoznal, na akom princípe fungujú rakúske knižnice, získal množstvo informácií
a podnetov.
Na seminári „Österreichische Geschichte und Kultur in der Zeit des Josephinismus“
sa v Rakúsku zúčastnila 1 zamestnankyňa. Cieľom bolo podať ucelený prehľad
o rakúskej literatúre 18. storočia.
3 zamestnankyne sa zúčastnili 19. ročníka konferencie „Knihovny současnosti“
v Seči u Chrudimi. Program sa zameral na aktuálne témy, zaoberal sa súčasnými
problémami akvizície, informačnými technológiami, novými postupmi v knižniciach
a pod.
Pracovného stretnutia riešiteľov medzinárodného digitalizačného projektu
Pressburger Zeitung v Bavorskej štátnej knižnici v Mníchove sa zúčastnil riaditeľ
úseku elektronizácie a integrácie a 2 zamestnanci. Vykonala sa kvalitatívna
a kvantitatívna kontrola plnenia zmluvy s firmou Pixel Print na digitalizáciu
a spracovanie Pressburger Zeitung. prerokovali sa otázky ďalšej spolupráce.
Odbornej stáže v Národnej knižnici a Štátnej technickej knižnici v Prahe sa
zúčastnili 2 zamestnanci. Získali skúsenosti a poznatky v oblasti MVS a MMVS.
Vytvorili sa nadštandardné vzťahy v rámci MMVS SR a ČR a dohodli sa na
reciprocite v režime výpožičiek kníh.
Na konferencii Minerva v Lipsku sa zúčastnil 1 zamestnanec. Získal najnovšie
poznatky o systéme Michael Plus a jeho zavádzaní do praxe.
Jazykovej stáži v Mníchove sa zúčastnila 1 zamestnankyňa. Získala osvedčenie
o absolvovaní intenzívneho kurzu nemeckého jazyka v Goetheho inštitúte
v Mníchove. Pri spolupráci s partnerskou firmou Pixel Print sa oboznámila
s ďalšími skenovacími zariadeniami.
V Národnej knižnici ČR v Prahe 2 zamestnankyne rokovali o projekte českej
knižnice v UKB a slovenskej knižnice v NK ČR. Zabezpečili naplnenie rozpočtu na
nákup českých kníh pre UKB a pripravili návrh na realizáciu projektu na rok 2009.
Riaditeľ
úseku elektronizácie a integrácie sa v Prahe zúčastnil odborného
seminára WePreserve Forum o ochrane digitálnych dokumentov a v Brne
programového výboru CASLIN 2009. Určili termín, miesto konania konferencie
a hlavnú tému “Otvorený prístup k poznatkom“.
Vo vedeckej knižnici a Arcidiecéznom múzeu v Olomouci sa 3 zamestnankyne
zúčastnili na seminári „Problematika historických a vzácnych knižných fondov“.
Prispeli prednáškou : “Anton Lowe a jeho aktivity na knižnom trhu v Bratislave
v 18. storočí“. Získali prehľad o aktivitách, aktuálnych výsledkoch a projektoch
v odbore HKF v Čechách a na Morave.
Na konferencii EÚ „Digitalizácia kultúrneho dedičstva” v Paríži v múzeu BRANLY
sa zúčastnil riaditeľ úseku elektronizácie a integrácie. Prezentované projekty
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priniesli množstvo nových pokrokových riešení z technologického i organizačného
hľadiska. Otvorili sa kontakty s poprednými aktérmi európskych programov
a projektov. Pracovná cesta bola hradená z projektu „Michael Plus“.
Zamestnankyňa DK NATO absolvovala pracovnú cestu do centrály Organizácie
severoatlantickej zmluvy (NATO) v Bruseli. Rokovaniami sa podarilo rozšíriť
doterajšie formy spolupráce a získať materiály, ktoré rozšíria ponuku služieb DK
NATO.
44. medzinárodného festivalu poézie vo Valašskom Meziřičí sa zúčastnil 1
zamestnanec MKC. Prezrel si aktuálne trendy, diela a osobnosti v literárnej,
hudobnej a výtvarnej sfére, vymenil si poznatky z prípravnej a realizačnej fázy
usporadúvania podujatí a pod.
Medzinárodný knižný veľtrh Buchmesse Wien vo Viedni navštívili 4 zamestnanci.
Získali informácie o knižných novinkách na rakúskom trhu, získali katalógy
a ponukové zoznamy vybraných vydavateľstiev.
Medzinárodnej konferencie “Archivy, muzea a knihovny v digitálním světě 2008“
v Národnom archíve a Národnej knižnici ČR sa zúčastnili riaditeľ úseku
elektronizácie a integrácie a 1 zamestnanec. Odznelo 20 odborných prednášok
o projektoch v oblasti digitalizácie kultúrneho dedičstva v pamäťových inštitúciách.
Posilnili sa pracovné kontakty a otvorili sa nové možnosti spolupráce. Pracovná
cesta bola hradená z projektu „Michael Plus“.
Stretnutia používateľov systému ARL (Pokladňa, rezervácie zariadení)
a ENSEMBLE v Bořeticiach v ČR sa zúčastnili 2 zamestnanci. Prezentovali sa tu
novinky ako je prístup k licencovaným zdrojom.Navrhol sa ďalší rozvoj nasadenia
ENSEMBLE v UKB. Konzultovalo sa ohľadom prechodu na euro a o obnove dát zo
zálohy.
V Prahe sa seminára „Konzultácie metodiky v reštaurovaní“ zúčastnili 2
zamestnankyne. Získali poznatky o nových metódach a spôsoboch spracovania
a prístupu k reštaurovanému dokumentu, ktoré budú použité v oddelení
reštaurovania.
Na otvorení výstavy Bašagičovej zbierky z fondov UKB v Národnej knižnici v
Teheráne sa zúčastnil generálny riaditeľ. Rokovalo sa aj o ďalších inštaláciách
výstavy. Bolo podpísané memorandum o porozumení medzi UKB a NK
v Teheráne. Výstava sa stretla s veľkým ohlasom a inštalovanie výstavy v ďalších
iránskych mestách v roku 2009 je predrokované.
V Moravskej zemskej knihovni v Brne sa 5 zamestnancov zúčastnilo na
prerokovaní projektu TOC – obohatenie bibliografických záznamov o obsahy a
obálky. Zisťovali sa možnosti využitia v podmienkach elektronického katalógu UKB.
V Paríži sa 1 zamestnankyňa zúčastnila 2. kongresu európskej federácie UNESCO
klubov, centier a asociácií (EFUCA). Získala informácie o projektoch
uskutočňovaných európskymi klubmi a strediskami UNESCO, nadviazala nové
kontakty a dohodli sa o spolupráci s predstaviteľmi zúčastnených inštitúcií.
Položka 632 – Energie, voda a komunikácie
Schválený rozpočet v sume 11 600 tis. Sk upravený na 9 650 tis. Sk bol
čerpaný sumou 9 395 819,28 Sk na 81,0 % oproti schválenému a na 97,4 %
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 objektoch v Nebojsi, okr. Galanta v celkovej sume 6 993 tis. Sk. Boli tu zahrnuté
aj refundované platby od nájomcov bytových a nebytových priestorov. Platby za
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elektrickú energiu v roku 2008 predstavovali sumu 3 765 tis. Sk a za plyn
sumu 3 228 tis. Sk.
Na podpoložke 632002 – Vodné, stočné boli zahrnuté platby na základe
fakturácie v celkovej sume 284 tis. Sk, z toho na Michalskej ul. 84 tis. Sk,
Ventúrskej ul. 123 tis. Sk, Klariskej ul. 68 tis. Sk, Pionierskej ul. 5 tis. Sk
a Továrenskej ul. 4 tis. Sk.
Na podpoložke 632003 – Poštové a telekomunikačné služby boli zahrnuté
platby v celkovej sume 2 119 tis. Sk, z toho za koncesionárske poplatky za rozhlas
a televíziu a za služby UPC v sume 24 tis. Sk, telefónne účty za pevné linky Tcom-u v sume 438 tis. Sk, telefónne účty mobilných telefónov spoločnosti Orange
Slovensko, a.s. v sume 482 tis. Sk, poplatky za poštové služby – frankovací stroj
v sume 455 tis. Sk a za služby počítačovej siete SANET realizované uzlom CVTSTU platby sumou 180 tis. Sk štvrťročne, t.j. 720 tis. Sk.
Položka 633 - Materiál
Schválený rozpočet v sume 13 120 000,- Sk, upravený na 17 830 190,- Sk bol
čerpaný sumou 17 647 764,91 Sk na 134,5 % oproti schválenému a na 99 %
oproti upravenému rozpočtu.
Z podpoložky 633001 – Interiérové vybavenie – 886 tis. Sk – bola vykonaná
výroba, dodávka a montáž mreží v sume 27 tis. Sk, montáž úchytiek v sume 7 tis.
Sk. Zakúpená bola dvojdverová kovová skriňa v sume 18 tis. Sk a podnože pod
šatňové skrinky v sume 8 tis. Sk. V 2. polroku boli zakúpené kovové exteriérové
stoličky v sume 104 tis. Sk, opierky pod nohy v sume 4 tis. Sk, koberce v sume 11
tis. Sk, dávkovače tekutého mydla v sume 7 tis. Sk, rámy v rámci realizácie
projektu „Interiérové dotvorenie budov UKB“ v sume 28 tis. Sk, 38 kusov
návštevníckych kresiel do Lisztovho pavilónu v sume 631 tis. Sk, stolička ku
klavíru a 4 ks notových stojanov v sume 14 tis. Sk, obrusy na spoločenskovzdelávacie podujatia v sume 23 tis. Sk.
Z podpoložky 633002 – Výpočtová technika – 3 159 tis. Sk - bolo zakúpených
45 ks PC v sume 1 322 tis. Sk, 5 ks PC v sume 147 tis. Sk, 7 ks Lenovo N200
centriov sume 194 tis. Sk a slúchadlá, tlačiarne EPSON, skenery, LCD, USB kľúče
webkamery v sume 216 tis. Sk. V 2. polroku bola zakúpená výpočtová technika
v sume 32 tis. Sk, GIGA čítačky v sume 500 tis. Sk, notebooky, tlačiarne, scannery
v sume 385 tis. Sk, 1GB RAM pre notebook v sume 4 tis. Sk, Linkys 24 port
v sume 50 tis. Sk, 3 ks tlačiarní na termotransferovú tlač v sume 53 tis. Sk, Cisci
mini-GBICa záložné zariadenia v sume 78 tis. Sk, scannery a príslušenstvo v sume
66 tis. Sk, switch Linksys, ciscio mini a USB kľúč v sume 39 tis. Sk a ostatná
výpočtová technika v sume 73 tis. Sk.
Z podpoložky 633003 – Telekomunikačná technika – 66 tis. Sk – boli zakúpené
USB modemy v sume 1 tis. Sk a 1 ks mobilného telefónu v sume 5 tis. Sk, TV
Samsung v sume 30 tis. Sk, a paralelný zdroj v sume 30 tis. Sk.
Z podpoložky 633004 – Prevádzkové stroje, prístroje zariadenia, technika
a náradie – 880 tis. Sk boli zakúpené meracie prístroje – vyhľadávač káblov
a merače izolačného stavu IZO v sume 21 tis. Sk, fotoaparát DATACORD v sume
30 tis. Sk, opierky v sume 59 tis. Sk, trezor v sume 14 tis. Sk, ponorné vodné
čerpadlo v sume 14 tis. Sk, dávkovač mydla v sume 5 tis. Sk a UPS - Infosec
v sume 90 tis. Sk. Ďalej boli zakúpené 2 stojany Phone a Scope v sume 5 tis. Sk,
2 mikrovlnné rúry v sume 5 tis. Sk, 5 – priečkový rebrík v sume 1 tis. Sk, plechový
rozvádzač v sume 5 tis. Sk, elektrická kosačka v sume 7 tis. Sk, dvojkolesový vozík
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v sume 4 tis. Sk. V 2. polroku boli zakúpené chladničky v sume 47 tis. Sk, oceľová
rudla v sume 2 tis. Sk, fotoaparát v sume 8 tis. Sk, plastové vane v sume 22 tis. Sk,
vozíky v sume 10 tis. Sk, veľkokapacitný sušiak v sume 30 tis. Sk, ponorné
splaškové čerpadlo v sume 4 tis. Sk, hudobný mikrosystém Philips v sume 7 tis.
Sk, fúriky v sume 5 tis. Sk, policový vozík v sume 14 tis. Sk, 2 ks videoprojektor
a DVD prehrávač v sume 41 tis. Sk, rebrík v sume 2 tis. Sk, skartovací stroj v sume
14 tis. Sk, oklepovací lis a bigovačka nožná v sume 36 tis. Sk, lis na tvarovanie
väzov v sume 4 tis. Sk, kovová konštrukcia pod vaničku pre potreby reštaurácie
dokumentov v sume 10 tis. Sk, kompresor v sume 6 tis. Sk, 2 ks reklamných
bannerov Roller v sume 14 tis. Sk, analógový mixpult v sume 5 tis. Sk,
komponenty systému x –stage v sume 296 tis. Sk a pod.
Z podpoložky 633005 – Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia – 24 tis. Sk bol
zakúpený záznamník dát v sume 2 tis. Sk a ultrazvukový zvlhčovač v sume 22 tis.
Sk.
Z podpoložky 633006 – Všeobecný materiál – 4 522 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,
pripínačky, zvýrazňovače, nožnice, dvojhárky, opravné laky, karisbloky a náhradné
vložky k nim, poznámkové bloky, zošity, kalendáre, diáre, puzdrá na karty, tašky
na dokumenty s logom, pečiatky a pod.), fotokopírovací papier, baliaci papier,
kartónový papier, lepenky, tlačivá, tonery, vodoinštalačný a elektroinštalačný
materiál, železiarsky tovar, maliarske potreby, farby, farebné i čiernobiele pásky do
tlačiarní, obaly a iný drobný materiál, etikety-čiarové kódy, priehľadné etikety,
ochranné pásky na dokumenty, boxy, škatule, čistiaci, hygienický a dezinfekčný
materiál a pod.
Z podpoložky 633007 – Špeciálny materiál – 66 tis. Sk bol zakúpený spotrebný
materiál pre knihárske a reštaurátorské dielne ako napr. denaturovaný lieh,
lekársky benzín, amoniak, filtračný papier, poťahový papier, ručný papier,
knihárske nite, glej kožný, kostný, knihárske plátno a pod.
Z podpoložky 633009 – Knihy, časopisy, noviny – 7 032 tis. Sk bolo čerpaných
za úhradu faktúr za zakúpené knihy, periodiká, databázy, DVD a odborné
dokumenty. Nákup kníh, periodík, databáz a odborných dokumentov patrí
k hlavným činnostiam a úlohám našej organizácie. Je snahou neustále zvyšovať
rozpočet na tejto podpoložke a tým zvyšovať a skvalitňovať knižničný fond UKB.
Z podpoložky 633010 – Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky na tento
účel bolo čerpaných 119 tis. Sk.
Z podpoložky 633013 – Softvér a licencie v celkovej sume 816 tis. Sk bol
zakúpený aplikačný program Office Professional plus v počte 75 ks v sume 334 tis.
Sk, Corel Draw – 1 ks a Microsoft Windows Vista Ultimate Slovak v počte 10 ks
v sume 95 tis. Sk, 2 kusy licencií v sume 10 tis. Sk a licencia v sume 32 tis. Sk.
V 2. polroku bolo zakúpených 200 ks licencií software Spyware Doctor v sume 44
tis. Sk, 50 ks Office Professional Plus 2007 v sume 133 tis. Sk, inštalácia
a customizácia systému Krameris na OS Solaris na servere UKB v sume 29 tis. Sk,
update pre 310 ks PC na 1 rok – ESET NOD 32 v sume 74 tis. Sk, 2 ks
aplikačného klienta ARL pokladňa v sume 24 tis. Sk, zásuvný modul BCS-2-Web –
Publisher v sume 41tis. Sk.
Z podpoložky 633016 – Reprezentačné bolo čerpanie v celkovej sume 78 tis. Sk.
Z toho občerstvenie pri príležitosti konania konferencie „Slovenské bezpečnostné
fórum“, ktorú usporiadala DK NATO bolo v sume 33 tis. Sk.
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Položka 634 – Dopravné
Schválený rozpočet v sume 665 000,- Sk, upravený na 465 000,- Sk bol čerpaný
sumou 408 926,57 Sk na 61,5 % oproti schválenému a na 87,9 % oproti
upravenému rozpočtu.
Z podpoložky 634001 – Palivo, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny – 103 tis.
Sk boli hradené faktúry za čerpané pohonné hmoty spoločnosti Slovnaft pre 3
služobné motorové vozidlá.
Z podpoložky 634002 – Servis, údržba, opravy sumou 16 tis. Sk bolo čerpanie
na nákup drobného materiálu a bežnú údržbu služobných motorových vozidiel.
Z podpoložky 634003 – Poistenie – 83 tis. Sk bolo uhradené poistenie
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (povinné
zmluvné poistenie) pre motorové vozidlo Felicia v sume 4 tis. Sk, Škoda Octavia
v sume 6 tis. Sk a Mercedes Benz VITO v sume 13 tis. Sk. Havarijné poistenie bolo
zaplatené pre motorové vozidlo Škoda Octavia v sume 25 tis.Sk na obdobie od
1.8.2008 do 31.7.2009 a pre Mercedes Benz Vito 35 tis. Sk za obdobie od
5.12.2008 do 4.12.2009
Z podpoložky 634005 – Karty, známky, poplatky – 207 tis. Sk bol zaplatený
poplatok za vjazd a zotrvanie služobných motorových vozidiel v historickej časti
mesta – pešej zóne na rok 2008 a boli zakúpené tuzemské a zahraničné diaľničné
známky.
Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba
Schválený rozpočet na tejto položke v sume 4 900 000,- Sk upravený na
4 085 000,- Sk bol čerpaný sumou 3 514 056,67 Sk na 71,7 % oproti schválenému
a na 86,0 % oproti upravenému rozpočtu.
Z podpoložky 635001 - Údržba interiérového vybavenia bolo čerpanie v sume 5
tis. Sk na drobné opravy.
Z podpoložky 635002 – Údržba výpočtovej
techniky vrátane softvéru
a počítačových sietí - 1 636 tis. Sk sme čerpali na základe zmlúv: poplatok za
vykonané zásahy pre THR Systems a.s. sumu 28 560,- Sk mesačne, za výkon
technického servisu a odstraňovania porúch HW/SW data sumu 14 889,30 Sk,
poplatok za služby VT-STU CVT po 14 280,- Sk štvrťročne, za podporu programu
SOFTIP - podsystému Platy a mzdy, Personalistika a BAN Štátna pokladnica 12
tis. Sk, za softvérové riešenie 54 tis. Sk, za opravu výpočtovej techniky 13 tis. Sk,
poplatok za aplikáciu a za softvérový ensemble bol v sume 19 337,50 Sk
štvrťročne. Poplatok za služby spojené s používaním programového vybavenia
JASÚ bol v sume 19 tis. Sk. V 2. polroku sme uhradili poplatky za registráciu
domény webarchiv a webprint a p. 714,- Sk ročne, štvrťročný poplatok za programy
firme Softip 7 tis. Sk, za profylaktickú údržbu PC a serveru sme zaplatili 74 tis. Sk,
za opravu PC 5 tis. Sk, za predĺženie registrácie domén ulib.sk, issn.sk, caslin.sk
na 1 rok 2 tis. Sk, za službu a údržbu NAJ.sk 4 tis. Sk, poplatok ISSN bol v sume 3
tis. Sk, za opravu komunikačného modulu sme zaplatili 13 tis. Sk, za údržbu
a konfiguráciu systému integračného riešenia registrácie a autentifikácie
používateľov v ENSEMBLE vrátane migrácie údajov sme zaplatili 190 tis. Sk, za
licenciu KISS ALEPH 500, 5 STAFF licencií, 30 WWW/OPAC licencií sme uhradili
246 tis. Sk. Za inštaláciu SW sme zaplatili 402 tis. Sk, za opravu switcha WS 19 tis.
Sk a za konfiguráciu switcha 7 tis. Sk. Z tejto podpoložky sme hradili aj drobné
opravy PC a tlačiarní.
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Z podpoložky 635003 – Rutinná a štandardná údržba telekomunikačnej
techniky - 72 tis. Sk sme hradili vykonanie mesačnej servisnej činnosti
telekomunikačného systému na Michalskej ul. v sume 70 tis. Sk. Sumu 2 tis. Sk
sme zaplatili za preklopenie dát a novú inštaláciu tarifikačného systému.
Z podpoložky 635004 – Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,
techniky a náradia – 1 057 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 bol v sume
8 546,28 Sk, servis elektronického doručovacieho systému pre MyBib eDoc
v sume 11 460,06 Sk a servis knižných skenerov pre 2 ks zariadení Bookeye GS
400 v sume 20 825,- Sk. Ročný servis 3 ks kotlov LEBLANC v objekte UKB na
Pionierskej ul. bol v sume 10 tis. Sk. Za servisné práce v plynovej kotolni sme
zaplatili 70 tis. Sk, za opravu plynovej kotolne sme zaplatili 3 tis. Sk, ďalšie
servisné práce v kotolni boli v sume 21 tis. Sk. Za opravu elektrického ohrievača
sme zaplatili sumu 1 tis. Sk, za opravu trezorového zámku a sfunkčnenie trezoru
16 tis. Sk, za opravu faxu sumu 3 tis. Sk. Oprava chladiacej jednotky v serverovni
bola v sume 7 tis. Sk, oprava hasiaceho prístroja bola v sume 15 tis. Sk. Za opravu
kopírovacích strojov sme zaplatili 60 tis. Sk. Za opravu 3 ks elektrických ohrievačov
sme zaplatili 1 tis. Sk, za opravu protipožiarnych dverí sumu 23 tis. Sk. V 2. polroku
sme uhradili za opravu tlačiarní 25 tis. Sk, za opravu kopírovacích strojov 78 tis.
Sk, za opravu a servisné práce v kotolni spolu 226 tis. Sk, za kominárske práce 7
tis. Sk, za opravu stýkačov 4 tis. Sk, za profylaktiku, servis a údržbu skenerov 20
tis. Sk, za opravu klimatizačnej jednotky 29 tis. Sk, za servis zariadenia Better
Light Memoria 6000 sumu 95 tis. Sk, za servis na zariadení VZT, CHL a MaR
sumu 123 tis. Sk. Za opravu rezačky a výmenu noža sme zaplatili 6 tis. Sk, za
opravu mincovníka 3 tis. Sk, opravu turniketov 1 tis. Sk a pod.
Z podpoložky 635005 – Údržba špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení bolo
čerpanie v sume 115 tis. Sk za opravu EPS.
Z podpoložky 635006 – Údržba budov, objektov alebo ich častí – čerpanie bolo
v sume 629 tis. Sk za opravu strechy na Michalskej ul. 5 900,- Sk a na Ventúrskej
ul. 7 900,- Sk, za montáž zábran proti vtákom sme zaplatili 6 400,- Sk, za úpravu
existujúceho systému SALTO a úpravu mechanickej časti dverí 5 355,- Sk, za
opravu fasády sumu 15 800,- Sk. V 2. polroku sme za výmenu el. zámkov SALTO
zaplatili 24 tis. Sk, za vyhotovenie kľúčov a vložiek 4 tis. Sk, za výmenu
poškodenej sklenej výplne v priestore pokladne vo vstupe pre čitateľov 55 tis. Sk,
za jesennú údržbu trávnatých plôch v priestoroch Lisztovho pavilónu 33 tis. Sk
a v átriu na Klariskej ul. 19 tis. Sk. Za odstránenie odutej omietky z bočnej štítovej
steny a dokončenie sieťkovaním budovy zo strany Klariskej ul. sme zaplatili 39 tis.
Sk, za obojstranné uzatvorenie dverného otvoru miestnosti prekrytím
sadrokartónom sme zaplatili 25 tis. Sk a za opravu a výmenu poškodených častí
v budove po sťahovaní kníh sme zaplatili 368 tis. Sk.
Položka 636 - Nájomné za nájom
Schválený rozpočet na tejto položke v sume 50 000,- Sk upravený na 41 000,- Sk
bol čerpaný sumou 40 933,90 Sk na 81,9 % oproti schválenému a na 99,8 %
oproti upravenému rozpočtu.
Z podpoložky 636001 – Budov, objektov alebo ich častí sumou 11 tis. Sk bol
uhradený prenájom 50 výlepových plôch na výlep propagačných plagátov v širšom
centre hlavného mesta SR Bratislavy.
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Z podpoložky 636002 – Nájomné za prenájom prevádzkových strojov,
prístrojov, zariadení, techniky a náradia v sume 30 tis. Sk bolo hradené
nájomné za používanie uzamykacieho poštového priečinka v sume 1 200,- Sk za
rok 2008, na základe zmluvy o servisnom prenájme za prenájom rohožiek 1 851,60
mesačne, za zapožičanie reklamného stojana 1 tis. Sk a za zapožičanie
klávesového nástroja v sume 4 tis. Sk.
Položka 637 – Služby
Schválený rozpočet v sume 23 199 000,- Sk upravený na 20 322 000,- Sk bol
čerpaný sumou 19 006 736,73 Sk na 81,9 % oproti schválenému a na 93,5 %
oproti upravenému rozpočtu.
Z podpoložky 637001 – Školenia, kurzy, semináre, konferencie, sympóziá 284 tis. Sk – boli hradené účastnícke poplatky na odborných školeniach pre
vedúcu sekretariátu, pre zamestnancov na referátoch kontroly, BOZP, CO, pre
zamestnancov úseku
ekonomického a prevádzky - revízneho technika
elektrických zariadení a odbornú prípravu elektrotechnikov a zamestnancov
zaradených do protipožiarnych hliadok, školenia a semináre pre zamestnancov
výpočtového strediska. Z uvedenej podpoložky boli hradené účastnícke poplatky
našim zamestnancom na medzinárodnej konferencii INFORUM v Prahe,
medzinárodné informatické sympózium INFOS 2008 v Starej Lesnej, účastnícke
poplatky na konferenciu CASLIN 2008, konferenčné poplatky na konferenciu
Digitálne fórum v Jasnej. Boli hradené platby za školenia knihovníkov (kurz
knihovníckeho minima), za testy ECDL, a pod.
Z podpoložky 637003 – Propagácia, reklama, inzercia – 15 tis. Sk – boli hradené
finančné prostriedky na uverejnenie inzerátov personálneho referátu, oddelenia
správy majetku v dennej tlači, na uverejnenie adresy UKB v Zlatých stránkach.
Z podpoložky 637004 - Všeobecné služby – 7 752 tis. Sk boli hradené finančné
prostriedky za služby poskytované dodávateľským spôsobom: za upratovacie
práce knižničných a kancelárskych priestorov 2 416 tis. Sk, za upratovanie skladov
705 tis. Sk, za obsluhu kotolne na Klariskej ul. 109 tis. Sk, na Michalskej ul. 170 tis.
Sk, za pranie rohoží 25 tis. Sk, za výmenu, brúsenie nožov a rezačky 13 tis. Sk,
ďalej za sťahovacie práce 30 tis. Sk, za pravidelnú odbornú prehliadku a skúšku
elektroinštalácie a bleskozvodu na Továrenskej ul. 32 tis. Sk, na Pionierskej ul. 68
tis. Sk, na Klariskej ul. 387 tis. Sk, za kontrolu požiarnych uzáverov na Klariskej
a Ventúrskej ul. 50 tis. Sk, za technickú skúšku tlakových zariadení sme zaplatili 8
tis. Sk, za odbornú prehliadku a skúšku elektrickej inštalácie v kotolni, sme zaplatili
16 tis. Sk, za elektrické revízne činnosti v kotolni na Klariskej sme zaplatili 14 tis.
Sk, za kontrolu hasiacich prístrojov a hadicových zariadení 112 tis. Sk, za odbornú
prehliadku a údržbu trafostanice na Ventúrskej 31 tis. Sk, za servisnú prehliadku
horákov v kotolni 11 tis. Sk, za revíziu tlakových a plynových zariadení NTL na
Klariskej, Ventúrskej, Pionierske a Továrenskej 50 tis. Sk, za ošetrenie výsadieb
na nádvorí 81 tis. Sk, za vyhotovenie xerokópií článkov získaných prostredníctvom
medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby (ďalej MMVS) 312 tis. Sk, na
väzbu periodík 926 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“, „Vzdialené blízke osudy“ sme zaplatili 1 085 tis. Sk, za
projektové a interiérové vybavenie Lisztovho pavilónu 33 tis. Sk. Za grafické práce
pri príprave publikácie k 90. výročiu UKB sme zaplatili 30 tis. Sk, za tlač
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a knihárske spracovanie zborníka Studia Bibliographica Posoniensia sme zaplatili
43 tis. Sk, za preklad projektu Culture zo slovenského do anglického jazyka 12 tis.
Sk, za skenovanie – digitalizáciu novín Pressburger Zeitung vo formáte A3 sme
uhradili 85 tis. Sk, za skenovanie Microform 150 tis. Sk, za polygrafické
spracovanie publikácie UKB – MKC 290 tis. Sk, za úpravu a napálenie CD pre
výstavu Teherán 2008 sme zaplatili 42 tis. Sk, za projekt „Výtvarné dotvorenie“ za
vyhotovenie veľkoplošných fotografických zväčšenín sme zaplatili 50 tis. Sk, za
fotografické spracovanie výstavy 30 tis. Sk, za vypracovanie návrhu výtvarné
dotvorenie objektu UKB 17 tis. Sk, za tlač obálky „Kalendár výročí Hudba 2009“
sme zaplatili 4 tis. Sk. Z tejto podpoložky boli financované aj ďalšie nevyhnutné
služby finančne menej náročné na čerpanie rozpočtu ako napr. vyhotovenie
pohľadníc 25 tis. Sk, prekladateľské služby 14 tis. Sk, vyhotovenie katalógu
výstavy a grafickú úpravu 77 tis. Sk, digitalizáciu mikrofilmov 16 tis. Sk, odvoz
a likvidáciu odpadu 5 tis. Sk, za jarnú a jesennú deratizáciu 20 tis. Sk, za
deratizáciu objektu Nebojsa 75 tis. Sk, kominárske práce 23 tis. Sk, tlač vizitiek
a obálok, tlmočenie, výmenu kľúča, čistenie odevov, jazykovú revíziu, overenie
prekladu, sprievodcovské služby, skúšku analyzátorov spáliteľných plynov, a pod.
Z podpoložky 637005 - Špeciálne služby – 5 305 tis. Sk sme uhradili v zmysle
zmlúv faktúry za ochranu objektov vrátane servisných služieb na Michalskej ul. a
na Ventúrskej ul. 2 870 tis. Sk, na Klariskej ul. 1 235 tis. Sk, za monitorovanie
objektu sme zaplatili 62 tis. Sk, za služby centralizovanej ochrany na Pionierskej
ul. 50 tis. Sk a na Továrenskej ul. 50 tis. Sk, v zmysle zmluvy za právnu pomoc
komerčnému právnikovi 128 tis. Sk, za vykonanie odborných prehliadok a skúšok
na zariadení PSN, PTV a ozvučení v objektoch Klariská, Michalská a Ventúrska
124 tis. Sk, za vykonanie ročnej kontroly na zariadení EPS ESSER na Klariskej
sme zaplatili 62 tis. Sk, za vykonanie ročnej kontroly na zariadení EPS Aritech na
Michalskej a Ventúrskej ul. sme zaplatili 170 tis. Sk, za vykonanie odbornej
prehliadky a skúšky zariadenia PSN v objekte na Pionierskej ul. 9 tis. Sk, za
vykonanie mesačnej kontroly na zariadeniach EPS Aritech na Michalskej
a Ventúrskej ul. po 5 355,- Sk a na zariadení EPS Esser na Klariskej ul. po 3 125,Sk, za kontrolu na zariadení EPS Lites na Továrenskej ul. po 2 375,- Sk, za
štvrťročnú kontrolu na zariadení EPS Esser na Klariskej ul. po 15 624 Sk, za
štvrťročnú kontrolu na zariadení EPS Aritech na Michalskej a Ventúrskej ul. po
42 403,- Sk, za štvrťročnú kontrolu na zariadení EPS Lites na Továrenskej ul. po
11 404,- Sk, za odbornú prehliadku a skúšku PSN na zariadení v sklade
v Nebojsi 16 tis. Sk, za zabezpečenie činnosti pracovnej zdravotnej služby 214 tis.
Sk, za exekútorské služby 3 tis. Sk a pod.
Z podpoložky 637006 – Náhrady – 143 tis. Sk – bolo hradené skíringové
vyšetrenie očí zamestnancov v sume 125 tis. Sk a vstupné lekárske prehliadky.
Z podpoložky 637011 - Štúdie, expertízy, posudky – 137 tis. Sk – za
spracovanie „Analýzy pracovných podmienok na zaistenie BOZP so zobrazovacími
jednotkami“ sme zaplatili 40 tis. Sk, za konzultačnú činnosť spojenú s prípravou
výtvarného dotvorenia interiérov UKB 10 tis. Sk, za vypracovanie prevádzkového
predpisu teplovodnej plynovej kotolne na Klariskej ul. sme zaplatili 10 tis. Sk . V 2.
štvrťroku 2008, za odborný posudok prekladu normy ISO 3297 sme zaplatili 12 tis.
Sk, za „Analýzu rizík“ a vypracovnie písomných dokumentov o posúdení rizík pre
pracovné profesie zamestnancov UKB 50 tis. Sk, za vypracovanie statického
posúdenia možnosti umiestnenia serverov do rackov v miestnosti VS sme zaplatili
15 tis. Sk.
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Na podpoložke 637012 - Poplatky a odvody – 302 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 – 2 646 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 - 720 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.
Z podpoložky 637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru –
787 tis. Sk na základe dohôd o vykonaní práce boli vyplatené finančné prostriedky
za dozor pri výstavách, za jazykové úpravy textov, redakčnú úpravu arabského
textu, redakčnú úpravu digitalizovanej databázy, skenovanie dokumentov – projekt
EoD, reštaurovanie vzácnych tlačí, tlmočnícke a prekladateľské služby, recenzné
posudky, rukopisu, za fotografické práce, reštaurátorské práce, lektorské služby,
moderovanie,
pomocné
organizačno-technické
a manuálne
práce
pri
zabezpečovaní podujatí MFKC UK, softvérové práce, domovnícke práce.
Z podpoložky 637035 – Dane – 914 tis. Sk bol zaplatený miestny poplatok za
komunálne odpady na Michalskej ul. v sume 163 tis. Sk, na Klariskej ul. v sume 54
tis. Sk a na Pionierskej ul. v sume 10 tis. Sk. Na uvedenú podpoložku boli
refundované poplatky od nájomcov bytových aj nebytových priestorov na
Michalskej, Klariskej a Pionierskej ul. v celkovej sume 4 tis. Sk. Boli zaplatené
dane z nehnuteľností za objekty v Bratislave v správe UKB v sume 669 tis. Sk, za
objekt vo Vysokej pri Morave v sume 12 tis. Sk a za objekt Nebojsa v okrese
Galanta v sume 9 tis. Sk, daň za využívanie verejného priestranstva bola v sume
1 tis.Sk.
640 – Bežné transfery
Zo schváleného rozpočtu bežných transferov v sume 496 000,- Sk bolo v roku
2008 vyčerpaných 495 655,37 Sk na 99,93 % .
Z položky 642 – Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým
osobám z podpoložky 642006 – Členské príspevky tuzemským organizáciám
bolo čerpané nasledovne:
IAML – Slovenská národná skupina
2 800,- Sk
SANET
1 000,- Sk
SSK – Spolok slovenských knihovníkov
5 000,- Sk
SAK – Slovenská asociácia knižníc
3 500,- Sk
_________________________________________________________________
Spolu
12 300,- Sk
Z podpoložky 642013 – Odchodné bola vyplatená suma 143 100,- Sk
zamestnancom pri odchode do dôchodku.
Z podpoložky 642015 - Nemocenské dávky boli vyplatené náhrady za dočasnú
pracovnú neschopnosť v sume 299 710,- Sk.

101

Z položky 649 – Bežné transfery - zahraničné z podpoložky 649003 – Príspevky
na členstvo medzinárodným organizáciám bolo čerpanie nasledovné:
IFLA – International Federation of Library Associations and Institutions
12 788,10 Sk
ISSN – International Centre Paris – Medzinár. org. pod záštitou UNESCO
23 142,37 Sk
Consortium of European Research Libraries
4 614,90 Sk
__________________________________________________________________
Spolu
40 545,37 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 v programe 08S
V roku 2008 pridelilo MK SR rozpočtovým opatrením č. 8 UKB kapitálové
výdavky v sume 107 tis. Sk, ktoré boli účelovo určené na investičnú akciu
„Nákup frankovacieho stroja NEOPOST IJ 4O“. Investičná akcia bola
zaregistrovaná v registri investícií MF SR pod číslom 22 512.

Nákup frankovacieho stroja NEOPOST IJ 40
Rozpoč.
položka

Názov rozpočtovej položky

710
713
713004

Obstar. kapitál. aktív
Nákup stroj., prístr., zariadení
Nákup frank. stroja NEOPOST
IJ 40

Schválený
rozpočet
2008
1
0
0
0

Upravený
rozpočet
2008
2
107
107
107

Čerpanie
rozpočtu
k 31.12.2008
3
107
107
107

v tis. Sk
%
Čerpania
3:1
0
0
0

3:2
100,0
100,0
100,0

Finančné prostriedky boli pridelené na základe žiadosti našej organizácie.
Technické zariadenie pôvodného frankovacieho stroja neumožnilo prechod zo
slovenských korún na euro, neumožňovalo označovanie a prepočítavanie v euro
mene.
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Bežné výdavky ŠR v programe 08T
Rozpočet bežných výdavkov v programe 08T – Tvorba a implementácia
politík
Kód podprogramu 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO
1.
a. Kultúrny profil Slovenska
Rozpočtovým opatrením č. 1 bol upravený (zvýšený) rozpočet bežných výdavkov
v kategórii 630 Tovary a služby o sumu 2 800 tis. Sk, ktoré boli účelovo určené na
čerpanie v podprograme 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO, v tom:
Rozpoč
.
položk
a
620
625003
630
631
631001
632
632003
633
633002
633004
633006
637
637004
637012
637027
Spolu

Názov
položky

rozpočtovej

Poistné a prísp. do poisťovní
Na úrazové poistenie
Tovary a služby
Cestovné náhrady
Tuzemské
Energie, voda, komunikácie
Telekomunikačná technika
Materiál
Výpočtová technika
Prevádzkové stroje, prístroje
Všeobecný materiál
Služby
Všeobecné služby
Poplatky a odvody
Odmeny zam mimo prac.
pom.

Schválený
rozpočet
2008
1
-

Upravený
rozpočet
2008
2
40
40
2 760
180
180
50
50
230
100
120
10
2 300
320
1 280
700

Čerpanie
rozpočtu
k 31.12.2008
3
1
1
1 170
43
43
49
30
18
1
1 078
276
663
139

-

2 800

1 171

v tis. Sk
%
čerpania
3:1
-

3:2
2,50
2,50
42,4
86,0
86,0
21,3
30,0
15,0
10,0
46,9
86,3
51,8
19,9

-

41,8

Kultúrny profil Slovenska je spoločný projekt MK SR s Visiting Arts a Slovenskou
Britskou Radou, ktorého cieľom je vytvoriť on-line sprievodcu po slovenskej kultúre
spolu so zabezpečením aktualizácie a údržby webovej stránky počas trojročnej
periódy s voliteľnou možnosťou publikovania profilu na CD-ROM a knižne
a následnej prevádzky vo vlastnom prostredí.
UKB zabezpečuje realizáciu hĺbkového prieskumu mapujúceho slovenskú kultúrnu
infraštruktúru podľa programu dohodnutého so spoločnosťou Visiting Arts.
Prieskum pokryje väčšie mestá ako je Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Nitra,
Prešov, Trenčín, Trnava a Žilina a aj menšie regionálne mestá.
Ciele projektu sú:
- podporiť Slovenské kultúrne dedičstvo prostredníctvom atraktívnych
a spoľahlivých ilustrovaných súhrnov o slovenskom umení, médiách,
dedičstve, knižniciach, archívoch a o turistickom odvetví,
- poskytnúť informácie tým zahraničným partnerom, ktorí by chceli
spolupracovať vo vybraných oblastiach.
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Boli spracované prehľady o jednotlivých sektoroch kultúry (34) v rozsahu cca. 500
strán.
Vlastným spracovaním a internetovým prieskumom bolo pre adresár
zabezpečených cca. 3 000 adries kultúrnych subjektov, uložených v cca. 6 000
záznamoch (v anglickom a v slovenskom jazyku).
Bola vykonaná jazyková
korektúra príspevkov, bol vykonaný preklad príspevkov a významnejších popisov
kultúrnych subjektov v celkovom rozsahu cca. 1000 strán.
Vzhľadom k rozšíreniu pôvodného zadania o paralelné spracovanie anglickej
a slovenskej verzie a k problémom s vývojom programového vybavenia na strane
anglického partnera dohodlo MK SR a Visiting Arts termín ukončenia projektu na
prvú polovicu mesiaca apríl 2009.
Pri spracovaní došlo k istej úspore finančných prostriedkov, napr. v hĺbkovom
prieskume a na cestovnom, ale aj v iných oblastiach. Dôvodom je rozšírený rozsah
spracovania textov a využívania internetu na získavanie informácií. Napriek tomu
je však potrebné v nasledujúcom období počítať okrem plánovaných finančných
prostriedkov na rok 2009 aj s presunom primeraného podielu z finančných
prostriedkov, určených na riešenie v uplynulom roku. Projekt má totiž
z horeuvedených dôvodov v súčasnosti sklz cca. 3-4 mesiace.

2. Kód podprogramu 08T0104 – Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí
a. Slovenská knižnica v Národnej knižnici Českej republiky
Rozpočtovým opatrením č. 1 bol upravený (zvýšený) rozpočet bežných výdavkov
v kategórii 630 –Tovary a služby o sumu 1 200 tis. Sk, ktoré boli účelovo určené
na čerpanie v podprograme 08T0104 – Prezentácia kultúrnych aktivít
v zahraničí, v tom:
Rozpoč.
položka

Názov rozpočtovej položky

630
633
633009

Tovary a služby
Materiál
Knihy,časopisy,noviny,
uč.pom.

Schválený
rozpočet
2008
1
0
0
0

Upravený
rozpočet
2008
2
550
550
550

Čerpanie
rozpočtu
k 31.12.2008
3
463
463
463

v tis. Sk
%
Čerpania
3:1
0
0
0

3:2
84,2
84,2
84,2

V roku 2008 sa tretíkrát pristúpilo k naplneniu projektu „Slovenská knižnica
v Národnej knižnici Českej 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 z tejto strany UKB nemohla ovplyvniť. Čerpanie
pridelených financií prebiehalo realizáciou zaslaných objednávok, priamym
nákupom na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2008 a v kníhkupectvách. Celkovo bolo
zakúpených 1 185 titulov.
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b. Digitálne fórum Stredná a Východná Európa
Na základe rozpočtového opatrenia č. 1 bol UKB zvýšený rozpočet bežných
výdavkov na rok 2008 v programe 08T0104 – Digitálne fórum Stredná
a Východná Európa o sumu 650 tis. Sk, ktoré boli určené na digitalizáciu
periodika Pressburger Zeitung.
Rozpoč.
položka

Názov rozpočtovej položky

630
637
637004

Tovary a služby
Služby
Všeobecné služby

Schválený
rozpočet
2008
1
0
0
0

Upravený
rozpočet
2008
2
650
650
650

Čerpanie
rozpočtu
k 31.12.2008
3
650
650
650

v tis. Sk
%
Čerpania
3:1
0
0
0

3:2
100,0
100,0
100,0

Z pridelených finančných prostriedkov bolo naskenovaných 55 ročníkov periodika
Pressburger Zeitung a 7 titulov príloh. Celkove sme z pridelených finančných
prostriedkov vyhotovili 92 600 naskenovaných strán.
3. Kód podprogramu 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry
a. projekt „Michael Plus
Rozpočtovým opatrením č. 3 bol zvýšený rozpočet bežných výdavkov na rok 2008
o sumu 460 tis. Sk. Prostriedky štátneho rozpočtu boli účelovo určené v rámci
Projektu informatizácie kultúry na realizáciu prioritného projektu „Michael
plus“.
Názov rozpočtovej položky
Rozpoč.
položka

600
630
631
631001
633
633006
637
637004
637012
637027

Schválený
rozpočet
2008

Upravený
rozpočet
2008

1

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

Bežné výdavky
Tovary a služby
Cestovné náhrady
Tuzemské
Materiál
Všeobecný materiál
Služby
Všeobecné služby
Poplatky a odvody
Odmeny zam mimo prac. pom.

460
460
80
80
10
10
370
200
0
170

Čerpanie
rozpočtu
k 31.12.200
8
3
347
347
42
42
305
50
255
-

v tis. Sk
%
čerpania

3:1
-

3:2
75,4
75,4
52,5
52,5
82,4
25,0
-

Projekt je spoločným projektom ministerstiev kultúry členských štátov EÚ, ktorého
cieľom je vytvoriť on-line prezentáciu digitalizovaných zbierok kultúrneho dedičstva
členských štátov spolu so zabezpečením aktualizácie a údržby prezentácie počas
dlhšieho obdobia a následnej prevádzky systému vo vlastnom prostredí.
Ciele projektu sú:
- podporiť Slovenské kultúrne dedičstvo prostredníctvom atraktívnych
a spoľahlivých ilustrovaných prezentácií pamäťových inštitúcií
- povzbudiť a uľahčiť medzinárodnú spoluprácu prostredníctvom aktívnej účasti
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na tvorbe vzájomne kompatibilných súborov digitalizovaných objektov,
- vybudovať silné pracovné partnerstvo medzi organizáciami zúčastnených
štátov, zabezpečiť vlastníctvo SR na projekte a vytvoriť lokálnu administratívu
a finančné prostriedky na dlhodobé udržovanie projektu.
Projekt obsahuje:
- výskum, vývoj a vytvorenie on-line prezentácie digitalizovaných zbierok
- zaškolenie pracovníkov na nadobudnutie schopnosti vo výskume, písaní,
editovaní súborov digitálnych objektov
- aktualizáciu a údržbu slovenskej prezentácie dlhodobo po ukončení riešenia
projektu
- Tezaurus terminológie národnej pamäte
UKB sa zúčastňuje riešenia projektu MICHAEL Plus na základe rozhodnutia MK
SR od decembra 2007. V roku 2008 bola vykonaná základná analýza a boli
spracované dokumenty projektu. V rámci riešenia v prvom polroku 2008 bolo
realizované kompletné slovenské programové prostredie aplikácie MICHAEL Plus.
Výsledky práce boli prezentované všetkým organizáciám rezortu kultúry, ako aj
predstaviteľom sekcie európskych fondov MK SR v júni 2008. V druhom polroku
2008 bol realizovaný pilotný projekt prezentácie digitalizovaných dokumentov
v spolupráci s Pamiatkovým úradom. Pre prezentáciu boli vybraté pamiatkové
radnice, bol vykonaný archívny výskum v zbierkach Pamiatkového úradu, vybrané
dokumenty boli zdigitalizované a popísané a následne vložené do systému.
Výsledky pilotného projektu boli prezentované na rezortnom seminári v decembri
2008.
b. Virtuálna vedecká knižnica (VVK)
Vedecký informačný portál (VIP)
Rozpočtovým opatrením č 12 upravilo (zvýšilo) Ministerstvo kultúry SR rozpočet
bežných výdavkov o sumu 750 tis. Sk. Uvedené prostriedky boli určené na
financovanie „Virtuálna vedecká knižnica“.
Rozpoč.
položka

Názov rozpočtovej položky

Schválený
rozpočet
2008
1

Upravený
rozpočet
2008
2

Čerpanie
rozpočtu
k 31.12.2008
3

v tis. Sk
%
Čerpania
3:1

3:2

600

Bežné výdavky

0

750

750

-

100,0

630
637
637004

Tovary a služby
Služby
Všeobecné služby

0
0
0

750
750
750

750
750
750

-

100,0
100,0
100,0

Zámerom projektu, je prebudovať informačný systém UKB na systém virtuálnej
vedeckej knižnice. Snahou je dosiahnuť maximálne zefektívnenie využitia
informačného potenciálu knižnice. Zakúpením licencie sw Metalib SFX a implementáciou sw MetaLib (customizácia, integrácia, školenia) bol projekt úspešne
zrealizovaný.
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c. Realizácia SafeQ
Rozpočtovým opatrením č. 16 realizovalo Ministerstvo kultúry SR zvýšenie
rozpočtu bežných výdavkov na rok 2008 o sumu 11 tis. Sk. a finančné prostriedky
boli určené na: „Realizáciu SafeQ.
Rozpoč.
položka

Názov rozpočtovej položky

630
637
637001

Tovary a služby
Služby
Školenia, kurzy, semináre

Schválený
rozpočet
2008
1
0
0
0

Upravený
rozpočet
2008
2
11
11
11

Čerpanie
rozpočtu
k 31.12.2008
3
11
11
11

v tis. Sk
%
Čerpania
3:1

3:2
100,0
100,0
100,0

0
0
0

Vykonala sa úprava (customize) produktu SafeQ. Po úprave a implementácii bude
využívaný na úhradu knižničných služieb v UKB. Služby knižnice, vrátane
reprografických, budú spoplatnené formou predplateného kreditu zviazaného
s konkrétnou používateľskou kartou.

4.
Kód programu 08T – Tvorba a implementácia politík
Kód podprogramu 08T0106 – Akvizícia knižničných fondov
Rozpočtovým opatrením č. 1 bol upravený (zvýšený) rozpočet bežných výdavkov
v kategórii 630 Tovary a služby o sumu 1 500 tis. Sk, ktoré boli účelovo určené na
čerpanie Akvizícia knižničných fondov, v tom:

Nové informačné zdroje
Rozpoč.
položka

630
633
633009

Názov rozpočtovej položky

Tovary a služby
Materiál
Nové informačné zdroje

Schválený
rozpočet
2008
1
0
0
0

Upravený
rozpočet
2008
2
1 500
1 500
1 500

Čerpanie
rozpočtu
k 31.12.2008
3
1 500
1 500
1 500

v tis. Sk
%
Čerpania
3:1
0
0
0

3:2
100,0
100,0
100,0

Za uvedené finančné prostriedky sa na základe rozhodnutia akvizičnej komisie
nakúpili knihy zahraničnej produkcie a odborné dokumenty pre hudobný kabinet.
Všetky tituly boli evidované v prírastkových zoznamoch a sú súčasťou knižničného
fondu UKB. Boli zakúpené aj časopisy, ktoré sú evidované v oddelení periodík.
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 ŠR v programe 08T
1. Kód podprogramu 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry
a. MICHAEL Plus
Rozpočtovým opatrením č. 6 upravilo (zvýšilo) Ministerstvo kultúry SR rozpočet
kapitálových výdavkov na rok 2008 o 640 tis. Sk, ktoré boli určené na
investičnú akciu „Michael plus“. Investičná akcia bola zaregistrovaná v Registri
investícií MF SR pod číslom: 22 245.
Názov rozpočtovej položky

Schválený
rozpočet
2008

Upravený
rozpočet
2008

1

2

700

Kapitálové výdavky

0

640

Čerpanie
rozpočtu
k 31.12.200
8
3
613

710
711
711003
713
713002

Obstaranie kapitálových aktív
Nákup poz. a nehmot.aktív
Nákup softvéru
Nákup strojov, prístr.zariad.
Nákup výpočtovej techniky

0
0
0
0
0

640
480
480
160
160

613
453
453
160
160

Rozpoč.
položka

v tis. Sk
%
čerpania

3:1
0

3:2
95,8

0
0
0
0
0

95,8
94,4
94,4
100,0
100,0

Charakteristika projektu je prezentovaná v bode 3.a.

b. Upgrade prostredia dátového skladu UKB v sume

8 924 tis. Sk

V rámci rozpočtového opatrenia č. 7 bol zvýšený rozpočet kapitálových výdavkov
na rok 2008 o sumu 8 924 tis. Sk, ktoré boli určené na investičnú akciu „Upgrade
prostredia dátového skladu UKB“
Názov rozpočtovej položky

Rozpoč.
položka

Schválený
rozpočet
2008

Upravený
rozpočet
2008

1
700
710
713
713002
713004
717
717003

Kapitálové výdavky
Obstaranie kapitálových aktív
Nákup strojov, prístr.zariad.
Nákup výpočtovej techniky
Nákup prev. stroj. prístr.,zariad.
Realiz. stav. a ich tech.zhodn.
Prístavby, nadst.., stav.úpravy

Čerpanie
rozpočtu
k 31.12.2008

2
0
0
0
0
0
0
0

3
8 924
8 924
5 151
5 151
4 256
3 773
3 773

v tis. Sk
%
čerpania

3:1
8 924
8 924
5 151
5 151
4 256
3 773
3 773

0
0
0
0
0
0
0

3:2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Finančné prostriedky boli pridelené na nasledovné komponenty:
1.IBM eServer BladeCenter, 2xXeon Quad Core E 5420
2. upgrade klimatizácie s chladiacim výkonom 2 x 50 kW pre inštaláciu IT
3. úprava dvojitej podlahy 70 m2 pred inštaláciou IT
4. zabezpečenie protipožiarneho vstupu do VS
5. architektúra, riadenie projektu, inštalácia zariadení
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895 tis. Sk
4 256 tis. Sk
789 tis. Sk
984 tis. Sk
2 000 tis. Sk

Cieľom investičnej akcie je zvýšenie kapacít a zlepšenie parametrov súčasného
prostredia dátového skladu UKB s dôrazom na vyriešenie kritických oblastí
infraštruktúry, ktoré predstavujú najväčšie prevádzkové riziká. Primárne je adresované riešenie optimalizácie prevádzkových parametrov klimatizácie, fyzických
parametrov miestnosti, bezpečnostné riziká, vyplývajúce zo zónovania a prístupu
a riziká, vyplývajúce z prevádzky low-end serverov.
c. Virtuálna vedecká knižnica (VVK)
Vedecký informačný portál (VIP)
Rozpočtovým opatrením č. 12 upravilo (zvýšilo) Ministerstvo kultúry SR listom č.
MK-566/08-100/17566 rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2008 o sumu
1 450 tis. Sk, ktoré boli určené na investičnú akciu „Virtuálna vedecká knižnica“.
Finančné prostriedky boli určené na zakúpenie výpočtovej techniky a softvérových
licencií. Investičná akcia bola zaregistrovaná v Registri investícií pod číslom
22 906.
Názov rozpočtovej položky
Rozpoč.
položka

Schválený
rozpočet
2008

Upravený
rozpočet
2008

1
700
710
711
711004
713
713002

Kapitálové výdavky
Obstaranie kapitálových aktív
Nákup pozem. a nehm. aktív
Nákup licencií
Nákup strojov, prístr. zariad.
Nákup výpočtovej techniky

2
0
0
0
0
0
0

1 450
1 450
1 200
1 200
250
250

Čerpanie
rozpočtu
k 31.12.200
8
3
1 425
1 425
1 175
1 175
250
250

v tis. Sk
%
čerpania

3:1

3:2
0
0
0
0
0
0

98,3
98,3
97,9
97,9
100,0
100,0

Finančné prostriedky na uvedenú akciu boli pridelené až koncom decembra
2008. Úhrada investičných faktúr prostredníctvom Štátnej pokladnice trvá 7 dní.
Platbu do Českej republiky v slovenských korunách z dôvodu prechodu na euro už
nebolo možné zrealizovať, preto na pokyn Štátnej pokladnice bolo nutné sumu
1 200 tis. Sk prepočítať na české koruny kurzom, platným v deň zadávania platby
do Štátnej pokladnice. Tento spôsob úhrady bol vopred prekonzultovaný
a odsúhlasený dodávateľom. V deň realizácie platby vznikol kurzový rozdiel, preto
platba prepočítaná na slovenské koruny bola 1 175 205,89 Sk. Zámerom projektu
je prebudovať informačný systém UKB na systém virtuálnej vedeckej knižnice.
Snahou je dosiahnuť maximálne zefektívnenie využitia informačného potenciálu
knižnice. Zakúpením licencie sw Metalib SFX, implementáciou sw MetaLib
(customizácia, integrácia, školenia) a zakúpením serveru s danou konfiguráciou
bude projekt úspešne zrealizovaný.
d. Nákup systému SafeQ
Rozpočtovým opatrením č. 17 upravilo (zvýšilo) Ministerstvo kultúry SR rozpočet
kapitálových výdavkov na rok 2008 o sumu 2 955 tis. Sk účelovo určených na
investičnú akciu „Nákup systému SafeQ“. Investičná akcia bola zaregistrovaná
v Registri investícií MF SR pod číslom 23 055.
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Názov rozpočtovej položky
Rozpoč.
položka

Schválený
rozpočet
2008

Upravený
rozpočet
2008

1
700
710
711
711003
711004
713
713002

2

Kapitálové výdavky
Obstaranie kapitálových aktív
Nákup poz. a nehmot. aktív
Nákup softvéru
Nákup licencií
Nákup stroj., prístr. zariadení
Nákup výpočtovej techniky

0
0
0
0
0
0
0

Čerpanie
rozpočtu
k 31.12.200
8
3

2 955
2 955
2 583
2 323
260
372
372

2 954
2 954
2 582
2 322
260
372
372

v tis. Sk
%
čerpania

3:1

3:2
-

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Systém SafeQ bude využívaný na úhradu knižničných služieb v UKB. Služby
knižnice, vrátane reprografických, budú spoplatnené formou predplateného kreditu
zviazaného s konkrétnou používateľskou kartou.

1.3.4. Vyhodnotenie mimorozpočtových výdavkov
V roku 2008 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
predpisov prekročiť čerpanie limitu výdavkov.
Mimorozpočtové prostriedky sú podrobne komentované v bode 1.2.2. tohto
hodnotenia.

1.4 Finančné operácie
Stavy a obraty na bankových účtoch
Účet 221 – Sociálny fond
Tvorba:
Zostatok z roku 2007
Tvorba v zmysle zákona a KZ
Zúčtovanie tvorby za rok 2007-doplatok
Tvorba celkom:

59 797,52 Sk
694 857,25 Sk
25 004,00 Sk
779 658,77 Sk

Čerpanie:
Príspevok na stravovanie
Kytice pri životných jubileách
Realizácia podnikovej sociálnej politiky
v oblasti starostlivosti o zamestnancov
Čerpanie celkom:

521 653,95 Sk
2 370,00 Sk
229 500,00 Sk
753 523,95 Sk

Zostatok k 31.12.2008:

26 134,82 Sk
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Účet 221 – Účet cudzích prostriedkov (depozitný účet)
Strana MÁ DAŤ
Zostatok z roka 2007
Finančné prostriedky na zdravotné
poistenie zamestnanca pred nástupom
na neplatené voľno
vrátené doplnkové dôchodkové sporenie
zamestnancovi, ktorý ukončil sporenie
mzdy zamestnancov a príslušné odvody
do poisťovní za december 2008
Spolu:
Strana DAL
Vyplatené mzdy a odvody do poisťovní
za mesiac december 2007
Bankové poplatky
Výplata za mesiac november 2006, ktorá
bola na základe právoplatného Uznesenia
Okresného súdu v Leviciach vyplatená
pozostalej – manželke zomrelého zamestnanca
Vyplatená exekúcia zamestnancovi, ktorú vložil
v roku 2007
Spolu:
Zostatok k 31.12.2008:

6 295 413,50 Sk

2 592,00 Sk
20,00 Sk
9 137 059,00 Sk
15 435 084,50 Sk

6 262 757,00 Sk
348,00 Sk

17 033,00 Sk
15 625,00 Sk
6 295 763,00 Sk
9 139 321,50 Sk

Účet 221 - Dary a granty
Strana MÁ DAŤ
Počiatočný stav k 1.1.2008
BRITISH COUNCIL
Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v SR
NATO
Veľvyslanectvo Nemecka
Goetheho inštitút
Nadácia VÚB
Spolu:
Strana DAL
Zahraničné pracovné cesty
Výstava
Slovenské bezpečnostné fórum
Nákup kníh, multifunkčných zariadení
E-kniha pre hendikepovaných ľudí
Spolu:
Zostatok k 31.12.2008:

514 834,77 Sk
251 000,00 Sk
22 400,00 Sk
42 603,23 Sk
59 862,00 Sk
135 567,00 Sk
200 000,00 Sk
1 226 267,00 Sk

47 182,54 Sk
22 400,00 Sk
42 603,23 Sk
251 000,00 Sk
320 279,25 Sk
683 465,02 Sk
542 801,98 Sk
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1.5. Zhodnotenie zamestnanosti
Limit počtu zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v UKB na rok
2008 bol stanovený ako záväzný ukazovateľ počtom 243. Priemerný prepočítaný
evidenčný počet zamestnancov za rok 2008 bol 238,75, priemerný počet
zamestnancov vo fyzických osobách bol 245,20, z toho 173,95 žien. Stanovený
limit počtu zamestnancov bol dodržaný.
Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2008 bol 250,
z toho 177 žien a 73 mužov. Priemerný vek zamestnancov knižnice bol 46,05
rokov, z toho priemerný vek mužov bol 42,38 rokov a žien 47,56 rokov.
Zamestnanci v 1. štvrťroku 2008 odpracovali spolu 96 576 hodín, v 2. štvrťroku
98 558 hodín, spolu v 3. štvrťroku 84 322 hodín a v 4. štvrťroku 91 082 hodín,
spolu 370 538 hodín.
V skrátenom pracovnom pomere pracovalo 14 zamestnancov v 1. štvrťroku, 19
zamestnancov v 2. štvrťroku, 17 v 3. štvrťroku a 17 v 4. štvrťroku.
V roku 2008 uzatvorila UKB pracovný pomer na dobu určitú s 33 zamestnancami. V organizácii v roku 2008 pracovali vo funkcii knihovník, manipulant a informátor 5 zamestnanci so zdravotným postihnutím do 70% (ZPS) a 3
zamestnanci so zdravotným postihnutím II. nad 70% (ZPS-ŤZP), 31 starobných
dôchodcov a 6 poberateľov predčasného starobného dôchodku. Na materskú
dovolenku nastúpila 1 zamestnankyňa.
Pri obsadzovaní voľných pracovných miest sa robil výber z radov uchádzačov
v zmysle ustanovení zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme,
s dôrazom na splnenie požiadaviek na bezúhonnosť, plnenie kvalifikačných
predpokladov, dosiahnutú odbornú prax a zdravotnú spôsobilosť. Organizácia
aktívne spolupracovala s Národným úradom práce v oblasti sprostredkovania
práce, všetky voľné pracovné miesta sa inzerovali prostredníctvom Úradu práce
Bratislava I.
Pracovný pomer ukončilo 27 zamestnancov, z toho 1 zamestnanec zomrel.
Podľa § 60 Zákonníka práce dohodou ukončili pracovný pomer 15 zamestnanci (
z toho 2 zamestnankyne odišli na starobný dôchodok a 3 zamestnanci na invalidný
dôchodok). Podľa § 67 dala výpoveď 1 zamestnankyňa, podľa §71 na základe
uplynutia dohodnutej doby pracovného pomeru na dobu určitú
odišlo 5
zamestnancov. Podľa §72 Zákonníka práce v skúšobnej 3-mesačnej výpovednej
dobe ukončili pracovný pomer 4 zamestnanci (z toho 1 zamestnanec z rozhodnutia
organizácie a 3 zamestnanci na základe vlastnej žiadosti).
Organizácia zaznamenala značnú fluktuáciu, hlavne v knižničných službách, kde je
prevádzka do 21.00 hod. vrátane sobôt. Doplnili a relatívne sa stabilizovali stavy
v oddelení knižničných skladov, kde bola v minulých rokoch značná fluktuácia.
Zamestnanci odchádzali hlavne z dôvodu nízkych platov a práce do neskorých
večerných hodín. Značná bola fluktuácia v radoch invalidných dôchodcov hlavne
zo zdravotných dôvodov. V porovnaní s minulými rokmi sme zaznamenali vysoký
podiel ukončenia pracovného pomeru zo strany odborných zamestnancov.
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Štruktúra zamestnancov k 31.12.2008:
spolu
muži
ženy
__________________________________________________________________
vedúci zamestnanci
41
16
25
odborní zamestnanci – knihovníci
58
30
128
odborní zamestnanci – produkcia kult. podujatí
3
0
3
32
16
16
iní odborní zamestnanci (technici, ekonómovia)
ostatní – robotníci, prevádzkoví zamestnanci,
19
6
13
manipulanti, remeselníci, informátori, šatniarky)
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 pracovalo
v našej organizácii v 1. štvrťroku 20 osôb, ktoré odpracovali spolu 2 172 hodín, v 2.
štvrťroku 20 osôb, ktoré odpracovali 1 917 hodín, v 3. štvrťroku 36 osôb
a odpracovali 2 783 hodín a v 4. štvrťroku 23 osôb, ktoré odpracovali 2 425 hodín.
Zamestnancom počas pracovnej neschopnosti bolo vyplatených celkom v 1.
štvrťroku 2008 68 tis. Sk, v 2. štvrťroku 72 tis. Sk, v 3. štvrťroku 65 tis. Sk a v 4.
štvrťroku 95 tis. Sk. Povinné príspevky na sociálne zabezpečenie platené
zamestnávateľom v 1. štvrťroku 2008 bolo v sume 4 158 tis. Sk, v 2. štvrťroku
4 509 tis. Sk, v 3. štvrťroku 4 302 tis. Sk, a v 4. štvrťroku 4 990 tis. Sk.
Podrobný prehľad o zamestnancoch a čerpaní mzdových prostriedkov za rok 2008
je uvedený v tabuľke č. 4, ktorá tvorí prílohu č. 4 k tomuto hodnoteniu.

1.6. Zhodnotenie výsledkov kontrol
V roku 2008 bola v našej organizácii vykonaná jedna vonkajšia kontrola.
V dňoch 16. a 17. júna 2008 kpt. Beáta Janatová z Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Bratislave vykonala v UKB následnú kontrolu
v súlade s § 25 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady SR č. 314/2001 Z.z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
Účelom následnej protipožiarnej kontroly bolo v súlade s § 38 ods. 4 vyhlášky
Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení vyhl. MV SR
č. 591/2005 Z.z. preveriť splnenie opatrení uložených pri komplexnej protipožiarnej
kontrole vykonanej v UKB v dňoch 18.- 26.7.2007.
Výsledok kontroly:
Opatrenia uložené pri uvedenej protipožiarnej kontrole boli splnené. Pri 2
opatreniach nedostatky boli odstránené iba čiastočne, sú uvedené v Zápisnici č.
ORHZ- 2096-1/2008.
Nový termín odstránenia zistených požiarnych nedostatkov bol do 30. septembra
2008 a tento bol aj dodržaný.
Naďalej zostáva povinnosť UKB predložiť doklad o súhlase s vykonaním zmien od
príslušného stavebného úradu ako príslušného orgánu štátnej správy v objekte
Továrenská č. 1. Priebežne sa plní odporúčaná úloha zo zápisnice ORHZ – 20961/2008 zo dňa 17.6.2008 (výťah v skladoch v objekte Ventúrska).
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Vnútorné kontroly v roku 2008 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 zákaziek s nízkou hodnotou v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2. Kontrola dodržiavania zákona č. 428/2002 Z .z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov
3. Kontrola plnenia knižničného zákona NR SR 183/2000 Z. z. o knižniciach
(evidencia, revízia a vyraďovanie knižničných fondov)
4. Kontrola dodržiavania limitov na telefónne hovory z pevných liniek
5. Kontrola dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
uzatvorených v roku 2008.
6. Následná finančná kontrola poskytnutých prostriedkov programu EÚ e- Ten C
518635 „E-book on Demond“ – Elektronická kniha na objednávku po ukončení
projektu.
7. Následná finančná kontrola poskytnutého grantu od nadácie VÚB a prostriedkov
určených pre NATO.

1.7. Zhodnotenie majetkovej pozície organizácie
UKB k 31.12.2008 eviduje hmotný a nehmotný majetok v celkovej sume 770 508
tis. Sk nasledovne:
Licencie
6 020 tis. Sk
Software
4 916 tis. Sk
Pozemky
27 998 tis. Sk
Stavby
564 468 tis. Sk
Stroje, prístroje a zariadenia
132 194 tis. Sk
Dopravné prostriedky
2 098 tis. Sk
Drobný krátkodobý majetok hmotný
46 748 tis. Sk
Drobný krátkodobý majetok nehmotný
1 675 tis. Sk
Umelecké diela
1 462 tis. Sk

Organizácia eviduje k 31.12.2008 nasledovný
majetok:
P. Inv. č.
č.
1.
255
2.
256
3.
750
4.
746
5.
829
6.
1030
7.
1045

nepoužiteľný a nepotrebný

(v Sk)
Obstar.
Zostatková
hodnota
hodnota
Vyvolávací automat Copex
129 598,00
Snímacia kamera
217 620,00
Kompaktné regály
1 940 000,00
194 183,00
Kompaktné regály
700 000,00
29 771,00
Snímací dokumátor DA5
108 769,27
Kopírovací stroj EP 4050
60 000,00
Multimediálny terminál
45 000,00
Spolu
3 200 987,27
Názov
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Pohľadávky UKB evidované k 31.12.2008 sumou 207 974,82 Sk pozostávajú z
vystavených a k 31.12.2008 neuhradených faktúr za poskytnuté služby našou
organizáciou používateľom:
za služby MVS v sume 27 164,-Sk, za nájomné v sume 44 461,70 Sk a za služby
spojené s prenájmom v sume 136 349,12 Sk. Uhradenie pohľadávok je priebežne
sledované a v prípade potreby urgované.
Záväzky UKB k 31.12.2008 boli evidované v sume 13 517,44 Sk. Neuhradenie
záväzkov k 31.12.2008 bolo z titulu oneskoreného doručenia faktúr z iných
odborov na ekonomický úsek.

2. Tabuľková časť
Táto časť hodnotenia obsahuje prílohy vo forme tabuliek ako je uvedené v textovej
časti.
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Tabuľka č. 1
Príloha č. 1

Prehľad o dosiahnutých príjmoch za rok 2008
tis. Sk
Ekonomická klasifikácia

a

Schválený

Upravený

Plnenie

rozpočet

rozpočet

za rok

2008

2008

2008

1

2

% plnenia

3

3:1

3:2

4

5

CELKOVÉ PRÍJMY

4 100

3 600

4 734

115,5

131,5

200

NEDAŇOVÉ PRÍJMY

4 100

3 600

4 051

98,8

112,5

210

Príjmy z podnikania
a vlastníctva majetku
Príjmy z vlastníctva

390

390

400

102,6

102,6

390

390

400

102,6

102,6

Z prenajatých budov,
priestorov a objektov
Admin. a iné poplatky
a platby
Pokuty, penále a iné sankcie

390

390

400

102, 6

102, 6

3 510

3 064

3 487

99,3

113,8

550

694

757

137,6

109,1

550

694

757

137,6

109,1

2 960

2 370

2 730

92,2

115,2

2 900

2 370

2 730

94,1

115,2

60

0

0

-

-

200

146

164

82,0

112,3

212
212003
220
222
222003

Za porušenie ostatných
predpisov

223

290

Poplatky a platby z nepriem.
a náhodného predaja
a služieb
Za predaj výrobkov, tovarov
a služieb
Za prebytočný hnuteľný
majetok
Iné nedaňové príjmy

292

Ostatné príjmy

200

146

164

82,0

112,3

292012

Z dobropisov

200

146

164

82,0

112,3

300

GRANTY A TRANSFERY

-

-

683

-

-

310
72c
311
72c
330
35
331
35
331002
35

Tuzemské bežné
granty a transfery
Granty

-

-

320

-

-

-

-

320

-

-

Zahraničné granty

-

-

363

-

-

Bežné

-

-

363

-

-

Od medzinárodnej organizácie

-

-

363

-

-

223001
223004
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Tabuľka č. 2
Príloha č. 2

Prehľad čerpania bežných výdavkov za rok 2008
(tis. Sk)
Číslo

Názov rozpočtovej

Schválený

Upravený

Skutočnosť

%

rozp.

položky

rozpočet

rozpočet

za rok

čerpania

2008

2008

2008

1

2

3

pol.

3:1

3:2

1. program 08S - Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt
podprogram 08S0105 – Knižnice a knižničná činnosť MK SR
zdroj 111

600

Bežné výdavky
vrátane transferov

610

Mzdy, platy, služ. príjmy

611

Tarifný plat

612

Príplatky

613

Náhrada za prac., služ.

124 717

125 201

122

98,5

98,1

834
51 639

52 939

52 939

102,5

100,0

47 439

42 404

42 401

89,4

100,0

4 000

6 972

6 975

174,4

100,0

-

1

1

-

100,0

200

3 562

3 562

1 781,0

100,00

18 048

18 577

18 578

102,9

100,0

pohotovosť
614

Odmeny

620

Poistné a príspevok
Do poisťovní

621

Poistné do VšZP

3 300

3 305

3 305

100,2

100,0

622

Poistné do Spoloč. zdrav.

1 215

979

979

80,6

100,0

650

880

880

135,4

100,0

12 883

13 413

13 414

104,1

100,0

723

689

689

95,3

100,0

7 229

7 982

7 983

110,4

100,0

413

430

430

104,1

100,0

1 549

1 377

1 377

88,9

100,0

516

437

437

84,7

100,0

2 453

2 498

2 498

101,8

100,0

oisťovne
623

Poistné do ostat. zdravot.
poisťovní

625

Poistné do Sociálnej poisťovne

625001

Na nemocenské poistenie

625002

Na starobné poistenie

625003

Na úrazové poistenie

625004

Na invalidné poistenie

625005

Na poistenie v nezamestnanosti

625007

Na poistenie do rezervného fondu

117

54 534

53 189

50 821

93,2

95,5

1 000

796

807

80,7

101,4

Tuzemské

200

103

104

52,0

101,0

631002

Zahraničné

800

693

703

87,9

101,4

632

Energie, voda, komunikácie

11 600

9 650

9 396

81,0

97,4

632001

Energie

8 100

7 050

6 993

86,3

99,2

632002

Vodné a stočné

500

400

284

56,8

71,0

630

Tovary a služby

631

Cestovné náhrady

631001

632003

Poštové a telekomunikačné služby

633

Materiál

3 000

2 200

2 119

70,6

96,3

13 120

17 830

17 648

134,5

99,0

633001

Interiérové zariadenie

0

863

886

-

102,7

633002

Výpočtová technika

1 000

3 160

3 159

315,9

100,0

633003

Telekomunikačná technika

0

70

66

-

94,3

633004
633005

Prevádz. .stroje, prístroje,
zariadenia
Špec. strojov, prístrojov, zariadení

250

898

880

352,0

98,0

0

27

24

-

88,9

633006

Všeobecný materiál

6 000

4 588

4 522

75,4

98,6

633007

Špeciálny materiál

500

171

66

13,2

38,6

633009

Knihy, časopisy, noviny

5 000

7 033

7 032

140,6

100,0

633010

Prac. odevy, obuv a prac. pomôcky

120

120

119

99,2

99,2

633013

Softvér a licencie

200

820

816

408,0

99,5

633016

Reprezentačné

50

80

78

156,0

97,5

634

Dopravné

665

465

409

61,5

88,0

634001

Palivo

250

110

103

41,2

93,6

634002

Servis, údržba, opravy

150

48

16

10,7

33,3

634003

Poistenie

250

100

83

33,2

83,0

634005

Karty, známky, poplatky

15

207

207

1 380,0

100,0

635

Rutinná a štandardná údržba

4 900

4 085

3 514

71,7

86,0

635001

Interiérového vybavenia

0

5

5

-

100,0

635002

Výpočtovej techniky

2 700

1 950

1 636

60,6

83,9

635003

Telekomunikačnej techniky

400

160

72

18,0

45,0

635004

Prevádz. strojov, prístr., zariad.

1 800

1 160

1 057

58,7

91,1

635005

Špec. strojov, prístr., zariad. a tech.

0

180

115

-

63,9

635006

Budov, objektov alebo ich častí

0

630

629

-

99,8

636

Nájomné za prenájom

50

41

41

82,0

100,0

636001

Budov, objektov alebo ich častí

-

11

11

-

100,0

636002

50

30

30

60,0

100,0

637

Prevádz. strojov, prístrojov,
zariadení
Služby

23 199

20 322

19 006

81,9

93,5

637001

Školenia, kurzy, semináre

200

288

284

142,0

98,6

637003

Propagácia, reklama, inzercia

100

20

15

15,0

75,0

637004

Všeobecné služby

10 000

8 214

7 752

77,5

94,4

637005

Špeciálne služby

5 994

5 594

5 305

88,5

94,8

637006

Náhrady

45

145

143

317,8

98,6

637011

Štúdie, expertízy, posudky

50

140

137

274,0

97,9

118

637012

Poplatky a odvody

2 000

736

302

15,1

41,0

637014

Stravovanie

3 200

2 682

2 646

82,7

98,7

637016

Prídel do sociálneho fondu

600

800

720

120,0

90,0

637023

Kolkové známky

10

1

1

10,0

100,0

637027

Odm. na zákl. dohôd o vyk. práce

100

788

787

787,0

99,9

637035

Dane

900

914

914

101,6

100,0

640

Bežné transfery

496

496

496

100,0

100,0

642

Transf. jednotl. a nezisk. práv.

447

455

455

101,8

100,0

12

12

12

100,0

100,0

os.
642006

Na členské príspevky

642013

Na odchodné

135

143

143

105,9

100,0

642015

Na nemocenské dávky

300

300

300

100,0

100,0

649

Transfery do zahraničia

49

41

41

83,7

100,0

649003

Medzinárodnej organizácii

49

41

41

83,7

100,0

Povolené prekročenie bežných výdavkov na základe poskytnutých darov a
grantov
zdroj 35
600

Bežné výdavky

-

-

363

-

-

630

Tovary a služby

-

–

363

-

-

631

Cestovné náhrady

-

-

55

-

-

631002

Zahraničné

-

-

55

-

-

633

Materiál

-

-

280

-

-

633004

-

-

14

-

-

-

-

236

-

-

633016

Prev. stroje, prístr.
zariad.,technika
Knihy, časopisy, noviny, uč.
pom.
Reprezentačné

-

-

30

-

-

636

Nájomné za nájom

-

-

10

-

-

636002

-

-

10

-

-

637

Prevádz. strojov, prístrojov,
zariad.
Služby

-

-

18

-

-

637004

Všeobecné služby

-

-

18

-

-

633009

zdroj 72 c
600

Bežné výdavky

-

-

320

-

-

630

Tovary a služby

-

–

320

-

-

637

Služby

-

-

320

-

-

637003

Propagácia, reklama, inzercia

-

-

10

-

-

637004

Všeobecné služby

-

-

310

-

-
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2. program 08T Tvorba a implementácia politík
podprogram 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít PO a RO
názov: Kultúrny profil Slovenska

600

Bežné výdavky

0

2 800

1 171

-

41,8

620

Poistné a príspevok do

0

40

1

-

2,5

poisťovní
625003

Na úrazové poistenie

0

40

1

-

2,5

630

Tovary a služby

0

2 760

1 170

-

42,4

631

Cestovné náhrady

0

180

0

-

-

631001

Tuzemské

0

180

0

-

-

632

Energie

0

50

43

-

86,0

632003

Poštové a telekomunikačné služby

0

50

43

-

86,0

633

Materiál

0

230

49

-

21,3

633002

Výpočtová technika

0

100

30

-

30,0

633004

Prevádz. stroje, prístroje,

0

120

18

-

15,0

zariadenia
633006

Všeobecný materiál

0

10

1

-

10,0

637

Služby

0

2 300

1 078

-

46,9

637004

Všeobecné služby

0

320

276

-

86,3

637012

Poplatky a odvody

0

1 280

663

-

51,8

637027

Odmeny zamest. mimo prac.

0

700

139

-

19,9

pomeru

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

600

Bežné výdavky

0

550

463

-

84,2

630

Tovary a služby

0

550

463

-

84,2

633

Materiál

0

550

463

-

84,2

633009

Knihy, časopisy, noviny, učebné
pom.

0

550

463

-

84,2

4. program 08T Tvorba a implementácia politík
podprogram 08T0104 – Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí
názov: Digitálne fórum Stredná a Východná Európa

600

Bežné výdavky

0

650

650

-

100,0

630

Tovary a služby

0

650

650

-

100,0

637

Služby

0

650

650

-

100,0

637004

Všeobecné služby

0

647

647

-

100,0

637012

Poplatky a odvody

0

3

3
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100,0

5. program 08T Tvorba a implementácia politík
podprogram 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry
názov: MICHAEL Plus

600

Bežné výdavky

0

460

347

-

75,4

630

Tovary a služby

0

460

347

-

75,4

631

Cestovné náhrady

0

80

42

-

52,5

631002

Zahraničné

0

80

42

-

52,5

633

Materiál

0

10

-

-

-

633006

Všeobecný materiál

0

10

-

-

-

637

Služby

0

370

305

-

82,4

637004

Všeobecné služby

0

200

50

-

25,0

637012

Poplatky a odvody

0

-

255

-

-

637027

Odmeny zamest. mimo prac.

0

170

-

-

-

pomeru

6. program 08T Tvorba a implementácia politík
podprogram 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry
názov: Virtuálna vedecká knižnica (VVK)
Vedecký informačný portál (VIP)

600

Bežné výdavky

0

750

750

-

100,0

630

Tovary a služby

0

750

750

-

100,0

637

Služby

0

750

750

-

100,0

637004

Všeobecné služby

0

750

750

-

100,0

7. program 08T Tvorba a implementácia politík
podprogram 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry
názov: Realizácia SafeQ

600

Bežné výdavky

0

11

11

-

100,0

630

Tovary a služby

0

11

11

-

100,0

637

Služby

0

11

11

-

100,0

637001

Školenia, kurzy, semináre

0

11

11

-

100,0
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8. program 08T Tvorba a implementácia politík
podprogram 08T0106 – Akvizícia knižničných fondov
názov: Nové informačné zdroje v UKB

600

Bežné výdavky

-

1 500

1 500

-

100,0

630

Tovary a služby

-

1 500

1 500

-

100,0

633

Materiál

-

1 498

1 498

-

100,0

633009

Nové informačné zdroje

-

1 498

1 498

-

100,0

637

Služby

-

2

2

-

100,0

637012

Poplatky a odvody

-

2

2

-

100,0
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Tabuľka 3/A
Príloha č. 3/A

Prehľad čerpania kapitálových výdavkov na investičné akcie za rok 2008

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

program

prvok

číslo IA v
registri
investícií

názov investičnej akcie

schválený
rozpočet
2008

upravený
rozpočet
2008

čerpanie k 31.
decembru 2008

08S

08S0105

Nákup frankovacieho stroja NEOPOST IJ 40

22 512

0

107 000,00

106 621,00

08S

08S0105

SPOLU:

22 512

0

107 000,00

106 621,00

08T

08T0105

MICHAEL Plus

22 245

0

640 000,00

613 330,50

08T

08T0105

Upgrade prostredia dátového skladu UKB

22 497

0

8 924 000,00

8 924 000,00

08T

08T0105

Virtuálna vedecká knižnica

22 906

0

1 450 000,00

1 425 205,89

08T

08T0105

Nákup systému SafeQ

23 055

0

2 955 000,00

2 953 889,40

08T

08T0105

SPOLU:

0

13 969 000

13 916 425,79

Vypracoval:
Ing. Klára Ďurechová

Zodpovedá:
Ing. Mária Petrovičová
nám. GR pre ekonomiku a prevádzku

Dátum:19.1.2009
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Tabuľka č. 5
Príloha č. 5

Organizácia: Univerzitná knižnica v Bratislave

Prehľad o mimorozpočtových výdavkoch za rok 2008

(v tis. Sk)
Mimorozpočtové výdavky

Mimorozpočtové príjmy
Rozpoč Zdroj
Poskytovateľ
.
položk
a
a
b
c
331002
35 Univerzita Innsbruck
Spolu
35 Univerzita Innsbruck
331002

Spolu
331002
Spolu
331002

Spolu
Spolu
311
Spolu

Účel

Suma

Rozpoč. Zdroj

Suma

položka
d
projekt EÚ - EoD
projekt EÚ - EoD

1

a
47 631002
47 Spolu

b

2
35

47
47

22 637004
637004
636002
22 Spolu

35
35
35

6
6
10
22

35 Veľvyslan.holandského kráľovst.v SR

výstava"Dedičstvo hol.literat.v UKB"

35 Veľvyslan.holandského kráľovst.v SR

výstava"Dedičstvo hol.literat.v UKB

35 The British Council

nákup kníh, časopisov, databáz

251 633009
633016
251 Spolu

35

250
1
251

35 NATO

Slov. bezpečnostné fórum

35 NATO
35

Slov. bezpečnostné fórum

43 631002
637004
633016
43
363 Spolu

35
35
35
35

8
6
29
43
363

320 637003
637004
320 Spolu

72c
72c

10
310
320

35 The British council

72c Nadácia VÚB

E-kniha pre hendikepovaných ľudí

72c Nadácia VÚB

E-kniha pre hendikepovaných ľudí

SPOLU

683 S P O L U
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683

Príloha č. 6
Prehľad čerpania programu 08T za rok 2008
(bežné výdavky)

Prvok
08T0103

Názov projektu
Kultúrny profil Slovenska

Medzisúčet Podpora kultúrnych aktivít RO a PO

( v tis. Sk)
Rozpočet
2 800

2 800

08T0104

Slovenská knižnica v NK ČR

550

08T0104

Digitálne fórum Stredná a Vých. Európa

650

Medzisúčet Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí

1 200

08T0105

Virtuálna vedecká knižnica

750

08T0105

MICHAEL Plus

460
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(v Sk)
Čerpanie
Zhodnotenie prínosu
1 171 410,14 Kultúrny profil je spoločný projekt MK SR s Visiting
Arts a Slov. Britskou Radou.Cieľom je vytvoriť on-line
sprievodcu po slov. kultúre spolu so zabezpečením
aktual.a údržby web.stránky počas 3-roč.periódy s
1 171 410,14 možn.publik.profilu na CD a knižne a prev.vo
vl.prost.
463 307,05 Realiz.projektu prebieha tretí rok. Výber zodpovedal
profilácii a konspektu NK ČR. Kupovali sa tituly v ČR
menej dostupné,vydávané malými
komor.vydavateľst.
v malých nákladoch, čo sťažilo priebeh realiz.proj.
649 999,81 Bolo naskenov. 55 ročníkov periodika Pressburger
Zeitung a 7 titulov príloh. Celkovo bolo vyhotovených
92 600 naskenovaných strán.
1 113 306,86
750 000,00 Prebudovať informačný systém UKB na systém virtuál.vedec.knižnice.Dosiahne sa max.zefektív.využit.
informač.potenciálu knižnice. Zakúpením licencie sw
MetsLibSFX a implement.sw MetaLib bude projekt
úspešne
zrealizovaný.
346 808,94 Projekt je spoloč.projektom ministerstiev kultúry
člens.štátov EÚ, cieľom je vytvoriť on-line prezent.
digit.zbierok kult.dedičstva člens.štátov so zabezp.
aktualiz.a údržby prezent.počas dlhšieho obdobia
a násl.prevádzky systému vo vl.prostr. V r.2008
bola vykonaná zákl.analýza a sprac.dokumenty proj.
V 2. polroku bol realiz.pilotný projekt prezent.digit.

08T0105

Nákup systému SafeQ

11

Medzisúčet Projekt informatizácie kultúry

1 221

08T0106

Nové informačné zdroje v UKB

1 500

Medzisúčet Akvizícia knižničných fondov
CELKOM

1 500
6 721 000
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dokumentov v spolupráci s Pamiat.úrad. Pre prezent.
boli vybraté pamiatkové radnice,bol vykonaný archív.
výskum v zbierkach PÚ SR, vybrané dokumenty boli
zdigitaliz.a popísané a následne vlož.do systému.
10 400,60 Vykoná sa úprava (customize) produktu SafeQ.
Po úprave a implementácii do existujúceho KS UKB
bude využív.na úhradu knižnič.služieb v UKB. Služby
knižnice vr.reprografických budú spoplatnené formou
predplat.kreditu zviazaného s konkrétnou používateľskou kartou.
1 107 209,54
1 500 000,00 Boli zakúp.knihy zahr.produkcie a odbor.dokumenty
pre hudobný kabinet. Všetky tituly boli evidované v
prírastk.zoznam. a sú súčasťou knižnič.fondu UKB.
Boli zakúpené aj časopisy evidované v odd.periodík
1 500 000,00
4 891 926,54

Tabuľka č. 7
Príloha č. 7

Názov organizácie: Univerzitná knižnica v Bratislave
Prehľad výdavkov na zahraničné pracovné cesty za rok 2008

Kód
Por.
programu/ č.
zdroj

Štát - mesto

Podujatie

08S/111

1.

08S/111

2.

08S/111

3.

08S/111

4.

Rakúsko
Viedeň
Rakúsko
Viedeň
Rakúsko
Viedeň
ČR – Praha

– Odvoz na ZSC

08S/111

5.

ČR – Praha

08S/111

6.

Holandsko
Amsterdam

08S/111

7.

Taliansko – Rím Výstava Bašagičovej
zbierky z fondov UKB

- Odvoz a dovoz
ZSC
– Dovoz zo ZSC

na

1.Bilaterálna
spolupráca STK, 2.
Seminár Dôveryhodné
dátové úložiská, 3.
bilaterálna spolupráca
UK ČSAV
Seminár
–
problematika
elektronického
podávania
dokumentov
fyz.
osobám on – line
– ELAG
2008
–
Európska skupina pre
automatizáciu knižníc

(v tis.Sk)
Prínos pre činnosť organizácie

Poče
t
osôb

Počet
dní

1

1

1

1

4

1

1

1

1

3

4

Prerokovala sa spolupráca v oblasti zasielania dokumentov,
konkretizovali sa otázky retrospektívneho pridelenia ISSN,
rozšírili sa poznatky o nových technológiách, navštívilo sa
digitalizačné centrum ČSAV.

2

2

5

Cieľom stretnutia bolo nájsť model národnej úrovne centrálneho
riešenia pre služby zaoberajúce sa elektronickým dodávaním
dokumentov fyzickým osobám. Cieľ nebol naplnený – nesúhlas
knihovníckej obce s navrhovanou zmluvou.

1

5

37

3

4

40

Bude hradené z projektu EoD. Účasť na 29. výročnej konferencii
európskej skupiny pre automatizáciu knižníc a rokovanie
expertných skupín na tému nových informačných nástrojov
internetu. ELAG potvrdil vysokú úroveň odborného programu
a v rámci aktívnej účasti na expertných skupinách prispel
k novým poznatkom v oblasti automatizácie.
Účasť na otvorení výstavy o Bašagičovej zbierke z fondov UKB,
ktorú organizovalo Veľvyslanectvo SR v Ríme. Cieľom bolo
prezentovať zbierku cenných arabských, tureckých a perzských
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Výdav
ky
63100
2
1
Odvoz na letisko - na ZSC Frankfurt.

Dovoz a odvoz na pracovnú cestu – technický meeting projektu
EoD Viedeň.
Dovoz z letiska – zo ZSC Frankfurt.

rukopisov a starých tlačí. Návšteva vatikánskej knižnice – prijatie
u prefekta Cesare Passiniho.
08S/111

8.

Francúzsko

- 17. zasadnutie ISSN
General Assembly

2

4

17

08S/111

9.

Nemecko
Mníchov

- Projekt Bavorsko –
slovenská spolupráca

3

3

19

08S/111

10. ČR - Praha

NK
ČR
Praha,
Medzinárod.knižničný
veľtrh „Svet knihy“
11. Taliansko - Rím Biblioteca Nazionale
Centrale di Roma
12. Estónsko - Tallin Pracovné
stretnutie
partnerov EoD

2

4

1

1

4

23

0

0

33

08S/111

13. ČR - Praha

9

3

47

08S/111

14. Rakúsko-Viedeň Odvoz a dovoz
na
ZSC
15. ČR Blansko
Konferencia
Caslin
2008

1

2

1

7

5

38

3

31

18

1

2

1

08S/111
08S/111

08S/111

08S/111

16. ČR - Brno

08S/111

17. ČR - Brno

Konferencia
INFORUM 2008

V4-vedecká
konferencia
„Digitalizácia - cesta
k ochrane
a spríst.
dok.“
Dovoz a odvoz
na

129

Prerokovanie dôležitých aktuálnych problémov v systéme ISSN,
bol zvolený nový riadiaci výbor na nasledovné 2 roky. Vzájomná
výmena názorov a skúseností medzi zástupcami centier
a medzinárodným centrom a centrami navzájom.
Rokovania o bilaterálnom projekte „Digitalizácia nemeckých
časopisov z úrovne Slovenska“. Riešili sa otázky harmonizácie
metodiky, pracovných postupov ako aj organizačné otázky deľby
práce a zodpovednosti. Priebežná koordinácia riešenia projektu.
Recipročná výmena. Rokovanie o realizácii projektu SK v NK ČR
a ČK v UKB. Výber a nákup kníh na knižnom veľtrhu.
Školenie katalogizátorov - Training – praktické cvičenia
v systéme.
Zhodnotenie stavu riešenia projektu - služba EoD bude
pokračovať na základe viacstrannej zmluvy. Demonštrovali sa
úpravy a vylepšenie program. vybavenia. Prerokovali sa zásady
záverečného vyúčtovania.
Nosnou témou bola informačná gramotnosť a znalosti.
Prezentácia
najnovších
trendov
z oblasti
knihovníctva
a informačných služieb. Elektronické zdroje a ich profesionálne
využitie, vyhľadávanie na webe pomocou technologických
nástrojov.
Odvoz a dovoz na letisko Schwechat – na ZSC do Estónska – 2
zamestnanci.
Téma:
Poznatkové
technológie
a budúcnosť
vyššieho
vzdelávania. Skúmanie vzťahu medzi knižnicami a univerzitami.
Treba zvyšovať postavenie knižníc v rozvíjajúcom sa
elektronickom informačnom prostredí.
120 odborníkov z ČR a zahraničia-19 prednášok –priblížili úroveň
digitalizácie v jednotlivých krajinách V4 a ďalších. Konferenciu
sprevádzala výstava digitalizačnej techniky.

Dovoz a odvoz na konferenciu V4

08S/111

18. Rakúsko
Viedeň

08S/111

ZSC
- Dovoz zo ZSC

1

1

1

Dovoz zo ZSC Turecko

19. Kanada-Quebec 74.výročná
konferencia IFLA

1

8

84

08S/111

20. Turecko
Istanbul

1

7

52

08S/111

21. Francúzsko
Paríž

- Výročná konferencia
LIBER, prekonferencia
o digitalizácii
kultúrneho dedičstva
- Stretnutie partnerov
projektu EoD

Rokovanie o zásadných otázkach rozvoja knižníc a informač.
služieb
v celosvetovom
rozsahu,
využívanie
informač.
technológií, ochrany osobných údajov používateľov, liter.
gramotnosti, digitaliz. dokumentov, spolupráce pamäť. inštitúcií
copyrightu, štatistiky a p.
Programy, projekty a výsledky v oblasti digitalizácie webarchívov, autorských práv a sprístupňovania dokumentov
z digitalizovaných depozitov v Európe -porovnanie so situáciou
v SR a UKB.

2

4

57

08S/111

22. Slovinsko
Ljubljana

- Medzinárodná.
konferencia Durability
of Paper

1

4

7

23. Maďarsko
Budapešť

- Podpis
o spolupráci
digitalizácie

2

1

3

1

1

2

1

8

40

1

2

1

1

13

23

08S/111
08S/111

08S/111
08S/111

dohody
v oblasti

24. Maďarsko
- Odvoz a dovoz
na
Budapešť
ZSC
25. Tunisko -Tunis
Výročná konferencia
riaditeľov centier ISSN
Zasadnutue
prac.
skupín
26. Rakúsko
- Odvoz a dovoz na
Viedeň
ZSC
27. Rakúsko
- Ministerstvo školstva
Viedeň
a zahranič. vecí
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Konečná bilancia a valorizácia výsledkov projektu EoD. Projekt
bol úspešný, myšlienky sa adaptovali aj na prostredie knižníc
mimo projektu. Marketing. výsledky potenciálnych a reál.
zákazníkov ukazujú silné zžitie sa zákazníka so službou.
112 odborných pracovníkov, odznelo 22 prednášok. Príspevky
zamerané na stanovenie látok, kt. spôsobujú degradáciu papiera.
Ďalšie sa venovali tlač. a písacím látkam. Výsledky: Využív.
nových chemických metodík. Masové odkyseľovanie papiera.
Podpis uvedenej dvojstrannej zmluvy s dodatkom o koordinácii
spracovania titulu Pressburger Zeitung a príloh. Prerokovali sa
ďalšie možnosti spolupráce v oblasti súborného katalógu
a retrospektív. bibliografie. Navrhla sa nová forma stretnutí
expertov na konkrétne projekty.
Odvoz a dovoz na ZSC - 2 zamestnanci
Zasad. prac. skup. pre systém VIRTUA-ISSN, na kt. sa
prerokovali podrobnosti a zmeny vyplýv. z migrácie na verziu
49.4. Prebehli prakt. zaškolenia obsluhy nového sw. Konferencia
sa zaoberala organizačnými a metodickými otázkami spolupráce.
Odvoz a dovoz na ZSC Kanada.
Štipendijný pobyt, spolupráca Rakúskej knižnice na medzinár.
pôde s inštitúciami v Rakúsku, kt. zastrešujú knižnič. a informač.
centrá, zriad. pod záštitou Minist. zahr. vecí a školstva. Pozitívna

prezentácia Rak. knižnice v rámci UKB.
08S/111

28. Rakúsko
Viedeň

08S/111

29. ČR - Seč
Chrudimi

08S/111

30. ČR - Praha

08S/111

31. Nemecko
Mníchov

08S/111

32. Nemecko
Lipsko

08S/111

33. Nemecko
Mníchov

08S/111

34. ČR - Praha

08S/111
08S/111

08S/111

- Seminár
„Rakúske
dejiny
a kultúra
v období
čias
Jozefinizmu“
u 16. ročník konferencie
„Knihovny
současnosti“

1

13

-

3

3

5

Odborná stáž v NKP

2

3

1

- Prac. stret. riešiteľov
medzinárodného
digitalizač.
projektu
Pressburger Zeitung
- Konferencia „Minerva“

3

3

18

1

5

14

- Jazyková stáž

1

26

0

2

4

2

1

2

1

2

1

1

Bilaterálna spolupráca, výber miesta, termínu a programu Caslin
2009. Hl. téma: Otvorený prístup k poznatkom

3

3

17

Účasť a príspevok „Anton Lowe a jeho aktivita na knižnom trhu
v Bratislave v 18. storočí“. Rozšírenie prehľadu o aktuálnych

Projekt
československá
knižnica
v UKB a NK
35. Rakúsko
- Odvoz a dovoz
na
Viedeň
ZSC
36. ČR – Praha, Odbor.seminárWePre
Brno
serve Forum
Program.
výbor
CASLIN2009
38. ČR - Olomouc
Konferencia“Problema
tika
historických
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Hradené z grantu, kt. dostala Rak. knižnica. Na prednáškach bolo
rozobraté 18.st.- osvietenstvo, spisovatelia a hudobné osobnosti
toho obdobia. Cieľom je aktualizácia www.stránky v Rak. knižnici
a vyplnenie formulára o jej činnosti.
Účasť 350 knihovníkov - 8 zo SR a 1z Poľska. Predstavenie
projektov knižníc v ČR, týkaj. sa nových budov. Problematika
čítania a postoje k nej. Prezentácia firiem, zaoberajúcich sa
knižničnými technológiami.
Recipročná
výmena.
Získanie
skúseností
a poznatkov
k objednáv. zahraničných kníh prostred. OCL-Worldcat. Výmena
skúseností v oblasti vnútroštátnej MVS, nové poznatky vo vedení
agendy MMVS pre ČR a SR. Propagácia a výmena skúseností
v oblasti Dokument Delivery MYBIB-eDoc.
Kvalitatívna a kvantitatívna kontrola plnenia zmluvy s firmou Pixel
Print na digitalizáciu a spracovanie Pressburger Zeitung.
Prerokovali sa organizačné a technologické otázky ďalšej
spolupráce s Bavorskou knižnicou.
Zintenzívnenie spolupráce s riešiteľskými tímami projektu
Michael plus, získanie poznatkov
o systéme a nadviazanie
kontaktov s riešiteľskými inštitúciami. Zavádzanie Michael Plus
do praxe.
Rozvoj jazyk. a komunikačných schopností a zručností. Získanie
osvedčenia o absolvovaní jazyk. kurzu v Goetheho inštitúte.
Podpora spolupráce v rámci digitalizačných projektov s nemec.
partnermi a UKB. Oboznámenie sa so skenovacími zariadeniami.
Zabezpečenie naplnenia rozpočtu na nákup českých kníh pre
UKB. Návrhy na zmeny dodávania slov. kníh do ČR. Metodika
adjustovania starých tlačí.
Odvoz a dovoz na ZSC Tunisko

08S/111

a vzácnych fondov“
- Veľvyslanectvo Iránu

1

1

1

- Rokovanie
o spolupráci Knižnica
NATO, Misia SR,
PDD,
Centrum
publikácii NATO
41. ČR – Valašské 44.
medzinárodný
Meziřičí
festival poézie

1

4

25

1

4

4

08S/111

42. Rakúsko
Viedeň

4

1

7

08S/111

43. ČR - Bořetice

2

2

4

08S/111

44. ČR - Praha

2

2

5

08S/111

45. Irán - Teherán

1

9

18

08S/111

46. ČR - Brno

5

1

3

08S/111

47. Rakúsko
Scwechat

– Odvoz a dovoz
ZSC

na

1

2

1

08S/111

48. Francúzsko
Paríž

- 2. kongres európskej
federácie
Unesco
klubov,
centier
a asociácií (EFUCA)

1

5

16

89

218

703

08S/111

08S/111

Medisúčet

39. Rakúsko
Visedeň
40. Belgicko
Brusel

- Medzinár.knižný
veľtrh Buch Wien
2008
Stretnutie
používateľov systému
ARL (pokladňa) a
Ensemble
Seminár – „Metodiky
v reštaurovaní“
Otvorenie
výstavy
Bašagičovej zbierky
v NK Teheránu
Prerokovanie projektu
TOC
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výsledkoch a projektoch v odbore HKF v ČR a na Morave
Vybavenie víz do Iránu
Pokrač. vzáj. spolupráce a podpora DK NATO, informácie
o výsledkoch akvizičnej činnosti, možnosti získania prístupu
k elektronickým informačným zdrojom. Zhodnotenie program.
zamerania a organizač. zabezpečenia Slov. bezpečnostného fóra
2009, pravidelná distribúcia publikácií pre potreby DK NATO.
Prehliadka aktuálnych. trendov, diel a osobností v literárnej,
hudobnej a výtvarnej sfére, rozšírenie poznatkov a kontaktov
z jednotl. umeleckých oblastí, výmena skús. z príprav.
a realizačnej. fázy usporadúvania podujatí, koordinácia
programových. aktivít MFKC UKB a ďalších usporiadateľov na
území ČR a SR
Získanie poznatkov a prehľadu o súčasnej európskej literatúre
a knižnej ponuke vydavateľstiev. Využitie poznatkov v akvizičnej
práci UKB.
Prezentácia noviniek-prístup k licencovaným zdrojom. Návrh
ďalšieho rozvoja nasadenia Ensemble v UKB. Konzultácie
ohľadom prechodu na euro a k obnove dát zo zálohy. Vymedzila
sa línia nasadenia ARL a ENSEMBLE v UKB.
Nové
metódy
a spôsoby
spracovania
a prístupu
k reštaurovanému
dokumentu
budú
použité
v oddelení
reštaurovania.
Otvorenie výstavy Bašagičovej zbierky z fondov UKB a rokovanie
o ďalších inštaláciách výstavy. Podpísané memorandum
o porozumení medzi UKB a NK Teheránu.
Zisťovali sa možnosti obohatenia bibliografických záznamov
o obsahy a obálky dokumentov v podmienkach elektronického
katalógu UKB. Výsledkom bude návrh projektu na rok 2010.
Odvoz a dovoz – ZSC Teherán

Voľba členov výkonnej rady, upevnenia SR v EFUCA, informácie
o projektoch uskutočňovaných európskymi klubmi a strediskami
Unesco, nadviazanie nových kontaktov, dohoda spolupráce
s predstaviteľmi daných inštitúcií.

08T/111

1.

Francúzsko
Paríž

- Konferencia EÚ –
„Digitalizácia
kultúrneho dedičstva“

1

5

27

8T/111

2.

ČR - Praha

Medzinárodná
konferencia „Archivy,
muzea
a knihovny
v digitálnom
svete
2008“

2

4

15

3

9

42

Medzisúč
et
08S/35

1.

Nemecko
Frankfurt

– Európska
digitálna
knižnica – konferencia
EDL

1

3

17

08S/35

2.

Rakúsko
Viedeň

– Technický
meeting
projektu EoD

4

2

13

08S/35

3.

5

11

4.

– Pracovné
stretnutie
partnerov EoD
- Projekt EÚ-e-TEN

2

08S/35

Estónsko
Tallin
Belgicko
Brusel

1

4

6

08S/35

5

Medzisúčet
Spolu

VB -Londýn

Medzinár. konferencia 1(nie
5
NATO – Slovenské
je
nezap.
bezpečnostné fórum
zam. do celk.
UKB) sumy
8
14

100

241

8

55

800
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35 podnet. prezentácií o výsledkoch a zámeroch európskych
krajín v oblasti digitalizácie kultúrneho dedičstva. Prinášajú
množstvo nových pokrokových riešení z technologického
i organizačného hľadiska. Kontakty s popred. aktérmi európskych
programov a projektov.
20 odborných prednášok o projektoch v oblasti digitalizácie
kultúrneho dedičstva v pamäťových inštitúciách. Odborná
diskusia a výstava digitalizačných zariadení, osobné kontakty,
spolupráca s expertmi z ČR.

Hradené z projektu EoD. Účasť na medzinárodnej konferencii,
ktorá bola vyvrcholením 1. etapy projektu EDL, organizovala sa
pod záštitou Európskej komisie odboru Digitálny obsah
a kognitívne systémy GR Informačná spoločnosť a médiá.
Zúčastnilo sa jej 210 odborníkov z 35 krajín EÚ a USA. Získali sa
najnovšie poznatky o stave a perspektívach vývoja EDL.
13 tis. Sk – hradené z projektu EoD. Preberali sa pracovné
postupy spracovania EoD kníh v každej z partnerských knižníc.
Prezentovali sa jednotlivé programové nástroje. Prijali sa
zásady spracované – kvalitatívne štandardy digitalizácie.
Letenka hradená z projektu EoD.
Hradené z projektu EoD. Kontrolný deň a koordinačná porada,
hradené z rozpočtu organizácie v roku 2007, preúčtované do
príjmov ŠR.
Hradené z grantu NATO – letenka

Názov organizácie:

Príloha č. 8
Tabuľka č. 8

Univerzitná knižnica v Bratislave
Prehľad o čerpaní rozpočtových výdavkov na prevádzku budov
za rok 2008

(v tis. Sk)
Ekonomická
klasifikácia
a
Náklady na prev.
budovy spolu
z toho:
610-mzdy stráž.
uprat. a údržbárov
620-poistné a prísp.
do poisť.k uv.mzdám
632-energie, vodné,
stočné
633-mat. na prev.bud.
635-opr.a údr.budov
637-služby
z toho: poistné budov
Vypracoval:
Zodpovedný:

Sledovanie objektov - názov
Michalská
Klariská
Pionierska
1
2
3
13 547
6 023

Nebojsa
4
500

Továrenská
Vysoká p. Mor.
5
6
144
610
42

Spolu
7
20 866

771

612

44

12

25

6

1 470

270

205

15

4

9

2

505

4 868

1 825

171

3

409

7 276

560
539
6 539
0

438
90
2 853
0

45
167
0

1 043
629
9 943
0

225
0

Ing. Klára Ďurechová
Ing. Mária Petrovičová
134

125
0

34

Tabuľka č. 9
Príloha č. 9

Organizácia: Univerzitná knižnica v Bratislave
Prehľad pohľadávok a záväzkov organizácie k 31. 12. 2008

Č.
r.

Druh pohľadávky

a

b
66 Z nedaň.príjmov (326)
Voči
70 zamestnancom(335)
81 Iné pohľadávky (378)

SPOLU
POHĽADÁVKY

Celkom pohľadávky

1
72

z toho:
pohľadávky do 1
roka po
po lehote splatnosti
2
71

Druh záväzku

a
b
144 Záväzky zo SF (472)
149 Iné záväzky (379)
152 Dodávatelia (321)
Zúč.sorg.zdr.pois.
165 (336)
Ostat.priame
167 dane(342)
Zúčt.so subj.mimo VS
171
(372)
SPOLU ZÁVÄZKY

stĺp.2 + stĺp. 3
4
72 upomienky

4
136

0
0

0
0

0
0

212

71

1

72

z toho:
Č.
r.

pohľadávky po 1
roku
po lehote
splatnosti
3
1

(v tis. Sk)
Spolu
Zdôvodnenie pohľad. po lehote splatnosti
pohľ.po lehote
spl.
uvedených v stĺp. 2
uvedených v stĺp. 3

Celkom záväzky

1
26
4 848
14

záväzky do 1 roka
po lehote splatnosti
2
0
0
0

5

6
upomienky

Spolu
Zdôvodnenie pohľad. po lehote splatnosti
záväzky po
záväzky po 1 roku leh.spl.
uvedených v stĺp. 2
uvedených v stĺp. 3
po lehote
splatnosti
stĺp.2 + stĺp.3
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0

2 938

0

0

0

736

0

0

0

542
9 104

0
0

0
0

0
0
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Tabuľka č. 9a

Názov organizácie: Univerzitná knižnica v Bratislave

Príloha č. 9a
Zoznam pohľadávok k 31.12.2008
Účet

Názov

Fakt. č.

Názov firmy -sídlo

Suma v Sk Odoslaná

Splatná

Poznámky

316/13 MVS

Účet

Názov

30/2006 NsP Komárno

826,00

27.06.2006 31.07.2006 upomienka

51/2008 STU Bratislava

1 250,00

16.07.2008 31.07.2008 upomienka

71/2008 Hammeln rds Modra

7 063,00

21.11.2008 03.12.2008 upomienka

75/2008 FN Trenčín

1 558,00

26.11.2008 10.12.2008 upomienka

77/2008 Slov. centrum Nitra, Piešťany

3 442,00

28.11.2008 11.12.2008 upomienka

86/2008 Trnavská univerzita Trnava

9 750,00

08.12.2008 15.12.2008 upomienka

92/2008 FN Trenčín

2 653,00

15.12.2008 22.12.2008 upomienka

93/2008 NBS- knižnica, Bratislava

622,00

15.12.2008 30.12.2008 upomienka

Spolu

27 164,-

Fakt. č.

Názov firmy – sídlo

Suma v Sk

Odoslaná

Splatná

Poznámky

32/2008

Latino Café, Nitra

3 586,70

07.05.2008

23.05.2008

ukonč.náj.- výpoveď

43/2008

Latino Café, Nitra

17 625,00

03.07.2008

14.07.2008

ukonč.náj.- výpoveď

56/2008

Latino Café, Nitra

17 625,00

10.10.2008

20.10.2008

ukonč.náj.- výpoveď

59/2008

Euroatlant. centrum, B. Bystrica

3 000,00

21.10.2008

31.10.2008

semin.sála – upomien.

73/2008

Euroatlant. centrum, B. Bystrica

2 625,00

25.11.2008

05.12.2008

semin.sála – upomien.

316/14 Nájomné

Spolu

44 461,70
136

Tabuľka č. 10
Príloha č. 10

Vonkajšie kontroly vykonané kontrolnými orgánmi v organizácií za rok
2008

Názov organizácie

Vonkajšia kontrola

a
Univerzitná knižnica v Bratislave

1
1.
Kontrolný orgán:
Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru v Bratislave – kpt. Beáta
Janátová
Dátum vykonania kontroly:
16. a 17.6.2008
Predmet vykonania kontroly:
Následná kontrola v súlade s §25 ods. 1 písm.
a) zákona Národnej rady SR č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov
Výsledok kontroly:
Opatrenia
uložené
pri
komplexnej
protipožiarnej kontrole vykonanej v UKB
v dňoch 18.-26.7.2007 boli splnené.
Pri 2 opatreniach boli nedostatky odstránené
iba čiastočne, sú uvedené v Zápisnici č.
ORHZ-2096-1/2008. Nový termín – 30.9.2008
bol dodržaný.
Naďalej zostáva povinnosť UKB predložiť
doklad o súhlase s vykonaním zmien od
príslušného stavebného úradu ako príslušného
orgánu štátnej správy v objekte Továrenská č.
1. Priebežne sa plní odporúčaná úloha zo
zápisnice
ORHZ-2096-1/2008
zo
dňa
17.6.2008
(výťah
v skladoch
v objekte
Ventúrska).
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Účet
378

Názov

Fakt. č.

Názov firmy – sídlo

Suma v Sk

Odoslaná

Splatná

Poznámky

26/2008

Latino Café, Nitra

2 000,00

17.04.2008

25.04.2008

ukonč.náj.- výpoveď

44/2008

Latino Café, Nitra

2 000,00

03.07.2008

14.07.2008

ukonč.náj.- výpoveď

45/2008

Latino Café, Nitra

2 000,00

03.07.2008

14.07.2008

ukonč.náj.- výpoveď

46/2008

Latino Café, Nitra

63 456,36

03.07.2008

14.07.2008

ukonč.náj.- výpoveď

55/2008

Latino Café, Nitra

6 000,00

10.10.2008

20.10.2008

ukonč.náj.- výpoveď

81/2008

BKIS, Bratislava

0,04

04.12.2008

15.12.2008

uhr. zaokrúhlene

90/2008

Latino Café, Nitra

30 692,72

10.12.2008

22.12.2008

ukonč.náj.- výpoveď

Mistríková, Bratislava

30 200,00

20.03.2008

02.09.2008

exekučné konanie

Služby

Spolu

136 349,12

Rekapitulácia:
___________________________________________________________
316/13

MVS

27 164,00 Sk

316/14

Nájomné

44 461,70 Sk

378

Služby

136 349,12 Sk

____________________________________________________________
Celkom

207 974,82 Sk
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Prehľad o dosiahnutých príjmoch a o čerpaní výdavkov za rok 2008
(v tis. Sk)
Index
%
Ukazovateľ
Skutočnosť Schválený Upravený Skutočnosť
2007
rozpočet
rozpočet
2008
čerpania 08/07x100
2008
4:3
4:1
2008
a
1
2
3
4
5
6
Príjmy celkom
7 155
4 100
3 600
4 734
131,5
66,2
z toho:
200 Nedaňové
4 410
4 100
3 600
4 051
112,5
91,9
príjmy
z toho:
210 Príjmy
365
390
390
400
102,6
109,6
z vlastníctva
majetku
220 Adminin.
2 889
3 510
3 064
3 487
113,8
120,7
popl. a iné popl.
290 Iné nedaň.
1 156
200
146
164
112,3
14,2
príjmy
300 Granty a
2 745
0
0
683
24,9
transfery
600 Bežné
123 691
124 717
131 922
128 409
97,3
103,8
výdavky
z toho:
610 Mzdy,platy
51 716
51 639
52 939
52 939
100,0
102,4
služ.príjmy
a OOV
620 Poistné
17 324
18 048
18 617
18 579
99,8
107,2
a príspevok do
poisťovní
630 Tovary a
54 169
54 534
59 870
56 395
94,2
104,1
služby
z toho:
631 Cestovné
1 197
1 000
1 056
904
85,6
75,5
náhrady
632 Energie,
7 926
11 600
9 700
9 439
97,3
119,1
voda a komun.
633 Materiál
14 476
13 120
20 118
19 938
99,1
137,7
634 Dopravné
635 Rutinná
a štand. údržba
636 Nájomné za
nájom
637 Služby
640 Bežné
transfery
z toho:

393

665

465

409

88,0

104,1

4 859

4 900

4 085

3 514

86,0

72,3

527

50

41

51

124,4

9,7

24 791

23 199

24 405

22 140

90,7

89,3

482

496

496

496

100,0

102,9
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642 Jednotl.
a nezisk.práv.os.
649 Transfery
do zahraničia
700 Kapitálové
výdavky
z toho:
710 Obstar.kap.
aktív
Výdavky
celkom
/ BV + KV /

435

447

455

455

100,0

104,6

47

49

41

41

100,0

87,2

6 602

0

14 076

14 023

99,6

212,4

6 602

0

14 076

14 023

99,6

212,4

130 293

124 717

145 998

142 432

97,6

109,3

Poznámka: skutočnosť vrátane mimorozpočtových výdavkov
BV – bežné výdavky
KV – kapitálové výdavky
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6.6. PERSONÁLNE OTÁZKY
V súvislosti s uplatňovaním kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vo verejnej
službe na rok 2008 a po dohode s odborovou organizáciou, pracovný čas v rámci
pružného pracovného času je 37,5 hod. týždenne, v dvojsmennej prevádzke 36, 25
hod. týždenne vrátane služieb v sobotu. Výmera dovolenky zamestnancov je
zvýšená o 1 týždeň.
V zmysle nariadenia vlády SR č. 630/2007 Z.z., sa zvýšili od 1. 1. 2008
stupnice platových taríf pre všetkých zamestnancov o 4 %. Vydali sa nové
rozhodnutia o plate. Priemerný mesačný plat sa zvýšil z 16 613 Sk v roku 2007 na
18 458 Sk v roku 2008. Priemerný plat zamestnancov UKB je dlhodobo nižší ako je
štatisticky uvádzaný priemerný plat v SR. Rozdiel medzi priemerným platom v SR
a priemerným platom v našej organizácii predstavuje vyše 2 500 Sk.
Na základe schválenej organizačnej štruktúry UKB platnej od 15. 11. 2005
boli vymenovaní alebo dočasne poverení vedúcou funkciou 4 noví vedúci
zamestnanci. Súčasne sa uskutočňovali osobné pohovory a výber nových
zamestnancov na uvoľnené pracovné miesta.
Počet zamestnancov
V roku 2008 došlo výraznému poklesu počtu zamestnancov. Zo stavu 264
zamestnancov na plný pracovný úväzok bol limit zamestnancov ako záväzný
ukazovateľ na rok 2008 stanovený vo výške 243. V roku 2008 priemerný fyzický
stav zamestnancov bol 245,20 z toho 173,95 žien; priemerný prepočítaný stav
bol 238,75. Určený limit počtu zamestnancov bol dodržaný.
K 31. 12. 2008 mala UKB vo fyzickom stave 250 zamestnancov, z toho 73
mužov a 177 žien. V dvojsmennej prevádzke pracovali k 31. 12. 2008 celkom 3
zamestnanci. V rámci čiastočného pracovného úväzku pracovalo 17
zamestnancov. Priemerný vek zamestnancov knižnice bol naďalej pomerne vysoký
46, 05 rokov, v roku 2007 bol priemerný vek 46, 39 rokov. Priemerný vek mužov
bol 42, 38 rokov, žien 47, 56 rokov.
Veková štruktúra zamestnancov podľa veku a pohlavia v roku 2008
Vek
0 – 17 rokov
18 – 25 rokov
26 – 30 rokov
31 – 35 rokov
36 – 40 rokov
41 – 45 rokov
46 – 50 rokov
51 – 55 rokov
56 – 59 rokov
Nad 60 rokov
Spolu
%

Muži
0
10
12
6
7
3
6
13
6
10
73
29,20

Ženy
0
7
16
12
7
18
27
44
31
15
177
70,80
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Spolu
0
17
28
18
14
21
33
57
37
25
250
100,00

%
0,0
6,8
11,2
7,2
5,6
8,4
13,2
22,8
14,8
10,0
100,00
x

V roku 2008 uzatvorila UKB pracovný pomer na dobu určitú s 33
zamestnancami. V organizácii v roku 2008 pracovali vo funkcii knihovník,
manipulant a informátor 5 zamestnanci so zdravotným postihnutím do 70 % (ZPS)
a 3 zamestnanci so zdravotným postihnutím II. nad 70% (ZPS –ŤZP), 31
starobných dôchodcov a 6 poberateľov predčasného starobného dôchodku. Na
materskú dovolenku nastúpila 1 zamestnankyňa.
Pri obsadzovaní voľných miest sa robil výber z radov uchádzačov v zmysle
ustanovení zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme,
s dôrazom na splnenie požiadaviek na bezúhonnosť, plnenie kvalifikačných
predpokladov, dosiahnutú odbornú prax a zdravotnú spôsobilosť. Pracovný pomer
ukončilo 27 zamestnancov, z toho 1 zamestnanec umrel, 15 dohodou podľa § 60
Zákonníka práce (z toho 2 zamestnankyne odišli na starobný dôchodok, 3 zamestnanci na invalidný dôchodok ), podľa § 67 dala výpoveď 1 zamestnankyňa, 5
zamestnancov podľa § 71 na základe uplynutia dohodnutej doby pracovného
pomeru na dobu určitú, v skúšobnej 3 – mesačnej výpovednej dobe podľa § 72
Zákonníka práce 4 zamestnanci (z toho 1 zamestnanec z rozhodnutia organizácie
a 3 na základe vlastnej žiadosti zamestnanca).
Organizácia zaznamenala značnú fluktuáciu. Išlo predovšetkým o zamestnancov v knižničných službách (odišli 10 zamestnanci), kde je prevádzka do
21,00 hod., vrátane služieb v sobotu. Podarilo sa doplniť stavy a relatívne
stabilizovať zamestnancov v oddelení knižničných skladov (odišli 2 zamestnanci),
v ktorom bola v minulých rokoch značná fluktuácia. 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 zvýšenému úsiliu a úzkej spolupráci s úradom
práce sa len ťažko darilo získať zamestnancov na voľne pracovné miesta
v knižničných službách, čo spôsobovalo značné problémy v prevádzke knižnice.
Zaznamenali sme, v porovnaní s minulými rokmi, vysoký podiel ukončenia
pracovného pomeru zo strany odborných zamestnancov na pracovných pozíciách,
ktoré nie sú priamo zainteresované na službách, ktoré doteraz dlhodobo
vykazovali vysokú stabilitu. Odišlo 7 zamestnancov.
Štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2008
vedúci zamestnanci – 41
odborní zamestnanci – knihovníci – 158
iní odborní zamestnanci – 32
ostatní ( robotníci, manipulanti, remeselníci,
informátori, šatniarky, prevádzka) – 19

16 mužov, 25 žien
30 mužov, 128 žien
16 mužov, 16 žien
6 mužov, 13 žien

Kvalifikačná štruktúra k 31. 12. 2008
vedúci zamestnanci – 41
odborní zamestnanci – knihovníci – 158
iní odborní zamestnanci – 32
ostatní ( robotníci, manipulanti, remeselníci,
informátori, prevádzka) – 19

35 VŠ – II., 4 ÚSV, 2 SO
60 VŠ – II., 2 VŠ – I.,
93 ÚSV, SO
9 VŠ – II., 21 ÚSV, 2 SO
7 ÚSV, 10 SO, 2 Z

Poznámka: VŠ – II. – vysokoškolské vzdelanie II. stupeň, VŠ – I. – vysokoškolské vzdelanie
I.stupeň (bakalár), ÚSV – úplné stredné vzdelanie (maturita), SO – stredné odborné vzdelanie, Z –
základné vzdelanie
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Organizačná štruktúra organizácie
Činnosť knižnice bola zabezpečovaná 4 úsekmi, 8 odbormi a 37
oddeleniami. Na jednotlivé oddelenia v roku 2008 bolo naplánovaných 243,00
plných úväzkov zamestnancov na základe zníženia stavov o 21 zamestnancov.
Knižnica sa organizačne člení na:
10000 – Úsek generálneho riaditeľstva
20000 – Úsek knižničnej činnosti
30000 – Úsek elektronizácie a integrácie
40000 – Úsek ekonomiky
10000 – Úsek generálneho riaditeľstva – 21,50
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, referát CO a US – 1,00

•

referát BOZP, PO – 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 knižničnej činnosti – 131,50
Samostatné oddelenia priamo riadené riaditeľom úseku – 45,00
20001 – Oddelenie doplňovania kníh – 7,00
20002 – Oddelenie periodík – 7,50
20003 – Oddelenie mennej katalogizácie – 6,00
20004 – Oddelenie vecnej katalogizácie – 7,00
20005 – Kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí – 5,00
20006 – Kabinet retrospektívnej bibliografie – 9,00
20007 – Hudobný kabinet – 3,50
20100 – Odbor knižničných služieb – 59,50
20101 – Oddelenie absenčných výpožičiek – 12,00 pružný prac. čas do 21,00
hod., sobota
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20102 – Oddelenie MVS – 6,00
20103 – Oddelenie prezenčných služieb – 21,50 pružný prac. čas do 21,00 hod.,
sobota
20104 – Oddelenie konzultačných služieb – 14,00 pružný prac. čas do 21,00
hod., sobota
20105 – Oddelenie multimediálnych dokumentov – 6,00 pružný prac. čas do
21,00 hod., sobota
20200 – Odbor knižničných fondov – 27,00
20201 – Oddelenie knižničných skladov – 18,00 pružný prac. čas do 20,00 hod.
20202 – Oddelenie revízie fondov – 6,00
20203 – Oddelenie preventívnej ochrany dokumentov – 3,00 pružný prac. čas do
20,00 hod.
30000 – Úsek elektronizácie a integrácie – 64,00
30300 – Odbor súborných katalógov – 12,00
30301 – Oddelenie súborného katalógu periodík – 9,00
30302 – Oddelenie súborného katalógu zahraničných kníh – 3,00
30400 – Odbor informačných technológií – 8,00
30401 – Oddelenie výpočtovej techniky – 5,00
30402 – Oddelenie programových systémov – 3,00
30500 – Odbor informačných systémov – 6,00
30501 – Oddelenie knižničných systémov – 2,50
30502 – Oddelenie sieťových aplikácií – 3,50
Samostatné oddelenia priamo riadené riaditeľom úseku – 11,00
30601 – Národná agentúra ISSN – 5,00
30602 – Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO – 4,00
30603 – Depozitná knižnica NATO – 2,00
30700 – Odbor ochrany dokumentov – 20,00
30701 – Oddelenie knižnej väzby – 4,00
30702 – Oddelenie reprografických služieb – 4,00 pružný prac. čas do 19,00
hod.,
30703 – Oddelenie reštaurovania dokumentov – 6,00
30704 – Digitalizačné stredisko – 6,00 pružný prac. čas do 19,00 hod.,
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30800 – Odbor registra kultúry – 7,00
30801 – Oddelenie správy registrov – 4
30802 – Oddelenie riadenia registrov – 3
40000 – Úsek ekonomiky – 26,00
40001 – Oddelenie ekonomiky – 5,00
40900 – Odbor prevádzky – 21,00
40901 – Oddelenie správy budov – 18,00 z toho 3,00 dvojzmenná prevádzka,
sobota a 6,00 prevádzka do 21,15 hod., sobota
40902 – Oddelenie správy majetku – 3,00
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Personálny referát zaevidoval v uplynulom kalendárnom roku 61 dohôd
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, z toho bolo 41 dohôd
o vykonaní práce, 4 dohody o pracovnej činnosti a 16 dohôd o brigádnickej práci
študentov.
Personálny plán na rok 2008 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.
Organizácia aktívne spolupracovala s Národným úradom práce v oblasti
sprostredkovania práce, všetky voľné pracovné miesta sa inzerovali
prostredníctvom úradu práce Bratislava I.
V roku 2008 uskutočnili pracovníci personálneho referátu a mzdovej učtárne
náročné práce v súvislosti so zavedením nového programu Softip Profit, spojené
s prípravou údajov na konverziu z personálnej a mzdovej databázy v programe
Profit Packet. Vykonali kontrolu všetkých konvertovaných dát, opravy chybných
konvertovaných dát a nahrali, doplnili nové údaje do databázy. V mesiacoch máj
a jún spracovávali výpočet miezd podvojne (v oboch programoch). Súčasne
realizovali prípravné práce pred migráciou a konverziou do eurodatabázy.
Aktivity na rozvoj ľudských zdrojov
V priebehu roka 2008 sa prostredníctvom personálneho referátu zúčastnilo
89 zamestnancov 45 rôznych platených kurzov, školení, seminárov, z toho 8
mužov a 81 žien. Finančné náklady predstavovali sumu 165 683 Sk. Z uvedeného
množstva školení môžeme osobitne uviesť rekvalifikačný kurz Knihovnícke minimum, ktorí absolvovalo 9 zamestnankýň. Kurzy výpočtovej techniky: vyšší stupeň
EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE (ECDL), moduly 1,5,6 pre pokro-
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čilých absolvovalo 7 zamestnankýň; odborný kurz ADOBE IN DESIGNE 2 zamestnanci, kurz Windows Vista – správca systému 2 zamestnanci. Na základe
výsledkov doterajšej spolupráce medzi nemeckými partnermi a UKB,
sprostredkoval Goethe inštitút v Bratislave pre 1 zamestnankyňu krátkodobú
jednomesačnú stáž v Mníchove, zameranú na rozvoj jazykových komunikačných
zručností a podporu medzinárodných projektov.
Všetci noví pracovníci sa pri nástupe do zamestnania zúčastnili školenia
BOZP a PO.
V zmysle nariadenia vlády SR č. 276/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných
a zdravotných požiadavkách pri práci zo zobrazovacími jednotkami, bolo vykonané
skríningové vyšetrenie zraku pre všetkých zamestnancov UKB. V zmysle
uvedených zákonov bola uzatvorená zmluva s pracovnou zdravotnou službou, na
základe ktorej bol vykonaný audit objektov a priestorov UKB z hľadiska pracovných
podmienok zamestnancov. Z uvedeného auditu bol vypracovaný protokol
o vstupnej pracovno – zdravotnej obhliadke pracovísk. V súčinnosti s pracovnou
zdravotnou službou sa pred nástupom nových zamestnancov do zamestnania
realizovali vstupné preventívne prehliadky, podľa pracovného zaradenia a
kategorizácie práce zamestnanca.
Platenie za stravné lístky sa realizovalo bezhotovostnou platbou, formou
zrážok zo mzdy. Termín vyplácania miezd bol stanovený na 10. a 11. deň
v bežnom mesiaci. Zrušilo sa vyplácanie miezd v hotovosti a organizácia prešla od
októbra 2008 na bezhotovostné vyplácanie miezd na bankové účty zamestnancov.

7.7. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA
V zmysle úloh určených plánom prioritných úloh a činností na rok 2008 sa
knižnica zameriavala na plnenie predovšetkým týchto úloh:
Prioritné úlohy
1.1.

Aktívne sa podieľať na nových verziách automatizovaného knižničnoinformačného systému Virtua 48 a prechode databáz clas 05 do clas 1 v
konzorcionálnej verzii systému.
Univerzitná knižnica naplánovala prechod na vyššiu verziu katalógu UKB –
clas05 po rokovaniach s koordinátorom projektu KIS Virtua, Slovenskou
národnou knižnicou, od 26. – 29. 8. 2008, keď bola knižnica pre čitateľov
zatvorená a súborného katalógu periodík – clas02 v jesenných mesiacoch
roku 2008. Dodávateľ softwéru a realizátor úlohy, firma VTLS, nebol
pripravený v určenom termíne uskutočniť stanovené procesy, čím sa
skomplikovala situácia nielen pre zamestnancov knižnice, ale najmä pre
používateľov. Databáza bola sprístupnená až 3. 9. 2008.
Testovanie systému začalo 4. 9. 2008, v čase otvorenia knižnice pre verejnosť, kedy už mal byť systém úplne funkčný. Základnými nedostatkami
migrácie boli nezachované nastavenia parametrov clas05, ktoré sa museli
ručne obnovovať. (Podrobnejšie v kapitole 4.4. Knižnično-informačné
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1.2.

technológie). Zástupcovia firmy VTLS, ktorá migráciu zabezpečovala, si
uvedomovali nekorektnosť migrácie a 10. 9. 2008 navrhli UKB návrat k pôvodnej verzii 45.1.1., čo UKB nemohla akceptovať, pretože v novej verzii
bolo realizovaných viac ako 8 600 transakcií a veľké množstvo práce
v katalogizácii neperiodických i periodických publikácií, v dennej evidencii
periodík atď. Rovnako bol tento návrh neprijateľný aj z pohľadu
poskytovania služieb verejnosti, pretože by to znamenalo ďalšie odstavenie
služieb KIS. V dňoch 1. – 2. 11. 2008 prebehol upgrade systému na verziu
48.1.9. Išlo o upgrade knižničného softvéru Virtua, nemenila sa štruktúra
databázy ani web chameleón a upgrade prebehol bez problémov. Každá
zmena verzie KIS predpokladá následné inštalovanie aj nových verzií
klientov na všetky pracovné stanice zamestnancov, čo v praxi znamenalo
inštaláciu nových klientov na cca 80 PC. V súčasnosti používaná verzia KIS
Virtua je funkčná, ale väčšina problémov, ktoré sa vyskytli v predchádzajúcej
verzii, je rovnako nevyriešená. Všetky zistené nedostatky boli hlásené
správcovi systému.
Upgrade databázy súborného katalógu periodík clas02 bol realizovaný bez
väčších problémov; upgrade skenu súborného katalógu periodík si zabezpečila knižnica. V tomto prípade išlo len o migráciu bibliografických dát
a holdingových informácií.
Zabezpečiť pre čitateľov knižnice informačné zdroje v optimálnom množstve
a postupne sa priblížiť v doplňovaní fondov k vyspelým európskym krajinám.
UKB sa svojou akvizičnou politikou snaží napĺňať stanovenú prioritnú úlohu.
Akvizičnú politiku prednostne orientuje na zabezpečenie informačných
zdrojov pre profilové vedné odbory, najmä získavaním primárnych
dokumentov.
Pozornosť
sa
venuje
nadobúdaniu,
prieskumu
a sprístupňovaniu elektronic-kých informačných prameňov, ako mimoriadne
progresívnym zdrojom informačného procesu. Na rozvoj fondu pozitívne
vplýva aktívna spolupráca so zahraničnými partnermi a bilaterálna
spolupráca usmerňovaná zastupiteľskými úradmi v Slovenskej republike sa
uskutočňuje na základe dvojstranných dohôd medzi štátnymi orgánmi a
knižnicou (Česko, USA, Rakúsko, Veľká Británia, Francúzsko, NSR,
Maďarsko, Nemecko), v rámci ktorých sa budujú nielen špecializované
fondy knižnice príslušnej proveniencie, odpovedajúce profilu a poslaniu
knižnice, ale spolupráca má aj širší spoločenský rozmer.

1.3.

Rozvíjať spoluprácu so slovenskými a zahraničnými knižnicami v intenciách
štátnej kultúrnej politiky SR.
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.
Knižnica tradične aktívne spolupracovala so slovenskými a zahraničnými,
najmä partnerskými knižničnými inštitúciami. Zamestnanci participovali na
interných, národných a medzinárodných projektoch, vrátane projektov EÚ
a aktívne sa zúčastňovali na domácich a zahraničných seminároch a
vedeckých konferenciách. Úspešne prebiehala spolupráca s knižnicami
v zahraničí. Naďalej sa realizovala medzinárodná výmena publikácií, ďalší
rozvoj nadobudla medzinárodná medziknižničná výpožičná služba,
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rozširovali sa kontakty s národnými a vedeckými knižnicami. Osobitná
pozornosť sa venuje spolupráci na projekte budovania “Slovenskej knižnice”
v Národnej knižnici Českej republiky v Prahe a “Českej knižnice” v
Univerzitnej knižnici v Bratislave.
1.4.

Rozvíjať spoluprácu s knižnicami pri tvorbe súborného katalógu periodík a
aktívne skvalitňovať úroveň kooperatívnej katalogizácie periodík.
UKB zabezpečuje správu súborného katalógu za rozsiahlej kooperácie
slovenských knižníc. Popri pravidelných pracovných seminároch vydáva aj
metodické príručky a priebežne zabezpečuje zaškolenie partnerských
knižníc. V hodnotenom období sa realizoval rozsiahly dotazníkový prieskum,
zameraný na zisťovanie stavu fondov periodík, spracovania, používania
automatizo-vaných knižnično-informačných systémov, medzinárodných
štandardov, úrovne katalogizácie a názorov kooperujúcich inštitúcií
slovenských knižníc. Metodickým usmernením alebo riešením problémov
priamo v knižniciach sa riešili problémy spojené s implementáciou novej
verzie knižnično-informačného systému Virtua 48 v kooperujúcich
knižniciach. Pre potreby knižníc na Slovensku bol vydaný tlačený adresár
knižníc a informačných inštitúcií SR.

1.5.

Zvyšovať úroveň služieb – digitalizácia na objednávku a uviesť do rutinnej
prevádzky projekt pre nevidiacich.
Projekt Elektronická kniha na objednávku, ktorého náplňou je služba pre
zrakovo znevýhodnených občanov je špecializovanou službou. Produkcia
e-kníh pre nevidiacich sa realizuje prostredníctvom grantu získaného od
Nadácie VÚB. V roku 2008 bolo vyhotovených 35 e-kníh a 84 ročníkov
historických periodík. Pri príležitosti 60. výročia vzniku Slovenskej knižnice
pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, UKB v spolupráci s Verejnou
knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, odovzdala jubilantke prepis do
digitálneho výstupu s možnosťou aplikácie hlasového softwaru knihy „1000
dobrých kníh“ ako pomôcku pre orientáciu nevidiacich čitateľov v súčasnom
literárnom svete.

1.6.

Realizovať a rozvíjať kultúrne styky so zahraničnými knižnicami v rámci
medzinárodných profesionálnych združení, medzinárodných kultúrnych
dohôd, regionálnych iniciatív a bilaterálnych dohôd.
Uskutočnil sa celý rad stretnutí a bilaterálnych rokovaní o novej alebo
zintenzívnení existujúcej spolupráce, najmä s krajinami Európskej únie
a špecificky (vo väzbe na fond Bašagićovej knižnice) s niektorými krajinami
arabského poloostrova. Knižnica sa aktívne zúčastňovala na podujatiach a
spolupracuje
v poradných
orgánoch
a expertných
skupinách
medzinárodných profesionálnych združení (IFLA, ISSN, LIBER, IAML,
CERL, UNESCO).

1.7.

Aktívne spolupracovať na programoch EU, projekte Michael Plus a na realizácii národného portálu digitalizácie zbierok z oblasti kultúrneho dedičstva.
Univerzitná knižnica v Bratislave sa stala partnerom v projekte MICHAEL
Plus za Slovenskú republiku. Začiatkom roka 2008 bol v UKB nainštalovaný
produkčný modul a tak boli vytvorené podmienky pre prípravu tvorby
záznamov digitálnych zbierok.
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Doba realizácie projektu sú roky 2008 – 2010. Bola vypracovaná slovenská
verzia metodiky a programu. Univerzitná knižnica sa zúčastňuje na riešení
projektu Michael Plus na základe rozhodnutia MK SR od decembra 2007.
V roku 2008 bola vykonaná základná analýza a spracované dokumenty
projektu. Realizované bolo kompletné slovenské programové prostredie
aplikácie Michael Plus, vrátane metodických príručiek pre používateľov
systému. Taktiež bol realizovaný pilotný projekt prezentácie digitalizovaných
dokumentov, ktorého výsledky boli predstavené na seminári v decembri
2008.
1.8.

Pripraviť podklady pre riešenie likvidácie skladu na Továrenskej 11 a presťahovania fondu do nových skladových priestorov v súvislosti so zmenou
územného plánu výstavby.
Úloha sa odkladá na neurčito, pre zmenu podmienok sa výmena skladu na
Továrenskej za nové sklady v areáli Technického skla nebude realizovať.

1.9.

Zabezpečiť a optimalizovať prevádzku knižnično-informačného systému
UKB:
 úplná prevádzka spracovateľskej linky periodík UKB.
Od 1. januára 2008 sa spracúvajú všetky dochádzajúce periodiká, dopisujú
sa jednotlivé zväzky a exempláre v spracovateľskej linke periodík.
Ako nadväzný projekt na úlohu bola v mimoriadne krátkom čase, 1. 4.2008,
čitateľom sprístupnená možnosť objednávania periodík cez online katalóg
UKB:
 riešenie prepojenia naskenovaného katalógu periodík s online katalógom
UKB.
Naskenovaný služobný menný katalóg periodík obsahuje cca 180 000
záznamov. Sprístupnenie katalógu na webovej stránke UKB bolo riešené
podobne ako pri katalógu kníh. Bol upravený formulár na objednávanie
periodík a doplnené informačné texty pre čitateľov.
V marci sa uskutočnila prezentácia naskenovaného služobného katalógu
periodík a periodík spracúvaných v KIS Virtua pre zamestnancov UKB.

1.10. Poskytovať informácie, týkajúce sa úloh knižníc vo vedomostnej spoločnosti,
ktoré vychádzajú z politických a profesionálnych odporúčaní UNESCO
a iných medzinárodných organizácií.
Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO plní priebežne všetky úlohy
vyplývajúce z jeho štatútu, najmä :
 priebežne zabezpečuje informácie pre širokú verejnosť o UNESCO, jeho
aktivitách a programoch na Slovensku a vo svete,
 raz mesačne uverejňuje na svojej webovej stránke zoznam nových
dokumentov z produkcie UNESCO a OSN,
 prostredníctvom siete Pridružených škôl UNESCO podporuje
rozširovanie partnerstiev medzi vzdelávacími ustanovizňami a
záujmovými vzdelávacími školskými zariadeniami,
 spolupracuje s vysokými školami, nadáciami a so súkromným sektorom v
záujme zlepšovania služieb a ich aktivizácie pre vedomostnú spoločnosť,
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 podporuje sieť Klubov UNESCO.
1.11. Spracovať ucelenú stratégiu konzervácie a záchrany dokumentov 19. – 20.
storočia na krehkom papieri.
Vzhľadom na obrovské množstvá kníh, dokumentov, umeleckých diel či
iných artefaktov na kyslom papieri, masová neutralizácia kyslosti predstavuje
v súčasnosti jeden z najvážnejších problémov konzervovania papiera. Štátny
program výskumu a vývoja, č. 2003SP200280301 „Záchrana, stabilizácia
a konzervovanie tradičných nosičov informácií v Slovenskej republike –
KNIHA.SK“, ktorého koordinátorom je Slovenská technická univerzita v Bratislave,
rieši závažnú problematiku záchrany degradácie nosičov informácií na kyslom
papieri, vyrábanom od polovice 19. storočia až po súčasnosť.
Univerzitná knižnica v Bratislave, ako jedna z najvýznamnejších inštitúcií
v oblasti ochrany a sprístupňovania kultúrneho bohatstva v Slovenskej republike,
spolupracovala na riešení tejto úlohy.
Išlo o reprezentatívny výber knižných multiplikátov z uvedeného obdobia
a ich vyhodnotenie z hľadiska chemických, mechanických a optických vlastností,
ako aj o celkové vizuálne posúdenie vybraných knižných multiplikátov. Projekt
KNIHA SK bol v roku 2008 ukončený.
Ďalšie významné aktivity
Vedenie UKB venuje veľkú pozornosť plneniu úloh:
 v ekonomickej oblasti sa úlohy priebežne plnia;
 v personálnej oblasti: po znížení počtu zamestnancov k 31. 12. 2007
vedenie organizácie prijalo opatrenia na poskytovanie služieb a činnosti
knižnice v nezmenenej kvalite;
 týkajúcich sa vládnych programov, a to najmä:
- vyhodnotenie opatrení za roky 2006 – 2007, vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným znevýhodnením v podmienkach Univerzitnej knižnice v Bratislave,
- vyhodnotenie Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu
násilia páchaného na ženách za roky 2005 – 2008,
- vyhodnotenie Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, antifašizmu a ostatným prejavom intolerancie za
obdobie rokov 2006 – 2008,
- správa o plnení úloh v oblasti štátnej starostlivosti o deti a mládež,
- vyhodnotenie Národného plánu ochrany starších za roky 2007 –
2008
a plán na rok 2009,
 týkajúcich sa rezortných a medzirezortných programov a projektov,
inštitucionálnych projektov a pod. :
- správa o sprístupnení informácií za rok 2007,
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- zhodnotenie zapojenia Slovenska v projektoch navrhovaných na
17. stretnutí ministrov kultúry V 4 za UKB,
- program spolupráce medzi MK SR a MK a cirkvi Rumunska na roky
2006-2008,
- podklady k plneniu záverov zo 16. zasadnutia zmiešanej slovenskobavorskej komisie,
- odpovede na dotazník o pripravenosti IS na zavedenie euro,
- podklady k dotazníku pre finálne dopracovanie analýzy súvisiacej
s projektom Digitálny informačný systém MK SR – Portál kultúry,
- vypracovanie podkladov o merateľných ukazovateľoch za 1. polrok
2008,
- vypracovanie cenníka služieb a poplatkov UKB v duálnom zobrazení,
- grant Veľvyslanectva Holandska – Holandské knihy v Univerzitnej
knižnici v Bratislave (výstava).
V rámci štatistického výkazníctva sa spracovali podklady za UKB pre:
o ročný štatistický výkaz o činnosti KULT 10-01 za rok 2007,
o ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2007,
o ročný výkaz o periodickej tlači za rok 2007,
o štatistiku výkonov UKB za rok 2008.
Významné verejné aktivity:
o 13. mája bolo podpísané Memorandum o porozumení s The Library of
Congres o spolupráci na projekte svetovej digitálnej knižnice World
Digital Library,
o knižnicu navštívil F. Kašický, designovaný veľvyslanec SR pri NATO
v Bruseli. Rokovanie vyústilo do dohody o budúcej spolupráci.
Spolupráca sa orientovala najmä na prípravu druhého ročníka
konferencie „Slovenské bezpečnostné fórum 2008“, ktorá sa uskutočnila
29. septembra 2008, za prítomnosti ministra zahraničných vecí SR Jána
Kubiša a uskutočnila sa na pôde UKB. Podujatie zorganizovalo
Ministerstvo zahraničných vecí SR v spolupráci s Depozitnou knižnicou
NATO – UKB a Euroatlantickým centrom,
o v decembri 2008 bolo podpísané Memorandum o porozumení s
Národnou knižnicou a archívom Iránskej islamskej republiky v Teheráne,
o knižnica realizovala 1 196 odborných, kultúrnych a umeleckých aktivít
pre profesionálne a záujmové skupiny a pre širšiu verejnosť, na ktorých
sa zúčastnilo 14 598 návštevníkov.
V rámci Týždňa slovenských knižníc, ktorý sa konal v dňoch 10. 3. – 16. 3.
2008 sa uskutočnilo v UKB 12 podujatí s počtom osôb cca 850. Počas celého
týždňa boli čitateľom anulované poplatky za prekročenie výpožičnej lehoty.
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Opätovne bol veľký záujem o prehliad-ku priestorov knižnice s odborným výkladom
o histórií, činnostiach a službách UKB v rámci Dňa otvorených dverí, ktorý sa konal
31. 3. 2008.
UKB v priebehu roka 2008 navštívilo viacero významných osobností zo
zahraničných knižníc, zahraničných vysokých škôl a zastupiteľských úradov, ktorí
sa oboznámili s činnosťou a funkciami knižnice a v rámci exkurzie po knižnici sa
oboznámili s jej históriou a službami.
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Vybrané výkonové ukazovatele za rok 2008

2008
Stav knižničného fondu k 31.12. 2008

2 520 176

Prírastok knižničného fondu spolu

31 262

z toho
Knihy

19 571

Periodiká

8 194

Dizertácie

0

Zvukové dokumenty

618

Hudobniny

386

Audiovizuálne dokumenty

358

Mikrografické dokumenty

0

Elektronické dokumenty

696

Špeciálne dokumenty

1 439

Úbytky knižničného fondu

470

Počet dochádzajúcich titulov periodík

2 784

Počet dochádzajúcich exemplárov periodík

4 629

Zaregistrovaní čitatelia

24 572

Počet návštevníkov spolu
z toho

211 812

Počet návštevníkov kultúrno-vzdelávacích podujatí

14 598

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia pre verejnosť
Výpožičky spolu (vrátane MVS)

1 196
881 359

Absenčné výpožičky

167 915

Prezenčné výpožičky

713 444

Výpožičky MVS celkom

7 846

Počet počítačov pre používateľov

80

- z toho napojených na internet

80

Počet študijných miest
Edičná činnosť

473
9

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov

238,75

Počet návštev www-stránky knižnice

691 481

Vstupy cez turnikety

193 610
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8.8. HODNOTENIE A ANALÝZA DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV
Univerzitná knižnica v Bratislave je rozpočtovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry SR. Sídli v troch historických budovách, ktoré sú
národnou kultúrnou pamiatkou.
Svojou činnosťou a zameraním vychádza z kultúrnej politiky SR, pôsobí
v súlade so štatútom a organizačným poriadkom Univerzitnej knižnice v Bratislave.
Zákonom č. 183/2000 o knižniciach je definovaná ako univerzálna vedecká
knižnica, ktorá trvale uchováva konzervačný a historický fond. Zabezpečuje
rovnaký prístup všetkým občanom k verejným knihovníckym a informačným
službám ako aj k ďalším službám, ktoré knižnica poskytuje.
Rozsahom svojich fondov patrí UKB k najväčším a zároveň je jednou z najstarších verejných knižníc v Slovenskej republike. K 31. 12. 2008 bolo vo fonde
knižnice 2 520 176 k. j.
Uplynulý rok, z pohľadu UKB možno hodnotiť ako úspešný. Splnené boli
v podstate všetky úlohy sformulované v Pláne prioritných úloh a činností na rok
2008 a knižnica plnila v plnom rozsahu základné a špecializované odborné funkcie
univerzálnej štátnej vedeckej knižnice s celoslovenskou pôsobnosťou.
V roku 2008 sa naďalej pokračovalo v racionalizácii pracovných postupov a
skvalitňovaní knižničných služieb. Zamestnanci knižnice sa neustále snažili
o zvýšenie úrovne a zlepšenie kvality všetkých služieb, najmä zabezpečenie
knižnično-informačného systému UKB úplnou prevádzkou spracovateľskej linky
periodík a prepojenie naskenovaného katalógu periodík s online katalógom UKB.
Tento katalóg periodík bol naskenovaný v januári 2008 podobnou technológiou ako
služobný menný katalóg. Objednaný dokument sa dostane k čitateľovi rýchlejšie,
spravidla do dvoch hodín.
Ďalšou z veľmi dôležitých úloh v uplynulom roku bolo duálne zobrazovanie
poplatkov v cenníku služieb a poplatkov UKB a vybudovanie centrálnej pokladne,
ktorá bola uvedená do prevádzky v septembri a má zlúčiť vyberanie hotovosti za
poskytované služby na jednom mieste v knižnici. Riešenie prevádzky centrálnej
pokladne pre poskytované platené služby verejnosti je súčasťou etapového
riešenia projektu integrovanej identifikácie používateľov UKB. V minulom roku sa
cez centrálnu pokladňu uhrádzali všetky poplatky z knižnično-informačného
systému Virtua.
Plnili sa úlohy v oblasti získavania, spracovávania, ochrany, sprístupňovania
a uchovávania všetkých druhov nosičov.
V bibliografickej a výskumnej činnosti bola pozornosť v roku 2008 zameraná
na pokračovanie už rozpracovaných projektov spracovania bibliografického súpisu
a rozpisu historických dokumentov, ako aj na sprístupňovanie vlastných databáz
prostredníctvom webovej stránky knižnice.
Úspešne sa plnili úlohy v oblasti reštaurovania a konzervovania a pokračovala spolupráca s partnerskými organizáciami na výskumných úlohách
zameraných na túto problematiku.
S postupným vývojom a rozšírením informačných technológií a internetu
zaznamenávame aj zvýšený dopyt po digitalizácii a prístupe k digitálnym objektom.
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Tento fakt sa v činnosti UKB prejavuje každoročným nárastom počtu vyhotovených
a doručených skenov, a to vo všetkých službách, ktoré digitalizačné stredisko
poskytuje, či už pre potreby čitateľov alebo pre potreby knižnice. Podobne
zaznamenávame aj zvýšenie nárokov na kvalitu dokumentov, rýchlosť
vyhotovenia, jednoduchosť samoobslužného skenovania a zabezpečenia prístupu
do digitálnych zbierok.
V rámci digitalizácie v roku 2008 vzniklo nové digitalizačné pracovisko na
Pionierskej ulici, centrálny repozitár elektronických dokumentov, sprístupnilo sa
cca dvesto elektronických dokumentov, vykonávané boli služby MVS, EOD, ESO,
EDO, SCAN&GO, archivovaných bolo niekoľko miliónov súborov, vrátane
naskenovaných mikrofilmov SNK, niekoľko desiatok webových prezentácií
naskenovaných dokumentov, vytvorilo sa približne 60 záznamov knižničných
dokumentov zdigitalizovaných do systému VTLS, v rámci služby EoD sme
vyhotovili 33 digitálnych kníh a zaviedla sa nová metodika unikátneho označovania
periodík.
Počas medzinárodnej konferencie Digitalization Indexin bol v priestoroch
UKB vystavený skenovací robot Treventus.
Elektronické služby v knižnici prechádzajú veľkými zmenami a UKB
poskytuje široké spektrum týchto služieb; okrem prístupu k online katalógom, aj
k plnotextovým databázam a k iným údajom, prostredníctvom elektronických
nosičov.
Pre Univerzitnú knižnicu v Bratislave, ako správcu súborného katalógu
periodík, bude i naďalej rozhodujúca dobrá spolupráca s knižnicami
a prispôsobenie sa niektorým ich požiadavkám. Do radu úloh patrí aj ďalší rozvoj
kooperatívnej katalogizácie.
Domáca a medzinárodná medziknižničná spolupráca je od samého začiatku
prirodzenou súčasťou poslania Univerzitnej knižnice v Bratislave. UKB je aktívnym
členom v nadnárodných, medzinárodných a regionálnych organizáciách a združeniach. Od roku 1970 je individuálnym členom federácie IFLA, od roku 1997
asociovaným členom konzorcia CERL a od roku 2006 členom združenia LIBER.
V rámci špecializovaných programov IFLA sa UKB rozhodujúcim spôsobom
podieľa na činnosti národného združenia, ktorého členom je od roku 1971.
Roku 1997 začalo, na základe spolupráce s agentúrou USIS pri veľvyslanectve USA, v UKB pôsobiť Centrum amerických štúdií ako základ dnešného
InfoUSA, roku 2004 vzniká Centrum ruských štúdií, v máji 2005 sa na základe
iniciatívy Rakúskeho veľvyslanectva umiestnila v priestoroch knižnice rakúska
knižnica a v tom istom roku na podnet Slovenského centra PEN prichádza do
UKB zbierka kníh Celosvetovej knižnice PEN. V marci 2006 sa zriaďuje Česká
knižnica, ako pendant Slovenskej knižnice pri Národní knihovne Českej republiky v
Prahe. Zbierky UKB od roku 2006 obohacuje Francúzska knižnica, ktorá sa rozvíja
pod patronátom Francúzskeho veľvyslanectva. Roku 2007 sa v spolupráci s British
Council otvára Britské centrum s rozsiahlou zbierkou anglickej literatúry, zameranej
najmä na podporu výučby anglického jazyka. Medzi strategických zahraničných
partnerov patrí Goethe Institut Bratislava, ktorý dlhodobo podporuje medzinárodné
aktivity UKB v podobe seminárov, výstav a stáží. Spolupráca so zahraničnými
zastupiteľstvami tak prostredníctvom nových knižničných a informačných
prameňov a podujatí otvára pre návštevníkov knižnice okná do celého sveta.
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Tradičná medzinárodná výmena publikácií a medzinárodná medziknižničná
výpožičná služba, vrátane moderných služieb zasielania dokumentov, patria
k štandardným aktivitám a službám. V priebehu roka 2008 spolupracovala knižnica
so 119 výmennými knižnicami. UKB v úlohe národného ústredia pre MMVS
realizuje väčšinu pasívnych i aktívnych transakcií aj pre iné knižnice v Slovenskej
republike.
UKB má bilaterálne zmluvy o spolupráci s Národní knihovnou v Prahe, Moravskou zemskou knihovnou, Vědeckou knihovnou v Olomouci, Bibliotekou
Narodowou vo Varšave, Országos Széchenyi Könyvtár v Budapešti a Oesterreichische Nationalbibliothek vo Viedni. Medzi prestížnych zmluvných partnerov UKB
patrí Bibliotheca Alexandrina v Alexandrii, Národná knižnica Iránu aj najväčšia
svetová knižnica Library of Congress vo Washingtone. UKB spolupracuje na
medzinárodných projektov, osobitne v rámci európskych a regionálnych rozvojových programov. Od roku 2008 je UKB pridruženým partnerom európskych
projektov ENRICH a MICHAEL Plus, programu eContent Plus. UKB koordinuje
účasť slovenských knižníc na medzinárodnom projekte elektronickej knižnice
časopisov EZB v správe knižnice univerzity v Regensburgu a priebežne zosúlaďuje
bázu súborného katalógu periodík SR so súborným katalógom ZDB v SRN.
Národná agentúra ISSN v rámci zahraničnej spolupráce spolupracovala
s ústredím MC ISSN v Paríži a ďalšími národnými centrami ISSN.
Stredisko UNESCO participuje na viacerých projektoch v rámci
Pridružených škôl UNESCO v SR.
Depozitná knižnica NATO pokračuje v prehlbovaní integrácie do knižničných
a informačných systémov NATO.
Možno konštatovať, že UKB sa plnohodnotne zapája do programov
a projektov EÚ a ďalších foriem medzinárodnej spolupráce. Tento trend vyžaduje
od zamestnancov veľkú aktivitu a kreativitu.
Zamestnanci knižnice sa aktívne zúčastňovali a prezentovali na odborných
knihovníckych podujatiach, konferenciách, seminároch a pracovali v odborných
komisiách.
Medzi najvýznamnejšie aktivity UKB v rámci prezentácie fondov knižnice v
zahraničí patrilo v máji 2008 otvorenie výstavy o islamských rukopisoch a tlačiach
zo zbierky Safveta beg Bašagiča z fondov Univerzitnej knižnice v Bratislave, v Slovenskom kultúrnom inštitúte v Ríme a v decembri 2008 v súčinnosti s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Iránskej islamskej republike.
V rámci svojho multifunkčného poslania je Univerzitná knižnica v Bratislave
miestom významných podujatí.
V priebehu roka 2008 sa v priestoroch knižnice uskutočnilo viacero významných medzinárodných konferencií, seminárov a sympózií (pozri prílohu č. 5). UKB
rozšírila spoluprácu s kultúrnymi inštitúciami, s mimovládnymi organizáciami
a printovými a elektronickými médiami. Počas celého roka prebiehali
v prednáškovej sále, seminárnej miestnosti, výstavnej miestnosti ako aj
v Lisztovom pavilóne kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia pre širokú
verejnosť a tiež podujatia určené pre odbornú verejnosť. Knižnica permanentne
pokračuje v spolupráci s tretím sektorom, s občianskymi združeniami a nadáciami.
Intenzívnu spoluprácu má UKB s občianskym združením Spoločnosť priateľov
UKB.
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9.9. HLAVNÉ SKUPINY POUŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV
ORGANIZÁCIE
Služby a výstupy UKB využíva vedecká, pedagogická, študentská, odborná
a laická verejnosť ako aj široký okruh používateľov všetkých typov a sietí knižníc.
Najpočetnejšiu skupinu používateľov tvoria študenti univerzít a vysokých
škôl. Takmer 70 % tvoria vysokoškolskí študenti, ďalej je to čoraz väčšia skupina
stredoškolských študentov a potom pedagogickí a výskumní pracovníci, odborná
knihovnícka verejnosť, vedeckí pracovníci, 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 roku 2008 mala knižnica 24 572 registrovaných čitateľov, navštívilo ju
197 214 používateľov a 14 598 návštevníkov kultúrno-vzdelávacích podujatí. Počet
virtuálnych návštev bol 691 481.
Najintenzívnejšiu spoluprácu má knižnica s vysokými a strednými školami.
Prostredníctvom informatickej výchovy, exkurzií, úvodných prednášok, vychováva
potencionálnych používateľov knižnično-informačných služieb UKB. Novým čitateľom sa venuje mimoriadna pozornosť formou vstupných prednášok, na ktorých
získavajú prehľad o službách knižnice a lokácii pracovísk.
Pre poslucháčov vysokých škôl, univerzít a študentov gymnázií a stredných
odborných škôl knižnica poskytuje informačné lekcie o histórií, poslaní, činnosti,
fondoch a službách knižnice, semináre, workshopy, školenia a prednášky.
V rámci 9. ročníka Týždňa slovenských knižníc sa ponúklo čitateľom
a návštevníkom široké spektrum výchovno-vzdelávacích a kultúrnych podujatí. Na
Barokovom nádvorí mohli čitatelia vidieť výstavu zahraničných prírastkov
vybraných encyklopédií zo spoločenských a prírodných vied. Verejnosti sa
prezentovali plnotextové a bibliografické databázy, ukážky zo slovenských filmov
a organizovali sa prehliadky a exkurzie po knižnici. Odbornej verejnosti sa
predstavil nový CD-ROM – inkunábuly UKB, ktorý vznikol za podpory Nadácie
VÚB. Už po druhý raz v rámci Dňa otvorených dverí umožnila UKB nazrieť širokej
verejnosti do svojich priestorov. O prehliadku knižnice bol mimoriadny záujem.
V rámci Týždňa sa uskutočnil koncert študentov Pedagogickej fakulty UK
Bratislava a vo výstavnej miestnosti sa sprístupnila výstava z diel Pavla
Dobšinského pod názvom Valibuk slovenskej rozprávky. Týždeň slovenských
knižníc ukončila UKB slávnostným matiné, ktoré sa stretlo s veľkým ohlasom
u bratislavskej verejnosti.
Počas Týždňa boli čitateľom anulované poplatky za prekročenie výpožičnej
lehoty. Možnosť vrátenia kníh po lehote bez sankčných poplatkov využilo 388
čitateľov.
Významnými podujatiami boli popri akciách, usporiadaných pri príležitosti
Týždňa slovenských knižníc, seminár o tvorbe webových stránok, stretnutie českých a slovenských študentov knihovníctva, seminár pre knihovníkov Knižnice
v znalostnej spoločnosti, prednáška Jensa Thorhaugea, riaditeľa Dánskej národnej
knižnice, prednáška prezidenta Americkej asociácie knižníc, Slovenské bezpečnostné fórum 2008, výstava kníh Badensko-Württembersko v Bratislave so
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sprievodnými akciami, diskusia za okrúhlym stolom pri príležitosti 15. výročia
založenia Slovenskej atlantickej komisie.
Knižnica v roku 2008 poskytla 881 359 výpožičiek, z toho bolo 167 915
absenčných a 713 444 prezenčných. Prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej
služby sa poskytlo 4 514 výpožičiek a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej
služby 3 332 výpožičiek.
UKB má nezastupiteľné miesto ako poskytovateľ spoľahlivých zdrojov
informácií, či už ide o primárne dokumenty alebo metadáta o týchto dokumentoch.
Knižnica poskytuje referenčné, poradenské služby a informačné služby a to nielen
z vlastných fondov čitateľom, ktorí knižnicu navštívia, ale sprístupňuje informácie aj
vzdialeným používateľom. Ponúka vlastné a externé zdroje online, virtuálne
a digitálne. UKB sa pokúša vyrovnať rozdiel medzi blízkym a vzdialeným používateľom.
Úlohou knižnice bolo v roku 2008 skvalitňovať klientsky prístup
a individuálne služby konkrétnemu používateľovi. UKB napriek svojmu
špecifickému postaveniu systematicky prispôsobuje svoje služby modelu Knižnice
2.0. Tento model vytvára reálny a virtuálny interaktívny priestor, ktorý umožňuje
vyššiu mieru spolupráce a vychádza predovšetkým z individuálnych potrieb
používateľa.
Čitatelia pozitívne hodnotili sprístupnenie naskenovaného generálneho
menného katalógu a katalógu periodík na internete s možnosťou objednávať si
tieto dokumenty, nové licencované databázy a skúšobné databázy, prístup na
internet v čitateľských katalógoch, možnosť využívať produkty Microsoft Office ako
Word, Excel, PowerPoint v PC študovni, samoobslužný skener, možnosť využívať
vlastné notebooky, WIFI.
Pre používateľov je v UKB k dispozícii celkom 72 PC s pripojením na
internet. Možnosť pripojiť sa na internet je tiež na 8 termináloch v priestore
čitateľských katalógov na prízemí. Okrem toho sa používatelia môžu na internet
pripojiť vlastnými notebookmi.
Na vstup do lokálnych katalógov UKB slúži celkom 29 terminálov. 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.
Knižnica okrem svojich fondov a služieb ponúkala v roku 2008 príjemné
a kultivované miesto, kde mohli čitatelia zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Zvýšenie
informačného komfortu pre čitateľov a používateľov knižnice patrí k prioritným
úlohám UKB. Cieľom Univerzitnej knižnice v Bratislave je získať viacej
používateľov a poskytnúť im ďalšie nové, lepšie a kvalitnejšie služby, ktoré by
uspokojovali meniace sa informačné potreby a požiadavky.
Bratislava 12. 2. 2009
podpis štatutárneho zástupcu
pečiatka
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Príloha č. 1

VÝBER NAJZAUJÍMAVEJŠÍCH ZAHRANIČNÝCH TITULOV
ZA ROK 2008
Z humanitných odborov:
The Leiden Indo-European Etymological Dictionary – monografická séria
vydavateľstva Brill predstavujúca lexikálne dedičstvo indoeurópskych jazykov. Z 9
plánovaných slovníkov pokrývajúcich základné indoeurópske jazyky sme nakúpili
6 dielov.
Encyclopedia of Arabic Language and Linguistic 4 – zväzkový titul
vydavateľstva Brill s výbornými recenziami, pokrývajúci všetky aspekty arabskej
kultúry, jazykov a linguistiky.
Encyclopedia of Achaeology, 3 Vol. Set (Academic Press), Encyclopedia of
the Palestinians (Facts on File), Constitutions of Europe (Brill), Encyclopedia od
Law & Society, 3 Vol. Set (Sage), Encyclopedia of Violence, Peace and Conflict
(Academia Press), Holocaust Literature: An Encyclopedia of Writers and Their
Work (Routledge), The Senses: A Comprehensive Reference, 6-Volume Set
(Academic Press), Conflict Resolution (Sage Publications)
Z prírodovedných odborov:
Dekker Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology, 6 tzv .– 2.
doplnené vydanie – už prvé vydanie publikácie sa stalo vzorom pre ostatné
referenčné tituly z tohto odboru, titul získal prestížnu cenu CHOICE magazine
Outstanding Academic Book Award.
Encyclopedia of Biomaterials and Biomedical Engineerinq (Informa
Healthcare), Encyclopedia of Wireless and Mobile Communications, 3 Vol. Set
(Auerbach Publ.), Science of Microscopy (Springer), Encyclopedia of Artificial
Inteligence (Wiley & Sons), International Encyclopedia of Communication (WileyBlackwell), Encyclopedia of Virology (Academic Press), Encyclopedia of Ecology
(Elsevier Science), Gale Encyclopedia of Genetic Disorders.
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Príloha č. 2

PREDNÁŠKOVÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV UKB
BULKOVÁ, P.
Anton Löwe a jeho aktivity na knižnom trhu v Bratislave v 18. storočí (Olomouc,
Státni vědecká knihovna, 2008).
DRLIČKOVÁ, D.
K situácii hudobného knihovníctva na Slovensku (seminár hudobných knihovníkov,
Košice, 25. – 26. 9. 2008).
DŽAVÍKOVÁ, M.
Naskenovaný služobný katalóg periodík sprístupnený na webových stránkach UKB
(interný seminár, Bratislava, UKB, 31. 3. 2008).
GREŠKOVÁ, M.
Periodiká v online katalógu UKB – denná evidencia, holdingy, exempláre, vyhľadá
– vanie a zobrazovanie na webe (interný seminár, Bratislava, UKB, 31. 3. 2008).
KATRINCOVÁ, B.
Novinky v systéme ISSN (seminár súborného katalógu periodík, Bratislava, UKB,
26.11.2008).
KURUCOVÁ, L.
KURUCOVÁ, L. – SVOBODOVÁ, B.
Kúpele v inzerátoch (uverejnených na stránkach Ročenky Uhorského karpatského
spolku) (seminár Dejiny knižnej kultúry, Trenčianske Teplice, 10. – 12. 11. 2008).
MÉSZÁROSOVÁ, K.
„Hortus musarum“, literárny spolok v Bratislave v 16. storočí a jeho mecén (konfe –
rencia k roku renesancie, Bratislava, 20. 9. 2008).
Protestanstská knižná kultúra a vzdelávanie v Trnave na prelome 16. – 17. sto –
ročia a jej účastníci (seminár Náboženské hnutia v renesancii, Senec, 15. 11.
2008).
OKOLIČÁNYOVÁ, V.
Krátky opis Trenčianskych kúpeľov z pera chirurga a kúpeľného majstra Karola
Seidlera z konca 18. storočia (seminár Dejiny knižnej kultúry, Trenčianske Teplice,
10. – 12. 11. 2008).
PAPPOVÁ, Z.
Galeotto Marzio – život a dielo (konferencia k roku renesancie, Bratislava, 20. 9.
2008).
Literárni predchodcovia vedeckej tvorby Galeotta Marzia (konferencia Kráľ Matej
v Gemeri, Gemer, 14. – 16. 11. 2008).
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PEKAŘOVÁ, K.
Prešov a východné Slovensko v pripravovanej Bibliografii almanachov, ročeniek
a zborníkov 1701 – 1918 (seminár Duchovné bohatstvo východného Slovenska –
Knižná kultúra, Prešov, ŠVK, 22. – 24. 9. 2008).
Príspevok k dejinám kúpeľov na Slovensku v druhej polovici 19. storočia (Liečivé
vody a kúpele v publikačných aktivitách prírodovedných a lekárskych spolkov),
(seminár Dejiny knižnej kultúry, Trenčianske Teplice, 10. – 12. 11. 2008).
POLAKOVIČ, B.
Administrácia systému Michael (interný seminár, Bratislava, UKB, 24. 6. 2008).
POLIEVKOVÁ, A.
Program UNESCO Pamäť sveta – história a súčasnosť (konferencia pridružených
škôl UNESCO v SR, Banská Štiavnica, 2. 10. 2008).
PORIEZOVÁ, M.
Vydavateľsko – kníhkupecké katalógy trnavskej Akademickej tlačiarne (Olomouc,
Státní vědecká knihovna, 2008).
PYTLOVÁ, Z.
Kúpele Trenčianske Teplice v premenách času (seminár Dejiny knižnej kultúry,
Trenčianske Teplice, 10. – 12. 11. 2008).
SEDLÁČKOVÁ. L.
Výsledky prieskumu spracovania periodík v knižniciach SR (seminár UKB a ŠVK
Košice Súborný katalóg periodík v súčasnosti, Košice, 11. 11. 2008).
Tvorba katalogizačného záznamu periodika – prehľad najdôležitejších údajov
(seminár UKB a ŠVK Košice Súborný katalóg periodík v súčasnosti, Košice,
11. 11. 2008).
Výsledky prieskumu spracovania periodík v knižniciach SR (seminár Práca s perio
– dikami a súborný katalóg periodík, Bratislava, UKB, 26. 11. 2008).
Súčasnosť súborného katalógu periodík (seminár Práca s periodikami a súborný
katalóg periodík, Bratislava, UKB, 26. 11. 2008).
SLANČÍK, P.
Predstavenie systému Michael (interný seminár, Bratislava, UKB, 24. 6. 2008).
SVOBODOVÁ, B.
KURUCOVÁ, L. – SVOBODOVÁ, B.
Kúpele v inzerátoch (uverejnených na stránkach Ročenky Uhorského karpatského
spolku), (seminár Dejiny knižnej kultúry, Trenčianske Teplice, 10. – 12. 11. 2008).
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Príloha č. 3

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV UKB
ANDROVIČ, A.
Jubilantka Lýdia Sedláčková.
Bulletin SAK, roč. 16, 2008, č. 2, s. 53 – 54.
ELAG 2008: Rethinking the Library. Medzinárodná konferencia a porada expertov,
Holandsko, Wageningen University, 13. – 16. 4. 2008.
It lib, roč. 12, 2008, č. 2, s. 45 – 47.
Digitalizácia kultúrneho dedičstva EÚ 2008.
Bulletin UKB, roč. 10, 2008, č. 2, s. 58 – 71.
BULKOVÁ, P.
Dejiny knižnej kultúry Košíc a okolia. Košice 13. – 15. 11. 2007.
Knižnica, roč. 9, 2008, č. 1, s. 37 – 39.
Knihy z knižnice Jána Torkoša v kníhkupeckom katalógu Andreja Schwaigera
z roku 1798.
In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2008. Zostavila Miriam Poriezová.
Bratislava, UKB 2008, s. 168 – 192.
Anton Löwe a jeho aktivity na knižnom trhu v Bratislave v 18. storočí.
In: Problematika historických a vzácných knižních fondů. Olomouc, Státní vědecká
knihovna 2008.
BULKOVÁ, P. – PORIEZOVÁ, M .
Problematika historických a vzácnych knižných fondov.
Bulletin UKB, roč. 10, 2008, č. 2, s. 54 – 55.
BULKOVÁ, P. – ŠKOVIEROVÁ, A.
Im Schatten Wiens.
Rec.: TANCER, Jozef. Zur deutschsprachiger Presse und Literatur im Pressburg
des 18. Jahrhunderts. Bremen, Edition Lumiére Bremen 2008. 291 s. (Presse und
Geschichte.Neue Beiträge. Band 32).
In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2008. Zostavila Miriam Poriezová.
Bratislava, UKB 2008, s. 243 – 251.
BULKOVÁ, P. – KURUCOVÁ, L. – PORIEZOVÁ, M.
Neprebádané historické pramene k dejinám Slovenska – E-bibliografia almana –
chov, ročeniek a zborníkov na Slovensku 1701 – 1918.
In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2008. Zostavila Miriam Poriezová. Bra –
tislava, UKB 2008, s. 97 – 108.
BULKOVÁ, P. – PORIEZOVÁ, M. – PYTLOVÁ, Z.
Almanachy, ročenky, zborníky: ich prínos pre výskum Košíc a okolia.
In: Kniha 2008. Martin, SNK 2008, s. 175 – 191.
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DRLIČKOVÁ, D.
Úvod.
In: Hudobná ikonografia na Slovensku. Bratislava, UKB 2008, s. 5 – 6.
Hudobný festival – Výstava – dve akcie hudobného kabinetu Univerzitnej knižnice
v Bratislave.
Bulletin UKB, roč. 10, 2008, č. 2, s. 28 – 31.
Hudobné knihovníctvo v jubilejnom roku Eugena Suchoňa (Hudba prekonáva
bariéry). 28.odborný seminár hudobných knihovníkov, 24.9. – 26.9.2008.
Bulletin UKB, roč. 10, 2008, č. 2, s. 48 – 51.
DŽAVÍKOVÁ, Mária
CASLIN 2008.
Bulletin UKB, roč. 10, 2008, č. 1, s. 49 – 51.
FIALA, T.
Caslin 2007 alebo ďalšie medzinárodné stretnutie knihovníckych rybičiek z celého
sveta.
In: CASLIN 2007. Bratislava, UKB 2008, s. 142.
Digitálna knižnica UKB v číslach...
Bulletin UKB, roč. 10, 2008, č. 1, s. 26 – 30.
Skúsenosti so softvérom Greenstone pri konverzii záznamov z prostredia
CDS/ISIS a vytváraní digitálnej zbierky Pramene k dejinám vedy na Slovensku.
In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2008. Zostavila Miriam Poriezová.
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Príloha č. 4

Štatistické údaje z ročného výkazu o knižnici KULT 10-01 v porovnaní
rokov 2008 a 2007

Knižničný fond

2008

2007

I.r.

Spolu

Spolu

1
2
3

2 520 176
2 474 010
2 899

2 489 384
2 446 245
2 541

4

4 403

3 707

5
6
7

2 927
1 784
1

2 927
1 784
1

8

2 474 010

2 446 245

9
10
11
12
13

0
0
0
2 784
655

0
0
0
2 743
647

14

4 629

4 597

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

31 262
4 819
19 605
3 559
1 096
2 183
358
696
470
91 375

31 298
4 499
18 464
3 178
393
4 764
415
737
718
81 205

25

611 761

566 892

Knižničné jednotky spolu
knihy a zviazané periodíká
audiovizuálne dokumenty
elektronické dokumenty
z toho (vrátane digitálnych)
mikroformy
rukopisy
iné špeciálne dokumenty
odborná literatúra pre
dospelých
z r. 1 krásna literatúra pre dospelých
odborná literatúra pre deti
krásna literatúra pre deti
Počet titulov dochádzajúcich periodík
z toho zahraničné periodiká
Počet exemplárov dochádzajúcich
periodík
Ročný prírastok knižničných jednotiek
kúpou
povinným výtlačkom
v tom darom
výmenou
bezodplatným prevodom
audiovizuálne dokumenty
z r. 15
elektronické dokumenty
Úbytky knižničných jednotiek
Knižničné jednotky vo voľnom výbere
Knižničné jednotky spracované
automatizovane
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Výpožičky a služby

2008
I.r.

Spolu

Spolu

1

873 513

907 593

odborná literatúra pre dospelých

2

734 345

749 040

krásna literatúra pre dospelých

3

0

0

odborná literatúra pre deti

4

0

0

krásna literatúra pre deti

5

0

0

výpožičky periodík

6

139 168

158 533

špeciálne dokumenty

7

14 624

12 077

8

2 819

2 591

Výpožičky spolu

z toho

2007

audiovizuálne
elektronické (vrátane
digitálnych)
mikroformy

9

1 997

1 147

10

5 437

4 552

rukopisy

11

362

139

iné špeciálne dokumenty

12

4 009

3 648

13

713 444

761 117

MVS iným knižniciam

14

4 097

3 940

MVS z iných knižníc

15

417

384

MMVS iným knižniciam

16

112

100

MMVS z iných knižníc
Poskytnuté registrované bibliografické
a faktografické informácie
Počet vypracovaných bibliografií

17

3 220

3 338

18

22 692

13 996

19

1

2

Počet vypracovaných rešerší

20

3 662

3 531

Počet študovní a čitární

21

11

11

22

473

473

23

19 534 900

19 534 900

24

6 607 200

6 607 200

25

63

63

z r. 1

z toho

prezenčné výpožičky

Počet študijných a čitateľských miest
2

Celková plocha knižnice v m

2

z toho priestory pre používateľov v m
Počet prevádzkových hodín pre verejnosť za
týždeň
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Používatelia

2008

2007

I.r.

Spolu

Spolu

1

24 572

22 306

2

0

0

Počet obyvateľov v sídle verejnej knižnice

3

0

0

Návštevníci knižnice spolu

4

211 812

203 121

5

14 598

11 983

Aktívni používatelia
z toho používatelia do 15 rokov

z toho počet návštevníkov podujatí

2008

Ďalšie činnosti

2007

I.r.

Spolu

Spolu

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské
podujatia pre verejnosť
z toho informačná výchova

1

1 196

605

2

579

11

Metodické návštevy

3

0

0

Metodické konzultácie

4

248

2

Odborné kurzy, porady, semináre

5

61

70

Edičná činnosť

6

9

10

2008

2007

Informačné technológie
I.r.

Spolu

Spolu

Počet serverov v knižnici
Počet osobných PC (počítačov alebo
terminálov)
z toho prístupných pre verejnosť

1

33

23

2

310

300

3

80

72

Počet PC s pripojením na internet

4

310

300

z toho prístupných pre verejnosť
Počet prístupov používateľov na internet
v knižnici
Vlastná www-stránka (kódy: 1-áno, 0nie)
Počet návštev www-stránky knižnice
On-line katalóg knižnice na internete
(kódy: 1=áno, 0=nie)
Licencované internetové pramene (počet
báz dát)

5

80

72

6

6 405 433

neuvádzalo sa

7

1

1

8

691 481

667 352

8

1

1

10

11

11
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Príloha č. 5

AKCIE USKUTOČNENÉ
V UNIVERZITNEJ KNIŽNICI V BRATISLAVE V ROKU 2008
Január
9. 1. 2008
SONDA DO DUŠE SLOVENSKÉHO HISTORIKA
V DRUHEJ POLOVICI 19. STOROČIA
Z prednáškového cyklu Slovenské dejiny v 19. storočí
Prednášal: Ľubomír Lábaj
Usporiadateľ: Filozofická fakulta Univerzity Komenského
15. 1. 2008
SPEVÁCKE MATINÉ
Semestrálny koncert poslucháčov spevu
Katedry hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – hudobný kabinet, Pedagogická
fakulta Univerzity Komenského – Katedra hudobnej výchovy
16. 1. 2008
SOLÚNSKA AGENDA
A ROZŠIROVANIE EÚ O KRAJINY ZÁPADNÉHO BALKÁNU
Balkánske štúdiá, vzdelávací seminár
Prednášal: Johannes Eigner (A)
Usporiadatelia: Nadácia Pontis (SK), Institute for the Danube Region and Central
Europe (A)
Seminár je súčasťou študijného programu Balkánske štúdiá pre pokročilých
17. 1. 2008
CHARLES GOUNOD: FAUST A MARGARÉTA
DVD prezentácia opery pre členov Klubu priateľov opery SND
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Klub priateľov opery Slovenského
národného divadla
18. 1. 2008
LATINSKÁ AMERIKA A JEJ PAMIATKY
Z cyklu prednášok o svetovom kultúrnom dedičstve
UNESCO
Prednášala: Alžbeta Sopušková
Usporiadatelia: Univerzita Komenského Bratislava,
Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné a doku –
mentačné stredisko UNESCO
18. 1. 2008
KOSOVO – ZÁKULISIE KONFLIKTU
Usporiadateľ: Euroatlantické centrum
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25. 1. 2008
SALÓN U LISZTA
Balans na výslní
Deviata časť programového cyklu
Zlatica Puškárová, redaktorka a moderátorka TV Markíza
Andrea Bugošová, bývalá redaktorka a moderátorka STV a SRo
Branislav Ondruš, redaktor a moderátor TV JOJ
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum,
Umelecká agentúra ABa

28. 1. – 1. 2. 2008
VÝSTAVA BONSAJOV A SUISEKI
Usporiadatelia: Veľvyslanectvo Japonska
v Slovenskej republike, Slovenská bonsajová asociácia, Slovenská asociácia suiseki

30. 1. 2008
FENOMÉN FÚZIE POLITIKY A ORGANIZOVANÉHO ZLOČINU
V KRAJINÁCH BÝVALEJ JUHOSLÁVIE
Balkánske štúdiá, vzdelávací seminár
Prednášal: Norbert Mappes – Niediek (A)
Usporiadatelia: Nadácia Pontis (SK), Institute for the Danube Region and Central
Europe (A)
Seminár je súčasťou študijného programu Balkánske štúdiá pre pokročilých

Február
6. 2. 2008
HĽADANIE SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO HRDINU
V 19. A 20. STOROČÍ
Z prednáškového cyklu Slovenské dejiny v 19. storočí
Prednášal: Peter Macho
Usporiadateľ: Filozofická fakulta Univerzity Komenského
7. 2. 2008
PERSPEKTÍVY EKONOMICKÉHO ROZVOJA
A INVESTÍCIÍ NA ZÁPADNOM BALKÁNE
Balkánske štúdiá, vzdelávací seminár
Prednášal: Vladimir Gligorov (MK, A)
Usporiadatelia: Nadácia Pontis (SK), Institute for the Danube Region and Central
Europe (A)
Seminár je súčasťou študijného programu Balkánske štúdiá
pre pokročilých
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14. 2. 2008
GIUSEPPE VERDI: RIGOLETTO
DVD prezentácia opery pre členov Klubu priateľov
opery SND
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave,
Klub priateľov opery Slovenského národného divadla

21. 2. 2008
ŠPANIELSKO A JEHO KULTÚRNE DEDIČSTVO
Z cyklu prednášok o svetovom kultúrnom dedičstve UNESCO
Prednášala: Alžbeta Sopušková a Alexandra Ostertágová
Usporiadatelia: Univerzita Komenského Bratislava, Univerzitná knižnica
v Bratislave – Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO
Podujatie pre poslucháčov Univerzity tretieho veku UK Bratislava a verejnosť
27. 2. 2008
CHORVÁTSKO: VČERA, DNES A ZAJTRA
Balkánske štúdiá, vzdelávací seminár
Prednášala: Henriette Riegler (A)
Usporiadatelia: Nadácia Pontis (SK), Institute for the Danube Region and Central
Europe (A)
Seminár je súčasťou študijného programu Balkánske štúdiá pre pokročilých
29. 2. 2008
SALÓN U LISZTA
Život medzi bodyčekmi
Desiata časť programového cyklu
Jozef Golonka, československá hokejová legenda, Viliam Fischer, kardiológ,
Braňo Hronec, hudobný skladateľ
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum,
Umelecká agentúra ABa
Marec
5. 3. 2008
OD SLOVENSKÉHO VEĽKOKNIEŽATSTVA K SLOVENSKÉMU KRÁĽOVSTVU
Z prednáškového cyklu Slovenské dejiny v 19. storočí
Prednášal: Roman Holec
Usporiadateľ: Filozofická fakulta Univerzity Komenského
7. 3. 2008
TVORBA WEBOVÝCH STRÁNOK KNIŽNÍC
Seminár o prístupnosti webových stránok
Usporiadatelia: Slovenská národná knižnica, krajská pobočka Spolku slovenských
knihovníkov, Univerzitná knižnica v Bratislave
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7. 3. 2008
VZDIALENÉ BLÍZKE OSUDY
Príbeh Francúzska
V 1. časti nového programového projektu
účinkujú:
Didier Rogasik, tlačový atašé Veľvyslanectva
Francúzskej republiky v SR, Bruno Fernandez,
Volksbank Slovakia, manažér pre frankofónnu
klientelu, Matej Drlička, hudobník, Roc´hann –
skupina bretónskej hudby
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista
Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou Jeho Excelencie Henryho Cunyho,
veľvyslanca Francúzskej republiky v Slovenskej republike
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum,
Francúzsky inštitút v Bratislave, Umelecká agentúra ABa
10. 3. 2008
BÁZY DÁT UNIVERZITNEJ KNIŽNICE V BRATISLAVE
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave
10. 3. 2008
ŠKOLA POLITICKEJ ANALÝZY (I.)
Vzdelávací kurz
Usporiadateľ: Spoločnosť pre strednú a východnú Európu
10. 3. a 15. 3. 2008
UKÁŽKY ZO SLOVENSKÝCH FILMOV 70 – TYCH ROKOV
Podujatie v rámci Týždňa slovenských knižníc

10. 3. – 14. 3. 2008
VÝSTAVA zahraničných prírastkov vybraných
encyklopédií zo spoločenských a prírodných vied
Podujatie v rámci Týždňa slovenských knižníc

10. 3. – 16. 3. 2008
TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC
9. ročník tradičného celoslovenského podujatia
Usporiadateľom všetkých podujatí bola Univerzitná knižnica v Bratislave
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11. 3. 2008
DIPLOMOVÝ KONCERT
Ernest Debnár – viola
Spoluúčinkovali: Ivana Cicková, Eva Janigová
Podujatie v rámci Týždňa slovenských knižníc

11. 3. – 15. 3. 2008
VALIBUK SLOVENSKEJ ROZPRÁVKY
Výstava z diela Pavla Dobšinského pri príležitosti 180. výročia
jeho narodenia
Podujatie v rámci Týždňa slovenských knižníc

12. 3. 2008
INKUNÁBULY UNIVERZITNEJ KNIŽNICE
V BRATISLAVE
Prezentácia nového CD-ROM-u, ktoré
vzniklo s podporou Nadácie VÚB
Podujatie v rámci Týždňa slovenských
knižníc

12. 3. 2008
SRBSKO: VČERA, DNES A ZAJTRA
Balkánske štúdiá, vzdelávací seminár
Prednášal: Pavel Urban (SK)
Usporiadatelia: Nadácia Pontis (SK), Institute for the Danube Region and Central
Europe (A)
Seminár bol súčasťou študijného programu Balkánske štúdiá pre pokročilých
13. 3. 2008
GAETANO DONIZETTI: LUCIA DI LAMERMOOR
DVD prezentácia opery pre členov Klubu priateľov opery SND
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Klub priateľov opery Slovenského
národného divadla
13. 3. 2008
PREMENY PRAŽSKÉHO HRADU
Z cyklu prednášok o svetovom kultúrnom dedičstve UNESCO
Prednášali: Alžbeta Sopušková a Alexandra Ostertágová
Usporiadatelia: Univerzita Komenského Bratislava, Univerzitná knižnica
v Bratislave – Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO
Podujatie pre poslucháčov Univerzity tretieho veku UK Bratislava a verejnosť
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15. 3. 2008
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Nevšedná možnosť nahliadnuť do zákulisia Univerzitnej
knižnice v Bratislave, Podujatie
v rámci Týždňa slovenských knižníc

16. 3. 2008
MATINÉ
pri príležitosti vyhlásenia Dňa ľudovej rozprávky
a ukončenia Týždňa slovenských knižníc
Barokové nádvorie Univerzitnej knižnice v Bratislave
17. 3. 2008
ŠKOLA POLITICKEJ ANALÝZY (II.)
Vzdelávací kurz
Usporiadateľ: Spoločnosť pre strednú a východnú Európu
19. 3. 2008
DIPLOMOVÝ KONCERT
Účinkujú poslucháči a pedagógovia Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave
Usporiadateľ: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
27. 3. 2008
VYDAVATEĽSTVO BIOMEDCENTRAL
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave
31. 3. 2008
ŠKOLA POLITICKEJ ANALÝZY (III.)
Vzdelávací kurz
Usporiadateľ: Spoločnosť pre strednú a východnú Európu

Apríl
1. 4. 2008
HUDOBNÉ ŽARTY
Prvoaprílový koncert
Účinkovali pedagógovia a žiaci Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta
v Bratislave
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – hudobný kabinet, Základná
umelecká škola Miloša Ruppeldta
2. 4. 2008
ANTON LAUČEK: ČERNOVČANIA
Prezentácia novej knihy o udalostiach, ktoré vstúpili do ľudských osudov a dejín
Usporiadateľ: Vydavateľstvo Post Scriptum
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2. 4. 2008
SLOVENSKO A ZÁPADNÝ BALKÁN
Balkánske štúdiá, vzdelávací seminár
Väzby – Tradície – Dôsledky
Prednášal: Eduard Kukan, exminister zahraničných vecí Slovenskej republiky
Usporiadatelia: Nadácia Pontis (SK), Institute for the Danube Region and Central
Europe (A)
Seminár je súčasťou študijného programu Balkánske štúdiá
pre pokročilých
3. 4. 2008
PIETRO MASCAGNI: SEDLIACKA ČESŤ
DVD prezentácia opery pre členov Klubu priateľov opery SND
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Klub priateľov opery Slovenského
národného divadla
7. 4. 2008
ŠKOLA POLITICKEJ ANALÝZY (IV.)
Vzdelávací kurz pre politických analytikov
Usporiadateľ: Spoločnosť pre strednú a východnú Európu
9. 4. 2008
JÁN HOLLÝ: „ROZNÁŠAŤ SA BUĎEM PO KRAJANSKÍCH PESTOVAN
USTÁCH“
Z prednáškového cyklu Slovenské dejiny v 19. storočí
Prednášal: Viliam Turčány, básnik a prekladateľ
Usporiadateľ: Filozofická fakulta Univerzity Komenského
10. 4. – 11. 4. 2008
PROJEKT „AGENDA 21“ TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ VIDIEKA
Medzinárodná konferencia o obnove sociálneho, kultúrneho, ekologického
a ekonomického potenciálu vidieka
Usporiadateľ: Slovenská technická univerzita v Bratislave – Stavebná fakulta
s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja
14. 4. 2008
BOSNA A HERCEGOVINA
Balkánske štúdiá, vzdelávací seminár
Prednášal: Vedran Džihić (A)
Usporiadatelia: Nadácia Pontis (SK), Institute for the Danube Region and Central
Europe (A)
Seminár je súčasťou študijného programu Balkánske štúdiá
pre pokročilých
16. 4. 2008
ZÁVEREČNÝ SEMINÁR
Balkánske štúdiá, vzdelávací seminár
Usporiadatelia: Nadácia Pontis (SK), Institute for the Danube Region and Central
Europe (A)
Seminár je súčasťou študijného programu Balkánske štúdiá pre pokročilých
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17. 4. 2008
EURÓPA NOVINÁROV – NOVINÁRI EURÓPY
Medzinárodné kolokvium o postavení novinárov a ich úlohe v procese budovania
Európy
Usporiadatelia: Veľvyslanectvo Francúzskej republiky v Slovenskej republike,
Slovenský syndikát novinárov, Univerzitná knižnica v Bratislave
17. 4. 2008
NEZIDERSKÉ JAZERO
Z cyklu prednášok o svetovom kultúrnom dedičstve UNESCO
Prednášala: Alžbeta Sopušková a Alexandra Ostertágová
Usporiadatelia: Univerzita Komenského Bratislava, Univerzitná knižnica
v Bratislave – Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO
Podujatie pre poslucháčov Univerzity tretieho veku UK Bratislava a verejnosť
21. 4. – 3. 5. 2008
220. VÝROČIE KODIFIKÁCIE SPISOVNÉHO JAZYKA SLOVÁKOV
Výstava
(Od Antona Bernoláka po Samuela Cambela)
Usporiadatelia: Matica slovenská, Bernolákova spoločnosť, Univerzitná knižnica
v Bratislave
22. 4. 2008
AUSTRÁLSKE DNI 2008
Prezentácia študijných, pracovných a cestovateľských možností pobytu
Usporiadateľ: Alfa agency, s. r.o.
23. 4. 2008
POSTAVENIE PREKLADATEĽA UMELECKEJ LITERATÚRY
V SÚČASNEJ MODERNEJ SPOLOČNOSTI A V ZJEDNOTENEJ EURÓPE
Prednášala: Françoise Wuillmart (B)
Usporiadateľ: Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry
24. 4. 2008
PUTOVNÉ ČÍTANIE Z DIELA „HARTE BANDAGEN“
Účinkoval: René Steininger, predstaviteľ mladej rakúskej literatúry.
Usporiadatelia: Rakúske kultúrne fórum v Bratislave, Univerzitná knižnica
v Bratislave – Rakúska knižnica
24. 4. 2008
HUSĽOVÝ RECITÁL
Sandra Frátriková – husle
Valéria Kelyová – klavírny sprievod
Jana Tomanová – klarinet
Xénia Ljubimová – klavír
Program: Edvard Hagerup Grieg, Aram Iľjič Chačaturjan
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25. 4. 2008
PODPORA PRI DLHODOBOM ROZVOJI CENTRA
PRE MEDZINÁRODNÚ OCHRANU DETÍ A MLÁDEŽE
Záverečný workshop
Usporiadateľ: AJS management Slovakia
25. 4. 2008
SALÓN U LISZTA
Slovenský bigbít
Jedenásta časť programového cyklu
Ľuboš Jurík, spisovateľ a publicista,
Dušan Rapoš, režisér, Jozef Dodo
Šuhajda, manager, hudobník,
Ľubo Belák, hudobný skladateľ, spevák
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda,
publicista
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica
v Bratislave – Multifunkčné kultúrne
centrum, Umelecká agentúra ABa

29. 4. 2008
US ELECTIONS 2008
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – Info USA

Máj
2. 5. 2008
KOMORNÝ KONCERT
Účinkovali: pedagógovia a poslucháči Pedagogickej fakulty Univerzity
Komenského
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – hudobný kabinet, Pedagogická
fakulta Univerzity Komenského
7. 5. 2008
STRETNUTIE SO ŠTUDENTMI KNIHOVNÍCTVA PRAHA – BRATISLAVA
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave
7. 5. 2008
EVANJELICKÁ CIRKEV A.V. – OD PROTESTANTSKÉHO PATENTU
PO BUDAPEŠTIANSKU SYNODU
Z prednáškového cyklu Slovenské dejiny v 19. storočí
Prednášala: Miriam Viršinská
Usporiadateľ: Filozofická fakulta Univerzity Komenského
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8. 5. – 16. 5. 2008
Z VOJNOVÉHO FOTOALBUMU
LETCA RAF
Výber z fotografií generálmajora v. v.
Ivana Schwarza
Výstava
Usporiadatelia: Ministerstvo
obrany Slovenskej republiky
Univerzitná knižnica v Bratislave –
Depozitná knižnica NATO

14. 5. 2008
EUROMONITOR – LUPA I KRIŠTÁĽOVÁ GUĽA
NA ANALÝZU A PROGNÓZOVANIE ZAHRANIČNÝCH TRHOV
Seminár pre pracovníkov vedeckých a akademických knižníc
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Albertina icome Bratislava s. r.o.,
Agentúra Euromonitor
15. 5. 2008
ŠKOLSKÉ KNIŽNICE AKO KULTÚRNE A INFORMAČNÉ CENTRÁ ŠKÔL
Medzinárodná konferencia
Usporiadateľ: Slovenská pedagogická knižnica
15. 5. 2008
GAETANO DONIZETTI: DCÉRA PLUKU
DVD prezentácia opery pre členov Klubu priateľov opery SND
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Klub priateľov opery Slovenského
národného divadla
20. 5. – 21. 5. 2008
ČERPANIE PROSTRIEDKOV EÚ
Usporiadatelia: Úrad vlády Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej
republiky
20. 5. – 31. 5. 2008
DEDIČSTVO HOLANDSKEJ LITERATÚRY
V UNIVERZITNEJ KNIŽNICI
V BRATISLAVE
Usporiadatelia: Veľvyslanectvo Holandského
kráľovstva v Slovenskej republike, Univerzitná
knižnica v Bratislave

26. 5. 2008
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Jaroslav Petruch (7 r.) – violončelo, Jana Vahančíková – klavírny sprievod,
Violončelový súbor
Usporiadateľ: Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera, Bratislava
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30. 5. – 31. 5. 2008
PO STOPÁCH JOHANNA NEPOMUKA HUMMELA
Medzinárodná hudobná konferencia
Manfred Kanngieβer (D), Rolf Lukoschek (D),
Volkmar von Pechstaedt (D),
Mark Kroll (USA), Anselm Gerhard (D), Laurenz Lütteken (D), Rudolf Pečman
(CZ), Ladislav Smolka (CZ), Thomas Hochradner (A), Otto Biba
(A), Gerhard Walterskirchen (A), Daniel Lutz (A), Gerhard Winkler (A), Didier
Talpain (F), Katalin Komlós (H), Zoltán Farkas (H), Marta Hulková (SK), Miloslav
Starosta (SK), Markéta Štefková (SK), Miroslava Lehotská (SK), Darina Múdra
(SK), Ľuba Ballová (SK), Ladislav Kačic (SK), Andrej Šuba (SK)
Usporiadatelia: Spoločnosť Johanna Nepomuka Hummela v Bratislave, Hummel
Gesellschaft Weimar (SRN), Filozofická fakulta Univerzity Komenského – Katedra
hudobnej vedy
30. 5. 2008
SALÓN U LISZTA
Bratislava a Európa
Dvanásta časť programového cyklu
Peter Kurhajec, predseda Spoločnosti
Ferdinanda Martinenga, Pavol Glesk,
podpredseda Spoločnosti Ferdinanda
Martinenga, Ladislav Jurovatý, umelecký drotár,
Ivan Matulík, herec
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave
– Multifunkčné kultúrne centrum, Umelecká
agentúra ABa

Jún
3. 6. 2008
KLARINETOVÝ VEČER
Komorný koncert študentov bratislavského konzervatória
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – hudobný kabinet,
Konzervatórium v Bratislave
4. 6. 2008
SLOVENSKÉ HISTORICKÉ MYSLENIE
NA PRELOME DEVÄTNÁSTEHO A DVADSIATEHO STOROČIA
Z prednáškového cyklu Slovenské dejiny v 19. storočí
Prednášal: Karol Hollý
Usporiadateľ: Filozofická fakulta Univerzity Komenského
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5. 6. 2008
COMPUTER AIDED BUILDING PHYSICAL MODELING
Medzinárodná konferencia o počítačových simuláciách energií a vnútorného
prostredia budov
Usporiadateľ: Slovenská technická univerzita – Stavebná fakulta, Slovenská
spoločnosť pre techniku prostredia
5. 6. – 14. 6. 2008
SUISEKI A NETSUKE
Výstava
3. ročník výstavy Slovenskej asociácie suiseki s medzinárodnou účasťou
pod záštitou Veľvyslanectva Japonska v Slovenskej republike
Usporiadatelia: Slovenská asociácia suiseki, Univerzitná knižnica v Bratislave –
Multifunkčné kultúrne centrum
8. 6. 2008
ZABUDNUTÉ PRÍBEHY
Stretnutie s historikom a publicistom Pavlom Dvořákom a jeho bratislavskými
príbehmi moderuje Zuzana Belková
Podujatie je súčasťou 2. ročníka projektu „Víkend historických parkov a záhrad
Bratislavy“
Usporiadateľ: Národný Trust n.o.
Spoluusporiadatelia: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, mestská časť
Bratislava – Staré Mesto, mestská časť Bratislava – Petržalka, Veľvyslanectvo
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v Slovenskej republike
Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v Slovenskej republike, Spoločnosť
Janssen – Cilag, Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum
a ďalší
9. 6. 2008
NÁVŠTEVY
Prezentácia knižného výberu zo svetovej lyriky v preklade Karola Strmeňa
Usporiadatelia: Matica slovenská, Univerzitná knižnica v Bratislave
9. 6. – 11. 6. 2008
BRATISLAVSKÉ BIBLIOGRAFICKÉ DNI 2008
Cyklický knihovnícky seminár v rámci projektu KIS3G
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Slovenská národná knižnica,
Martin
12. 6. 2008
GIOACCHINO ANTONIO ROSSINI: MOJŽIŠ A FARAÓN
DVD prezentácia opery pre členov Klubu priateľov opery SND
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum,
Klub priateľov opery Slovenského národného divadla

185

13. 6. 2008
HUDOBNÉ MATINÉ
Koncert poslucháčov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – hudobný kabinet, Pedagogická
fakulta Univerzity Komenského

13. 6. 2008
SALÓN U LISZTA
Kultúrna identita Európy
Trinásta časť programového cyklu
Ján Figeľ, eurokomisár pre výchovu,
vzdelávanie, kultúru a mládež
Jack Martin Händler, dirigent a huslista,
Štefan Bučko, herec
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda,
publicista
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica
v Bratislave – Multifunkčné kultúrne
centrum, Umelecká agentúra ABa

17. 6. 2008
SLOVNÍK Z WASETU
OMYL PÁNA HEYERDHALA
Nové knihy Milana Augustína uvádza Peter Valček
Usporiadatelia: Národné osvetové centrum, Univerzitná knižnica v Bratislave
17. 6. – 4. 7. 2008
SLOVENSKO A SLOVÁCI – súvislosti na historických fotografiách a
pohľadniciach
Výstava
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – InfoUSA, Slovenská národná
knižnica, Martin, Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických v Slovenskej
republike
19. 6. 2008
ROZLÚČKA SO ŠKOLOU
Koncert žiakov a pedagógov Základnej umeleckej školy, Exnárova ulica
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – hudobný kabinet
Základná umelecká škola, Exnárova ulica
24. 6. 2008
PREZENTÁCIA SYSTÉMU MICHAEL
(Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe)
Stretnutie pracovnej skupiny pre interoperabilitu MK SR
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – odbor registra kultúry
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25. 6. 2008
VZDIALENÉ BLÍZKE OSUDY
Príbeh Talianska
V druhej časti programového projektu
účinkujú: Michele Bologna, riaditeľ úseku
komunikácie a vzťahov s verejnosťou;
Slovenské elektrárne, a.s. – člen skupiny
Enel; Maurizio Ottonello, podnikateľ;
František Hruška, diplomat, pedagóg,
prekladateľ; Stanislav Bachleda, publicista
Podujatie sa uskutočňuje pod záštitou Jeho
Excelencie Antonina Provenzana, veľvyslanca Talianskej republiky v Slovenskej
republike
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum,
Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave, Umelecká agentúra ABa
26. 6. – 27. 6. 2008
KNIŽNICE V ZNALOSTNEJ SPOLOČNOSTI
Seminár pre knihovníkov (26. 6.), pedagógov a študentov knihovníckych škôl
(27. 6.)
Hosť: Jens Thorhauge, riaditeľ Danish National Library (DK)
Podujatie je súčasťou európskeho projektu ESF Excelentná univerzita.
Usporiadateľ: Spolok slovenských knihovníkov

Júl
17. 6. – 4. 7. 2008
SLOVENSKO A SLOVÁCI – súvislosti na historických fotografiách a
pohľadniciach
Výstava
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – InfoUSA, Slovenská národná
knižnica Martin, Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických v Slovenskej
republike
11. 7. 2008
SALÓN U LISZTA
Olympiáda súčasného sveta
Štrnásta časť programového cyklu
Vladimír Černušák, čestný člen Medzinárodného olympijského výboru
František Chmelár, prezident Slovenského olympijského výboru
Mária Mračnová, viceprezidentka Slovenského olympijského výboru
Libor Charfreitag, kladivár, olympionik
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum,
Umelecká agentúra ABa
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31. 7. 2008
VZDIALENÉ BLÍZKE OSUDY
Príbeh Kazachstanu a Kirgizska
V tretej časti programového cyklu
účinkujú: Jeho Excelencia Dušan
Podhorský, veľvyslanec Slovenskej
republiky v Kazašskej republike
a Kirgizskej republike, Darina Podhorská,
matematička, manželka veľvyslanca,
Musaev Urmat Melisovič, metrológ, Tibor
Czocher, vedúci posudzovateľ a manažér
aktivít Slovenskej národnej akreditačnej
služby v krajinách Spoločenstva nezávislých štátov, Stanislav Bachleda, publicista
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum,
Umelecká agentúra ABa

August
7. 8. 2008
ŠANSON.cz – ŠANSÓN.sk
2. ročník medzinárodného programového projektu
Milka Došeková (SK)
Stretnutie s prvou dámou slovenského šansónu
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum
8. 8. 2008
ŠANSON.cz – ŠANSÓN.sk
2. ročník medzinárodného programového projektu
Mariana Chmelařová (CZ)
Sugestívna predstaviteľka moderného českého šansónu so skupinou
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum

9. 8. 2008
ŠANSON.cz – ŠANSÓN.sk
2. ročník medzinárodného programového
projektu
Szidi Tobias & Band (SK)
Zamatová pesničkárka na rázcestí hudobných
žánrov
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave
– Multifunkčné kultúrne centrum
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10. 8. 2008
ŠANSON.cz – ŠANSÓN.sk
2. ročník medzinárodného programového
projektu
Igor Šebo (CZ)
Herec a šansoniér po rokoch opäť
v Bratislave
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica
v Bratislave – Multifunkčné kultúrne
centrum
28. 8. 2008
SALÓN U LISZTA
Bratříčku, zavřel jsi vrátka?
Pätnásta časť programového cyklu, venovaná
40. výročiu okupácie Československa vojskami
členských štátov Varšavskej zmluvy
Peter Dubček, ekonóm, syn Alexandra Dubčeka
Pavol Dubček, lekár, syn Alexandra Dubčeka
Ivan Laluha, historik
Jan Kryl (CZ), hudobník, brat legendárneho československého pesničkára
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum,
Umelecká agentúra Aba

September
4. 9. 2008
DIGITÁLNY INFORMAČNÝ SYSTÉM
MINISTERSTVA KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Pracovný seminár
Usporiadatelia: Úrad vlády Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej
republiky
4. 9. – 17. 9. 2008
EUGEN SUCHOŇ (1908 – 1993)
Výstava k stému výročiu narodenia významného slovenského hudobného
skladateľa
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – hudobný kabinet, Divadelný
ústav, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum
4. 9. 2008
KOMORNÝ KONCERT
k stému výročiu narodenia Eugena Suchoňa
Účinkuje Dámsky komorný orchester, dirigentka Elena Šarayová – Kováčová
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – hudobný kabinet
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22. 9. 2008
ASOCIÁCIA VEDECKÝCH KNIŽNÍC a jej aktivity pre knižnice vo svete
Prednášal: Duane Webster, USA
Usporiadateľ: Spolok slovenských knihovníkov, UKB

24. 9. 2008
KEĎ BOHOVIA NEMRÚ
Prezentácia románu Ilju Čičváka o zraniteľnosti ľudskej
duše a krutosti, ktorá sa môže opakovať
Usporiadateľ: Spolok slovenských spisovateľov

24. 9. – 16. 10. 2008
INŠPIRUJÚCE SLOVÁ
Výstava výtvarných diel prezentuje výsledky projektu venovaného ľuďom
so skúsenosťou s duševným ochorením
Usporiadatelia: Liga za duševné zdravie, Univerzitná knižnica v Bratislave –
Multifunkčné kultúrne centrum
29. 9. 2008
SLOVENSKÉ BEZPEČNOSTNÉ FÓRUM
2008
Konferencia o aktuálnych otázkach
bezpečnostnej politiky Slovenskej republiky
Usporiadatelia: Ministerstvo zahraničných
vecí Slovenskej republiky, Univerzitná
knižnica v Bratislave – Depozitná knižnica
NATO

30. 9. 2008
VOĽBY V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH AMERICKÝCH
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave

30. 9. 2008
SALÓN U LISZTA
Love Story Bathory
Šestnásta časť programového cyklu
Juraj Jakubisko, režisér
Deana Horváthová – Jakubisková, herečka,
producentka
Ján Ďuriš, kameraman
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda,
publicista
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum,
Umelecká agentúra Aba
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Október
15. 10. 2008
SRBSKO: PERSPEKTÍVNY SPOJENEC ALEBO
NEDOBROVOĽNÝ OUTSIDER ?
Interaktívny seminár z oblasti medzinárodných vzťahov a bezpečnostnej politiky
Usporiadatelia: Euroatlantické centrum, Sekcia verejnej diplomacie NATO,
Ekonomická univerzita v Bratislave
15. 10. 2008
IVO SCHNEIDER: VALENTINO & UZ
Autorské čítanie v rámci projektu „Rakúsko číta. Miesto stretnutia: knižnica“
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – Rakúska knižnica, Rakúske
kultúrne fórum v Bratislave
16. 10. 2008
ETNOFILM ČADCA 2008
Pofestivalová prehliadka filmov 15. ročníka medzinárodného filmového festivalu,
1. časť
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Kysucké múzeum
v Čadci
16. 10. 2008
VZDIALENÉ BLÍZKE OSUDY
Príbeh Dánskeho kráľovstva
Vo štvrtej časti programového cyklu účinkujú: Jeho Excelencia Jørgen Munk
Rasmussen, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Dánskeho kráľovstva v Slovenskej republike
Dennis Holte Albertsen, obchodný radca veľvyslanectva Dánskeho kráľovstva
v Slovenskej republike
Ivan Surkoš, bývalý chargé d´affaires veľvyslanectva Slovenskej republiky
v Dánskom kráľovstve
Milan Žitný, literárny historik, prekladateľ
Stanislav Bachleda, publicista
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum,
Umelecká agentúra ABa
17. 10. 2008
SVET BEZ CHUDOBY
Development Day/Rozvojový deň
Interaktívna diskusia o poskytovaní slovenskej rozvojovej pomoci pri príležitosti
Medzinárodného dňa boja proti chudobe s účasťou zástupcov Ministerstva
zahraničných vecí SR, Ministerstva financií SR, poslancov NR SR, zástupcov
ambasád, mimovládnych rozvojových organizácií a médií (výstava fotografií
a obrazov, premietanie filmov, výtvarný workshop, predajno – propagačné stánky,
vystúpenie hudobnej skupiny)
Usporiadatelia: eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Platforma
mimovládnych rozvojových organizácií
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17. 10. 2008
ETNOFILM ČADCA 2008
Pofestivalová prehliadka filmov 15. ročníka
medzinárodného filmového festivalu,
2. časť
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave,
Kysucké múzeum v Čadci

29. 10. 2008
ŠTEFAN OSUSKÝ – veľký slovenský diplomat, spoluzakladateľ
Československej republiky a Spoločnosti národov
Prezentácia filmu, dokumentov a obrazových materiálov, diskusia
Uvádzal: Miroslav Musil
Usporiadatelia: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky – Diplomatické
múzeum, Univerzitná knižnica v Bratislave, Slovenská národná knižnica Martin,
Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú
politiku, Seniori slovenskej diplomacie
31. 10. 2008
SALÓN U LISZTA
Milan Rastislav Štefánik a vznik Československej republiky
Sedemnásta časť programového cyklu
Pavol Kanis, historik, autor filmu o M. R. Štefánikovi
Jeho Excelencia Ladislav Ballek, spisovateľ, bývalý veľvyslanec Slovenskej
republiky v Českej republike
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum,
Umelecká agentúra Aba
November
3. 11. 2008
INTERCULTURAL NAVIGATORS
Výberové stretnutie v rámci projektu pre predstaviteľov neziskových organizácií
Usporiadatelia: British Council, Bratislava, Nadácia Milana Šimečku, Partners for
Democratic Change
5. 11. 2008
e – KNIHA PRE HENDIKEPOVANÝCH
Prezentácia digitalizačných projektov Univerzitnej knižnice v Bratislave
pre nevidiacich a hendikepovaných (s podporou Nadácie VÚB)
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave
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5. 11. 2008
MENŠINOVÁ OTÁZKA NA SLOVENSKU PO ROKU 1918
Z prednáškového cyklu Slovenské dejiny v 20. storočí
Prednášal: Peter Zelenák
Usporiadateľ: Filozofická fakulta Univerzity Komenského
6. 11. 2008
DIGITÁLNA SÚČASNOSŤ A BUDÚCNOSŤ KNIŽNÍC
Pracovný seminár o masovej digitalizácii a knižničných službách
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, ImageWare Components GmbH
6. 11. 2008
VZDIALENÉ BLÍZKE OSUDY
Príbeh Kubánskej republiky
Piata časť programového cyklu pod záštitou a za účasti Jeho Excelencie Davida
Paulovicha, veľvyslanca Kubánskej republiky v Slovenskej republike, Jeho
Excelencia Ivan Puškáč, bývalý veľvyslanec Slovenskej republiky v Kubánskej
republike, Rafael Batista, predseda Klubu Kubáncov v Slovenskej republike,
Stanislav Bachleda, publicista
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum,
Umelecká agentúra ABa
7. 11. 2008
SPOLUPRÁCA ŠTÁTU A MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ
Modely Národných Trustov vo svete
Medzinárodný seminár o ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva
Prednášajú riaditelia Národných Trustov z USA, Kanady, Austrálie, Veľkej Británie,
Írska, Škótska, Malty, Indie, Fidži a zástupcovia sekcie medzinárodných vzťahov
a sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Podujatie sa uskutočňuje v rámci Roka medzikultúrneho dialógu
Usporiadatelia: Národný Trust n.o., Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
7. 11. – 26. 11. 2008
OTAKAR NEHERA (SK)
Fotografie slovenskej krajiny v 50-tych a 60-tych
rokoch
Výstava fotografií v rámci Európskeho Mesiaca
fotografie (Paríž, Viedeň, Berlín, Rím, Moskva,
Luxemburg)
Usporiadatelia: Nadácia FoToFo, Univerzitná knižnica
v Bratislave

11. 11. 2008
BUDOVY A PROSTREDIE 2008
Medzinárodná vedecká konferencia
Usporiadatelia: Slovenská technická univerzita v Bratislave – Stavebná fakulta,
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
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13. 11. 2008
AKO PRILÁKAŤ GOOGLE GENERÁCIU DO KNIŽNICE
AquaBrowser
Prezentácia nového typu nadstavbového nástroja
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Albertina icome Bratislava, s. r.o.
13. 11. 2008
GAETANO DONIZETTI: NÁPOJ LÁSKY
DVD prezentácia opery pre členov Klubu priateľov opery SND
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Klub priateľov opery Slovenského
národného divadla, člen Medzinárodnej asociácie operných klubov FEDORA
13. 11. 2008
Medzinárodná politická situácia od skončenia studenej vojny
Prednášal: František Škvrnda
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – Depozitná knižnica NATO
13. 11. 2008
PANE, ZMILUJ SA!
Autorské čítanie z knihy Alexandra Peera (A) „Herr, erbarme dich meiner“
o pozoruhodnom literárnom a ľudskom odkaze Lea Perutza
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Rakúska knižnica, Rakúske
kultúrne fórum v Bratislave
18. 11. 2008
1988 – ROK PRED ZMENOU
Seminár pri príležitosti 19. výročia pádu československého totalitného režimu.
Porovnanie situácie v bývalých komunistických krajinách
Ivan Petranský, Artur Kubaj, Rudolf Vévoda, Miroslav Kusý, Ján Čarnogurský,
František Mikloško, Peter Balun, Jerguš Sivoš, Ľubomír Morbacher
Usporiadateľ: Ústav pamäti národa
19. 11. 2008
WOLFGANG SCHORLAU (D) – ĽUBOŠ JURÍK (SK)
Dvojjazyčné čítanie autorov kriminálnych príbehov
Okrem oboch autorov účinkuje Johannes Scherer, riaditeľ Börsenverein des
Deutschen Buchhandels, Landesgruppe Baden – Würtemberg a Marek Majeský,
herec
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Literárne informačné centrum,
Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Landesgruppe Baden – Würtemberg,
Goetheho inštitút, Bratislava
19. 11. 2008
UKRAJINA A GRUZÍNSKO: spojenci, nerozhodnutí, samotári?
Interaktívny seminár
Usporiadatelia: Euroatlantické centrum, Univerzitná knižnica v Bratislave –
Depozitná knižnica NATO
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20. 11. 2008
ZÁMOČEK
Dramaticko – hudobné pásmo na motívy ruskej ľudovej rozprávky
Účinkovali žiaci bratislavských základných umeleckých škôl
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – hudobný kabinet, Základná
umelecká škola, Exnárova ulica
20. 11. 2008
SALÓN U LISZTA
Zóna rodinného šťastia
Osemnásta časť programového cyklu
Jozef Banáš, spisovateľ, publicista, Mária Banášová, keramikárka, Adela
Banášová, moderátorka
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum,
Umelecká agentúra Aba
26. 11. 2008
PRÁCA S PERIODIKAMI A SÚBORNÝ KATALÓG PERIODÍK
Pracovný seminár
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave, odbor súborných katalógov
27. 11. 2008
JÚLIUS PAŠTEKA: JOZEF FELIX AKO LITERÁRNA OSOBNOSŤ
Prezentácia monografie o významnom slovenskom europeistovi
Július Pašteka, Gabriela Smolíková, Rudolf Chmel, Štefan Bučko
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum

December
3. 12. 2008
DEŇ MIKU WALTARIHO
Podujatie k stému výročiu narodenia významného fínskeho spisovateľa
Výstava, kvíz, diskusia
Prednášala: Markéta Hejkalová (CZ)
Usporiadatelia: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Veľvyslanectvo Fínskej
republiky v Slovenskej republike, Univerzitná knižnica v Bratislave
3. 12. – 18. 12. 2008
SLOVENSKÍ VZDELANCI VI.
Doctissimi Slovaciae
Výstava
Usporiadatelia: Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied, Univerzitná knižnica
v Bratislave
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3. 12. 2008
POSTOJ JOZEFA TISA K HLAVNÝM VNÚTROPOLITICKÝM
A ZAHRANIČNOPOLITICKÝM PROBLÉMOM SLOVENSKA
V ROKOCH 1938 – 1945
Z prednáškového cyklu Slovenské dejiny v 20. storočí
Prednášal : Martin Vašš
Usporiadateľ: Filozofická fakulta Univerzity Komenského
10. 12. 2008
RADNICE NA SLOVENSKU
Prezentácia digitálnej zbierky Pamiatkového úradu SR prostredníctvom systému
MICHAEL
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Ministerstvo kultúry Slovenskej
republiky, Pamiatkový úrad SR
10. 12. 2008
NEBUĎ ZLÁ KU MNE, BÁSEŇ
Seminár o diele Milana Rúfusa pri príležitosti jeho
osemdesiatych narodenín
Usporiadatelia: Občianske združenie Svetový kongres
básnikov, Literárne informačné centrum, Matica
slovenská a Univerzitná knižnica v Bratislave
11. 12. 2008
IMPLEMENTÁCIA KONCEPCIE STAROSTLIVOSTI O TRADIČNÚ ĽUDOVÚ
KULTÚRU
Informačný seminár o súčasnom stave a perspektívach naplnenia koncepcie
pre členov expertných a pracovných skupín
Usporiadatelia: Národné osvetové centrum, Ministerstvo kultúry Slovenskej
republiky
11. 12. 2008
VINCENZO BELLINI: NORMA
DVD prezentácia opery pre členov Klubu priateľov opery SND
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Klub priateľov opery Slovenského
národného divadla, člen Medzinárodnej asociácie operných klubov FEDORA
12. 12. 2008
ALTERNATÍVA ČASU II
Vianočný program príbehov a kolied herečky a speváčky Milky Došekovej
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum,
Umelecká agentúra Slovkoncert
16. 12. 2008
ANDREJ ŽARNOV
Prezentácia zborníka o živote a diele Františka Šubíka (1903 – 1982), básnika
a lekára, významného predstaviteľa slovenskej katolíckej moderny
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Libri Historiae Slovaciae
Bratislava, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Slovenský ústav v Ríme,
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Únia slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo
územia Slovenska
17. 12. 2008
SALÓN U LISZTA
Daj, Boh, šťastia tejto zemi ...
Deväťnásta časť programového cyklu
Ivan Bella, prvý slovenský kozmonaut, Dušan Dušek, spisovateľ, pedagóg
Martin Višňovský, námorný kapitán, Júlia a Peter Hečkovci
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum,
Umelecká agentúra Aba
19. 12. 2008
DARUJME SI PERNÍKOVÉ SRDCE
Benefičný koncert venovaný deťom s diagnózami spina bifida a hydrocefalus
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – hudobný kabinet, Slovenská
spoločnosť pre spina bifida
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