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1. 1.  IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 
 

Názov:  
 
Univerzitná knižnica v Bratislave 
 

Sídlo:  Michalská 1, 814 17  Bratislava 
Rezort:  Ministerstvo kultúry SR 
Forma 
hospodárenia:  

 
rozpočtová organizácia 

 
Generálny riadite ľ: 

 
PhDr. Tibor Trgiňa 

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

 
 

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

  
PhDr. Aneta Bartková 
vedúca kancelárie generálneho riaditeľa 
 
Ing. Pavol Paštinský 
vedúci  odboru prevádzky 
 
Vlasta Kapustíková 
referentka BOZP, PO 

 
 
 
 

Mgr. Tatiana Popová 
vedúca oddelenia metodiky 
  
PhDr. Ladislav Oslanec  
personálny manažér  
  

 Marcel Šustek 
vedúci multifunkčného kultúrneho centra 
 
Ing. Jana Uherová  
kontrolór 

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

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

  Univerzitná knižnica v Bratislave (ďalej len "knižnica") je vrcholná kultúrna, 
informačná, vedecká a vzdelávacia inštitúcia v oblasti knižničnej činnosti. Je uni-
verzálnou štátnou vedeckou knižnicou s celoslovenskou pôsobnosťou.   

Zriaďovateľom knižnice je Ministerstvo kultúry.  

 

Knižnica 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 repu-
bliku, 

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

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

� multifukčné kultúrne centrum.  
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2.2.   POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝH ĽAD ORGANIZÁCIE  

 
 Knižnica v rámci svojho poslania, ako predmet hlavnej činnosti, plní všetky   

úlohy, ktorými je poverená na základe zriaďovacej listiny, zákona o knižnici a plánu 
prioritných úloh a činností na bežný rok. 

 

Ďalej: 

� zabezpečuje slobodný prístup k informáciám a poznatkom šíreným na všet-
kých 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 2 554 949 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 sú 
k dispozícií špecializované študovne a pracoviská. Knižnica ročne realizuje viac ako 
908 400 výpožičiek a navštívi ju viac ako 40 300 návštevníkov, ktorí sa zúčastňujú 
spoločensko-kultúrnych a vzdelávacích podujatí.    

 Svoje odborné činnosti prezentuje knižnica realizovaním konferencií, semi-
nárov, prednášok, koncertov, výstav a vydávaním edičných titulov, publikačnou 
činnosťou v rôznych odborných časopisoch, spoluprácou s médiami a pod. 

 
Prioritné úlohy 

 
1.1. Zabezpečenie prípravy podujatí k 90. výročiu založenia Univerzitnej knižni-  
ce v Bratislave ako prvej slovenskej verejnej knižnice na Slovensku. 
 
1.2. Optimalizácia prevádzky knižnično-informačného systému UKB, s dôrazom  
na ďalší rozvoj služieb verejnosti: 

� upgrade KIS na vyššiu verziu,      
� rozšírenie bg. záznamov odbornej literatúry v online katalógu o obsah 

dokumentu, prípadne obálku,       
� prepojenie bg. záznamov v online katalógu s digitalizovaným obsahom 

dokumentov.                                                 
1.3. Dobudovanie systému jednotnej integrovanej identifikácie používateľov    
       UKB: 

� riešenie prepojenia integrovaného systému registrácie používateľov a 
centrálnej pokladne s knižnično-informačným systémom UKB.  
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1.4. Dobudovanie a sprístupnenie nového  webového sídla UKB. 
 
1.5. Zabezpečenie informačných zdrojov pre čitateľov knižnice v optimálnom          
množstve a postupné priblíženie sa v doplňovaní fondov k vyspelým európskym 
krajinám.                                                                                            
 
1.6. Rozvíjanie spolupráce so slovenskými a zahraničnými knižnicami v intenciách 
štátnej kultúrnej politiky SR. 
 
1.7. Zabezpečenie ďalšieho rozvoja kooperatívnej katalogizácie v súbornom   
katalógu. 
 
1.8. Realizácia a rozvoj zahraničných kultúrnych stykov so zahraničnými                 
knižnicami v rámci medzinárodných profesionálnych združení, medzinárodných 
kultúrnych dohôd, regionálnych iniciatív a bilaterálnych dohôd.        
 
1.9. Aktívna spolupráca na programoch EÚ, projekte Michael Plus a na reali-       
zácii národného portálu digitalizácie zbierok z oblasti kultúrneho dedičstva. 
 
1.10. Zabezpečenie  kontinuálnej revízie fondu v zmysle zákona.     
                                                                                                  
1.11. Vytvorenie a realizácia projektov, podujatí a aktivít zameraných na podporu a 
propagáciu medzinárodných dní, rokov a dekád vyhlásených UNESCO a OSN, ako 
aj významných slovenských a svetových osobností zapísaných do kalendára výročí 
UNESCO. 
               
1.12. Usporiadanie výročnej konferencie Pridružených škôl UNESCO v SR             
s dôrazom na poskytnutie najnovších informácií o programoch a projektoch 
UNESCO vo svete aj v SR a o budovaní dôležitých zoznamov UNESCO z oblasti 
svetového kultúrneho, prírodného, dokumentárneho aj nehmotného dedičstva. 
 
1.13. Zabezpečenie sanačných a rekonštrukčných prác na severozápadnom múre 
objektu Michalská 1. 
 
1.14. Vytvorenie a realizácia projektov, podujatí a aktivít zameraných na podporu 
online prístup používateľov UKB k elektronickým licencovaným informačným 
zdrojom, mimo priestorov knižnice. 
           
1.15. Realizácia projektu Digitálny systém rezortu kultúry. 
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Aktivity pod ľa požiadaviek MK SR  
 

Vedenie UKB venovalo pozornosť plneniu vládnych programov, plneniu úloh 
v ekonomickej a personálnej oblasti. Pozri kapitoly 4.4, 5.5, 6.6 a 7.7.   

 

 
Strednodobý výh ľad organizácie 
 
 

Strednodobé úlohy organizácie vyplývajú najmä zo Stratégie slovenského 
knihovníctva na roky 2007 – 2013 a strategických úloh jednotlivých odborných 
útvarov Univerzitnej knižnice v Bratislave. 

        

 Výskumné a projektové úlohy  

� Vypracovať projekt novej úlohy Bibliografia schematizmov.  

� Vypracovať projekt, v rámci organizačných opatrení OPIS PO 2, digita-
lizácie textových dokumentov, spracovať Katalóg slovacikálnych tlačí  
v UKB do roku 1918, zv. 9 – Doplnky a dať do elektronickej podoby 
v medzinárodnom formáte MARC 21 – zdigitalizovať ako predchádzajúce 
zväzky.  

 
Rozpracované  projekty 

� Bibliografia almanachov, ročeniek a zborníkov na Slovensku za roky 1701 
– 1918.   

� Bibliografia článkov zo slovenských a inorečových výročných správ škôl za 
šk. r. 1918/19 – 1952/53.  

�   Odborné bibliografické spracovanie tlačí 16. storočia vo fondoch Univer-
zitnej knižnice v Bratislave, v rámci celoštátnej úlohy Generálny katalóg 
tlačí 16. storočia, zachovaných na území Slovenska. 

 
 Digitalizácia 

�   Digitalizácia historických knižných fondov zapísaných UNESCO-m do 
medzinárodného zoznamu Pamäť sveta. 

�   Digitalizácia historických periodík vydávaných na našom území v nemec-
kom jazyku (Pressburger Zeitung, Pressburger Deutsche Zeitung atď.).  

�   Digitalizácia Bašagičovej zbierky Islamských rukopisov začlenenej do  
zoznamu Pamäť sveta UNESCO.  

�   Zlepšenie 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).  

 

Knižni čné fondy 

� Sústrediť do objektu kláštora klarisiek HKF UKB 16., 17., 18., 19. storočie. 
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   Informatizácia kultúry 

� Budovať záložný dátový sklad a testovaciu a vývojovú infraštruktúru pre 
projekt Slovakiana. 

 
Investi čné zámery 

� Vykonať v objekte kláštora klarisiek stavebné a technologické práce 
potrebné na realizáciu dátového skladu, výskumného a testovacieho 
pracoviska pre oblasť digitalizácie a na klimatizovanie knižných skladov pre 
potreby HKF.  

� Stavebne a technologicky rekonštruovať objekt bývalého skladu uhlia 
v areáli Technického skla v k. ú. Bratislava – Dúbravka na účely skladu kníh 
a využívať jeho plánovanú kapacitu 700 tisíc k. j. ako hlavný elokovaný 
sklad kníh UKB. 

� Odpredať nadbytočné budovy využívané na skladovanie kníh v obci Neboj-
sa, vo Vysokej pri Morave a na Továrenskej ulici 16 v Bratislave. 

� Dokončiť areál Lisztovej záhrady, Zelený salónik (Lisztov pavilón) a Modrý 
salónik a spracovať dramaturgiu ich celoročného využitia pre verejnosť. 

� Stavebne upraviť priestory v Paláci L. de Pauliho na 1. np a 1. pp na 
Ventúrskej 11 so samostatným vchodom z Kapucínskej ulice, prepojiť ich 
s priestormi nádvoria a zriadiť komplexný multifunkčný priestor, v ktorom 
budú verejnosti poskytované rôzne spoločenské, výstavné, komerčné 
(reštauračné, kníhkupecké a pod.) služby. 

� Spracovať ideový zámer projektu a realizovať čiastočné využitie podkrovia 
Paláca uhorskej komory na Michalskej 1 a Ventúrskej 13. 

 
 

Personálny plán na rok 2009 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. V rámci sociálnej starostlivosti o zamestnancov sa v roku 2009 zvýšila cena 
stravného lístku 0,35 € z 2,95 € na 3,30 €. Platenie za stravné lístky sa realizovalo 
bezhotovostnou platbou formou zrážok zo mzdy.  

 Dodržiaval sa termín vyplácania miezd stanovený na 10. a 11. deň v bežnom 
mesiaci. Organizácia realizovala bezhotovostné vyplácanie miezd na bankové účty 
zamestnancov.  

 Organizácia aktívne spolupracovala s Národným úradom práce v oblasti 
sprostredkovania práce, všetky voľné pracovné miesta sa inzerovali prostredníctvom 
úradu práce Bratislava I.  
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 Všetci noví pracovníci sa pri nástupe do zamestnania zúčastnili školenia 
BOZP a PO. Na základe platných právnych predpisov bola uzatvorená zmluva 
s pracovnou zdravotnou službou. V súčinnosti s pracovnou zdravotnou službou sa 
realizovali pred nástupom do zamestnania vstupné preventívne prehliadky nových 
zamestnancov cielené podľa pracovného zaradenia a kategorizácie práce 
zamestnanca. Na základe ustanovení § 30 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 
podpore a rozvoji zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov  zamestnávateľ UKB v spolupráci s pracovnou zdravotnou 
službou  zabezpečil periodickú lekársku preventívnu prehliadku pre 31 vybraných 
zamestnancov. V spolupráci s bezpečnostnotechnickou službou, pracovnou zdravot-
nou službou a odborovou organizáciou sa vo februári 2009 uskutočnila verejná 
previerka všetkých objektov a pracovísk UKB.  

 V roku 2009 uskutočnili pracovníci personálneho referátu a mzdovej učtárne 
náročné práce spojené s prechodom na euro. Realizovala sa migrácia a konverzia 
dát do eurodatabázy. Vykonala sa kontrola všetkých konverzovaných dát, opravy 
chybných konverzovaných dát, nahrali a doplnili sa nové údaje do eurodatabázy.  

  

 
 

Plán príjmov na rok 2010 
a strednodobý rozpo čtový výh ľad na roky 2011 – 2012 

 
 
Na základe rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2010 príjmy 
pre našu organizáciu predstavujú sumu 131 448 EUR. Rozpočet príjmov na rok 2010 
podľa jednotlivých rozpočtových položiek je rozdelený nasledovne:   
                   (v EUR) 

Číslo rozpo čtovej   
položky 

Názov 
rozpo čtovej položky 

Rozpočet  
príjmov  
na rok 2010 

212003 Príjmy z prenajatých budov, priestorov 
a objektov 

4 500 

222003 Poplatky za porušenie predpisov 
(pokuty, stratené diela nedodržanie 
výpožičnej lehoty 

18 257 

223001 Platby z predaja služieb (registrácia 
čitateľov, reprografické služby, príjmy 
z MVS a MMVS) 

105 372 

292012 Príjmy z dobropisov 3 319 
 
Spolu: 
 

 
131 448 

 
V rokoch 2010 a 2011 očakávame plnenie plánu príjmov a tej istej úrovni. 
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Rozpočet bežných výdavkov na rok 2010 
a strednodobý rozpo čtový výh ľad na roky 2011 – 2012 

 
Na základe rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2010 bežné 
výdavky rozpočtujeme sumou 4 336 891 EUR. Rozpočet bežných výdavkov na rok 
2010 podľa jednotlivých rozpočtových položiek je rozdelený nasledovne:   
                                                                                                           (v EUR) 

Číslo rozpo čtovej   
položky 

Názov 
rozpo čtovej položky 

Rozpočet 
bežných 
výdavkov  
na rok 2009 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV 1 721 939  
620 Poistné a príspevok do poisťovní 617 049 
630 Tovary a služby 1 955 249 
640 Bežné transfery 42 654 
600 spolu 4 336 891 

 
Mzdové prostriedky sú určené záväzným ukazovateľom pre 243 zamestnancov 
sumou 1 721 939  EUR. Najvyššie čerpanie očakávame na položke  630 – Tovary 
a služby, ktorá je rozpočtovaná podľa podpoložiek nasledovne: 

            v EUR  
Číslo rozpo čtovej   
podpoložky 

Názov 
rozpo čtovej podpoložky 

Rozpočet  
na rok 2009 

631 Cestovné náhrady 33 194 
632 Energie, voda, komunikácie 398 327 
633 Materiál 491 271 
634 Dopravné 19 908 
635 Rutinná a štandardná údržba 165 970 
636 Nájomné za prenájom 996 
637 Služby 845 583 
630 Tovary a služby spolu 1 955 249  

 
Na rok 2010 do rozpočtu našej organizácie neboli pridelené finančné prostriedky na 
kapitálové výdavky.  
V rokoch 2011 a 2012 predpokladáme potrebu finančných prostriedkov približne na 
podobnej úrovni so zohľadnením miery inflácie.  
 
Okrem záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2010 UKB požiadala MK 
SR o schválenie nasledovných prioritných projektov pod ľa jednotlivých oblastí:  
 
08T0103 - Podpora kultúrnych aktivít PO a RO 
                                                                                                                                            v EUR 

Finančná potreba Poradie  
dôležitosti 

 
Názov projektu bežný 

výdavok 
kapitálový 
výdavok 

 
Spolu 

1 Úprava vstupných priestorov na prízemí 
hlavného objektu UKB na Michalskej 1 

 82 400 82 400 

2 Zariadenia a komponenty na realizáciu 
umelecko-spoločenských a vzdelávacích 
podujatí – nákup klavíra 

 5 000 5 000 
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3 Výstavný systém  40 000 40 000 
4 Vybudovanie zvukovej a svetelnej réžie 

k Prednáškovej sále 
 10 000 10 000 

5 Salón u Liszta 10 000  10 000 
6 Adoremus Dominus – koncert 7 000  7 000 
7 Nové osvetlenie „Lisztov pavilón“  5 000 5 000 
8 Výmena kotlov ústredného kúrenia 

v objekte UKB na Pionierskej ul. 
 8 000 8 000 

Spolu 17 000 150 400 167 400 
 
 
 
08T0104 – Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí  
                                                                                                                                            v EUR 

Finančná potreba Poradie  
dôležitosti 

 
Názov projektu bežný 

výdavok 
kapitálový 
výdavok 

 
Spolu 

1 Slovenská knižnica v Národnej knižnici 
Českej republiky 

18 300  18 300 

2 Kultúrny profil Slovenska 2010 35 000  35 000 
3 Výstava „...heart in the hands...“ 20 000  20 000 
4 Digitálne fórum Stredná a východná 

Európa 2010 
42 000  42 000 

5 Dni európskych projektov – 
medzinárodná konferencia 05.-
07.05.2010 v UKB Bratislava 

9 000  9 000 

Spolu 124 300 0 124 300 
 
 
 
08T0105 – Projekt informatizácie kultúry 
 
                                                                                                                                            v EUR 

Finančná potreba Poradie  
dôležitosti 

 
Názov projektu bežný 

výdavok 
kapitálový 
výdavok 

 
Spolu 

1 UKB – Stavebná infraštruktúra dátového 
skladu 

 1 310 000 1 310 000 

2 Zariadenia pre štúdium mikrofilmov 
(MICRO) 

 71 000 71 000 

3 Rozvoj e-služieb v oblasti kultúry – 
2010 

 72 000 72 000 

4 Samoobslužné skenovanie – Obnova 
technologickej infraštruktúry 
(SCANGO) 

 85 000 85 000 

5 Obnova technológie elektromagnetickej 
ochrany knižničných dokumentov 

 8 000 8 000 

Spolu  1 546 000 1 546 000 
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08T0106 - Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov 
 
                                                                                                                             v EUR 

Finančná potreba Poradie  
dôležitosti 

 
Názov projektu bežný 

výdavok 
kapitálový 
výdavok 

 
Spolu 

1 Nové informačné zdroje v UKB 100 000  100 000 
Spolu 100 000 0 100 000 

 
 

08T0109 - Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008-2013 
 
                                                                                                                                            v EUR 

Finančná potreba Poradie  
dôležitosti 

 
Názov projektu bežný 

výdavok 
kapitálový 
výdavok 

 
Spolu 

1 Projektové práce a inžiniering 
rekonštrukcie stavby Nový knižný sklad 
UKB 

 20 350 20 350 

2 Centrálna správa žiadaniek MVS a 
MMVS 

10 000  10 000 

3 UKB – Zariadenia pre reštaurátorskú 
dielňu 

 70 000 70 000 

4 Obnova mechanizmov laboratória 
digitalizácie – OMLAD 

 80 000 80 000 

5 Inovácia informačného systému 
identifikácie a sprístupňovania 
seriálových dokumentov 
v knižniciach SR 

61 300  61 300 

6 Pracovisko expresnej digitalizácie 
rozmerných objektov (PEDRO) 

 180 000 180 000 

Spolu 71 300 350 350 421 650 
 
 
Rekapitulácia:  
 
- bežné výdavky                               312 600 € 
- kapitálové výdavky      2 046 750 € 
 
Spolu:                  2 359 350 € 
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3.3. CHARAKTERISTIKA KONTRAKTU ORGANIZÁCIE 
S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO PLNENIE 

  
 Organizácia nemala na rok 2009 kontrakt s Ministerstvom kultúry SR. 
  
 

 
4.4.   ČINNOSTI/ PRODUKTY ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 
 
 
Organizácia a riadenie 

 
Proces riadenia sa uskutočňoval prostredníctvom pravidelných porád vedenia, 

úsekov knižnice, operatívnych porád a zasadnutí komisií. 

Medzi poradné orgány generálneho riaditeľa patrí edičná rada UKB, ktorá 
zasadala 2-krát a vyhodnocovala edičný plán a návrhy na edičný plán na nasledujúci 
rok.  

V roku 2009 bolo prijatých niekoľko zásadných dokumentov, interných 
príkazov, smerníc a iných materiálov dôležitých z hľadiska prevádzky a  ďalšieho 
rozvoja knižnice. 

 
Dokumenty  
Dodatok č. 3 k organizačnému poriadku UKB platný od 1. 1. 2009 

Cenník služieb a poplatkov UKB platný od 10. 3. 2009 

   
Smernice 
Smernica č. 1/2009 krízový plán subjektu hospodárskej mobilizácie UKB 

Smernica č. 2/2009 o evidencii a účtovaní majetku štátu v správe UKB 

Smernica č. 3/2009 o postupe pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskyto-
vanie služieb, uskutočnenie stavebných prác, koncesie a súťaž návrhov podľa 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

Smernica č. 4/2009 o postupe pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru: 

• Dohoda o vykonaní práce  

• Dohoda o brigádnickej práci študentov  

• Dohoda o pracovnej činnosti  

• Hlásenie o vykonaní práce  

• Evidencia dochádzky  

 
Príkazy 
Príkaz GR č. 1/2009 na vykonanie školenia prvej pomoci pre určených za-
mestnancov UKB, ktorí budú zaradení do hliadok prvej pomoci 

Príkaz GR č. 2/2009 usporiadanie inventarizačných rozdielov 
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Príkaz GR č. 3/2009 na vykonanie spoločnej previerky pracovísk 

Príkaz GR č. 4/2009 zriadenie protipožiarnych hliadok právnickej osoby pre 
jednotlivé objekty UKB 

Príkaz GR č. 5/2009 vykonanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok právnickej 
osoby pre všetky objekty UKB   

Príkaz GR č. 6/2009 na zriadenie hliadok prvej pomoci v objektoch UKB 

Príkaz GR č. 7/2009 vydávanie kľúčov určeným zamestnancom 

Príkaz GR č. 8/2009 vykonanie školenia vedúcich zamestnancov 

Príkaz GR č. 9/2009 vykonanie školenia všetkých zamestnancov  

Príkaz GR č. 10/2009 o používaní elektrických prenosných spotrebičov 

Príkaz GR č. 11/2009 na vykonanie komplexnej inventarizácie majetku organizácie 

 
 

Pokyny 

Pokyn č. 1/2009 o úprave pracovného času v letnom období v roku 2009 

 

V rámci riadenia má veľmi dôležitú úlohu kontrola. 

V roku 2009 boli v UKB vykonané dve vonkajšie kontroly: v dňoch 7. a 11. 
mája 2009 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 Slovenskej republiky 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 Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. – o požiarnej prevencii 
v znení vyhl. MV SR vykonanej v kontrolovanom subjekte v dňoch 16. a 17. júna 
2008. 

Výsledok kontroly: 

Opatrenia uložené pri uvedenej protipožiarnej kontrole boli splnené v celom 
rozsahu. Pri následnej protipožiarnej kontrole vykonanej v máji 2009 nebol 
v kontrolovanom subjekte zistený žiaden nový požiarny nedostatok. 

Podľa poverenia ministra kultúry na vykonanie kontroly ochrany utajovaných 
skutočností č. 1/2009, reg. č. MK-4970/2009-10/14670 zo dňa 24. 11. 2009 
zamestnanci Ministerstva kultúry SR vykonali v Univerzitnej knižnici v Bratislave  dňa 
2. 12. 2009 kontrolu dodržiavania ustanovení zákona č. 215/2004 Z. z. o  ochrane  
utajovaných  skutočností   a doplnení  niektorých  zákonov  za  obdobie 1. 1. 2008 – 
30. 11. 2009. 

Výsledok kontroly: 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že nedošlo k porušeniu ustanovení zákona 
č. 215/2004 Z. z. ani k porušeniu všeobecne záväzných predpisov pre danú oblasť. 

Vnútorné kontroly v roku 2009 sa zabezpečovali na základe plánu kontrolnej 
činnosti, a boli zamerané na zisťovanie súladu so všeobecne záväznými predpismi, 
schválenými limitmi, s uzatvorenými zmluvami, alebo inými rozhodnutiami 
s verejnými prostriedkami. 
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Vykonané boli tieto kontroly: 

�   kontrola dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, 
 

�   kontrola využitia a úschovy pečiatky organizácie na oddeleniach, ktorým  
bola pridelená, 
 

�   kontrola zákaziek s nízkou hodnotou v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z.  
verejnom, obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
 

�   kontrola finančných prostriedkov poskytnutých Nadáciou VÚB v roku  
2007 a 2009, 
 

�   kontrola európskeho projektu EOD v rámci programu EÚ CULTURE  
2009 – 2013, 
 

�   kontrola elektrického ručného náradia a elektrických prenosných  
spotrebičov počas ich používania v zmysle vyhlášky MPSV SR a R SR  

     č. 718/2002 Z. z. a STN 331600 a 331610.  
 

V oblasti  ochrany  pred  požiarmi  bola zmenená legislatíva s účinnosťou od 
1. 7. 2009. Novelizovaný bol zákon o ochrane pred požiarmi a následne i vyko-
návacia vyhláška k uvedenému zákonu. Vzhľadom k tomu sa začala   prepracovávať 
a dopĺňať dokumentácia v zmysle platnej legislatívy, proces prepracovania trvá a bu-
de pokračovať i v roku 2010.           

V oblasti PO bolo v roku 2009 vykonaných niekoľko opatrení na zabez-
pečenie  ochrany pred požiarmi. 

V pravidelnom ročnom termíne bola v marci 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 požiarny poplach. Pri poplachu bolo zistené, že 
členovia protipožiarnych hliadok situáciu zvládli na požadovanej úrovni, činnosť 
zodpovedala požiadavkám vyplývajúcim z interných predpisov UKB.  

Počas celého roka boli vo všetkých priestoroch a objektoch vykonávané 
kontroly prenosných hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z. 
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 vykoná-
vala preventívne protipožiarne prehliadky so zameraním na zisťovanie nedostatkov, 
ktoré by mohli zapríčiniť vznik požiarov objektoch UKB. V roku 2009 nevznikol 
v objektoch UKB žiaden požiar, ani zahorenie. 

Aj v roku 2009 boli z oblasti požiarnej ochrany priebežne zaškoľovaní všetci 
novoprijatí zamestnanci, zamestnanci prevedení na inú pracovnú pozíciu, ako aj 
zamestnanci bezpečnostnej strážnej služby, ktorí zabezpečujú ochranu pred 
požiarmi. V mesiaci september bolo vykonané pravidelné školenie všetkých za-
mestnancov a vedúcich zamestnancov z oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci. 
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V  oblasti  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci boli zabezpečované tieto 
úlohy:             

� pravidelné kontroly všetkých objektov,  

� zaškoľovanie všetkých novoprijatých zamestnancov UKB, 

� následná spolupráca s pracovnou zdravotnou službou (podpísaná 
v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci v mesiaci február 2009), 

� v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou v zmysle platnej legislatívy 
bola vykonaná previerka pracovísk z hľadiska kontroly stavu bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci na pracoviskách UKB, 

� počas celého roku prebiehali konzultácie  s PZS  v otázkach bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci i vstupných lekárskych prehliadok, 

� v spolupráci s PZS postupné vykonávanie preventívnych lekárskych 
prehliadok.       

 

Činnosti organizácie 

 
Stále činnosti: 

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

• systematické zabezpečovanie úplnosti povinného výtlačku v zmysle platnej 
legislatívy, 

• riešenie koncepčných a programových úloh ochrany národného kultúrneho 
dedičstva a legislatívnych úloh národného knižničného systému, 

• riešenie čiastkových úloh výskumnej úlohy Výskum dejín knižnej kultúry a 
realizácia Programu slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie, 

• komplexná starostlivosť o knižničný  fond, 

• zabezpečenie rutinnej  prevádzky knižnice, 

• zabezpečovanie údržby automatizovaného knižnično-informačného systé-
mu, 

• 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, 
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• komplexné zabezpečenie organizácie ako prevádzkovateľa služieb pre 
verejnosť, 

• zabezpečenie právnej ochrany organizácie, 

• plnenie úloh v oblasti BOZP, OP a CO, 

• organizovanie vedeckých, kultúrno-výchovných, vzdelávacích a spolo-
čenských podujatí a výstav.  

 

Sprístup ňovanie informácií  
 

Nová webová stránka zjednodušila systém poskytovania a sprístupňovania 
informácií. Na stránke je  uvedený zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, smernica UKB č. 9/2006 na 
vykonávanie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a elektro-
nická žiadosť o poskytnutie informácií v zmysle zákona NR SR 211/2000 Z. z. 
Súčasne je vystavená aj služba Spýtajte sa knižnice pod logom služby a súbor 
odpovedí na otázky. 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, 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.  

 

 
Služby knižnice   
 
 

V  roku 2009 sa pokračovalo v  trende racionalizácie pracovných postupov a 
skvalitňovania knižničných služieb. Knižnica ponúka tradičné služby, ale aj nové  
online, virtuálne a digitálne služby. Nové technológie a pracovné postupy sú v duchu 
svetových trendov a niektoré sú na úrovni porovnateľnej so zahraničím. Preto aj 
prioritné úlohy knižnice na rok 2009 boli zamerané na zabezpečenie, resp. zvýšenie 
úrovne a zlepšenie kvality všetkých služieb, najmä moderných, tzv. transformo-
vaných služieb – online, virtuálnych a digitálnych, ako bolo zabezpečenie a optima-
lizácia knižnično-informačného systému UKB úplnou prevádzkou spracovateľskej 
linky periodík UKB a prepojenie naskenovaného katalógu periodík s online kata-
lógom UKB, ako aj digitalizácia predmetových katalógov.   

 
Výpoži čné služby  

Výpožičné služby patria k základným službám  knižnice pri sprístupňovaní 
dokumentov. V roku 2009 si čitatelia podali spolu 3 272 žiadaniek prostredníctvom 
generálneho menného katalógu a 10 889 žiadaniek na jednotlivé tituly viazaných 
periodík prostredníctvom naskenovaného katalógu periodík. V tomto prípade je 
možné objednať si  na jednu žiadanku aj niekoľko zväzkov viazaných periodík.   
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V roku 2009 sa už štandardne požičiavali prostredníctvom elektronického 
katalógu viazané tituly periodík, ktoré sú spracované elektronicky.  

V priebehu roku sa výpožičky z knižničných  skladov  vybavovali v pravidel-
ných  časových intervaloch, dokumenty sú pripravené spravidla do dvoch hodín.  

Knihy, získané formou kúpy, daru a vý-
meny v rokoch 2003 až 2008 si mohli čitatelia 
vyhľadať sami vo voľnom výbere na 2. poschodí 
knižnice. V roku 2009 sa doplnil o 4 405 k. j.  

 

Absen čné výpoži čné služby  

Počas celého roka 2009 sa zjednocovali a 
skvalitňovali pracovné postupy v knižničnom 
systéme Virtua. Pokračovalo sa vo vystavovaní  
preukazov MVS na jednotlivé knižnice na 
Slovensku, v roku 2009 sa zaregistrovalo 23 
knižníc. Spolu je 52 knižníc, ktoré si objednávajú 
dokumenty s vlastnými preukazmi. Na základe 
Knižničného poriadku platného od 20. 9. 2007 sa 

zaviedla tzv. 7-dňová identifikačná karta čitateľa určená predovšetkým pre mimo-
bratislavských a zahraničných čitateľov, ktorí chcú využiť knižničné služby len 
krátkodobo. Karta oprávňuje na využívanie  prezenčných služieb knižnice, po 
uplynutí 7 dní je čitateľ povinný kartu vrátiť a súčasne sa mu vráti záloha, ktorou ručil 
za identifikačnú kartu. Túto možnosť využilo 324 čitateľov. 

Jednou z prioritných úlohu knižnice na rok 2009 bolo poskytovanie 
štandardných platieb prostredníctvom centrálnej pokladne.  

Systém softwérovej pokladne prešiel v priebehu roka do rutinnej prevádzky.  
Centrálna pokladňa je jediným miestom, kde je možné platiť za všetky platené služby 
a to systémom čitateľského konta. Výnimku tvoria platby za MMVS, na zavedení tejto 
služby sa intenzívne pracuje. Čitatelia aktívne využívali aj POS terminál, v roku 2009 
sa realizovalo 852 platieb. 

V priebehu roka sa zaregistrovalo 7 257 nových čitateľov. K  31. 12. 2009 
mala knižnica spolu 25 191 registrovaných čitateľov. Počet aktívnych čitateľov je 15 
140. 

 

Výpoži čky v rokoch 2007 – 2009  

 2007 2008 2009 

Absen čné výpoži čky spolu 154 238 167 915 167 392 

Absen čné výpoži čky 93 700 99 309 94 333 

Prolongované výpoži čky 57 199 64 758 69 278 

Absen čné výpoži čky 7-dňové 1 668 1 821 1 625 

Absen čné výpoži čky 7-dňové – prolongované 1 581 2 027 2 156 
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Výpožičky, ktoré sa nevrátili v určenom termíne, sa priebežne upomínali. 
Spolu sa poslalo 27 553 upomienok. 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. V roku 2009 sa poslali riaditeľské výzvy v počte  588  na 959 
zväzkov. Súčasne sa pripravilo 23 návrhov na vydanie platobného rozkazu na súdne 
vymáhanie na 45 nevrátených dokumentov. Vedúci oddelenia sa zúčastnil 9 súdnych 
pojednávaní.  

Čitateľom sa určovali náhrady za strate-
né vypožičané dokumenty podľa zásad 
Knižničného poriadku UKB. Pokračovalo sa 
v odpisoch vypožičaných kníh, pripravili sa 
návrhy na odpis bez náhrad, na finančné 
náhrady a náhrady inými dielami. Spolu sa 
takto vybavilo 94 knižničných jednotiek. 

 

 

 

Prezenčné výpoži čné služby    

Veľká časť knižničného fondu sa požičiava iba na prezenčné štúdium. Doku-
menty, ktoré sa požičiavajú zásadne prezenčne, určuje Knižničný poriadok UKB.  

Všetky objednané dokumenty  zo  
skladov prichádzali na pracovis-
ko na 2. poschodí „viazané pe-
riodiká“ a tu sa triedili na absenč-
né a prezenčné výpožičky. Pod-
ľa pracovného postupu sa overo-
valo, či sú opatrené bezpeč-
nostným kódom, spracované 
v elektronickom katalógu, majú 
čiarový kód a je pripísaná jed-
notka v holdingoch. Knihy, ktoré 
boli objednané cez naskenované 

katalógy, nemali záznam v elektronickom katalógu a chýbal čiarový kód a pod. sa 
pred vlastným požičaním presunuli na ďalšie spracovanie. V roku 2009 sa na 
pracovisku overilo takmer 130 tisíc dokumentov a do 50 tisíc dokumentov sa nalepil  
bezpečnostný kód.  

Na tomto pracovisku sa požičiavajú aj viazané periodiká. Staršie ročníky si 
čitatelia objednávajú prostredníctvom lístkových katalógov na papierovej žiadanke  

Rezervované dokumenty absen čné a prezen čné 42 482 43 304 41 287 

Rezervované dokumenty 7-d ňové  108 155 143 

Vrátené dokumenty  absen čné a prezen čné 141 584 191 521 182159 

Vrátené absen čné 7-dňové 4832 7574 6 367 
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alebo prostredníctvom žiadanky priloženej k naskenovanému katalogizačnému lístku 
z naskenovanému katalógu periodík. Nové viazané periodiká sa už spracujú, 
objednávajú a požičiavajú prostredníctvom elektronického katalógu v automa-
tizovanom knižničnom systéme Virtua. K modulu výpožičky absolvovali pracovníci  
niekoľko školení. V súčasnosti sa periodiká, ktoré sú elektronicky spracované 
požičiavajú zásadne cez automatizovaný výpožičný systém.  

Pri pulte „prezenčné výpožičky“ sa okrem prezenčných výpožičiek kníh 
spracovávali dokumenty určené do voľného výberu a tlačili sa tu tzv. druhé signatúry 
pre všetky príručné knižnice. Do príručnej knižnice na 1. poschodí – voľného výberu 
sa v roku 2009  zaradilo spolu 1 346 nových kníh.  

 
Študovne a kabinety 

Študovne a kabinety UKB sa 
nachádzajú v budovách na Ventúrs-
kej, Michalskej a Klariskej ulici. Vo 
voľnom výbere na 1. poschodí 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 
InfoUSA, z Rakúskej knižnice, 
z Centra ruských štúdií, z Mama-
teyovej zbierky a z Britského centra. 
Tieto zbierky už niekoľko rokov zhro-
mažďujú, odborne spracovávajú, uchovávajú a sprístupňujú knižničný fond zahranič-
ného pôvodu a tak poskytujú informácie o kultúrnom, hospodárskom a spoločenskom 
živote krajiny, na ktorú sa zameriavajú. Zahraničné knižnice nielen požičiavali zo 
svojich fondov dokumenty, pracoviská poskytovali celú škálu knižničných služieb 
a súčasne sa rôznymi formami podieľali na propagácii toho teritória a krajiny, ktorú 
reprezentujú. Okrem toho organizujú rôzne akcie, výstavky, autorské čítania, 
prezentácie a prednášky.  

 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.  

 

Prehľad absen čných výpoži čiek za roky 2007 až 2009  

   2007   2008   2009 

Britské centrum 1 910  9 254  9 483 

Centrum ruských 
štúdií    259     313     343 

InfoUSA 1 761  2 012  2 456 

Mamateyova zbierka    545     641     433 

Rakúska knižnica    694     889     607 

Spolu  5 159  13 109 13 322 
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V  priebehu  roka  2009  sa  absenčne  požičalo  zo  zahraničných  knižníc 
spolu 13 322 dokumentov.   

Knižnica Britského centra  – fond Britského centra je zameraný na britské 
reálie, slovníky, učebnice anglického jazyka a literatúru. Vďaka grantu Veľvysla-
nectva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska sa aj v roku 2009 
knižničný fond doplnil o 338  učebníc, odborných a beletristických diel.  

Okrem absenčných a prezenčných výpožičiek ponúka Britské centrum 
referenčné, konzultačné a poradenské služby. Čitatelia mohli študovať knihy 
a časopisy aj prezenčne, v priestoroch špeciálnej študovne. Špeciálna študovňa je 
vybavená zariadeniami na sprístupňovanie dokumentov na videokazetách, audio-
kazetách, na CD a DVD. V priebehu roka sa v priemere raz za mesiac konali 
stretnutia čitateľského klubu „Reading group“ a organizovali sa exkurzie pre 
študentov anglistiky. V tomto centre sa organizovali viaceré knižné výstavky na témy: 
Minulosť a súčasnosť, Británia, Novinky Britského centra, Britské spisovateľky a iné. 

Činnosť Centra ruských štúdií sa zameriava na tých čitateľov, ktorí sa 
zaujímajú o Rusko, o ruský jazyk a literatúru, ruskú kultúru a históriu. Základná 
myšlienka tohto centra je šíriť kultúrne dedičstvo Ruska, prinášať informácie o tejto 
krajine, o politike, ekonomike, kultúre a ďalej propagovať ruský jazyk. Za takmer 5 
rokov svojej existencie sa v tejto zahraničnej knižnici vyprofiloval fond, ktorý má 
v súčasnosti 1 371 knižničných jednotiek. 

Čitatelia a používatelia mohli pri svojej práci využívať počítač s ruskou 
klávesnicou, na ktorom je prístup do niektorých databáz voľne prístupných ruských 
databáz a na ruské webové stránky, s dôrazom na stránky ruských knižníc. 
V priestoroch. Centra ruských štúdií sa zorganizovalo niekoľko výstaviek o známych 
ruských spisovateľoch a výstavka ruských encyklopédií.  

InfoUSA  – Informačné a kultúrne centrum sprístupňuje v súčasnosti 4 602 
kníh a 322 filmov na DVD. Tlačené a elektronické dokumenty sú zamerané na 

americké štúdiá, výučbu anglic-
kého jazyka, kultúru, umenie, 
právo a politiku. Nové knihy a fil-
my na DVD boli zakúpené na 
základe dohody s Veľvysla-
nectvom USA. Takto pribudlo do 
fondu v minulom roku 110 kníh 
a 54 filmov na DVD.  

Okrem toho poskytovalo 
pre čitateľov knižnice aj odborné 
konzultácie a rešeršné a pora-
denské služby na rôzne témy. 

Pri centre INFO USA sú 
tri osobné počítače. Študovňa 
InfoUSA je vybavená špičkovou 

technikou – počítačom, LCD televízorom, DVD prehrávačom, domácim kinom a 
videokonferenčným zariadením. Technické zariadenie financovala v minulosti vláda 
USA, v minulom roku  bol zakúpený nový dataprojektor v hodnote  1 800 eur.  

Priestory študovne s technickým vybavením sa tak, ako po iné roky, aj minulý 
rok využívali na výstavky, prednášky, videokonferencie a prezentácie nielen pre 
potreby InfoUSA, ale aj na akcie iných pracovísk knižnice.  
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Prednášky, diskusie a prezentácie boli zamerané na verejnosť ako aj niektoré 
cielené skupiny čitateľov.  

Pri pulte InfoUSA alebo v iných priestoroch knižnice pripravilo centrum 10 
menších aj väčších výstav. S veľkým záujmom sa stretli najmä tri výstavy –  
Americké voľby, Päť rokov programu InfoUSA na Slovensku, Tolerancia: medzi-
národná výstava študentských prác.   

Mamateyova zbierka  má 1 439 dokumentov, fond tejto knižnice sa už 
nedopĺňa. Fond Mamateyovej zbierky bol využívaný študentmi, ktorí sa zaujímajú 
o európske dejiny 20. storočia, ekonómiu a politológiu. 

Rakúska knižnica  má v súčasnosti 5 218 titulov kníh, zameraných na 
rakúsku literatúru, kultúru, umenie, jazykovedu a filozofiu. V priebehu roka 2009 bolo 
zakúpených ďalších  86 titulov kníh, ktoré boli odborne spracované a sprístupnené.  
Nákup kníh financovalo rakúske Spolkové ministerstvo pre vzdelanie, umenie 
a kultúru. 

Okrem týchto služieb poskytovali konzultanti rakúskeho centra referenčné 
a poradenské služby.  

Priestory centra Rakúskej knižnice sú vybavené osobným počítačom, čitatelia 
majú prístup na rakúske 
stránky a na stránku rakúske 
knižnice v zahraničí. 

Poverení pracovníci 
organizovali rôzne výstavky na 
témy knižné novinky, rakúski 
vedci, rakúske osobnosti, ďalej 
autorské čítania a exkurzie pre 
študentov germanistiky a pre 
záujemcov z rakúskeho veľvy-
slanectva. Najvýznamnejšou 
akciou v roku 2009 bola 
výstava v priestoroch baroko-
vého átria: Western Balkan Re 
(discovered), ktorú pripravila 
UKB spolu s Rakúskym kul-
túrnym fórom v Bratislave. 

Vo všeobecnej študovni  sa poskytujú referenčné a poradenské služby 
a vyhotovujú sa rešerše z bibliografických a plnotextových databáz. Fond študovne 
obsahuje najmä encyklopédie v najrozšírenejších jazykoch, príručkové diela 
univerzálneho zamerania, náučné, jazykové a prekladové slovníky, slovníky cudzích 
slov, bibliografie, biografie, citačné registre, adresáre a pod. 

Rešerše sa spracujú spravidla v spolupráci s čitateľom. V roku 2009 domi-
novali témy sociálna práca, rodina, kvalita života, psychológia osobnosti, ošetro-
vateľstvo, vzdelávanie dospelých, ľudské práva. Ďalej to boli otázky masmediálnej 
komunikácie, médií, cirkvi a náboženstva, manažmentu, globalizácie. Čitatelia mali 
záujem najmä o slovenskú literatúru.   

Konzultanti pomáhali čitateľom pri vyhľadávaní právnych informácií v data-
báze ASPI a pre niektorých čitateľov a používateľov sledovali aj dennú tlač 
a vyhotovovali rešerše na citovanosť. 
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Počet rešerší 
 

Druh rešerší  2007   2008  2009 

Počítačové rešerše  3 479   4 396  3 942      

Rešerše na citovanos ť      42     107       65 

 
 
Prehľad počítačových rešerší a rešerší na citovanos ť za jednotlivé mesiace roka 2009 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 Všeobecná 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.  

V letných mesiacoch, počas obmedzenej prevádzky, prebiehala v priestoroch  
všeobecnej študovne revízia fondu, súčasne sa opravovali chybné lokácie  a statusy.  

Vo voľnom výbere  na 2. poschodí bolo v roku 2009 vystavených na pre-
zenčné štúdium 1 750 titulov domácich a zahraničných  periodík a k 31. 12. 2009 aj 
671 elektronických dokumentov, ktoré sú prílohami periodík. Na štúdium týchto príloh 
je  k dispozícii počítač s CD a DVD mechanikou.  

Nevystavené tituly a ročníky si mohli čitatelia  objednať z príručných skladov 
oddelenia a oddelenia periodík. Denne využilo tieto do  200 čitateľov.   

Konzultanti, ktorí majú na starosti sprístupňovanie neviazaných periodík, 
priebežne pripravovali a aktualizovali zoznamy abecedne a vecne usporiadaných 
titulov periodík nachádzajúcich sa vo voľnom výbere, ďalej 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 a prideľovali im 
lokačné značky, ukladali a kompletovali jednotlivé tituly, zaraďovali a sprístupňovali 
nové tituly a vyraďovali  zaniknuté tituly. Súčasne mesačne kompletovali denníky. 
Spolu zaevidovali 25 523 čísel periodík.   
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Počas obmedzenej prevádzky v lete 2009 sa uskutočnila každoročná poriad-
ková kontrola fondu periodík spojená s dôkladnou očistou regálov a zariadenia, ktoré 
sa nachádza v priestoroch fondu periodík na 2. poschodí na Ventúrskej ulici 
a v príručnom sklade na Michalskej ulici.  

V PC študovni  môžu čitatelia okrem internetu, sieťových zdrojov licencova-
ných pre knižnicu, využívať aj produkty Microsoft Office ako Word, Excel, 
PowerPoint. Výsledky vyhľadávania alebo práce v programoch Office si môžu čita-
telia uložiť na disketu, USB kľúč alebo vytlačiť. V študovni je 24 pracovných staníc.  
Do  leta  2009  zabezpečovala  tlač študovňa (čitatelia vytlačili na tlačiarni 3 634 
strán), po sprevádzkovaní sieťových zariadení sa tlač zabezpečuje samoobslužne. 
Študovňu navštívilo 4 412 čitateľov, poskytlo sa im 1 929 inštruktáží. V doobed-
ňajších hodinách študovňa slúžila na školenia a inštruktáže pre čitate-
ľov, pracovníkov knižnice a knihovníkov z iných knižníc. V priestoroch študovne sa 
uskutočnilo 17 rôznych školení, ktorých sa zúčastnilo spolu 167 účastníkov. Boli to 
podujatia v rámci pravidelného ďalšieho vzdelávania pracovníkov knižničných služieb 
zamerané najmä na nové databázy UKB, ale aj na aplikáciu Metalib-u s SFX 
technológiou v Ústrednej knižnici SAV, databázy Európskej únie s dôrazom na právo 
Európskej únie. V študovni sa uskutočnili aj školenia pre všetkých zamestnancov 
knižnice na redakčný systém a na využívanie metaprehliadača Metalib. Počas 
obmedzenej  prevádzky  študovňa slúžila  ako pracovisko na rôzne mimoriadne 
práce, ktoré vyžadujú prístup do katalógov a manipulačný priestor. Niektoré počítače 
s balíkom Office sa na obdobie zatvorenia študovne dočasne presunuli do verejných 
priestorov.  

Študov ňa 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. 1 588 používateľov si požičalo 4 968 dokumentov. Z mikro-
grafických 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 739 elektronických žiadaniek na kópie z mikrofilmov.   

V študovni elektronických dokumentov  je záujemcom k dispozícii 36 voľne  
prístupných počítačov s pripojením na internet s možnosťou využívania licenco-
vaných bibliografických a plnotextových elektronických prameňov, voľne dostupných 
databáz, ako aj skúšobných prístupov do rôznych databáz. Pre čitateľov  sú  k dispo-
zícii  aj  elektronické  dokumenty  –  CD-ROM-y a DVD, spolu 4 415 k. j., ktoré 
knižnica získava ako povinné výtlačky, dary, prípadne výmenou či kúpou. Do fondu  
pribudlo  927 elektronických  dokumentov.  Študovňu  v  roku 2009  navštívilo 21 574 
čitateľov, ktorí si požičali z príručného fondu 1 291 dokumentov. Pracovníci študovne 
počas celého roka posielali na čitateľom určenú e-mailovú adresu hypertextový link 
na server, aktívny 7 dní.   

V študovni sa nainštalovali čítacie zariadenia  čipových kariet, ktoré sa pripojili 
ku každému počítaču a od októbra 2009 je v študovni aktívny autentifikačný systém. 

V študovni zvukovoobrazových  dokumentov  je vystavených 3 169 titulov. 
Do fondu pribudlo 342 audiovizuálnych dokumentov V roku 2009 navštívilo študovňu 
2 259 čitateľov, ktorí si požičali 2 486 titulov.  
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Už po tretí  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 
(bývalej reštaurácie) boli k dispozícii 4 stolíky a 
pracovný stôl pre skupinové štúdium. Inštalovala 
sa tu medzinárodná výstava študentských prác 
na tému tolerancia.  Priestor reštaurácie – letnej 
čitárne slúžil ako spoločenská miestnosť aj počas 
medzinárodných konferencií, ktorých organizáto-
rom bola UKB alebo ktoré sa konali v priestoroch 
knižnice.  

V jesenných mesiacoch sa zrealizovala 
plánovaná rekonštrukcia tohto priestoru. Nainšta-
lovala sa špeciálna stena slúžiaca na výstavné 
účely, najmä na propagáciu knižnice a knižnično-
informačných služieb.  

Hudobný kabinet je špecializovaným 
pracoviskom zameraným na získavanie, spraco-

vávanie, archivovanie a sprístupňovanie hudobných dokumentov formou prezenč-
ných výpožičiek. Zároveň poskytuje bibliograficko-informačné a referenčné služby 
z oblasti hudobnej vedy. K dispozícii priamo v kabinete je vyše 1 300 knižných 
publikácií vo voľnom výbere študovne, výberovo 300 študijných partitúr hudobných 
diel, hudobné periodiká a cca 23 000 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. 

Všetky dokumenty sú čitateľom buď voľne prístupné priamo v študovni alebo 
na základe žiadaniek sprístupňované pracovníkmi zo skladu zvukových dokumentov.  

Hudobný kabinet v roku 2009 navštívilo 1 346 čitateľov, ktorí si prezenčne 
vypožičali 3 426 dokumentov: zvukové, zvukovoobrazové, partitúry hudobných diel, 
muzikologickú literatúru. 

 Zamestnanci poskytovali priebežne konzultačné a bibliograficko-informačné 
služby, a to jednak pri osobnej návšteve kabinetu, elektronicky (e-mailom), tele-
fonicky a písomným stykom. 

Kabinet rukopisov, starých a vzácnych tla čí navštívili odborníci zo Slo-
vinska, Bulharska, Poľska, Maďarska, Turecka. (Pozri kap. 8.8.)  

Kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí bol v roku 2009 zabezpečený 
novým meracím prístrojom teploty a vlhkosti, pomôckami na inštaláciu historických 
dokumentov na výstavách: fóliou neprepúšťajúcou škodlivé svetelné žiarenie 
a pásmi, zabezpečujúcimi vystavené otvorené knihy šetrným spôsobom. Vyriešilo sa 
osvetlenie študovne kabinetu, nákupom lámp, prečalúnený bol historický sedací 
nábytok.  

 Kabinet navštívilo 623 čitateľov a prezenčne si požičalo 877 dokumentov. 

Stredisko UNESCO  zabezpečovalo spracovávanie, uchovávanie a sprístup-
ňovanie fondov UNESCO a OSN, vrátane databáz UNESCO na CD ROM, ako aj 
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konzultačné a reprografické služby. Študovňu UNESCO navštívilo v roku 2009 310 
čitateľov, ktorým sa poskytlo 638 výpožičiek. 

Depozitná knižnica NATO   sa špecializuje na literatúru z oblasti medziná-
rodných vzťahov,  obrany a bezpečnosti s dôrazom na Organizáciu severoatlantickej 
zmluvy a transatlantické vzťahy. Návštevníci mali v študovni na Klariskej ulici 
sprístupnené depozitné výtlačky publikácií NATO, monografie, periodiká, elektro-
nické a audiovizuálne dokumenty z produkcie domácich a zahraničných vydavateľov. 
Vyčlenený priestor mali aj novinky z produkcie Ministerstva obrany SR a Vojenského 
historického ústavu. Knižnično-informačné služby pracoviska využilo v priebehu roka 
548 používateľov, ktorí si prezenčne požičali 2466 dokumentov. Návštevníci so 
záujmom využívali aj  ponuku špecializovaných elektronických  dokumentov. 

 

Medziknižni čná výpoži čná služba a medzinárodná medziknižni čná 
výpoži čná služba  

Oddelenie MVS navštívilo v roku 2009 1 963 registrovaných používateľov 
UKB. Pokračovalo sa v registrácii 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 zásadne len 
elektronicky.  

Od mája 2009 oddelenie MVS prešlo na správu elektronických žiadaniek 
prostredníctvom nového nástroja – aplikácie WEB-Jet. Aj v roku 2009 sa pokračovalo 
v rutinnej prevádzke elektronického dodávania dokumentov EDO. Je potrebné 
uviesť, že aj po piatich rokoch od spustenia systému MyBib-edoc pre elektronické 
dodávanie naskenovaných dokumentov, je UKB stále jedinou slovenskou knižnicou, 
ktorá dodáva v rámci MVS kópie dokumentov prioritne v naskenovanej podobe 
elektronickou formou. Slovenské knižnice si nezvykli využívať túto službu napriek 
výrazným zmenám v poplatkoch za túto službu.  

Oddelenie medziknižničnej výpožičnej služby naďalej hľadalo nové možnosti 
foriem práce a kooperácie so slovenskými a zahraničnými inštitúciami. Pracovníci 
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. V júni sa 
zúčastnili na výročnom 10. zasadnutí Národnej komisie pre služby. Najväčší prílev 
nových informácií z oblasti medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby 
priniesla účasť na celosvetovej konferencii ILDS v Hannoveri. Jedenáste celosvetové 
zasadnutie informačných pracovníkov a odborníkov v tejto oblasti prinieslo pre UKB 
nielen potvrdenie  a vízie budúceho vývoja tejto špecifickej vetvy knihovníckej práce, 
ale bolo aj bohatým zdrojom pre získanie nových užitočných zahraničných kontaktov.  

Príprava celoslovenského seminára, ktorý má slovenskej knihovníckej obci 
predstaviť nové a stále sa rozširujúce služby OCLC – americkej knihovníckej 
organizácie s viac ako 60-ročnou históriou, sa rozbehla v lete roku 2009 s prvým 
navrhovaným termínom konania v novembri 2009. Načasovanie akcie sa presunulo 
na marec 2010, avšak prípravy v zmysle propagácie akcie, snaha o vzbudenie 
záujmu o pripravované podujatie, boli celoročnými úlohami.  
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V rámci prechodu na euro a zjednodušenia fakturácie dodávania naske-
novaných dokumentov z  fondov UKB, sa v roku 2009 už rutinne využíval protokol na 
zápis objednávok na skenovanie pre knižnice a organizácie v elektronickej podobe.  

Oddelenie MVS sa intenzívne venovalo aj zmenám v elektronickom dodávaní 
dokumentov z Českej republiky po zrušení doterajších zmlúv s Národní knihovnou 
ČR v Prahe a Virtuální polytechnickou knihovnou. Zároveň sa pracovalo na 
možnostiach získania nových kont na dodávanie dokumentov zo zahraničia, najmä 
pre dokumenty frankofónnej proveniencie s čo najvýhodnejšími podmienkami. 
Pracovníci oddelenia sa venovali aj vypracovaniu a spísaniu doterajších skúseností 
a pripomienok k práci so systémom MyBiB-edoc, ktoré by mali priniesť po ich 
zapracovaní zlepšenie celkového workflow pre kolegov v knižnici, najmä z oddelenia 
digitalizácie.  

V rámci webovej stránky UKB oddelenie MVS budovalo vlastnú  sekciu, ktorá 
sa  pravidelne dopĺňala a aktualizovala. Jej prostredníctvom, oddelenie mohlo 
poskytovať všetky potrebné informácie svojim používateľom – registrovaným 
čitateľom UKB ako aj partnerským knižniciam v SR a v zahraničí v slovenskom 
a anglickom jazyku.  

Riešil sa rad úloh a problémov spojených s organizáciou, financovaním 
a zásadami fungovania medzinárodnej MVS v Slovenskej republike.  

  
Referenčné a poradenské služby  

 Referenčné a poradenské služby  poskytujú konzultanti. Okrem informácií 
o knižnici a jej službách  radia čitateľom ako vyhľadávať dokumenty z elektronických 
katalógov a klasických lístkových katalógov. Na termináloch v čitateľských kataló-
goch je prístupný aj  internet, ktorý využívajú čitatelia predovšetkým na vstup do 
portálov, súborných katalógov a katalógov iných knižníc. Konzultanti spolu s čitateľmi 
veľmi pozitívne hodnotia aplikáciu Metalib-u s SFX technológiou a vzdialený prístup. 
Konzultačná služba okrem pomoci pri vyhľadávaní literatúry v elekronických, 
digitalizovaných a klasických katalógoch UKB, stále viacej usmerňuje čitateľov na 
licencované zdroje,  využitie portálov a metavyhľadávačov v UKB, Ústrednej knižnici 
SAV alebo využitie českej Jednotnej informačnej brány.   

Prvý kontakt zabezpečuje knižnica pri informačnom pulte. Službu mali počas 
celého roka konzultanti z čitateľských katalógov, v poobedňajších hodinách 
a v sobotu vedúci oddelení.  

Čitatelia majú priamy kontakt so zamestnancami knižnice aj pri pultoch 
v rámci voľných výberov, pri pultoch určených na prezenčné a absenčné 
požičiavanie dokumentov, v študovniach a v kabinetoch. Čitateľom bolo poskytnutých 
veľké množstvo 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 počas týchto praktických 
hodín oboznamovali s dokumentami, ktoré má knižnica vo svojom fonde, kde sa dajú 
získať informácie, ako sa dajú dokumenty objednať, kde sa nachádzajú jednotlivé 
pracoviská a aké služby poskytujú. Vzhľadom na to, že knižnica prešla rozsiahlou 
rekonštrukciou a má aj nové technológie, je naďalej  zaujímavá aj pre odbornú, 
knihovnícku verejnosť. Účastníkom odborných podujatí, na ktorých sa podieľa 
knižnica, bola vždy ponúknutá aj možnosť prehliadky knižnice s odborným 
sprievodom. Uskutočnilo sa viac ako 10 prehliadok zahraničných návštevníkov, napr. 
prehliadka knižnice pre účastníkov medzinárodnej konferencie ELAG, medzinárodnej 
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konferencie Digitálne zbierky prameňov alebo zasadnutia IFLA. Knižnicu navštívila aj 
skupina fínskych pedagógov a knihovníci – účastníci ďalšieho vzdelávania 
knihovníkov bez odborného knihovníckeho vzdelania. Tradičné sú exkurzie väčších, 
či menších skupín poslucháčov univerzít, stredných škôl, knihovníkov, informačných 
a kultúrnych pracovníkov. Exkurziu po knižnici s podrobným výkladom o umiestnení 
pracovísk, ich zameraní a niektorých pracovných postupov  absolvuje každý nový 
zamestnanec knižnice. Pre verejnosť ich organizuje v spolupráci s konzultantmi aj 
Spoločnosť priateľov UKB.  

Referenčné služby zabezpečujú popri konzultantoch v čitateľských kataló-
goch aj konzultanti vo všeobecnej študovni.  

Pracovníci všeobecnej študovne a oddelenia konzultačných služieb odpove-
dajú aj na e-mailové otázky a na otázky, ktoré návštevníci webových stránok UKB 
adresujú prostredníctvom služby Pýtajte sa knižnice.    

Referenčné a odborné konzultácie poskytujú aj zahraničné knižnice a ďalšie 
špecializované pracoviská. 

 
Informa čné služby 

 Pri príležitosti 90. výročia založenia knižnice a nového webového sídla 
knižnice sa  aktualizovali všetky informácie uvedené na webovej stránke ako aj 31   
typov inštruktážnych letákov. Letáky sú čitateľom k dispozícii na určených miestach, 
a to: vo vstupnej hale knižnice, pri informačnom pulte, pri výpožičných miestach 
a v jednotlivých študovniach.   

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, 21 staníc v čitateľských 
katalógoch a počítače v priestoroch Britského centra, INFO USA, Rakúskej knižnice 
a Centra ruských štúdií. Vstup do katalógov UKB a do digitálnych zbierok zabez-
pečujú ďalšie počítače umiestnené v čitateľských priestoroch. 

 
Reprografické služby 

Od apríla 2009  došlo v knižnici k výmene kopírovacích strojov, ktoré patria 
firme EURODEAL a UKB ich má v prenájme a údržbe. Z tohto dôvodu došlo 
i k zmene ceny kópie a následne i celkovému zníženiu počtu vyhotovených kópií. 

 Pracovníčky oddelenia reprografických služieb vyhotovujú prevažne kópie pre 
potreby knižnice, starajú sa o údržbu a bezproblémový chod všetkých stro-
jov, dohliadajú na čitateľov knižnice a zaúčajú ich do používania samoobslužných 
strojov. Podľa požiadaviek zamestnancov knižnice finalizujú vytlačené materiály do 
knižnej podoby vyhotovením jednoduchej väzby, resp. jednotlivé oznamovacie kópie 
zalejú do fólie. 

Do pokladne UKB sa odviedlo 9 928,42,- €. 

Po zavedení centrálnej pokladne pracovníčky tohto oddelenia už nepracujú 
s hotovosťou a kópie pre čitateľov knižnice vyhotovujú len s použitím ich karty 
s dostatočným kreditom alebo po zaplatení príslušnej sumy v pokladni UKB. 

  



31 
 

Kopírovacie práce a služby v UKB v roku 2009 
 

Kopírovacie práce a služby Strany Rok 2009 

Počet listov A4 pre UKB strany 65 143 

Počet listov A4 pre čitate ľov 
s obsluhou strany 39 161 

Počet listov A4 , samoobslužné 
kopírky strany 100 663 

Kópie z dokumentov UKB   
vlastnými prístrojmi strany 60 400 

 

Na tlačiarenskom stroji sa vyhotovilo 77 766 ks listov A4, boli to publikácie 
edičného plánu, knižničný poriadok, cenník a iné interné materiály. 

Reprografické služby poskytovalo aj oddelenie multimediálnych dokumentov. 
V roku 2009 sa len v obmedzenej miere využívalo zariadenie na tlač papierových 
kópií z mikrofilmov, ktoré patrí oddeleniu. 739 objednávok na kópie sa vytlačili na 
skenovacej linke v rámci služby ESO. Klasické papierové žiadanky na kópie 
z mikrofilmov boli úplne nahradené elektronickou žiadankou, ktorá je vystavená na 
internetovej stránke knižnice. 

Tlačené výstupy z internetu a z prác v programoch Office si mohli čitatelia 
v PC študovni vytlačiť za poplatok. Spolu sa vytlačilo 3 634 strán. Po sprevádzkovaní 
sieťových zariadení si čitatelia tlačia dokumenty na samoobslužných zariadeniach. 

Čitatelia, ktorí si chcú nasnímať dokumenty vlastnými prístrojmi predložia 
žiadosť. Takto si čitatelia odfotili spolu 60 198 strán z 339 kníh a 565 periodík.   

Reprografické služby poskytovalo aj stredisko UNESCO, depozitná knižnica 
NATO, hudobný kabinet a kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí. 

 

 

Knižni čné fondy a ich dopl ňovanie 
 

 
Doplňovanie knižničných fondov sa dlhodobo uskutočňuje v kontinuite 

s napĺňaním zásad doplňovania knižničných fondov, zohľadňujúc základnú profiláciu 
knižnice a finančný rozpočet.  

V kalendárnom roku 2009 bolo na doplňovanie knižničného fondu vyčlene-
ných 165 970 € a grantom na nákup informačných zdrojov bolo pridelených 99 311 €. 
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.   

Ďalšie zdroje na doplnenie knižničného fondu boli získané 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 zakúpených 110 titulov kníh zodpovedajúcich zmluve v hodnote 1 500 €. Tento 
prírastok je k dispozícii v Britskom centre v UKB. 

Výrazným prínosom obohatenia knižničného fondu bolo získanie finančných 
prostriedkov z grantu Všeobecnej úverovej banky, ktorá poskytla na doplnenie 
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knižničného fondu 12 000 €. Realizovali sme nákup deziderát z oblasti príručkovej 
a encyklopedickej literatúry, ktorý je významným zvýšením informačného potenciálu 
knižnice a najmä titulov muzikologickej literatúry, ktorá bola dlhodobo v našom fonde 
nedostatočne saturovaná. Doplnili sa tituly z aplikovaných prírodných vied, veľká 
encyklopédia matematiky ale aj tituly z histórie logiky. Ich informačný dosah je 
zásadný pre vedeckú komunitu na Slovensku. 

České knihy dopĺňame nielen z nášho rozpočtu, ale v rámci prezentácie 
kultúrnych aktivít v zahraničí sa štvrtým rokom realizoval projekt Česká knižnica 
v UKB a Slovenská knižnica v Národní knihovně České republiky, v rámci ktorého 
boli vyčlenené MK SR finančné prostriedky v sume 18 000,- €  a MK ČR recipročne 
400 000,- Kč, za ktoré bolo zakúpených pre náš fond 1 079 českých kníh hudobných 
dokumentov a filmov.  

Prírastok kníh je 21 069 knižných jednotiek (bez depozitu UNESCO a NATO) 
čo je takmer o 10 % viac ako v predchádzajúcom roku.  

Najväčší podiel, aj ročný nárast prírastku kníh mal opäť povinný výtlačok 
získavaný podľa zákona č. 535/2003 Z. z., činil z celkového prírastku kníh 70,9%. 
Urgovali sme 858 titulov u 430 vydavateľov s 98 % úspešnosťou. Vydané tituly treba 
urgovať opakovane u tých istých vydavateľov, aj keď sa neúspešnosť znížila, stále 
máme ešte nevymožiteľné urgencie, pričom dôvody sú rovnaké ako v predchá-
dzajúcom období.    

Dary predstavujú v tomto období 13,3 % podiel. Štandardne sú získavané od 
domácich a zahraničných darcov, jednotlivcov, ale najmä inštitúcií a nadácií. Najmä 
pri inštitúciách a nadáciách by sme ocenili ústretovosť darcov v možnosti zasiahnuť 
do výberu a profilu získaných dokumentov, čím by sme mohli zabezpečiť kvalitný 
výber zodpovedajúci dlhodobého budovaniu fondu v zmysle stanovených pravidiel. 

Zakúpeniu 3 062 kníh slovenskej, českej a inej zahraničnej proveniencie 
predchádzalo spracovanie a vyhľadávanie ponúk vydavateľstiev a následne odborný 
výber k realizácii kúpy. Oproti minulému roku, keď bolo viac ako polovica kúpených 
kníh slovenských vyrovnane sú teraz slovenské a zahraničné knihy cca 41% 
z prírastku zakúpených kníh. Slovenské knihy tradične vyberá akvizičná komisia 
s knihou v ruke,  čo nám umožňuje precíznejší a úplnejší výber, pri nákupe literatúry 
zo zahraničných vydavateľstiev dbáme o vyváženosť doplňovania prírodovedných 
a humanitných odborov ako aj monografických a encyklopedických publikácií. Zo 
zahraničných titulov možno citovať napr. International Encyclopedia of Human 
Geography, Encyclopedia of Coplexity and Systems Science, ale i Ecyclopedia of 
Electrochemistry, či Encyclopedia of Cognitive Science a ďalšie hodnotné knihy 
z oblasti biológie, mikrobiológie, matematiky, fyziky, psychológie, sociológie, 
politológie, mytológie i medicíny. Tieto knihy zásadne zvyšujú informačnú akceleráciu 
poskytovania informácií v uvedených oblastiach. 

UKB pokračovala v spolupráci s výmennými partnermi a snažila sa o za-
chovanie reciprocity pri jednotlivých knižniciach. V roku 2009 spolupracovala aktívne 
so 119 výmennými knižnicami. Väčšinu fondov v rámci výmeny tvorili periodické 
publikácie. V roku 2009 sme získavali 172 periodických publikácií od 78 výmenných 
partnerov, my sme zasielali 37 titulov periodík 71 výmenným partnerom. Mono-
grafické publikácie sme získavali na základe výberu z ponukových listov, alebo išlo 
o pokračovanie zasielania monografických edícií.  

V rámci budovania fondu elektronických prameňov zvolila UKB prístup 
jedinečnosti týkajúci sa výskytu prameňov na Slovensku a v Čechách, a to vzhľadom 



33 
 

na projekt SNK Informácie pre inovácie a na vytvorenie Národného informačného 
centra v rámci CVTI SR a jednotného financovania nákupu konzorciálnych databáz 
pre akademické knižnice. UKB sa z celého balíka týka len obnova konzorcia Web of 
Knowledge a Springer. 

Ostatné databázy sú financované zo zdrojov UKB. Bolo možné obnoviť 
licencie na všetky databázy, t.z. Library Press Display, ASPI, Ulrichsweb.com, Portal 
ISSN a ISSN Z39.50 a tiež na agregátorskú databázu ProQuest Central. Tiež 
pokračujeme v licencovaní databázy C.E.E.O.L. a po jednorazovom nákupe dvoch 
titulov z kolekcie  vydavateľstva de Gruyter a K.G. Saur, „Deutsche Geschichte im 
20. Jahrhundert Online“ („Nationalsozialismus, Holocaust, Widerstand und Exil 1933 
– 1945“, „Tagesrapporte der Gestapoleitstelle Wien 1938 – 1945“) boli na rok 2010 
zaplatené servisné poplatky. UKB pokračuje v nákupe zdrojových dát slovenských 
denníkov za rok 2010. 

Novou akvizícou je databáza „Český biografický archiv a Slovenský bio-
grafický archív online“, ktoré UKB získala formou trvalého jednorazového nákupu. 

Na všetky uvedené databázy je možné poskytovať vzdialený prístup. Použí-
vateľ UKB sa tak do uvedených elektronických prameňov dostane po zadaní 
používateľského mena a hesla aj mimo priestorov UKB.  

     Do fondov oddelenia multimediálnych dokumentov pribudlo 927 elektro-
nických dokumentov (z toho ako povinný výtlačok získala knižnica 924, darom 3), 
a 342 audiovizuálnych dokumentov (z toho ako povinný výtlačok 196, kúpou 75, 
darom 71 audiovizuálnych dokumentov). 

Do fondu hudobného kabinetu sa získalo spolu 1 292 k. j., z toho povinným 
výtlačkom 296 k. j., 775 k. j. kúpou a darom 221 k. j. 

Do fondu UKB sme získali 3 099 titulov periodík, čo predstavuje 5 203 
jednotlivých exemplárov periodík. Slovenské periodiká tvoria 2 429 titulov, české 301 
a zahraničné 369 (bez depozitov OSN, UNESCO a NATO).  

Na nedodané povinné výtlačky zamestnanci oddelenia periodík uplatnili 893 
písomných, e-mailových a telefonických  reklamácií  na 1 746 čísiel. Úspešnosť 
reklamovania je necelých 57%. Kúpu nedodaných periodík  reklamovali telefonicky, 
e-mailom a prostredníctvom siete EBSCONET (57 čísiel). Zaslali 9 e-mailových 
reklamácií na 49 čísiel.  

V rámci akvizície pracovníci zrealizovali 10 objednávok na nákup periodík 
a ďalších 20 objednávok na väzbu periodík. Odkontrolovali 90 faktúr súvisiacich 
s kúpou a väzbou periodík a postúpili ich na preplatenie ekonomickému úseku. 
S prechodom Slovenskej republiky na novú menu euro zaznamenali u niektorých 
odborných českých periodík prudké zvýšenie cien na rok 2009. Väčšinu 
predplatených periodík sme doplatili, ale pristúpilo sa i k odhláseniu niektorých titulov 
pre ich neúmerné cenové zvýšenie. Tieto periodiká sú dostupné v elektronickej 
forme.  

V rámci doplňovania získalo stredisko UNESCO 391 kníh, 138 periodík 
a 1 400 špeciálnych dokumetov. Depozitná knižnica NATO nadobudla 56 kníh a 49 
periodík. 

 
Spracovanie fondov 

Pracovníci oddelenia mennej katalogizácie menne spracovali 11 943  popis-
ných. jednotiek prírastkov fondu monografickej literatúry. Počas roku 2009 zaškolili tri 
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nové pracovníčky oddelenia v oblasti menného spracovania literatúry, podľa prijatých 
pravidiel vo formáte MARC21 do systému Virtua. 

V roku 2009 bolo v oddelení vecnej katalogizácie spracovaných 12 377 kníh. 
Nárast spracovaných kníh v porovnaní s rokom 2008 predstavuje 1 897 titulov. Vyko-
naná bola redakcia cca 200 bibliografických záznamov a predmetových hesiel. 
Absentuje možnosť priebežne systematicky kontrolovať vecné spracovanie.  

V oddelení multimediálnych dokumentov sa menne a vecne skatalogizovalo 
342 audiovizuálnych dokumentov a elektronických dokumentov. 

V rámci starostlivosti o čitateľské lístkové katalógy konzultanti priebežne robili 
redakciu čitateľských katalógov, spolu 75 415 záznamov, dopĺňali katalógy o nové 
rozraďovače a opravovali reklamované záznamy. V lístkových katalógoch sa robili 
záznamy o strate (188 záznamov). Všetky čitateľské katalógy, vrátane katalógu 
periodík, sa počas obmedzenej prevádzky čistili a drevo sa ošetrilo.  

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.  

Priebežne sa dopĺňali knižničné jednotky, exempláre, holdingy a čiarové kódy 
dokumentov požičiavaných absenčne a prezenčne.  

V rámci modulu rýchla katalogizácia sa pripísala jednotka, doplnil čiarový kód 
– 4 534 knižničných jednotiek alebo sa dokument skatalogizoval v rámci modulu  
rýchlej katalogizácie – 4 617 knižničných jednotiek. 

Pracovníčky hudobného kabinetu spracovali komplexne 1 233 dokumentov. 
Všetky dokumenty boli po adjustácii opatrené ochrannými elektronickými etiketami. 

V informačnom a dokumentačnom stredisku UNESCO bolo menne a vecne 
spracovaných 164 kníh a 69 menne spracovaných periodík.  

V depozitnej knižnici NATO bolo menne a vecne spracovaných 56 exemplá-
rov depozitu NATO, vrátane audiovizuálnych dokumentov, ktoré sa sprístupňovali 
v študovni pracoviska. Popri depozitných dokumentoch bolo akvizične získaných 114 
titulov publikácií povinným výtlačkom, zahraničnou kúpou alebo domácim a 
zahraničným darom, ktorým sa prideľovala druhá signatúra. 

V roku 2009 zamestnanci oddelenia periodík pristúpili k mimoriadnej úlohe, 
postupne dopĺňali v holdingových záznamoch všetky údaje do správnej podoby. 
Počas roka skompetovali 7 227 k. j. periodík a sprírastkovali 9 200 k.j.  

Do zoznamu CD a DVD zaevidovali 748 titulov (čo predstavuje 1 508 exem-
plárov). Pristúpili  aj k postupnému spracovávaniu  pravidelných  titulov e-periodík na 
CD nosičoch do systému Virtua. Dnes je už možné vyhľadávať aj časť záznamov zo 
zoznamu CD a DVD nosičov s doplnenými holdingovými údajmi v online katalógu 
UKB. Pri retrospektívnom doplňovaní overili 20 ponukových zoznamov, z ktorých 
objednali 226 k. j., ktoré postupne spracovali. 

Zo súborného katalógu periodík prebrali 665 bg. záznamov. V báze UKB  
upravili 1 864 bg. záznamov a udelili 627 nových signatúr. Do miestneho katalógu 
v oddelení periodík založili 627 záznamov, vytvorili 1 936 nových holdingových  
záznamov a upravených bolo 17 888 holdingových záznamov. 

Začala sa budovať báza dodávateľov v systéme Virtua, do bázy vložili 
základné údaje o 28 dodávateľoch periodík, ktorí dodávajú periodiká prostredníctvom 
kúpy. ID dodávateľa, ako aj údaje o faktúrach a ďalšie potrebné údaje sa doplnili do 
všetkých holdingových záznamov k periodikám, ktoré sú získavané kúpou. Po 
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doplnení údajov je možné vyselektovať všetky nedodané periodiká od každého 
dodávateľa. Uľahčuje to prácu pri hromadnom reklamovaní. 

V klasických lístkových menných katalógoch periodík bola urobená 1 hĺbková 
redakcia a odpísaných bolo 11 signatúr. 

Periodiká, ktoré sa vrátili z väzby a všetky sprírastkované ročenky, boli pred 
odovzdaním do knižničných skladov opatrené čiarovým kódom, overená bola 
správnosť vyzlátených údajov a podľa potreby zmenený status.  

 

 
Uchovávanie a ochrana fondov 

 
 
Hlavnou činnosťou odboru ochrany dokumentov  je ochrana a záchrana 

knižničného fondu v papierovej podobe a tým jeho následné sprístupnenie širokej 
verejnosti. 

 Projekt ochrany spočíva v šetrnom kopírovaní novodobých dokumentov. Táto 
činnosť sa zabezpečuje v oddelení reprografických služieb. 

 Projekt záchrany sa realizuje na čiastočne poškodených dokumentoch. 
Novodobé knižné jednotky sa preväzujú a periodická tlač sa zväzuje v oddelení 
knižnej väzby. Vzácne tlače sa reštaurujú a konzervujú v oddelení reštaurovania. 

 Pri záchrane knihy je dôležitý prieskum jej fyzického stavu, analýza 
závažnosti poškodenia, určenie príčiny poškodenia a následná eliminácia výberom 
vhodnej metódy a ďalším reštaurátorským zásahom. 

 
Prevádzka knižni čných skladov 

Oddelenie knižničných skladov priebežne zabezpečovalo rutinnú prevádzku 
knižničných skladov. Úlohy sa plnili s nenaplneným personálnym stavom. Priebežne 
sa zakladali vrátené dokumenty, do fondu sa založilo 31 964 k. j. nových prírastkov. 
Pravidelne sa vybavovali žiadanky a zakladali vrátené dokumenty a nové prírastky 
v dislokovaných skladoch. Popri výpožičkách, vykazovaných odbore knižničných slu-
žieb, bolo vybavených 1 197 služobných výpožičiek. Okrem bežných činností pracov-
níci oddelenia robili priebežnú poriadkovú kontrolu knižničných fondov (12 364 b.m), 
pri ktorej bolo presunutých 639 b. m fondu novín. 

Priebežne sa zaznačovali zmeny statusov nových prírastkov monografií a pe-
riodík  prijatých  do  skladov zo spracovateľskej linky (28 320 k. j.). Preverilo sa 5 768 
lístkov evidencie prezenčných a služobných výpožičiek založených v knižničných 
skladoch.     

Pracovníci oddelenia denne vykonávali dozor pri upratovaní knižničných 
skladov a podľa potreby aj  pri remeselných prácach v knižničných skladoch.  

V sklade kabinetu rukopisov, starých a vzácnych tlačí sa pravidelne sledovali 
klimatické parametre, regulácia klímy, údržba  čističky vzduchu, odvlhčovača, 
a vetranie. Uskutočňovala sa hygienická očista skladov – 195 b. m (vysávanie kníh, 
dezinfekcia políc). Na ochranu historických väzieb tlačí 16. storočia bolo vyhoto-
vených a umiestnených 56 na mieru pripravených kartónov. V rámci skladov 
kabinetu sa premiestnilo 4 775 kníh. 
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Vykonávala sa evidencia, a to: vedenie miestneho zoznamu fondov v kabi-
nete, vyhotovenie príručnej kartotéky judaík deponovaných v kabinete, vyhotovenie 
cca 150 ks popisov rukopisov na doplnenie kartotéky.                                               

 
Revízia a vyra ďovanie knižni čných fondov  

          Oddelenie revízie fondov pokračovalo: 

-   v priebežnej revízii knižničných fondov podľa miestneho zoznamu. Vo 
fondoch 22D, SD a 30 D bolo zrevidovaných celkom 139 479 k .j., z toho 
pri revízii chýbalo na mieste 5 414 k .j. Pri super revízii chýbajúcich k. j. 
z fondov 22A, 22B, 30B, SB a SC bolo preverených 5 411 k. j., z toho bolo 
nájdených 1 233 k. j., 

-   v priebežnej kontrole neúplných sprievodiek. Pri 2. super revízii chýbajú-
cich k. j. z neúplných sprievodiek za rok 2007 bolo overených 229 k .j., 
z toho sa na mieste našlo 192 k. j., nezvestných zostáva 37 k. j. Pri tretej 
super revízii sprievodiek za roky 2005 – 2007  bolo overených 41 k. j., 
z toho sa našlo 32 k. j., nezvestných zostáva 9 k. j. Pri overovaní  sprie-
vodiek za rok 2008 bolo z  274 chýbajúcich k. j. nájdených na mieste 103 
k. j., nezvestných zostáva 171 k. j., 

-   v redakcii miestneho zoznamu, preverovali a opravovali sa chybné 
evidenčné údaje (signatúry, prírastkové čísla), opravovali a dopĺňali sa  
údaje o exemplároch v báze UKB, preverovali sa chýbajúce k. j. Do 
lístkového miestneho zoznamu bolo pripísaných 1 209 k. j. periodík. Vo 
vydaniach na voľných listoch bolo v 18 tituloch doložených alebo vyme-
nených 4 095 listov aktualizácií. V skladoch bolo do príslušných zväzkov 
doložených 62 dodatočne dodaných  čísiel periodík. 

Pracovníci oddelenia revízie preverovali a odpisovali nahlásené čitateľské 
straty. Overili v sklade a odpísali z miestneho zoznamu 391 k. j. čitateľských strát 
(263 k. j. s náhradou a 128 bez náhrad), preverili na duplicitu knihy, nájdené pri 
revízii, ktoré boli v minulosti odpísané ako revízne alebo čitateľské straty; z nich  
vybrali a na nové spracovanie v útvare rýchlej katalogizácie odsunuli ako revízne 
náhrady 117 k. j.  

V letnom období, najmä počas uzavretia automatizovaného knižničného 
systému Virtua uskutočnili pracovníci odboru knižničných služieb poriadkovú kontrolu 
alebo revíziu všetkých fondov v príručných knižniciach spojenú s dôkladnou očistou 
fondov a regálov.  

Väzba a preväzba 

Zamestnanci oddelenia knižnej väzby  preväzujú všetky novšie poškodené 
dokumenty, viažu sa periodické tlače do knižnej podoby, doskujú sa noviny, 
spracúvajú sa tu tlačené materiály do knižnej podoby a vyhotovujú sa tu všetky druhy 
kartonážnych výrobkov podľa požiadaviek oddelení knižnice. 

Väzba v roku 2009 

brožovaná 712 ks 

tvrdá 3 485 ks 

doskovaná 611 ks 

Spolu: 4 808 ks 
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Kartonážnych výrobkov, prevažne škatúľ, sa vyrobilo – 118 ks. 

            V minulom roku bolo toto oddelenie vybavené dvoma novými strojmi:  
lepiacim poloautomatickým strojom – očakávame zvýšenie kvality lepených väzieb, 
preto, že do stroja používame nové lepidlo a taktiež zdrsňovanie lepenej plochy je 
strojové a fóliovacím strojom, ktorým budeme finalizovať väzby tlačených materiálov, 
čím získame ich vyššiu životnosť a elegantnejší dizajn. 

Oddelenie periodík odoslalo do väzby 7 046 k. j., pričom externe sa dalo 
zviazať 4 504 k. j. a do oddelenia knižnej väzby bolo odovzdaných  2 542 k. j. 
Z väzby sa vrátilo 7 327 k. j. a spolu s neviazanými periodikami a ročenkami do skla-
dov UKB bolo odovzdaných 9 514 k. j. 

Na opravu a preväzbu bolo odovzdaných zo knižničných skladov 1 492  
poškodených k. j. 

Z odboru knižničných služieb bolo o väzby odovzdaných 1 700 ročníkov. 

Zamestnanci hudobného kabinetu realizovali pravidelnú kontrolu a údržbu 
fondu kníh, zvukových dokumentov a hudobnín ako aj kompletizáciu hudobných 
periodík a odsun ročníkov do väzby.  

 
Konzervovanie a reštaurovanie      

Hlavnou činnosťou zamestnancov oddelenia reštaurovania je reštaurovanie 
a konzervovanie vzácnych tlačí. Ďalej sa tu spracúvajú všetky knihy, ktoré sú 
poškodené plesňami, alebo inými mikroorganizmami, alebo sú poškodené vodou pri 
haváriách. Tento rok zamestnanci zreštaurovali viac ako 50 ks takto poškodených 
kníh z bežných fondov UKB. Ďalšiu spoluprácu rozvinuli s oddelením digitalizácie. 
Pripravili materiály na skenovanie, ošetrili ich, očistili, podľa potreby vyrovnávali listy 
a následne reštaurovali knižný blok i väzbu. Takto spracovali 57 ks knižných jedno-
tiek. 

Zamestnanci spolupracujú s partnerskými organizáciami, zúčastňujú sa 
seminárov, kde prezentujú výsledky svojej práce vo forme prednášok a postrov, 
poskytujú konzultácie pre verejnosť i pri exkurziách vysokoškolským a stredo-
školským študentom. 

Pri  90.výročí knižnice pripravili výstavu reštaurovaných dokumentov. 

V roku 2009 komplexne zreštaurovali a zakonzervovali 210 ks historických 
dokumentov, z toho 64 ks vzácnych tlačí zo 16. a 17. storočia a 146 ks zo 17. až 19. 
storočia, ktoré boli vo vzácnych väzbách, alebo boli ináč poškodené. 

Kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí pripravil pre reštaurátorské dielne  
na reštaurovanie 44 k. j. a prevzal po reštaurovaní 43 k. j. 

Na odborné ošetrenie bolo zo skladov odovzdaných 177 zväzkov.  
 
Digitalizácia 

Odbor digitalizácie zabezpečuje komplexné digitalizačné služby a zastrešuje 
domáce a zahraničné digitalizačné projekty, koordinuje domácu a medzinárodnú 
spoluprácu v oblasti digitalizácie a výmeny digitalizovaných knižničných doku-
mentov. Pripravuje a realizuje koncepcie rozvoja digitalizácie a zabezpečuje riešenie 
úloh v súvislosti so sprístupnením a archiváciou digitalizovaného kultúrneho 
dedičstva. Poskytuje poradenské, konzultačné a informačné služby v danej oblasti. 

Oddelenie digitalizačných služieb zabezpečuje operatívne knižnično-infor-
mačné digitalizačné služby pre odborné útvary a čitateľov knižnice a verejnosť 
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v celoštátnom a medzinárodnom rozsahu. Podieľa sa na ochrannej digitalizácii 
ohrozených a poškodených knižničných fondov. Zabezpečuje online doručovanie 
digitalizovaných elektronických dokumentov prostredníctvom špecializovaných 
technológií, archivuje údaje, manažuje realizáciu digitalizačných objednávok a 
monitoruje priebeh a kvalitu digitalizačných procesov a činnosť zariadení. Pripravuje 
koncepčné materiály pre vývoj a spolupracuje na národných a medzinárodných 
projektoch v oblasti digitalizácie a rozvoja digitalizačných služieb, pripravuje analýzy 
a rozbory do koncepčných materiálov oddelenia, školí zamestnancov odboru digita-
lizácie. 

Laboratórium digitalizácie  je vývojovým a experimentálnym pracoviskom na 
digitalizáciu, ochranné kopírovanie, indexáciu, konverziu, archiváciu a sprístupňo-
vanie digitalizovaných dokumentov z fondov literárneho kultúrneho dedičstva 
prostredníctvom najnovších poznatkov a špecializovaných informačných technológií. 
Svoju činnosť vykonáva s celoštátnou a medzinárodnou pôsobnosťou. Podieľa sa na 
projektoch národnej retrospektívnej bibliografie a výskumu knižnej kultúry. Riadi a 
usmerňuje špecializované knižničné činnosti na ochranu historických knižných 
fondov, vytvára špecializované výstupy, generuje a spracúva špecializované 
metaúdaje a bibliografické záznamy a zabezpečuje spracovanie digitalizovaných 
dokumentov osobitnými postupmi s pomocou špecializovaných nástrojov. Monitoruje 
rozvoj digitalizačných softvérov a technológií. Je koordinačným pracoviskom 
medzinárodnej knižnično-informačnej spolupráce v oblasti digitalizácie a medzi-
národných výskumných programov. Zapája sa do celosvetových, európskych a 
domácich kooperačných projektov v oblasti digitalizácie. 

Uplynulý rok sa pokračovalo v medzinárodných projektoch a v ochrannej 
digitalizácii dokumentov z fondov UKB, v skenovaní pre používateľov, v sprístupňo-
vaní, archivácií, editácií a tvorbe metadát k digitalizovaným dokumentom. 

 
 

REALIZOVANÉ PROJEKTY 
 

Digitálne fórum Stredná a Východná Európa 

DiFMOE / DiF SVE je medzinárodný projekt a medzinárodné konzorcium 
zamerané na digitalizáciu historických periodík v nemeckom jazyku vydávaných na 
územiach mimo Nemecka. V projekte úzko spolupracujeme so Szechényho knižni-
cou v Budapešti a Bavorskou štátnou knižnicou. V rámci projektu je riešená aj 
digitalizácia periodika Pressburger Zeitung. Na základe rozpočtového opatrenia 
Ministerstva kultúry SR č. 5 zo dňa 8. 7. 2009 bol navýšený rozpočet bežných 
výdavkov Univerzitnej knižnice v Bratislave na rok 2009 o čiastku 30 000 €. Čerpanie 
prostriedkov bolo možné použiť len v rámci financovania prioritného projektu –
08T0109 Digitálne fórum Stredná a Východná Európa, konkrétne na digitalizáciu 
vybraných titulov nemeckých periodík vydávaných na území Slovenska. Z pride-
lených finančných  prostriedkov  sa  ku  dňu 25. 11. 2009 na digitalizáciu vyčerpalo 
29 999 €, pričom bolo naskenovaných 100 000 strán, čo predstavuje približne 40 
ročníkov periodika Pressburger Zeitung. V rámci riešenia projektu sa perspektívne 
ráta s vytvorením a sprístupnením obrazovej a OCR verzie prostredníctvom digitál-
nych on-line zbierok. V súčasnosti je periodikum čiastočne sprístupňované 
prostredníctvom webovej zbierky na: http://www.difmoe.eu/ 
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V rámci participácie UKB v projekte DIFMOE sa v UKB konala medzinárodná 
konferencia Digitale Quellensamlungen.  

Celkovo je k dnešnému dňu zdigitalizovaných viac ako 270 000 strán perio-
dika Pressburger Zeitung, zreštaurovaných je 56 zväzkov novín. Projekt digitalizácie 
periodika bol niekoľko krát predstavený a prezentovaný vo viacerých audiovizuálnych 
a printových médiách. 

 
Digitálna knižnica historických periodík  

Na základe poskytnutého grantu nadácie VÚB vo výške 21 000 € bola realizo-
vaná objednávka špecializovaného spracovania digitálnych obrazov periodika 
Pressburger Zeitung (grafická úprava a optimalizácia, OCR prevod textu, tvorba 
metaúdajov, indexovanie, príprava na import do digitálnej knižnice) v počte 38 615 
strán. Výstupom je aj prezentačné DVD Pressburger Zeitung. Projekt Digitálna 
knižnica periodík priamo súvisí s projektom titulných obálok slovenských periodík. 

  
Digitalizácia titulných listov slovacikálnych perio dík 

Cieľom projektu je digitalizácia titulných listov, obálok (so zreteľom na za-
chytenie vydavateľských údajov) aktuálne vydávaných slovenských periodických 
dokumentov (noviny, časopisy, nepravé periodiká a i.). Projekt zahŕňa i retro-
spektívnu digitalizáciu starších dokumentov. 

  
Svetová digitálna knižnica  

Univerzitná knižnica v Bratislava je oficiálnym partnerom a dodávateľom dát 
do projektu Svetová digitálna knižnica. Vo virtuálnych zbierkach svetovej digitálnej 
knižnice je možné nájsť dokumenty z Bašagićovej zbierky islamských rukopisov. 
Projekt svetovej digitálnej knižnice, ktorá bola spustená začiatkom roka 2009 je 
zastrešovaný Kongresovou knižnicou s podporou UNESCO.  

 
Maďarsko-Slovenský koopera čný projekt v oblasti výmeny digitalizo-

vaných dát 

V rámci projektu so Szechényho knižnicou v Budapešti sme vzájomnou 
výmenou získali 42 400 digitalizovaných strán periodika Pressburger Zeitung, 
a ďalších niekoľko tisíc strán Westungarische Volksstimme a iných nemeckých 
periodík vydaných mimo územia Nemecka. 

V rámci rozšírenia a posilnenia súčasnej spolupráce sme spoločne pripravili 
a podali projekt zameraný na digitalizáciu periodík 18. a 19. storočia. Projekt bol 
podaný v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská 
republika 2007 – 2013.  

 
E-kniha na objednávku (EOD)  

Začiatkom mája bolo v Kodani úspešne odštartované pokračovanie projektu 
EOD, financovaného Európskou komisiou pre kultúru. V projekte je zúčastnených 18 
európskych knižníc z desiatich európskych krajín. Cieľom projektu je rozšírenie 
súčasnej služby o možnosti vytlačenia zdigitalizovanej knihy a jej doručenia poštou 
na adresu objednávateľa. Medzi ďalšie projektové ciele patrí vytvorenie špeciali-
zovanej siete typu web 2.0 zameranej a propagáciu služby a poskytovanie pridanej 
hodnoty vo forme používateľských recenzií. V rámci propagácie služby sme 
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z projektového rozpočtu zverejnili niekoľko inzerátov v odborných časopisoch 
Historická Revue a IT Lib. 

   
Enrich – Manuscriptorium 

V rámci participácie Univerzitnej knižnice v Bratislave ako asociovaného člena 
medzinárodného projektu sme do najväčšej digitálnej knižnice rukopisov 
www.manuscriptorium.com, odoslali 105 dokumentov z Kabinetu rukopisov, starých 
a vzácnych tlačí, čo predstavuje 26 075 strán. V rámci následného spracovania 
dokumentov boli všetkým zdigitalizovaným dokumentom vytvorené bibliografické 
záznamy v systéme VTLS VIRTUA a prezentačné vrstvy v HTML.   

 
Vydanie prezenta čných DVD 

S finančnou podporou Slovenskej komisie pre UNESCO sme vyhotovili 
približne 1 000 kusov prezentačných DVD z piatich signatúr Bašagićovej zbierky 
islamských rukopisov. 

 
Projekt Bavorsko–Slovenskej spolupráce 

V rámci realizácie projektu bol realizovaný týždenný výmenný pobyt medzi 
Univerzitnou knižnicou v Bratislave a Bavorskou štátnou knižnicou. Za UKB sa na 
stáži zúčastnil vedúci odboru digitalizácie. Pre recipročnú účasť pracovníkov Bavors-
kej štátnej knižnice sme vytvorili všetky podmienky. 

 
Projekt Register digitalizácie  

V spolupráci s Českou národnou knižnicou v Prahe, Moravskou zemskou 
knižnicou v Brne, knižnicou Českej akadémie vied a spoločnosťou INCAD s.r.o. sme 
sa zapojili do projektu Register digitalizácie, ktorého cieľom je pasportizácia, 
monitoring, kooperácia a evidencia digitalizačných aktivít. Cieľom projektu je snaha 
o vytvorenie samostatnej domény RD.SK do ktorej by mohli prispievať všetky 
inštitúcie zaoberajúce sa digitalizáciou knižničných materiálov. 

 
Digitálne knižnice 

V roku 2009 sme ako prvá knižnica pre svojich čitateľov sprevádzkovali 
vzdialený prístup do systému digitálnej knižnice Kramerius. Digitálna knižnica je 
dostupná na adrese http://rep.ulib.sk/kramerius čoskoro do nej pribudnú prvé ročníky 
digitalizovaného čísla Pressburger Zeitung. 

Digitálna knižnica Greenstone http://digitalna.kniznica.info/ si udržala svoju 
popularitu medzi digitálnymi zbierkami aj v roku 2009 a to aj napriek tomu že v roku 
2009 nebola doplnená o nové zbierky.  

 

VÝKONY  DIGITALIZA ČNÉHO STREDISKA  PODĽA  ŠTATISTICKÝCH 
UKAZOVATEĽOV 

Za rok 2009 odbor digitalizácie vyhotovil 427 013 skenov. Z toho pre za-
bezpečenie služieb MVS 13 623 skenov, v rámci služieb pre používateľov UKB 23 
609 skenov, v rámci služby EoD 596 skenov, v samoobslužnom skenovacom centre 
čitatelia naskenovali 254 275 skenov. V rámci ochrannej digitalizácie a služobných 
žiadaniek 108 835 strán (medziročný nárast o 322%). V digitalizačnom laboratóriu 
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sme v špeciálnom ochrannom režime naskenovali 26 075 strán historických knižných 
fondov (medziročný nárast o 82%), čo predstavuje 105 vyhotovených dokumentov. 
V rámci služieb bolo vyhotovených 32 dokumentov, celkovo odbor digitalizácie za rok 
2009 vyhotovil 137 dokumentov. Pre používateľov sme vytlačili 1 797 strán vo 
formátoch A3 a A4. 

 
 
V rámci realizácie prioritných projektov MKSR  
 

    V rámci projektu „Rozvoj e-služieb v oblasti kultúry a Európska knižničná sieť 
EOD sa rozšírila infraštruktúra o nasledovné komponenty HW a SW: 
 
     Zakúpený hardvér 

- Digitalizačný robot TREVENTUS Treventus ScanRobot SR301 určený na 
masovú digitalizáciu knižných viazaných dokumentov formátu A4+ s 
kapacitou až 2500 strán dokumentu za hodinu. Zariadenie je plne 
automatické, schopné zosnímať farebnú predlohu na 300 DPI generujúc 
súčasne viacero kvalitatívne odlišných výstupov – digitálnych obrazov. V 
súčasnosti sa využíva na digitalizáciu najžiadanejších dokumentov knižnice 
(podľa systému Virtua). Na prácu so zariadením boli zaškolení dvaja 
pracovníci oddelenia, ktorí počas nasledujúceho roka odovzdajú svoje 
skúsenosti a poznatky ďalším pracovníkom oddelenia. 

- Skener Proserv A1 zakúpil sa skener ProServ Scann Tech 401i, 
profesionálne zariadenie na snímanie veľkoplošných dokumentov formátu 
A1. Zariadenie je svojimi flexibilnými doskami vhodné na digitalizáciu 
viazaných i neviazaných dokumentov, dve výkonné kamery dokážu farebnú 
predlohu zosnímať pri rozlíšení 400 DPI. 

- Vysokorýchlostný dokumentový skener 
- Aplikačný server   

 
    Zakúpený Softvér 

- Program na spracovanie digitálnych obrazov 
- Program na optické rozpoznávanie textu OCR 
- Program na organizáciu pracovných postupov 
- Program na správu a vyhľadávanie dokumentov  
- Program na dávkové spracovanie zákaziek  
- Program na komunikáciu MyBib cez Hot-Swap Ordner 
- Program na tvorbu archívnych médií CD/DVD. 

 
    Míľniky v roku 2009 

- vykonávané boli služby MVS, EOD, ESO, EDO, SCAN&GO, 
- rozšírila sa kooperácia v rámci výmeny digitálnych dát so SNK,  
- spracovaných, premenovaných, rozrezaných a zaevidovaných bolo niekoľko  
- stotisíc súborov, 
- vytvorilo sa niekoľko desiatok webových prezentácií naskenovaných    

   dokumentov,  
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- vytvorilo sa 105 záznamov zdigitalizovaných knižničných dokumentov do 
   systému VTLS, 

- spoločnosťou AiP Beroun s.r.o bol vykonaný servisný audit na zariadení   
   Memoria Betterlight, 

- uzavrela sa servisná zmluva so spoločnosťou MICROFORM s.r.o. 

 
 
Súborné katalógy  
 
 

Odbor súborných katalógov úspešne pokračoval v plnení celoštátnej úlohy – 
tvorby a správy súborného katalógu periodík, vrátane komplementárnej bázy adre-
sára knižníc a sprístupňovania týchto informačných zdrojov. Základnými úlohami 
bolo pritom získavanie a spracovanie údajov v oboch databázach súčasne, s vý-
konom metodickej činnosti v tejto oblasti. Vykonaná bola aj organizačná zmena v 
oddelení súborných katalógov zahraničných kníh –  smerom k aktualizácii a inovácii 
jeho činnosti podľa súčasných potrieb.  

V rámci prioritnej úlohy zameranej na ďalší rozvoj kooperatívnej katalogizácie 
v súbornom katalógu periodík. sa po vzájomných konzultáciách s knižnicami SR 
experimentálne začali na kooperatívnej katalogizácii podieľať 2 knižnice: Univerzitná 
knižnica Prešovskej univerzity, Knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove, ktorá po 
dlhšom čase obnovila svoju spoluprácu. 

Osobitný režim vzájomnej spolupráce pri katalogizácii a aktualizácii dát v sú-
bornom katalógu periodík bol dohodnutý so Slovenskou lesníckou a drevárskou 
knižnicou TU Zvolen. 

Ďalšia úloha – Manažment dát v súbornom katalógu periodík a komple-
mentárnej báze Adresára knižníc bola úspešne v priebehu roka plnená v oboch 
bázach dát. Aktualizácia údajov sa vykonávala v priebehu celého roka.  

 

Správa súborného katalógu periodík 

- pre knižnice SR sa zabezpečila možnosť participovať na tvorbe súborného 
katalógu pomocou klienta VIRTUA či už formou kooperatívnej katalogi-
zácie, tvorbou holdingových údajov alebo preberaním dát,   

- dodržiavalo sa pravidelné hodnotenie výkonov v SKP a v mesačných 
intervaloch sa jednotlivým kooperantom poskytovali štatistiky ich práce,  

- vykonala sa rozsiahla redakcia v oblasti predmetového spracovania údajov 
v SKP – znakov MDT. Po komparácii znakov MDT s poslednou verejne 
dostupnou verziou MDT z roku 2006 celý systém bol nastavený na 
používanie tejto verzie MDT, 

- príručka znakov MDT sa aktualizovala podľa poslednej verejne dostupnej 
verzie MDT z roku 2006 a pre spolupracujúce inštitúcie je zverejnená na 
webovej stránke UKB, 

- knižniciam podieľajúcim sa na kooperatívnej katalogizácii bola priebežne 
podľa potreby poskytovaná konzultačná a metodická pomoc.  
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 Zamestnanci OSK sa aktívne podieľali na priebehu osláv 90. výročia venova-
ného vzniku Univerzitnej knižnice usporiadaním celoslovenského odborného semi-
nára problematike súborného katalógu periodík. Na pripomenutie histórie tvorby 
súborných katalógov v UKB bola pripravená  publikácia o histórii prvého súborného 
katalógu na Slovensku, ktorého zakladateľom bol prvý riaditeľ UK, dr. Jan Emler. 

Pravidelné ročné získanie údajov o zmenách vo fonde periodík v knižniciach 
prebehlo v troch základných fázach a bolo doplnené viacerými etapami urgencií 
dodania údajov. V priebehu roka sa získali a do súborného katalógu spracovali údaje 
z viac ako 300 inštitúcií. Menne a vecne bolo spracovaných ďalších 34 665 titulov 
periodík, 18 758 nových holdingových záznamov, zredigovaných 27 123 biblio-
grafických a aktualizovaných 110 453 holdingových záznamov. Súčasťou aktualizá-
cie databázy bolo aj rušenie často rozsiahlych údajov o periodikách z  knižníc a  
inštitúcií, ktoré boli zrušené. Celkový objem databázy SKP dosiahol 61 680 biblio-
grafických záznamov a mimoriadne vysoký počet holdingových záznamov – vyše 65 
tisíc. Ku kvalite práce v databáze výrazne napomáhal prístup k mnohým svetovým 
databázam periodík ISSN, Ulrich's periodical directory, ZDB a národným katalógom 
periodík. 

 
Spolupráca s knižnicami SR 

Spolupráca prebiehala v rovine kooperatívnej katalogizácie v SKP, získavania 
a spracúvania údajov o fonde periodík a údajov o inštitúciách prostredníctvom 
aktualizácie výpisov z bázy SKP v tlačenej resp. elektronickej podobe. Do koope-
ratívnej katalogizácie v báze SKP sa aktívne zapojili knižnice participujúce na systé-
me VIRTUA v SNK i knižnice s inými systémami: 

- ŠVK Banská Bystrica,  

- ÚK SAV Bratislava,    

- Slovenská pedagogická knižnica, Bratislava 

- CVTI SR Bratislava  

- SNM Bratislava,   

- ŠVK Prešov, 

- ŠVK Košice, 

- Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity, 

- Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku, 

- SNK Martin,  

- Knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove, 

- Univerzitná knižnica v Bratislave. 

 

So Slovenskou lesníckou a drevárskou knižnicou vo Zvolene bol dohodnutý 
obojstranne prijateľný spôsob aktualizácie údajov. 

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

Ostatným knižniciam boli poskytnuté inštitucionálne výstupy zoznamov 
periodík v tlačenej i elektronickej forme z SKP.  
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Báza Adresár knižníc SR 

Ako súčasť zberu údajov o periodikách v inštitúciách SR zamestnanci odboru 
získali aj aktualizované údaje z inštitúcií podieľajúcich sa na tvorbe súborného 
katalógu periodík resp. iba na tvorbe adresára. Počet záznamov v tejto báze dosiahol 
758. Báza adresára pracovala i naďalej v systéme ALEPH.  

 
Organiza čné zmeny   

Od začiatku roka 2009 odbor pracoval v novom organizačnom usporiadaní. Po 
zohľadnení celkovej situácie, potrieb a vývoja v oblasti súborných katalógov  bolo 
oddelenie súborných katalógov zahraničných  kníh pretransformované na oddelenie 
prieskumu súborných katalógov. K jeho základným úlohám patrí prieskum a lokali-
zácia informačných prameňov, tvorba a správa bázy adresára knižníc vrátane 
celoštátneho referenčného systému sigiel inštitúcií zapojených do súborného 
katalógu periodík. Oddelenie získava údaje o periodických dokumentoch nachádza-
júcich sa vo fondoch knižníc Slovenskej republiky, zabezpečuje správu klasických 
súborných katalógov zahraničných kníh a historických súborných katalógov 
vybudovaných v UKB. V tejto oblasti sa v roku 2009 vykonala čiastočná redakcia 
klasického súborného katalógu zahraničných kníh v rozsahu 903 záznamov. Do 
katalógu zahraničných kníh sa získalo 2 262 záznamov z 12 knižníc v klasickej 
lístkovej forme a 451 záznamov z 2 inštitúcií v elektronickej podobe zaradených do 
pomocných lokálnych databáz oddelenia. Celkový objem klasických súborných 
katalógov zahraničných kníh dosiahol takmer 3,015 mil. záznamov. 

 
Informa čná činnos ť 

V roku 2009 bolo v báze SKP zaznamenaných 31 260 návštevníkov, 45 022 
návštev, pri ktorých si používatelia prezreli údaje na 265 533 stránkach webovskej 
prezentácie SKP. Okrem toho odbor súborných katalógov poskytol najmä e-mailovou 
i klasickou poštou, telefonicky a pri osobných návštevách viac ako 680 používateľom 
vyše 1 050 bibliografických a lokačných  informácií z našich súborných katalógov ako 
aj z katalógov knižníc SR a ČR a ďalších informačných zdrojov dostupných v inter-
nete. 

 
 

Národná agentúra ISSN a referát EIP  
 

 

Národná agentúra ISSN 

Národná agentúra ISSN je výkonný orgán 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: prideľuje ISSN tlačeným periodickým publikáciám v zmys-
le zákona 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch publikácií, neperiodických publikácií 
a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov a tiež elektro-
nickým pokračujúcim prameňom publikovaných na Slovensku v zmysle medzi-
národných pravidiel systému ISSN, spracováva a aktualizuje záznamy v celosvetovej 
databáze  ISSN (portál ISSN) podľa medzinárodne dohodnutých pravidiel, spravuje 
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národnú databázu prameňov na pokračovanie publikovaných na Slovensku, 
zabezpečuje komunikáciu s vydavateľmi. 

   
Pride ľovanie ISSN, elektronické časopisy, generovanie čiarového kódu 

EAN/ISSN 

V roku 2009 sa pridelilo celkovo 195 čísel ISSN z toho 140 tlačeným perio-
dickým publikáciám, 55 elektronickým pokračujúcim prameňom (49 on-line, 4 CD-
ROM, 2 DVD).   

Zamietnutých bolo celkovo 16 žiadostí o pridelenie ISSN z toho 10 pre 
elektronické pramene a 6 pre tlačené publikácie. Medzi najčastejšie dôvody 
zamietnutia u elektronických publikácií patrili: vydavateľ bol súkromná  osoba, 
v publikáciách sa neuvádzali potrebné údaje, prípadne sa jednalo o stránky 
nespadajúce medzi publikácie vhodné na pridelenie napr. blogy, stránky bez plno-
textových článkov obsahujúce fotografie, hry a  pod. U tlačených publikácií 2 žia-
dosti neboli vybavené, pretože sa nejednalo o periodické publikácie a v 4 prípadoch 
už bolo v minulosti pridelené ISSN.   

Čiarový kód EAN/ISSN sa poskytoval zdarma všetkým vydavateľom, ktorých 
publikácie sa zaradili do systému, a to automaticky pre všetky nové periodické 
publikácie a na požiadanie pre staršie periodiká. Vydavatelia publikácií s prideleným 
ISSN majú možnosť prostredníctvom samoobslužnej bezplatnej služby cez internet 
vypočítať si a poslať si kód na svoju e-mailovú adresu zo stránky agentúry, táto 
možnosť sa však zatiaľ málo využíva. Vydavatelia žiadajú o prepočet vo väčšine 
prípadov priamo agentúru. Agentúra poskytla v roku 2009  vydavateľom  75 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 zadá-
vajú záznamy časopisov pred vydaním – tzv. „pracovné záznamy“, ktoré sa po 
overení vydávania presúvajú do kategórie „registrované“ záznamy. Nové záznamy sa 
spracúvajú jednak vytváraním nových záznamov v databáze ISSN, jednak prebera-
ním a dopĺňaním už existujúcich záznamov zo slovenského 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 pokračovalo v spracovávaní  
tzv. „legacy“ – t. j. neoverených starších záznamov postúpených agentúre z IC ISSN, 
ktoré agentúra postupne overovala a preraďovala medzi registrované záznamy. 
Koncom roku 2009 sa uskutočnila kontrola časopisov zapísaných v pracovných 
záznamov, t. j. časopisov, ktorým sa ISSN pridelilo pred ich vydaním a časopisy sa 
podľa zisteného stavu buď preradili medzi registrované záznamy (ak vychádzajú) 
alebo ak nevychádzajú, postúpia sa do MC v Paríži, kde sa preradia do kategórie 
záznamov, ktoré nikdy nevyšli. 
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Konzulta čná činnos ť a sprístup ňovanie databázy ISSN 

411 poskytnutých konzultácií, osobné, telefonické a zaslané e-mailom sa týkali 
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 p. Väčší počet 
konzultácií súvisel s novým Tlačovým zákonom účinným od júna 2008, a to najmä 
s novou evidenciou periodík na MK SR a so zasielaním PV, pretože niektoré 
periodiká boli v zmysle zákona vymazané z evidencie na MK SR (publikácie určené 
na vlastnú propagáciu) a v dôsledku toho vydavatelia prestali zasielať povinné 
výtlačky.  

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.  

 
Zahrani čná a domáca spolupráca 

Agentúra aktívne spolupracovala najmä s ústredím – MC ISSN v Paríži. 
Pripravili sa pripomienky k materiálom z MC v Paríži a to: pripomienky k  materiálu: 
Kritériá prideľovania ISSN pre pokračujúce integrujúce pramene a k materiálu: 
Identifikácia elektronických archívov, 2 dotazníky a to: o prideľovaní ISSN pokraču-
júcim integrujúcim prameňom a o zavedení  ISSN-L a 1 dotazník pre Maďarské 
národné centrum ISSN  o vzťahu národného centra ku GS1.  

 V júli 2009 sa vypracovala správa o činnosti agentúry za posledný rok, ktorá 
sa každoročne predkladá na Konferencii národných centier ISSN. Konferencia sa 
konala v Pekingu, kde bola zastúpená aj slovenská agentúra ISSN. 

Agentúra spolupracovala v rámci Slovenska  s vydavateľstvami periodických 
publikácií, s ďalšími knižnicami a inštitúciami.  

V priebehu roka sa riešili nasledovné zásadné problémy: 

� problém so slovenskými časopismi, ktoré sú vlastníctvom slovenských inštitúcií, 
ale vydávajú ich iné subjekty v zahraničí. Agentúra ponecháva tieto časopisy 
v slovenskej databáze ISSN, 

� problém prideľovania ISSN monografickým sériám časopisov a pokračujúcim 
prameňom na pevných nosičoch. 

  
Publika čná a prednášková činnos ť, štandardizácia,  legislatíva  

Najnovšie informácie z konferencie riaditeľov národných centier ISSN v Pekin-
gu 2009 boli prednesené na seminári súborného katalógu periodík v októbri  2009 
v rámci prednášky Novinky systému ISSN. V súvislosti so zmenou webovej stránky 
UKB sa upravila a doplnila aj stránka Národnej agentúry ISSN v novom redakčnom 
systéme.  

V spolupráci s normalizačnou komisiou sa posúdila norma STN 01 0199.  
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Prehľad výkonov Národnej agentúry ISSN za rok 2009:  

 
 

 
Počet nových záznamov v databáze ISSN (registr., pracovných,                 
Spolu 

 
245+51 

296 
Stav národného registra  ISSN  SR k 31. 12. 2009 

 
Celkový počet registrovaných záznamov prameňov na pokračovanie 
v slovenskej databáze ISSN 

3813 

Počet vychádzajúcich publikácií 2114 
Počet nevychádzajúcich publikácií 1699 

 
 
 
Referát Elektronické informa čné pramene 

          
 

Poslaním Referátu Elektronické informačné pramene je komplexný manaž-
ment sprístupňovania pôvodných e-IP a informačných databáz, zodpovedajúcich 
profilu a poslaniu UKB v snahe zabezpečiť čo najefektívnejšie uspokojovanie 
informačných potrieb používateľov. 

 
Budovanie webdepozitu 

Zaregistrovaná bola nová doména webdepozit.sk. Projekt webarchiv.sk sa 
premenoval na webdepozit (www.webdepozit.sk).  

Od konca roka 2008 do konca leta roku 2009 prebehla špeciálna fáza zberu, 
keď sa podarilo osloviť a dohodnúť na pravidelnom zbere s 30 vydavateľmi. 
Frekvencie zberov sa nastavili pre každý web tak, aby sa zachytili všetky dôležité 
aktualizácie obsahu. Pohybovali sa od jedného zberu za celé obdobie, kde sa 
zbierali hlavne záverečné správy, až po týždenné zbery pri spravodajských 
portáloch. 

Prístup k archívu sa testoval v troch zbierkach, ktoré sú neverejné. Archív by 
mal v budúcnosti obsahovať aj verejnú zbierku, ktorá bude prístupná odkiaľkoľvek z 
internetu. V súčasnosti je však prázdna. Pre časť dokumentov je dostupné plno-
textové vyhľadávanie, zvyšné sa vyhľadávajú prostredníctvom webových adries. 

Celkový počet pridelených ISSN  195 
Z toho tlačené  periodické  publikácie 
           elektronické pramene na pokračovanie 
           z toho  prístupné on-line  
                       na CD-ROM 
                       na DVD 

 140 
   55 
   49 
     4 
     2 

Počet zamietnutých žiadostí o pridelenie 
Z toho elektronické publikácie 
            Tlačené publikácie 

   16 
   10 
     6 

Počet konzultácií  
Z toho telefonické 
            e-mail 
            osobné 

 411 
 180 
 190 
   41 

Počet poskytnutých kódov EAN/ISSN      75 
Počet rešerší z Portálu ISSN     12 
Počet medzinárodných požiadaviek na pridelenie ISSN       4 
Počet medzinárodných požiadaviek na doplnenie záznamov      3 
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Z organizačno-technických dôvodov bolo nutné odsunúť spustenie rutinnej 
prevádzky so sprístupnením archívu, kým nebude vyriešený stav natoľko, aby sa 
knižnica mohla zmluvne zaviazať k dlhodobej udržateľnosti archívu, a to na základe 
vybudovaného dôveryhodného úložiska. Prevádzka webdepzitu zostáva naďalej 
v experimentálnej fáze.  

 
Akvizícia 

Vzhľadom na existenciu dvoch veľkých projektov NISPEZ a Informácie pre 
inovácie, ktoré pokrývajú nákup a licencovanie zdrojov pre vybrané slovenské 
knižnice, sa UKB orientuje na získavanie databáz, ktoré sú na Slovensku jedinečné. 
Pre rok 2009 to boli dve databázy z kolekcie Nemecké dejiny 20. storočia – 
„Nationalsozialismus, Holokaust, Widerstand und Exil 1933-1945“ a „Tagesrapporte 
der Gestapoleitstelle Wien 1938-1945“. Tieto akvizície sa stretli s pozitívnymi ohlasmi 
z radov historikov. Novou akvizícou pre rok 2010 je databáza „Český biografický 
archiv a Slovenský biografický archív online“, ktoré UKB získala formou trvalého 
jednorazového nákupu. 

UKB pokračuje v nákupe zdrojových dát slovenských denníkov na rok 2010 
a obnovila licencie a servisné poplatky na doteraz získavané databázy. (Pozri grafy 1 
a 2). 

Na všetky uvedené databázy je možné poskytovať vzdialený prístup. 
Používateľ UKB sa tak do uvedených elektronických prameňov dostane po zadaní 
používateľského mena a hesla aj z priestorov mimo UKB.  

 
Služba EZB 

V slovenskom konzorciálnom konte EZB je zapojených 28 knižníc, v rámci 
konta je spravovaných 8 kolekcií rôznych časopiseckých databáz. Do roku 2009 bola 
služba EZB bezplatná, od roku 2010 bude spoplatnená. Každá zúčastnená knižnica 
podpíše dohodu s UK Regensburg. Poplatok zaručí pokračovanie fungovania EZB, 
ktorá každým rokom rastie. Predpokladáme však odstúpenie niektorých zapojených 
slovenských knižníc. 

Používatelia UKB Elektronickú knižnicu časopisov využívajú, pozri grafy 3 a 4. 
 

Metavyh ľadávač a link server 

V roku 2009 implementovala UKB dva nové nástroje, metavyhľadávač 
MetaLib a link server SFX. Oba predstavujú vyšší komfort elektronických služieb pre 
používateľov UKB. MetaLib integruje lokálne i vzdialené informačné pramene 
poskytované knižnicou, to umožňuje paralelné vyhľadávanie v heterogénnych 
zdrojoch. Metavyhľadávač ponúkne výsledky a vďaka produktu SFX s nimi môže 
používateľ ďalej pracovať, dostáva sa priamo do plných textov elektronických 
prameňov, ku ktorým má knižnica prístup. UKB má zapojené všetky tie licencované 
e-pramene, ktoré MetaLib a SFX obsahujú vo svojich portfóliách (portfóliá MetaLib-u 
sú určené na prehľadávanie, portfóliá SFX na prelinkovanie do plných textov). SFX 
poskytuje okrem prístupu do plného textu i ďalšie informácie o vyhľadaných 
článkoch. V sekcii Citácie má UKB aktivované prelinkovanie na časopis a informáciu 
o ňom v službe EZB, v Journal Citation Report (informácia o impakt faktore) 
a v Ulrichsweb.com (autoritatívne informácie o seriáloch). 
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Propagácia e-prame ňov, prezentácie, konzultácie 

V snahe napomôcť propagácii e-prameňov referát EIP aktívne spolupracoval 
počas roka so spoločnosťou AiB pri organizovaní prezentácií a odborných seminá-
roch na pôde UKB. Referát poskytoval počas roku aj konzultácie v rámci služby 
Pýtajte sa knižnice, či Napíšte nám. V odborných periodikách ITlib a Bulletin UKB sa 
opätovne publikovalo niekoľko článkov o problematike elektronických prameňov. 

 
Graf 1/ Vstup do plných textov licencovaných e- časopisov 
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Graf 2/ Vstup do plných textov e-prame ňov – trvalý nákup
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Graf 3/ Prístupy do licencovaných a nelicencovaných  časopisov cez EZB 

Graf 4/ Prístupy do EZB (mesa čné, denné) 
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Informa čné a dokumenta čné stredisko UNESCO 
 

 
Prioritnou úlohou v roku 2009 bolo vytvoriť a realizovať projekty, podujatia a 

aktivity zamerané na podporu a propagáciu medzinárodných dní, rokov a dekád 
vyhlásených UNESCO a OSN, ako aj významných slovenských a svetových 
osobností zapísaných do kalendára výročí UNESCO. Informačné a dokumentačné 
stredisko UNESCO sa pravidelne venuje témam, ktoré OSN alebo UNESCO 
považuje za tak významné a dôležité, že ich vyhlásili za medzinárodné alebo svetové 
dni, roky, resp. dekády. Pozornosť je v tejto súvislosti zameraná predovšetkým na 
mládež a jej zvyšovanie povedomia o týchto témach. 

19. 1. 2009 stredisko zorganizovalo prednášku k Medzinárodnému d ňu boja 
proti korupcii  s prezidentkou Transparency International, ktorá vysvetlila študentom 
UNESCO škôl základné pojmy z oblasti korupcie, informovala o miere korupcie 
v okolitých štátoch a na Slovensku, o najviac korupciou postihnutých oblastiach 
hospodárstva a pod. Menovala aj niektoré nástroje  boja proti korupcii. Vzdelávanie 
je pre prevenciu korupcie kľúčové.  

27. 1. 2009  Medzinárodný de ň uctenia si pamiatky obetí holokaustu.  
Stredisko  pripravilo  na  27. 1. 2009 prednášku  (27. január  je  výročím oslobodenia 
koncentračného tábora v Osvienčime), ktorá  bola  zameraná predovšetkým na histó-
riu Slovenského štátu a na všetky historické fakty a okolnosti, ktoré viedli až k tra-
gickým dôsledkom na takmer úplnom vyhladení židovského národa a kultúry na Slo-
vensku. 

20. 3. 2009  Workshop tvorivého písania poézie.  Pri príležitosti Svetového 
dňa poézie (21. marec) sa uskutočnilo inšpiratívne písanie poézie a textov modernej 
hudby pre mládež od 14 rokov, ktoré viedol básnik, spisovateľ a textár Daniel Hevier. 

23. 3. 2009 Svetový de ň vody.  Stredisko pri príležitosti Svetového dňa vody 
(22. marec) a Svetového dňa meteorológie (23. marec) zorganizovalo premietanie 
filmov z Ekotopfilmu.  

29. 3. 2009 Koncert Divých makov. Pri príležitosti Týždňa solidarity 
s ľuďmi bojujúcimi proti rasizmu a rasovej diskriminácii  stredisko zorganizovalo 
vystúpenie talentovaných rómskych detí, nádejných spevákov a hudobníkov, ktorí 
vďaka štipendijnému programu Divé maky môžu naplno rozvíjať svoj talent.  

7. 4. 2009 Svetový de ň zdravia. Pri príležitosti Svetového dňa zdravia 
stredisko usporiadalo prednášku spojenú s diskusiou. Známy špecialista na klinickú 
výživu, MUDr. Igor Bukovský, prednášal o vplyvoch výživy na imunitu, úprave 
spôsobu života pri oslabenom imunitnom systéme, potravinách, výživových 
doplnkoch, stravovacom režime a diétach. 

16. 9. 2009 – prednáška pre Pridružené školy UNESCO: "Demokracia a 
úloha ombudsmana v demokratickej spolo čnosti",  ktorú organizovalo občianske 
združenie Civitas Europa – Klub UNESCO v spolupráci s Kanceláriou ombudsmana 
pri príležitosti Medzinárodného d ňa demokracie (15. september). 

10. 10. 2009  Meniaci sa svet a jeho vplyv na dušev né zdravie.  Stredisko 
v spolupráci s Ligou za duševné zdravie zorganizovalo pri príležitosti Svetového dňa 
duševného zdravia prednášku spojenú s diskusiou. Špičkový odborník z oblasti 
psychiatrie a diagnostikovania autizmu doc. MUDr. Ján Pečeňák, CSc., prednášal o 
niektorých historických súvislostiach, meniacich sa názoroch a postojoch k ľuďom 
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s psychickými poruchami. Zazneli informácie o súčasnej klasifikácii a výskyte 
psychických porúch a o nových poznatkoch o ich príčinách a liečbe. 

16. 10. 2009 Nové možnosti využitia výživy v lie čbe civiliza čných 
ochorení“. Stredisko usporiadalo pri príležitosti Svetového d ňa stravy prednášku 
spojenú s diskusiou.  MUDr. Igor Bukovský, PhD. prednášal o nových poznatkoch z 
oblasti prevencie a liečby civilizačných ochorení a o využití fytochemikálí, vitamínov a 
minerálov v strave. 

Ďalšou prioritnou úlohou v minulom roku bolo usporiadať výročnú konferenciu 
Pridružených škôl UNESCO v SR s dôrazom na poskytnutie najnovších informácií o 
programoch a projektoch UNESCO vo svete aj v SR, o budovaní dôležitých 
zoznamov UNESCO z oblasti svetového kultúrneho, prírodného, dokumentárneho aj 
nehmotného dedičstva. Výročná konferencia Pridružených škôl UNESCO v SR sa 
uskutočnila v dňoch 7. – 8. 12. 2009 v  UKB. Na konferenciu prišlo 21 predstaviteľov 
zo 17 ASP škôl v SR. 

Na úvod odznelo niekoľko oficiálnych príhovorov: 

Generálna tajomníčka SK UNESCO poskytla účastníkom podrobnú informáciu 
o priebehu – 35. zasadnutia Generálnej konferencie UNESCO a ďalších podujatí s 
ním spojených – Fóra Mladých a Fóra partnerov UNESCO.   

 Vedúca strediska UNESCO vzhľadom na niekoľko nových škôl, resp. nových 
riaditeľov či koordinátorov UNESCO, predniesla sumár pravidiel fungovania škôl v 
sieti ASP. 

Predsedníčka sekcie pre vzdelávanie SK UNESCO poskytla účastníkom  
informáciu o 6. stretnutí európskych národných koordinátorov ASP  –  ktoré sa 
uskutočnilo v júni v Izraeli.  

Ďalej na konferencii odzneli dve prednášky, a to: 

Levoča – nová súčasť lokality Spišský hrad v Zozname svetového kultúrneho 
a prírodného dedičstva UNESCO a Spišský hrad a pamiatky okolia – vo svetle 
nových výskumov. 

 Z pozície koordinátora Pridružených škôl UNESCO v SR stredisko:  

o    podporovalo rozširovanie partnerstiev medzi vzdelávacími inštitúciami a 
záujmovými  vzdelávacími školskými zariadeniami,  

o    poskytovalo školám metodickú pomoc pri tvorbe participačných projektov 
na dvojročné obdobie 2010/11, 

o    zabezpečovalo odborný výklad o UNESCO a jeho činnosti pre exkurzie zo 
stredných a základných škôl, 

o    spolupracovalo so školami  pri vzdelávaní o svetovom dedičstve,  

o    podporovalo ASP v SR pri tvorbe a realizácii projektov v oblasti,     

o    sprístupňovalo školám dokumenty vydávané UNESCO,  

o    zabezpečovalo účasť slovenských škôl na medzinárodných projektoch. 

 

Stredisko počas celého roka poskytovalo školám všetky informácie a doku-
menty, ktoré boli pre ne určené.  

Celoročne prebiehali aj návštevy a exkurzie Pridružených škôl v stredisku, 
spojené s výkladom o UNESCO a fungovaní jeho slovenských štruktúr. 
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17. 6. 2009 boli odovzdané certifikáty o zaradení do siete Pridružených škôl 
UNESCO ďalším štyrom slovenským školám. Certifikáty odovzdal zástupca generál-
neho riaditeľa UNESCO.          

 

V rámci koordinácie Klubov UNESCO v SR stredisko po celý rok poskytovalo 
Klubom UNESCO v SR metodickú a konzultačnú podporu a pomoc. S Klubom 
Civitas Europa spolupracovalo pri príprave prednášky k Medzinárodnému dňu 
demokracie. 

Stredisko aj v roku 2009 koordinovalo činnosť  Slovenského výboru pre 
program UNESCO Pamäť sveta (SV PPS). Činnosť SV PPS sa rozvíjala 
predovšetkým okolo už existujúcich projektov. 

Bašagicova zbierka islamských rukopisov: Vzhľadom na skutočnosť, že sa 
od Slovenskej komisie pre UNESCO podarilo získať 2 400,- € pre SV PPS, rozhodol 
sa výbor pokračovať v replikácii už zdigitalizovaných titulov. Pripravené boli ďalšie 4 
tituly, z každej signatúry bude vyhotovených cca 240 kópií. O digitalizovanú Bašagi-
covu zbierku je nesmierny záujem doma aj v zahraničí, a je to aj vynikajúci spôsob 
propagácie nášho kultúrneho dedičstva vo svete. 

Pri príležitosti osláv 90. výročia založenia UKB, sekretariát SV PPS zvolal 
slávnostné zasadnutie výboru, ktoré sa  uskutočnilo v 14. 10. 2009 v Lisztovom 
pavilóne v UKB. Na zasadnutí sa bilancovali aktivity jednotlivých členských inštitúcií, 
realizované projekty a diskutovalo sa aj o možných návrhoch na nové nominačné 
projekty za SR. Na záver stretnutia si členovia výboru prezreli digitalizačné labo-
ratórium v UKB, ako aj výstavu dokumentov OSN a UNESCO, ktorú pri príležitosti 
90. výročia UKB a 15. výročia fungovania strediska UNESCO pripravilo IDS 
UNESCO.  

 
Ďalšie aktivity  sekretariátu SV PPS 

Stredisko UNESCO usporiadalo v spolupráci so Slovenským filmovým 
ústavom pri príležitosti Svetového d ňa audiovizuálneho dedi čstva mini festival 
slovenských filmov, ktoré UNESCO zaradilo do svojho zoznamu významného 
audiovizuálneho dedičstva.  

Sekretariát SV PPS rozoslal členom SV PPS, ako aj všetkým ďalším 
relevantným inštitúciám výzvu UNESCO  na predkladanie nových nominačných 
návrhov na zápis do svetového zoznamu UNESCO Pamäť sveta. Tieto nové návrhy 
sa budú prerokovávať na zasadnutí Medzinárodného poradného výboru pre program 
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Pamäť sveta za dvojročné obdobie 2010/2011. Okrem toho zverejnil túto výzvu aj na 
webových stránkach UKB. 

Sekretariát SV PPS uverejnil na webovej stránke IDS UNESCO informáciu o 
zaradení 35 nových položiek dokumentárneho dedičstva výnimočnej hodnoty na 
zoznam UNESCO Pamäť sveta, o zápise ktorých bolo rozhodnuté na zasadnutí 
Medzinárodného poradného výboru pre program UNESCO Pamäť sveta.  

 

Ďalšie udalosti a podujatia: 

Univerzitnú knižnicu v Bratislave navštívil zástupc a GR UNESCO 

17. 6. 2009 navštívil Univerzitnú knižnicu v Bratislave zástupca generálneho 
riaditeľa UNESCO pre komunikáciu a informácie Dr. A. Waheed Khan. 

Okrem stretnutia s vedením knižnice navštívil Informačné a dokumentačné 
stredisko UNESCO, oboznámil sa s jeho aktivitami v oblasti koordinácie 
Pridružených škôl UNESCO, Klubov UNESCO a programu UNESCO Pamäť sveta, 
ktorý je určený na záchranu svetového dokumentárneho dedičstva. V tejto súvislosti 
si prezrel zbierku vzácnych islamských rukopisov, tzv. Bašagicovu zbierku, ktorá je 
zapísaná práve v zozname UNESCO Pamäť sveta a radí sa tak k najvýznamnejším 
svetovým dokumentom. Na záver návštevy si prezrel výstavu Slovenské prírodné 
lokality zapísané na Zozname svetového dedičstva UNESCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 6. – 23. 6. 2009 Výstava – Lokality svetového pr írodného dedi čstva na 
Slovensku.  V dňoch 1. 6. – 23. 6. 2009 sprístupnilo výstavu slovenských prírodných 
lokalít, ktoré boli zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva 
UNESCO. Výstava bola zorganizovaná v spolupráci so Slovenským múzeom 
ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. 

5. – 14. 10. 2009 Stredisko UNESCO predstavilo doku menty OSN a 
UNESCO z fondov knižnice  – pri príležitosti 90. výročia založenia UKB. 

9. 12. 2009 100. výro čie narodenia Margity Figuli  – Stretnutie s novou 
zbierkou noviel "Mámivý dúšok”. 
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Iné aktivity 

V dňoch 12. – 17. 5. 2009 sa vo francúzskom meste Foix uskutočnil 
medzinárodný tréningový kurz Get In Net s názvom Kultúrna rozmanitos ť 
a medzikultúrny dialóg , ktorého sa zúčastnila jedna pracovníčka strediska 
UNESCO. Hlavným zámerom školenia bola podpora porozumenia rôznych kultúr 
v rámci Európskej únie, získanie bližších informácií o programe Mládež v akcii 
a nadobudnutie kompetencií na tvorbu projektu mládežníckej iniciatívy. Na základe 
získaných vedomostí a skúseností bude Informačné a dokumentačné stredisko 
UNESCO poskytovať poradenstvo a pomoc s prípravou projektu mladým ľuďom, 
ktorí by mali záujem a nápad na realizáciu takéhoto projektu mládežníckej iniciatívy.  

5. 10. 2009 UNESCO organizovalo prvýkrát vo svojej histórii "Fórum 
partnerov UNESCO",  ktorého cieľom bolo umožniť stretnutie všetkých externých 
pracovníkov, ktorí vo všetkých členských štátoch pracujú v prospech napĺňania 
cieľov organizácie. Fórum bolo súčasťou 35. zasadnutia generálnej konferencie 
UNESCO, na ktorom sa zúčastnila vedúca strediska UNESCO.  

Hlavnými bodmi programu boli: multiplicita sietí, rozmanitosť partnerov, 
partnerstvá v pohybe, rozvoj nových partnerstiev. 

6. – 7. 10. 2009 Generálna konferencia UNESCO . Cieľom účasti na prvých 
dvoch dňoch Generálnej konferencie bolo nielen získanie poznatkov o novom 
smerovaní a hlavných cieľoch organizácie na nasledujúce dvojročné obdobie, ale aj 
rokovanie s veľvyslancom SR pri UNESCO, o možnostiach zaktivizovania spolupráce 
ako aj s predstaviteľmi viacerých odborov a sektorov na UNESCO, ktoré sú dôležité 
pre fungovanie strediska UNESCO v UKB.  

 

Depozitná knižnica NATO 

 
Depozitná knižnica NATO 

(DK NATO) ako špecializované 
knižnično-informačné pracovisko 
ponúka čitateľom UKB dokumenty 
z oblasti medzinárodných vzťahov, 
obrany a bezpečnosti s dôrazom na 
Organizáciu severoatlantickej zmlu-
vy a euroatlantický priestor. Je 
súčasťou medzinárodnej knižničnej 
siete NATO, úzko spolupracuje so 
zahraničnými partnermi pri  doplňo-
vaní depozitných výtlačkov publi-
kácií a poskytovaní medzikniž-
ničnej výpožičnej služby. Aktívnou 
akvizičnou činnosťou a získavaním publikácií formou grantovej podpory systematicky 
rozširuje knižný fond pracoviska o hodnotné tituly renomovaných svetových 
vydavateľov. Sprístupňovaním špecializovaných elektronických prameňov poskytuje 
aktuálne štatistické údaje a prehľady  pre potreby odbornej čitateľskej verejnosti. 
Informačné  podujatia, ktoré DK NATO pripravila v uplynulom roku, sa venovali  
aktuálnym otázkam súčasného medzinárodno-politického diania, ako aj významným 
osobnostiam vojenskej histórie.  
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Budovanie, uchovávanie  a sprístup ňovanie fondu  

Systematické budovanie, uchovávanie a sprístupňovanie fondu bolo aj v uply-
nulom roku prioritnou úlohou pracoviska. Realizovalo sa doplňovaním depozitných 
exemplárov a akvizičným získavaním nových publikácií kúpou, darom a grantovou 
podporou z domácich i zahraničných  zdrojov.  K  31. 12. 2009  mal fond pracoviska 
1 505 knižničných jednotiek, v priebehu roka sa rozšíril o 219 dokumentov, vrátane 
audiovizuálnych. Ponuka periodík sa rozšírila o tituly z produkcie Ministerstva obrany 
Talianskej republiky, ktoré budú prínosom pre záujemcov o informácie v talianskom 
jazyku. Na  nákup  zahraničnej  literatúry  boli  použité aj prostriedky z grantu NATO 
vo výške 200,- €. Služby  študovne využilo 548 návštevníkov, ktorí pre študijné účely  
realizovali 2 466 prezenčných výpožičiek kníh, periodík, audiovizuálnych a elektro-
nických dokumentov. V študovni sa poskytovali odborné konzultačné a informačné 
služby.  

 
 Medzinárodná integrácia 

 V roku 2009 pokračovali aktivity smerujúce k prehĺbeniu integrácie do knižnič-
ných a informačných systémov NATO. 

V spolupráci so Sekciou verejnej diplomacie NATO v Bruseli  a jej odbornými 
pracoviskami sa priebežne dopĺňali depozitné výtlačky nových publikácií NATO, ktoré 
sa  v študovni menne a vecne spracovávali a sprístupňovali. Zároveň sa distribuovali  
na vybrané knižničné pracoviská v SR. Podarilo sa získať ďalšie príručkové diela 
z partnerskej Knižnice NATO na obohatenie fondu študovne, naďalej sa využíval 
prístup k elektronickým databázam z oblasti medzinárodnej bezpečnosti. Špecializo-
vané odborné databázy s aktuálnymi štatistickými údajmi a prehľadmi sa stretli so 
zvýšeným záujmom používateľov a vhodne doplnili ponuku knižných titulov. Zrealizo-
valo sa niekoľko bezplatných výpožičiek odbornej literatúry v rámci medziknižničnej 
výmeny publikácií na podporu odbornej vedeckej práce. Spolupráca so Sekciou 
verejnej diplomacie NATO sa po prvý raz rozšírila aj o oblasť výstavnej činnosti. 

V  rámci  grantovej  podpory Sekcie verejnej diplomacie NATO vo výške 
1700,- €, ktorú DK NATO získala pre účely usporiadania konferencie „Slovenské 
bezpečnostné fórum 2009“, bola časť prostriedkov použitá na nákup odbornej 
literatúry.  

Úspešne pokračovala  spolupráca s Inštitútom EÚ pre bezpečnostné štúdie so 
sídlom v Paríži a Akadémiou obrany NATO v Ríme. Pravidelné získavanie publikácií 
týchto odborných pracovísk obohacuje fond DK NATO o tituly, ktoré sa venujú  
aktuálnym otázkam v profilovej oblasti. 

 
Distribúcia publikácií NATO v SR 

Nové publikácie z produkcie Sekcie verejnej diplomacie NATO sa distribuovali 
do siete vybraných knižníc na Slovensku, aby sa uľahčil prístup verejnosti 
k aktuálnym informáciám o pôsobení Aliancie. Okruh vybraných knižníc, ktoré DK 
NATO pokrýva dokumentáciou NATO, zahŕňa Slovenskú národnú knižnicu v Martine, 
Štátnu vedeckú knižnicu v Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach,  Akademickú 
knižnicu AOS generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, ako aj ďalšie odborné 
pracoviská Akadémie. V roku 2009 DK NATO zaslala uvedeným knižniciam  451 ks 
publikácií NATO.  
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Informa čné  a vzdelávacie podujatia 

Popri budovaní fondu a poskytovaní knižnično-informačných služieb DK 
NATO každoročne pripravuje  informačné a vzdelávacie podujatia so zámerom 
podporovať šírenie informácií, verejnú diskusiu a odborný výskum. V roku 2009 
pracovisko realizovalo  jednu odbornú konferenciu, šesť prednášok, štyri výstavy 
a cyklus štyroch projekcií filmových dokumentov. 

 

Konferencie 
Slovenské bezpe čnostné fórum 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tretí ročník konferencie „Slovenské bezpečnostné fórum 2009“, ktorú DK 
NATO organizovala v spolupráci s MZV SR a Euroatlantickým centrom, sa uskutočnil 
28. septembra 2009. UKB privítalo 189 významných osobností štátnej správy, 
zastupiteľských úradov, vedeckých a akademických kruhov, mimovládnych organi-
zácií, ako aj novinárov. 

Účastníkov konferencie privítal na pôde UKB jej generálny riaditeľ Tibor Trgiňa 
a s otváracím príhovorom vystúpila štátna tajomníčka MZV SR Diana Štrofová.  

Rokovanie pokračovalo v troch programových paneloch: Svet v kríze, 
Východná politika slovenská a Slovensko v medzinárodných súvislostiach „1989 – 
2009 – 2019“. Konferencia ponúkla odbornú diskusiu na aktuálne témy a stala sa 
jedným z vrcholných podujatí UKB v oblasti verejnej diplomacie. 

Súčasťou konferencie SBF 2009 bola aj vernisáž  výstavy “Cestou 
zamatovej revolúcie: Slovensko po roku 1989“.   
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Prednášky 

Päť rokov členstva SR v EÚ a NATO 

Pri príležitosti piateho výročia vstupu SR do EÚ a NATO pripravila DK NATO  
v apríli a máji pre študentov bratislavských gymnázií dve prednášky o význame 
členstva SR v integračných zoskupeniach a jeho hlavných prínosoch pre rozvoj 
krajiny. Na prednáškach lektorsky vystúpil doc. František Škvrnda z Fakulty 
medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity  v Bratislave a zúčastnilo sa ich  90 
študentov. 

 
Milan Rastislav Štefánik ako diplomat, vojak, cesto vateľ 

Cyklus troch prednášok, venovaný 90. výročiu úmrtia významnej osobnosti 
slovenskej vojenskej histórie, sa uskutočnil 6., 13. a  20. 5. 2009. Lektorsky na nich 
vystúpili Dr. Marián Hronský z Ústavu politických vied SAV, Mgr. Marek Meško 
z Vojenského historického ústavu, Miroslav Musil z Ministerstva zahraničných vecí 
SR a František Kelle, zastupujúci združenie Antarktis. Súčasťou podujatia bola aj 
projekcia dokumentárneho filmu „M. R. Štefánik“ z produkcie Slovenskej televízie, na 
ktorej sa zúčastnil aj režisér Gejza Kendy. 

 
Filmové projekcie 

O kultúrnej a etnickej diverzite  

V spolupráci s Filozofickou fakultou UK sa v marci a apríli realizoval cyklus 
štyroch projekcií filmových dokumentov o aktuálnych otázkach kultúrnej a etnickej 
rozmanitosti, najmä o otázkach spolunažívania ľudí z odlišného kultúrneho a jazyko-
vého prostredia, ako aj o následkoch ozbrojených konfliktov. Na filmových projek-
ciách sa zúčastnilo 120  študentov.  

 
Výstavy 

Život a dielo Milana Rastislava Štefánika 

Výstava fotografií o životných osudoch vynikajúceho slovenského vedca, 
diplomata, vojaka aj cestova-
teľa, ktorú DK NATO pripravila 
v spolupráci s Vojenským histo-
rickým ústavom, bola inštalo-
vaná na Barokovom nádvorí od 
27. 5. do 15. 5. 2009 a stretla 
sa s mimoriadnym záujmom 
návštevníkov UKB. 
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 NATO Multimedia – Bezpe čnos ť našej budúcnosti 20. 10. – 3. 11. 2009 

        

Interaktívna multimediálna výstava o pôsobení Organizácie severoatlantickej 
zmluvy sa uskutočnila na Barokovom nádvorí UKB v spolupráci so Sekciou verejnej 
diplomacie NATO v Bruseli. Na slávnostnom otvorení vystúpila  Gerlinde Niehus, 
riaditeľka Odboru korporátnej komunikácie NATO. Výstavu si popri čitateľoch UKB 
prezrelo aj 380 účastníkov jedenástich exkurzií stredoškolskej a vysokoškolskej 
mládeže.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slováci v operáciách Aliancie  20. 10. – 29. 10. 20 09 

Výstava fotografií o účasti slovenských vojakov v operáciách Severo-
atlantickej aliancie bola verejnosti sprístupnená vo Výstavnej sále na Michalskej ulici, 
vznikla v spolupráci s Ministerstvom obrany SR.  

Obidve októbrové výstavy na pôde UKB patrili k sprievodným podujatiam 
významného medzinárodného podujatia, neformálneho stretnutia ministrov obrany 
členských štátov Organizácie severoatlantickej zmluvy, ktoré sa 22. 10. 2009 konalo 
v Bratislave. 

 

Aktivity Depozitnej knižnice NATO v uplynulom roku smerovali k naplneniu hlavných 
cieľov pracoviska, budovať a sprístupňovať fond špecializovaných publikácií, 
rozširovať spektrum poskytovaných služieb, podporovať verejnú diskusiu a odborný 
výskum. 
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Multifunf čné kultúrne centrum (MKFC) 
 

 
Rok 2009 možno v kontexte činnosti Multifunkčného kultúrneho centra UKB 

považovať za mimoriadne úspešný. Napriek krízovým súvislostiam sa v priestoroch 
UKB uskutočnilo veľké množstvo rôznorodých, žánrovo i tematicky pestrých podujatí, 
priťahujúcich pozornosť kultúrnej verejnosti.  

V priebehu roka sa UKB opäť stala hostiteľom viacerých významných medzi-
národných konferencií, seminárov a sympózií, spoľahlivým usporiadateľským 
servisom sa významne prezentovala predovšetkým v procese prípravy a realizácie 
štvordňovej výročnej medzinárodnej konferencie európskej skupiny pre auto-
matizáciu knižníc ELAG 2009 a trojdňovej medzinárodnej vedeckej konferencie 
Digitale Quellensammlungen. Multifunkčné kultúrne centrum úspešne spolupracovalo 
s veľvyslanectvami a kultúrnymi inštitútmi, s domácimi i zahraničnými spoločenskými, 
kultúrnymi a podnikateľskými subjektmi, s mimovládnymi organizáciami a takmer 
tromi desiatkami printových a elektronických médí. 

     V trinástich pokračovaniach predstavil umelecko-publicistický programový 
projekt „Salón u Liszta“ viacero nových príťažlivých tém, prezentovaných niekoľkými 
desiatkami ďalších pozoruhodných osobností kultúrneho, politického a umelecko-
spoločenského života. Osobitným večerom si tento obľúbený cyklus pripomenul aj 
90. výročie vzniku Univerzitnej knižnice v Bratislave. 

     Znížené rozpočty veľvyslanectiev a kultúrnych inštitútov do istej miery 
poznamenali frekvenciu podujatí ďalšieho z programových projektov – „Vzdialené 
blízke osudy“ predstavili v roku 2009 historické, spoločensko-politické, predovšetkým 
však ľudské príbehy Bulharskej republiky a Švajčiarskej konfederácie. 

Mimoriadny záujem verejnosti už tradične sprevádzal aj koncerty 3. ročníka 
medzinárodného hudobného projektu „Šanson.cz – Šansón.sk“. Dramaturgicky 
invenčný program, marketingovo orientovaný do oblasti, ktorej sa na Slovensku nikto 
systematicky nevenuje, tak v spojení so sugestívnou atmosférou Lisztovej záhrady či 
Barokového nádvoria púta vždy počas prvej augustovej dekády pozornosť 
obyvateľov i návštevníkov hlavného mesta napriek tomu, že knižnica je v tom čase 
zatvorená.          

Najväčší ohlas v doterajšej činnosti Multifunkčného kultúrneho centra UKB 
nepochybne zaznamenal 1. ročník literárneho projektu „Letné Literárne Láskanie“, 
ktorého tri večery sa uskutočnili v priestoroch Nádvoria Klarisky. Neobyčajne 
moderný spôsob prezentácie literatúry, nevšedná, prominentná konštelácia 
účinkujúcich a originálne „oživenie“ ďalšieho z priestorov UKB – to boli, podľa reakcií 
návštevníkov, tri kľúčové axiómy úspechu tohto nového programového projektu. 
Potvrdzuje to aj skutočnosť, že v koncoročných sumarizáciách zážitkov roka 2009 ho 
viaceré osobnosti označili za „kultúrnu udalosť sezóny“. 

Zásluhou neustále sa rozširujúcej spolupráce Multifunkčného kultúrneho 
centra UKB s ďalšími externými partnermi sa podarilo zapojiť UKB do štrnásteho 
ročníka významného medzinárodného výtvarného projektu „Socha a Objekt“, ktorého 
prezentácie sa už tradične konajú na vyše troch desiatkach námestí, nádvorí, 
záhrad, parkov a vo výstavných sálach Bratislavy. Viaceré exteriérové i interiérové 
priestory UKB sa tak počas troch letných mesiacov stali súčasťou rozsiahlej 
expozitúry rozmanitých podôb súčasného európskeho výtvarného umenia a prilákali 
mnoho domácich i zahraničných návštevníkov. Spolu s tradičnou medzinárodnou 
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prehliadkou „Mesiac fotografie“, ktorej súčasťou je UKB už viacero sezón (v roku 
2009 sa uskutočnil jeho devätnásty ročník) to predstavuje výrazné zakomponovanie 
výtvarného umenia do programovej ponuky UKB.     

Multifunkčné kultúrne centrum UKB pripravuje pre rok 2010 rozšírenie svojho 
programového portfólia o ďalší atraktívny programový cyklus, tento raz z oblasti 
vážnej hudby.  

 

 

Bibliografická a výskumná činnos ť 
 

Kabinet retrospektívnej bibliografie špecializované pracovisko Univerzitnej 
knižnice v Bratislave sa dlhodobo venuje registrácii, spracovaniu a výskumu 
nepravých periodík (almanachy, ročenky, zborníky, výročné správy škôl, kalendáre, 
schematizmy a pod. vychádzajúce od roku 1701) v súlade s úlohami, ktoré mu boli 
stanovené v intenciách Slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie. V roku 2009 
bola činnosť kabinetu zameraná na pokračovanie už rozpracovaných projektov 
spracovania bibliografických súpisov a rozpisov historických dokumentov, s ktorými 
súvisia heuristické, evidenčné, analytické a verifikačné postupy. Po zápise záznamov 
do elektronickej podoby a ich následnej korektúre sú tieto pravidelne sprístupňované 
v databázach na stránkach knižnice. Základná činnosť kabinetu retrospektívnej 
bibliografie je rozšírená o usporadúvanie odborných podujatí ako i účasť na nich, 
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.  

 

Hlavné projekty: 

1. Bibliografia almanachov, ro čeniek a zborníkov na Slovensku 1701-1918  

Budovaná bibliografia mapuje vydávanie tohto typu dokumentov na území 
Slovenska v uvedenom období. Predstavuje rozsiahly poznatkový fond k počiatkom 
prírodných, technických a spoločenských vied, integrujúci na článkovej úrovni 
pramenné a faktografické údaje a štúdie z rôznych vedných odborov v štyroch 
jazykoch (slovenský, nemecký, maďarský, latinský). Pravidelne dopĺňaná a aktualizo-
vaná databáza je dostupná na adrese : <http://retrobib.ulib.sk/wwwisis/azr.htm>. 

Popri spracovaní dokumentov prebieha prieskum vo fondoch domácich 
i zahraničných knižníc rôznych inštitúcií, zameraný na získanie lokácií titulov nových, 
príp. overenie už titulov známych a zároveň vytvorenie záznamov z nich. 

2. Bibliografia článkov zo slovenských a inore čových výro čných správ škôl 
z územia Slovenska za šk.r. 1918/19-1952/53  

Cieľom budovanej bibliografie je obsiahnuť a predstaviť produkciu článkov vo 
výročných školských správach, čím sa sprístupnia pramenné a faktografické 
dokumenty pre výskum školstva a vzdelanosti na Slovensku v sledovanom období. 
Zhromažďovaný materiál obsahuje na rozličnej úrovni (štúdie, eseje, úvahy, články 
a výtvarné práce) odbornú a literárnu tvorbu profesorov a študentov jednotlivých škôl. 
Aktualizovaná databáza je dostupná na stránke knižnice:  

<http://retrobib.ulib.sk/wwwisis/clankyVSS.htm>. 
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Pripravovaná bibliografia tvorí celok s bibliografickým súpisom Bibliografia 
výročných školských správ z územia Slovenska za školské roky 1918/19-1953/53. 

2.a Biografie vo Výro čných školských správach 1918/19-1952/53 

Uzavretá subbáza vznikla vyčlenením článkov s biografickým obsahom. Je 
dostupná na adrese: <http://retrobib.ulib.sk/wwwisis/biografiaVSS.htm>, ako 
i v tlačenej podobe pod názvom Biografie vo výročných správach škôl z územia 
Slovenska za školské roky 1918/19 – 1952/53 (Bratislava : Univerzitná knižnica 
v Bratislave, 2009). 

 
3. Katalóg slovacikálnych tla čí UKB do roku 1918   

V súčasnosti pokračuje prípravou 9. zväzku – Doplnky , ktorý bude obsahovať 
chýbajúce záznamy z predchádzajúcich dielov a záznamy nové, ktoré sa objavili 
počas výskumu. Samotný katalóg je prístupný na stránke:  

<http://www.ulib.sk/sk/katalogy/bibliografie/katalog-slovacikalnych-tlaci-ukb-do-roku-
1918/>. 

 
Semináre a konferencie: 

Výsledky výskumov boli prezentované na odborných seminároch a domácich 
a medzinárodných konferenciách: Dni retrospektívnej bibliografie, Dejiny knižnej 
kultúry Novohradu, Výskum dejín knižnej kultúry v Univerzitnej knižnice v Bratislave. 
Prednášková a publikačná činnosť je zachytená v samostatnej prílohe. 

Vzdelávacia činnosť prebiehala v spolupráci s Katedrou knižničnej a informač-
nej vedy na FF UK v Bratislave, Katedrou mediamatiky a kultúrneho dedičstva 
Žilinskej univerzity, Katedrou klasických jazykov a Katedrou pedagogických štúdií 
Trnavskej univerzity vo forme odborných prednášok a vypracovaní posudkov 
záverečných bakalárskych a diplomových prác. 

Koncom roku 2009 vyšiel štvrtý zväzok odborného periodika Univerzitnej 
knižnice Studia bibliographica Posoniensia I/2009 . Jeho podnázov "In lucem 
edere et distrahere ..." Vydavateľsko-distribučné pozadie typografického média – 
vytvoril priestor pre trinásť štúdií, ktoré sú výsledkom výskumov v oblas-
ti vydavateľstva, distribúcie, knižného obchodu a autorského práva. 

 
Výstavy:  

Nemecko v zrkadle slovenských knižníc  – výstava venovaná prezentácii 
nemeckej vzdelanosti a jej šírenia na našom území od 16. do 19. storočia na príklade 
vybraných fondov knižníc (Lyceálna knižnica ÚK SAV, Univerzitná knižnica 
v Bratislave, Lyceálna knižnica v Kežmarku). Výstava vznikla v spolupráci s Lyceál-
nou knižnicou ÚK SAV a s podporou Veľvyslanectva Nemeckej spolkovej republiky. 
Pri tejto príležitosti bol vydaný i katalóg výstavy:  Nemecko v zrkadle slovenských 
knižníc – Deutschland im Spiegel slowakischen Bibliotheken. 

Výstava k 90. výro čiu Univerzitnej knižnice v Bratislave  – výber zaujíma-
vostí a špecifických typov dokumentov z jej fondov. 

 

Kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí uchováva, spracúva a sprístup-
ňuje európske a orientálne rukopisy a staré tlače, ktoré sú deponované na oddelení . 
Celkový fond kabinetu je  8 876 k. j. 



64 
 

V rámci vedeckovýskumnej úlohy zamestnanci tohto oddelenia odborne  
spracovávajú  tlače 16. storočia vo fondoch Univerzitnej knižnice. 

 
Prehľad spracovaných titulov tla čí 16. storo čia za roky 2007-2009 

Rok 2007 2008 2009 

Počet 200 65 102 

Spolu 1 319 1 319 1 421 

 

Spracovanie tlačí 16. storočie obsahuje heuristickú, analytickú a evidenčnú 
činnosť, verifikáciu bibliografických údajov, rozbor rukopisných záznamov, biogra-
fických dát o autoroch a posesoroch. Vypracovaných bibliografických záznamov  
v roku 2009  bolo  260, ktoré sa po overovacom procese zapíšu do počítača. 

Zamestnanci kabinetu uskutočnili  čiastkové výskumy ďalších fondov kabinetu, 
a to: európske rukopisy, inkunábuly, rukopisy Bašagićovej knižnice, výsledky boli 
prezentované  v rámci publikačnej, prednáškovej a výstavnej činnosti. 

Podieľali sa na výstavách Nemecko v zrkadle slovenských knižníc, výstave 
k 90. výročiu UKB ako aj výstavkách pre delegácie a odborné exkurzie. 

 

Ďalšie činnosti:                                  

V kabinete rukopisov starých a vzácnych tlačí sa: 

- odborne spracovalo 30 titulov rukopisov a starých tlačí, ponúkaných na 
nákup do zbierok odborne spracovalo 13 titulov pre Interpol, 

- vyhotovilo 100 strán zoznamu rukopisov Bašagićovej knižnice na vyhláse-
nie za historický fond,        

- pripravilo 13 kusov  kníh pre SNG na výstavu Renesancia. 

 

 

Metodická činnos ť  
 

 
Oslavy  90. výročia založenia knižnice priniesli veľké množstvo organizačných 

úloh pre všetkych zamestnancov knižnice.  

Oddelenie metodiky, v spolupráci s ostatnými odbormi a oddeleniami sa orga-
nizačne podieľalo na Dni otvorených dverí, počas ktorého knižnicu navštívilo cca 280 
navštevníkov, na príprave programov jednotlivých podujatí, plagátov a letákov.  

Ďalej sa 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 vyselekto-
vaných najdôležitejších problematických okruhov prijalo na operatívnych poradách 
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viacero metodických postupov a vyriešilo sa aj mnoho sporných otázok. Operatívne 
boli zvolávané pracovné komisie na riešenie aktuálnych odborných problémov. 

V minulom roku vstúpil do platnosti Dodatok č. 3 k organizačnému poriadku 
UKB, platný od 1. 1. 2009 a Cenník služieb a poplatkov platný od 10. 3. 2009. 

Zamestnanci oddelenia metodiky spracovali podklady pre niekoľko dotazní-
kov 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 za-
mestnancov UKB. V roku 2009 prešlo adaptačným procesom 22 zamestnancov. 

Zamestnanci oddelenia sa podieľali na príprave 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 
2008, vyhodnotenie prioritných úloh za rok 2009, zostavili plán prioritných úloh 
a činností na rok 2010. Realizoval sa edičný plán za rok 2009, zabezpečovala sa 
jazyková a technická úprava materiálov knižnice, pripravil sa titulový plán edičnej 
činnosti na rok 2010. 

V rámci štatistického výkazníctva zamestnanci spracovali podklady za UKB 
pre ročný štatistický výkaz o činnosti KULT 10-01 za rok 2008, ročný výkaz 
o neperiodických publikáciách za rok 2008, ročný výkaz o periodickej tlačí za rok 
2008 a štatistiku výkonov UKB za rok 2009.   

V oddelení metodiky bol pripravovaný harmonogram zaraďovania študentov 
stredných a vysokých škôl na odbornú prax v UKB. V minulom roku sa na odbornej 
praxi v knižnici zúčastnilo 7 študentov. 

 Registratúrne stredisko UKB, ktoré je súčasťou oddelenia metodiky 
pokračovalo v archivácii odovzdaných dokumentov. 

V hudobnom kabinete UKB sídli sekretariát Komisie pre hudobné knižnice pri 
SNS IAML a Spolku slovenských knihovníkov. Ako garant činnosti hudobných 
oddelení  zamestnanci hudobného kabinetu vo verejných knižniciach SR  pripravili 
29. odborný seminár pre hudobných knihovníkov. Uskutočnil sa v spolupráci 
s Verejnou knižnicou M. Rešetku v Trenčíne, SNK v Martine a SNS IAML. Súčasťou 
seminára bolo plenárne zasadnutie slovenskej národnej skupiny IAML. 

Hudobný kabinet poskytuje metodickú pomoc hudobným oddeleniam 
verejných knižníc SR, školských knižníc hudobných škôl. Pravidelne organizuje 
prezentačné a metodické hodiny pre študentov hudobných škôl všetkých typov. 

V roku 2009 hudobný kabinet ako hlavný organizátor pripravili v spolupráci 
s partnerskými inštitúciami 6 koncertných podujatí. Ku všetkým podujatiam pripravili 
zamestnanci hudobného kabinetu pozvánky, propagáciu na web stránke UKB, 
programy a propagačné materiály. Hudobný kabinet spolupracoval pri príprave 
a realizácii 5. ročníka Viva Musica Festivalu. 

UKB je na základe zákona o knižniciach a zriaďovacej listiny pracoviskom 
medziknižničnej výpožičnej služby a národným centrom medzinárodnej medzi-
knižničnej výpožičnej služby v Slovenskej republike. Oddelenie MVS spracovávalo 
celoštátnu štatistiku MMVS a metodicky usmerňovalo knižnice v oblasti medzi-
národnej MVS. Všetky informácie uverejňuje pracovisko na svojej stránke, analýzy, 
návrhy, nové postupy sa  publikovali v knihovníckych  periodikách a na odborných 
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podujatiach. Významné bolo vystúpenie na seminári pripravenom v rámci podujatí 
UKB Moderné informačné služby. Tejto tradičnej služby, ktorá sa v UKB poskytuje 
viac ako 60 rokov, sa osobitne dotýkajú nové technológie. Hľadanie stratégie – to 
bola téma vystúpenia vedúcej oddelenia MVS. Služba MVS a MMVS v UKB hľadá 
ďalej nové možnosti, aj nové typy používateľov. Takáto perspektíva sa črtá 
v rozšírení využívania ďalších služieb OCLC (Online Computer Library Center), jeho 
katalógu WorldCat a služby OCLC First Search.   

Pracovníci odboru knižničných služieb sa aktívne zúčastňovali na činnosti 
národnej komisie pre služby. Na 10. zasadnutie, ktoré sa uskutočnilo v júni 2009 
v Slovenskej národnej knižnici v Martine pripravili dva príspevky, prvý  o novinkách 
v poskytovaní MVS a MMVS v UKB, druhý o vzdialenom prístupe. Praktické skúse-
nosti, nové služby a možnosti aplikácie v UKB a v iných knižniciach prezentujú 
zamestnanci knižnice pravidelne v Bulletine UKB a v iných odborných periodikách.   

Odbor knižničných služieb pripravil spolu s oddelením mennej katalogizácie 
metodický materiál o vecných katalógoch v UKB a možnosti ich digitalizácie 
a následného sprístupnenia na internete. Súčasne sa pripravil projekt retro-
katalogizácie fondov UKB – spracovania menného generálneho katalógu techno-
lógiou OCR. Dopracoval sa materiál na spracovanie tzv. drobných tlačí – katalógov 
z výstav.  

Pokračovalo sa s exkurziami zamestnancov knižnice do novej budovy CVTI  
SR a do nových priestorov Ústrednej knižnice SAV.  

Zamestnanci knižnice sa podieľali na plnení operatívnych úloh, na posu-
dzovaní návrhov a materiálov, vypracovávali a poskytovali odborné stanoviská, 
podklady a informácie požadované MK SR a inými orgánmi štátnej správy. 

Na metodickej činnosti sa podieľali aj ostatné odbory a oddelenia (ako odbor 
súborných katalógov, kabinet rukopisov starých a vzácnych tlačí, odbor informač-
ných technológií, odbor informačných systémov, kabinet retrospektívnej bibliografie, 
depozitná knižnica NATO, stredisko UNESCO), podrobnejšie uvedené v pod-
kapitolách o činnosti jednotlivých oddelení. 
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Vydavate ľská činnos ť 
 

1. Biografie vo výročných správach škôl z územia Slovenska za školské roky  
1918/19 – 1952/53. Želmíra Gešková, Bratislava: UKB, 2009. 272 s. 

Databáza vznikla vyčlenením biografickych článkov z Bibliografie článkov 
výročných školských správ z územia Slovenska za roky 1918/19 – 1952/53. 
Zdrojom biografických informácií o osobnostiach sú výlučne výročné školské 
správy v danom období. Biografické heslo tvorí rozšírená anotácia článku. 
Databáza je nateraz uzavretá. Obsahuje viac ako 1 800 záznamov o 
biografických článkoch. 

2. Bulletin Univerzitnej knižnice v Bratislave. Zodp. redaktor Tatiana Popová. 
Bratislava: UKB, 2009. (2 čísla). 

Periodikum obsahujúce informácie zo seminárov a porád, o činnosti UKB, 
zaujímavosti zo zahraničia, personálie, ocenenia, kalendár akcií   a pod. 

3. Emlerov katalóg.  Sprac.  Lýdia  Sedláčková. Bratislava: UKB, 2009. 46 s. 

História prvého súborného katalógu na Slovensku, vybudovaného na základe 
iniciatívy riaditeľa UKB Jana Emlera na začiatku 20. storočia v Univerzitnej 
knižnici v Bratislave.  

4. Hudobné dedičstvo vo fondoch knižníc a múzeí. Zborník z 27. seminára 
hudobných knihovníkov. Zost. Dana Drličková. Bratislava: UKB, 2009. 75 s. 

Zborník obsahuje referáty zamerané na hudobné dedičstvo vo fondoch knižníc 
a múzeí, hudobnú muzeológiu, hudobné múzeá, hudobné rukopisné zbierky, 
skúsenosti Národného múzea s ochranou, uložením a sprístupňovaním 
hudobných dokumentov, projekt digitalizácie hudobných dokumentov, digitál-
nu knižnicu Slovenskej knižnice pre nevidiacich. 

5. KALENDÁR výročí 2010. HUDBA. Zost. Dana Drličková. Bratislava: UKB, 
2009. 89 s. 

Informácia pre širší okruh kultúrnych pracovníkov, redaktorov, dramaturgov 
o životných jubileách muzikológov, skladateľov, spevákov, inštrumentalistov, 
pedagógov, hudobných knihovníkov, ale aj významných dramatikov, teoreti-
kov, estetikov a filozofov. 

6. Nemecko v zrkadle slovenských knižníc. Deutschland im Spiegel Slowa-
kischer Bibliotheken. Bratislava: UKB,  2009. 51. s. 

Odborný katalóg k výstave pokrýva široké spektrum tém, ako Nemci na 
Slovensku, reformácia na Slovensku, evanjelické lýceum v 18. storočí – malé 
Halle, lýceum v obrodení, dokumenty, osobnosti, recepcia nemeckej literatúry, 
vydania a preklady nemeckých diel a veľa ďalších. 

7. Studia Bibliographica Posoniensia. Zost. Miriam Poriezová. Bratislava: UKB, 
1/2009. 207 s. 

Univerzitná knižnica v Bratislave pripravila v poradí štvrté číslo zborníka 
Studia Bibliographica Posoniensia. Zborník obsahuje trinásť štúdií 
zameraných hlavne na vydavateľsko-distribučnú činnosť ako aj  štyri recenzie. 
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8. Súpis článkov o masmédiách za roky 2008. Zost. Terézia Kamenická. 
Bratislava: UKB, 2009.  19 s. 

Súpis obsahuje články o masmédiách uverejnené vo vybraných periodikách 
v roku 2008. Články sú zoradené do piatich tematických skupín, v rámci 
ktorých sú zoradené chronologicky. 

9. Univerzitná knižnica v Bratislave. Zost. Tibor Trgiňa. Bratislava: UKB, 2009. 
131 s. 

Reprezentačná publikácia vydaná pri príležitosti 90. výročia založenia 
Univerzitnej knižnice v Bratislave.  

10. Výročná správa za rok 2008. Sprac. Tatiana Popová a pracovníci UKB. 
Bratislava: UKB, 2009. 198 s. 

Správa o činnosti knižnice za uplynulé obdobie, poslanie a stredno-dobý 
výhľad organizácie, činnosti organizácie, rozpočet, personálne otázky, ciele a 
prehľad ich plnenia, hodnotenie a analýza vývoja organizácie, hlavné skupiny 
používateľov. 

11. Výstava Ex libris extra. Zaujímavosti z fondov Univerzitnej knižnice 
v Bratislave. Bratislava: UKB, 2009. 12 s.                                               

Katalóg výstavy, ktorá sa konala pri príležitosti 90. výročia založenia UKB 
v dňoch 2. – 10. 10. 2009, obsahuje podrobné informácie o vystavených 
dokumentoch, ktoré majú príslovečné „naj“. Všetky dokumenty boli uložené v 
ôsmich vitrínach. Medzi nimi bolo možné vidieť najstaršiu tlač, najstarší 
európsky rukopis, najstarší orientálny rukopis, najstaršiu slovenskú gramatiku, 
najstaršiu obrazovú encyklopédiu, najstráženejšiu knihu, najväčšiu knihu, 
najmenšiu tlač, diamantové tlače. Podrobnejšie informácie poskytuje katalóg 
k výstave.                  
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Knižni čno-informa čné technológie 
 

Činnosť odboru informačných systémov v roku 2009 bola zameraná hlavne na 
zabezpečenie prevádzky spravovaných knižnično-informačných systémov, riešenie 
projektov, ktorých cieľom bolo posunúť poskytované knižnično-informačné služby na 
vyššiu úroveň a v neposlednom rade zabezpečovanie školení a konzultácií odbornej 
obsluhy systémov.  

Implementácia a prevádzka automatizovaného knižni čno-informa čného 
systému Virtua   

Optimalizácia prevádzky knižnično-informačného systému, a s ním súvisia-
cich služieb verejnosti, patrí k dlhodobým prioritám knižnice. 

Podľa neoficiálnych výsledkov prieskumu spokojnosti používateľov, ktorý sa 
konal v roku 2009, až  80% opýtaných využíva výpožičné služby knižnice, ktoré úzko 
súvisia s online katalógom v knižnično-informačnom systéme /KIS/. Z tohto dôvodu je 
nevyhnutné venovať KIS zvýšenú odbornú pozornosť. Napriek snahám pracovníkov 
UKB prevádzka KIS ani v roku 2009 nebola bezproblémová. Najviac  sťažností, či už 
pracovníkov alebo požívateľov, bolo na neprimerane dlhé odozvy systému. Tieto sa 
prejavovali hlavne pri vyhľadávaní a prihlasovaní do systému, v tzv. silných hodinách 
od 12 hod. do približne 14 hod. Negatívne ohlasy boli aj na niekoľko odstávok 
systému z dôvodu rekonštrukčných prác na FCHPT STU, kde sú servery 
umiestnené. Nedostatky v administrácii KIS Virtua, zo strany správcu, spôsobili 
preplnenie db tabuliek /tablespace/ clas05, čoho dôsledkom bola dočasná 
nefunkčnosť systému. Uvedené problémy sa v plnej miere dotýkajú používateľov, 
ktorí právom očakávajú od knižnice kvalitné základné služby.  Pracovníci UKB môžu 
v týchto prípadoch plniť len úlohu informátorov, čo je pre používateľov úplne 
nepochopiteľné. 

V roku 2009 bol správcom systému avizovaný aj upgrade KIS na vyššiu 
verziu, ktorý sa zrealizoval len čiastočne ako upgrade webovej aplikácie Infostation 
pre administráciu niektorých procesov / generovanie upomienok a pod./ 

Jednou z možností rozšírenia ponuky informácií v on line katalógu je 
doplnenie bibliografického záznamu o obálku a obsah odbornej literatúry. Úloha bola 
zadefinovaná ako projekt, ktorý sa však nezrealizoval pre nevyjasnené otázky 
autorských práv a finančné zabezpečenie. Boli vykonané prípravné práce a konzul-
tácie s firmou, ktorá by pri realizácii úlohy mohla spolupracovať. 

 

Ochrana osobných údajov 

Zvýšená pozornosť bola venovaná aj ochrane osobných údajov používateľov 
a zamestnancov v knižnično-informačných systémoch. V rámci KIS Virtua bol 
podpísaný dodatok k zmluve o spolupráci pri používaní a prevádzke KIS Virtua 
a spolupráci na Projekte KIS3G, s prevádzkovateľom systému SNK v Martine, ktorý 
v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskor-
ších predpisov rieši práve tieto otázky. 

V letných mesiacoch prebehla aktualizácia databázy používateľov, z  ktorej 
boli vymazané osobné údaje viac ako 7 tisíc neaktívnych osôb. Následne prebehla 
v spolupráci s oddelením prezenčných výpožičiek aj fyzická skartácia registračných 
formulárov. Priebežne sa vykonávali poučenia nových zamestnancov o spôsobe 
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nakladania s osobnými údajmi, vystavovali a odoberali sa poverenia oprávnených 
osôb na získavanie alebo prácu s osobnými údajmi. Zodpovedné poverené osoby 
absolvovali odborné školenie, k zákonu č. 428/2002 Z. z, s osvedčením. 

 
Identifika čný a autentifika čný systém 

Identifikačný a autentifikačný systém sa v UKB používa od roku 2005. 
Identifikačným médiom je bezkontaktná čipová karta, kompatibilná s preukazmi 
študentov vysokých /ISIC/, niektorých stredných škôl, vysokoškolských učiteľov /ITIC/ 
a čipovými preukazmi knižníc SR. Systém je otvorený a postupne sa pridávajú nové 
funkcionality. V roku 2009 sa systém rozšíril o autentifikáciu prístupu k multifunkčným 
sieťovým zariadeniam – kopírky, tlačiarne, skenery, autentifikáciu prístupov na 
internet v študovni elektronických dokumentov,  autentifikáciu prístupov z UKB a 
vzdialených prístupov do licencovaných databáz a Metalibu a autentifikáciu za-
mestnancov  k interným stránkam webového portálu UKB. 

V rámci identifikácie a autentifikácie používateľov k niektorým službám ale aj 
z pohľadu ochrany osobných údajov prišlo k zmenám pri tvorbe hesiel do KIS Virtua. 
Upustilo sa od používania diakritických znamienok v heslách používateľov a použí-
vateľ má možnosť hneď po registrácii do KIS zmeniť si svoje heslo cez webové 
rozhranie prístupné z katalógu UKB. Zároveň boli doplnené funkcie systému 
Ensamble tak, že v prípade ak používateľ zabudne svoje zmenené heslo, 
zamestnanec mu na požiadanie automaticky vygeneruje pôvodné heslo, ktoré si 
používateľ opäť môže zmeniť. 

 
Metalib a SXF 

Rozvoj a nárast elektronických informačných zdrojov nutne vedie k hľadaniu 
riešenia ich efektívneho sprístupňovania. Elektronické služby majú byť ľahko 
dostupné, rýchle a spoľahlivé. Metalib bol sprístupnený koncom augusta a poskytuje 
možnosť vyhľadávania v katalógoch slovenských a zahraničných knižníc, v licenco-
vaných zahraničných zdrojoch a voľne prístupných zdrojoch. Jednou otázkou môže 
používateľ, v krátkom čase, dostať deduplikované výsledky vyhľadávania vo vybra-
ných zdrojoch. Na službu nadväzuje linkovací server SFX.  

 Službu, od uvedenia do prevádzky až do konca roka, využili používatelia na 
zadanie 33 434 rešeršných otázok v 43 združených sadách alebo jednotlivých 
informačných zdrojoch v 1890 reláciách. 

 
Tvorba a rozvoj web sídla UKB 

Prezentácia poskytovaných elektronických služieb a informácií o činnosti 
knižnice na webových stránkach /www.ulib.sk/ prešli v roku 2009 rozsiahlymi 
zmenami. V marci bola uvedená do testovacej prevádzky nová webová stránka 
knižnice. Novým redakčným systémom, v ktorom sa stránky vytvárajú sa stal 
WebJet. Zmena priniesla nielen nový dizajn stránky ale hlavne splnenie  všetkých  
predpísaných štandardov pre tvorbu a využívanie webových stránok podľa prísluš-
ných predpisov. Testovacia prevádzka bola využitá na odstraňovanie nedostatkov 
funkčnosti stránky v spolupráci s dodávateľom, na dopĺňanie informácií, testovanie 
a prípadné zmeny navrhované odbornými zamestnancami. Súčasťou procesu bolo aj 
vypracovanie analýzy webovej prezentácie UKB, s dôrazom na poskytované služby. 
Analýza bola prezentovaná na internom workshop-e v júli 2009. Medzi základné 
pozitíva webovej prezentácie patrí  integrovanie federatívneho vyhľadávača Metalib, 
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ako novej služby a rozšírenie sekcie Podujatia o kalendár podujatí a fotogalériu. Od 
mája funguje stránka v plnej prevádzke. 

Pokračovali práce na skenovaní a vystavovaní článkov z periodickej tlače 
týkajúce sa knižnice. V roku 2009 bolo naskenovaných 178 článkov v rozsahu 326 
strán. V sekcii Intranet boli dopĺňané interné dokumenty určené zamestnancom 
knižnice. Webová prezentácia UKB obsahuje 1 917 stránok, ktoré sa priebežne 
vytvárali, redigovali a spravovali. Celkovo sa na stránkach urobilo 8906 zásahov. 

Nový redakčný systém WebJet sa mimoriadne osvedčil pri prieskume 
spokojnosti používateľov UKB, ktorý sa uskutočnil z príležitosti 90. výročia vzniku 
knižnice. Do WebJetu boli naimportované mailové adresy  všetkých registrovaných 
čitateľov, čo umožnilo  rýchle zaslanie informácií o prieskume cca 14 500  osobám. 
Po elektronickom vyplnení dotazníkov používateľmi, systém okamžite graficky 
vyhodnocoval výsledky prieskumu. 

V auguste bola vytvorená prezentácia knižnice na najpopulárnejšej sociálnej 
sieti internetu – Facebooku. Priebežne sa dopĺňaju hlavne informácie o podujatiach 
pre verejnosť. 

 
Virtuálny prezenta čný systém 

Virtuálny prezentačný systém UKB bol riešený ako súčasť Digitálneho 
informačného systému kultúry. Cieľom pilotného projektu bolo vytvorenie  virtuálnej 
prehliadky priestorov pre verejnosť. Následne sa zadanie rozšírilo o interaktívnu 
prezentáciu, so zapojením informačných služieb.V roku 2009 bola vypracovaná 
Koncepcia uskutočniteľnosti riešenia, digitálne zameranie a projektová dokumentácia 
budovy, vytvorené videoprezentácie vybraných výstav v UKB a digitalizácia priesto-
rov. Tieto práce boli vykonané dodávateľským spôsobom. Zamestnanci odboru boli 
následne vyškolení na používanie prezentačnej softvérovej aplikácie f. Anasoft. 
Testovanie a implementácia obsahu prebiehala v dočasnej verzii systému a do 
konca roka sa nepodarilo, pre rôzne organizačné dôvody, začať pracovať v ostrom 
systéme. 

  V rámci projektu bolo digitalizovaných niekoľko významných výstav, ktoré sa 
archivujú a postupne budú sprístupnené na webových stránkach UKB. 

 
Metodická a školiaca činnos ť 

Metodická, školiaca a konzultačná činnosť bola priebežne poskytovaná hlavne 
zamestnancom ale aj verejnosti. V roku 2009 bola zameraná jednak na odborné 
činnosti v KIS ale aj na nové aplikácie. V KIS Virtua sa zrealizovalo 70 školení 
a preskúšaní /OPAC, výpožičky, exempláre,../, 2 školenia k Ensemblu a Pokladni 
a 13 školení k rezervácii zariadení. K novým aplikáciám sa zrealizovalo 10 školení 
pre používanie Metalib-u a SFX (60 zamestnancov), k novému redakčnému systému 
6 školení (27 zamestnancov) a k používaniu kopírok bola poskytnutá inštruktáž cca 
150 zamestnancom. 

Zamestnanci odboru poskytovali konzultácie k pracovným postupom v KIS 
a spolupracovali na tvorbe metodických materiálov. Navrhli a vypracovali výstupy 
z centrálnej pokladne a postup vykazovania platieb cez platobný terminál. 

S verejnosťou prebiehali konzultácie prevažne mailovou poštou. Najviac 
otázok používateľov sa týkalo problémov s objednávaním dokumentov, prihlásenia 
sa do systému a rezervácie dokumentov. Zamestnanci poskytli cca 105 vyjadrení. 
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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 a lokál-
neho katalógu UKB v ISO 2709 a výstupy z databázy ADR pre potreby odboru sú-
borných katalógov.   

Mesačne boli spracované  a vystavené na webovej stránke UKB štatistiky 
vstupov a výstupov návštevníkov cez turnikety, výpožičiek, vrátených kníh, 
nevybavených objednávok a štatistika prístupov na webové sídlo našej inštitúcie. 

Zamestnanci odboru sa zúčastňovali stretnutí pracovných skupín projektu 
KIS3G, spolupracovali na organizácii medzinárodnej konferencii ELAG 2009, 
zúčastnili sa na informatickom seminári INFOS, Infórum, stretnutí užívateľov systému 
ARL a Ensemble, Aplikácia BČK ako preukazu študenta a zamestnanca VŠ (1) 
a odborných akcií organizovaných MK SR k projektu Virtualizácie, ochrany osobných 
údajov a bezpečnosti IS. 

 

Stav databázy lokálneho katalógu UKB 
clas05, k 31.12.2009 

Bibliografické záznamy: 419 924 

Holdingové záznamy:                412 266 

Záznamy exemplárov:               649 749 

 

  

Informa čné technológie 

 
Odbor informačných technológií komplexne zabezpečuje prevádzku informač-

ných 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 pora-
denskú činnosť.   

Zamestnanci zabezpečujú prevádzku celkom 373 PC, 55 notebookov a 26 
serverov. Všetky PC a servery sú chránené antivírusovým a antispyware systémom. 
Všetky PC sú pripojené k internetu prostredníctvom akademickej siete SANET. 

 

Nové technológie 

V súvislosti s novými úlohami a tiež požiadavkami na vyššiu informačnú 
bezpečnosť zamestnanci odboru vymenili zastarané komunikačné a aplikačné 
servre. Ide o poštový server, boot servre dochádzkový a prístupový server, server na 
ktorom beží kľúčová aplikácia integrovaného identifikačného systému ENSEMBLE.  

Pokrytie WiFi signálom sa rozšírilo do Lisztovej záhrady, seminárnej 
a prednáškovej sály. WiFi signálom sú teraz pokryté všetky priestory, kde sa 
zdržiava verejnosť. 

Prenosová rýchlosť internetového pripojenia sa zvýšila na 1GBps. 
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Služby pre používate ľov   

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: 

- pevné pripojenie káblom – v priestoroch voľného výberu kníh  
na 2. poschodí je vytvorených 6 pracovných miest, 

- WiFi pripojenie – signálom sú pokryté priestory prístupné pre verejnosť. 

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.  

 
Nové služby 

Online prístup používate ľov UKB k elektronickým licencovaným infor-
mačným zdrojom, mimo priestorov knižnice 

UKB poskytuje  svojim používateľom novú modernú službu, keď používateľ 
môže využívať služby knižnice z pohodlia svojho domova. Ide o vzdialený prístup 
k licencovaným online databázam. Autentifikácia, a teda aj sprostredkovanie, 
prebieha po zabezpečených kanáloch, aby nebolo možné odpočúvať heslá 
používateľov.  

 
Moderné reprografické služby 

Do verejných priestorov sa umiestnili samoobslužné multifunkčné repro-
grafické zariadenia, 2 na plnofarebnú a 6 na čiernobielu tlač. Zariadenia sú 
k dispozícii používateľom aj zamestnancom UKB. Na autentifikáciu sa používa  
knižničný pas. Používateľovi sa následne, podľa cenníka služieb a poplatkov, 
zaúčtuje príslušná čiastka za platenú službu. 

 
Realizácia projektu Digitálny informa čný systém rezortu kultúry 

UKB v rámci spolupráce na realizácii pilotného projektu ministerstva kultúry 
DISK a projektu ORES poskytla svoje priestory  na umiestnenie hardvéru potrebného 
na prevádzku systémov. Priestory bolo potrebné zrekonštruovať a prispôsobiť novým 
náročným úlohám. 

 
Technické zabezpe čovanie akcií 

V priestoroch prednáškovej sály UKB sa zmodernizovala výpočtová aj 
prenosová technika. Starý videoprojektor bol nahradený troma novými. 

V spolupráci s výpočtovým strtediskom SAV bol  zabezpečený  videoprenos 
medzinárodnej konferencie ELAG. Priame vysielanie z konferencie bolo možné 
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sledovať v akademickej sieti SANET. Po technickej stránke zamestnanci odboru 
zabezpečovali aj ďalšiu medzinárodnú konferenciu DQS. 

  
Ochrana údajov a bezpe čnos ť IT. 

Všetky PC a notebooky v používaní UKB sú chránené pravidelne aktualizo-
vaným  antivírovým systémom a antispyware progrramom. Servery chráni antivírový 
softvér CLAM. Zabezpečila sa  ochrana údajov aktívnymi bezpečnostnými prvkami a 
pravidelnou archiváciou databáz. V auguste sa vykonala pravidelná ročná profy-
laktická údržba informačných technológií – archivácia systémov a databáz, 
profylaktika hardvéru.     

 
   Školiaca a poradenská činnos ť 

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

 

 
Register kultúry 
 
 

Hlavnou náplňou činnosti odboru bolo v roku 2009 spracovanie a aktualizácia 
portálu kultúrny profil Slovenska. 

Kultúrny profil Slovenska je spoločný projekt MK SR s Visiting Arts a British 
Council Slovakia, ktorého cieľom je vytvoriť slovensko-anglický online sprievodcu 
slovenskou kultúrou 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. Projekt je riešený 
Univerzitnou knižnicou v Bratislave od marca 2008.  

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. 

Do termínu spustenia portálu – 31. 3. 2009 – boli spracované prehľady 
o vybraných sektoroch kultúry v rozsahu cca 500 strán, na príprave ktorých sa 
zúčastnilo 45 autorov, 5 prekladateľov (+prekladateľská agentúra), 6 fotografov spolu 
s archívmi.  

Vlastným spracovaním a internetovým prieskumom sa pre adresár získalo cca 
3 000 adries kultúrnych subjektov, ktoré sú uložené v cca 6 000 záznamoch/vizitiek.  

Od spustenia portálu sa uzavrela zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva  
na nový text alebo aktualizáciu s ďalšími 20 autormi. Nadviazala sa spolupráca s 11 
fotografmi, ktorí dodali 341 nových fotografií a 7 kultúrnych inštitúcií zo svojich 
archívov poskytlo 11 fotografií bezodplatne. V súčasnosti profil obsahuje celkovo cca 
500 ilustračných, tematických a štylizovaných fotografií získaných nielen od profe-
sionálnych fotografov, ale aj z archívov rôznych kultúrnych inštitúcií a z vlastných 
zdrojov Univerzitnej knižnice v Bratislave.  
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V roku 2009 príspevky prešli jazykovou korektúrou a preložili sa do angličtiny 
všetky príspevky a opisy kultúrnych subjektov v celkovom rozsahu cca 1000 strán. 
Na 12 tematických okruhov vypracovalo lektorský posudok s pripomienkami 9 
lektorov. Autori príspevkov priebežne aktualizovali obsah príspevkov a zapracovali 
pripomienky lektorov a návštevníkov portálu.  

 2. septembra 2009 bol po mesačnej príprave spustený systém zameraný na 
aktualizáciu údajov o kultúrnych subjektoch. Všetkým inštitúciám v rámci portálu boli 
elektronickou poštou rozposlané výzvy na kontrolu a aktualizáciu profilu. V rámci 
aktualizácie bolo celkovo spracovaných cca 600 požiadaviek na aktualizáciu. Pre 
subjekty, ktoré nedisponovali anglickými prekladmi informácií, sa zabezpečil aj 
preklad a spracovanie anglických verzií vizitiek a ich opisov. Aktualizácia údajov 
v rámci portálu prebehla pomocou online formulára a alternatívne aj jednoduchou 
formou priamej aktualizácie e-mailom. Tvorba online formulára sa realizovala v 
spolupráci s pracovníčkami odboru knižničných systémov, ktoré zabezpečili tech-
nické a aplikačné zázemie pre uskutočnenie aktualizácie. V priebehu mesiaca 
november bola hromadná aktualizácia ukončená, pričom stále prebieha priebežná 
aktualizácia podľa požiadaviek inštitúcií. Ďalšia vlna hromadnej aktualizácie je 
predbežne plánovaná na 1. štvrťrok 2010. 

Internetová stránka mala od začiatku sprístupnenia verejnosti vysokú 
návštevnosť – od počiatočných cca 50 tis. návštev v apríli po 180 tis. v júli 2009. 
V súčasnosti sa návštevnosť pohybuje na stabilizovanej úrovni cca 120 tis. 
jedinečných prístupov mesačne, z čoho je viac ako 50 % zo zahraničia (z viac ako 
100 krajín). 

V poslednom štvrťroku 2009 spočívalo okrem hromadných aktualizácií ťažisko 
prác na portáli vo vyžiadaní si nových faktografických informácií od autorov 
príspevkov spolu s ich následnou úpravou. Uvedený postup bolo nutné zrealizovať 
hlavne z dôvodu spoločensko-ekonomických zmien a vývoja na Slovensku 
(zavedenie eura, ekonomická kríza, krach aeroliniek a pod.) a z toho vyplývajúcich 
nových skutočností ktoré nastali počas doby trvania projektu a bolo potrebné ich 
zohľadniť. 

Prebehla akvizícia väčšieho množstva fotografického a obrazového materiálu 
od rôznych kultúrnych ustanovizní (Divadelný ústav, SDC, Divadlo Romathan 
a pod.). Uvedený obrazový resp. fotografický materiál bol získaný bezodplatne 
prípadne zakúpený z finančných prostriedkov projektu. 

Koncom roka 2009 sa zrealizovalo doplnenie a rozšírenie niektorých častí 
príspevkov v rámci portálu (časti Médiá-Internet, Turizmus). Rovnako prebehla 
finalizácia prekladov uvedených príspevkov ako aj harmonizácia oboch jazykových 
mutácií po uskutočnení aktualizačných úprav. V priebehu mesiacov november – 
december prebehla hromadná doplnková aktualizácia kontaktných údajov u 450 
kultúrnych subjektov, ktoré sú súčasťou bázy portálu. 

 Súbežne s aktualizáciou kontaktných údajov prebehla aj aktualizácia profilov 
138 miest v SR, ku ktorým boli ako obrazové dokumenty pripojené príslušné mestské 
erby. 

Touto poslednou operáciou v mesiaci december bola ukončená práca na 
projekte pre rok 2009.  

Odbor ďalej prevádzkoval internetovú stránku pracovnej skupiny pre inter-
operabilitu systémov rezortu kultúry a spolupracoval pri príprave  projektu digitálnej 
knižnice Slovakiana. 
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5.5.  ROZPOČET  ORGANIZÁCIE 
 
1.1.1. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovate ľov rozpo čtu 

 
Ministerstvo kultúry SR schválilo a rozpísalo pre UKB záväzné ukazovatele a limity 
štátneho rozpočtu na rok 2009 nasledovne:  
           (v eurách) 

 
Ukazovate ľ  
 

 
Rok 2009 

 
1.  Príjmy ŠR (zdroj 111) 
 
Kód programu 08S0105 Knižnice a knižni čná činnos ť 
2.  Bežné výdavky spolu                                      kat. 600  
     08.2.0.5 Knižnice  
     z toho: 
     mzdy, platy, služobné príjmy a OOV               kat. 610 
 
Limit počtu zamestnancov 
 

 
146 053 

 
 

4 471 022 
 
 

1 765 518 
 

243 

 
Záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu boli v našej organizácii v roku 2009 
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 2009 
nasledovné rozpočtové opatrenia: 
 
Rozpočtové opatrenie č. 1 
Na základe súhlasu ministra kultúry SR upravilo (zvýšilo ) MK SR listom č. MK-
1754/2009-100/4195 zo dňa 25.3.2009 rozpočet bežných výdavkov  na rok 2009 
v kategórii 630 Tovary a služby  s účelovým určením na financovanie prioritných 
projektov takto: 
V prvku programu 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO o sumu   
65 289 EUR, v tom:  
1. „Kultúrny profil - Visiting Arts“                                                         50 289 EUR   
2. „90 rokov UKB“                                                                                  15 000 EUR 
 
Rozpočtové opatrenie č. 2 
Na základe súhlasu ministra kultúry SR upravilo (zvýšilo ) MK SR listom č. MK-
1754/2009-100/4025 zo dňa 26.3.2009 rozpočet bežných výdavkov  na rok 2009 
v kategórii 630 Tovary a služby  s účelovým určením na financovanie prioritných 
projektov takto: 
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V prvku programu 08T0104 – Podpora kultúrnych aktiv ít v zahrani čí o sumu 
 27 200 EUR, v tom: 
1. „European Library Automation Group – konferencia “                     9 200 EUR 
2. „Slovenská knižnica v Národnej knižnici ČR“                                 18 000 EUR                 
 
Rozpočtové opatrenie č. 3 
Na základe rozpočtového opatrenia Ministerstva financií SR viazalo (znížilo ) MK SR 
listom č. MK-1754/2009-100/4492 zo dňa 30.3.2009 rozpočet bežných výdavkov  
v kategórii  600  (mimo kat. 610)  na rok 2009  o sumu  89 420 EUR .  Uvedené 
viazanie predstavovalo 2% zo schváleného rozpo čtu  na rok 2009. Rozpočtové 
opatrenie sa vykonalo v programe 08S0105 Knižnice a knižni čná činnos ť. Viazanie 
prostriedkov sa realizovalo v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 93/2009 k 
návrhu vytvorenia rozpočtového priestoru na realokáciu výdavkov na udržanie 
hospodárskeho rastu a zamestnanosti v SR.  
 
Rozpočtové opatrenie č. 4 
Na základe súhlasu ministra kultúry SR upravilo (zvýšilo ) MK SR listom č. MK-
1754/2009-100/4509 zo dňa 1.4.2009 rozpočet kapitálových výdavkov  na rok 2009 
v prvku 08T0103 – Podpor kultúrnych aktivít RO a PO  o sumu 100 000 EUR , 
ktoré boli účelovo určené na investičné akcie: 
- UKB – Sanačné a rekonštruk čné práce                                             90 000 EUR 
  Investičná akcia bola zaregistrovaná v registri investícií MF SR pod číslom 23 354. 
- UKB – Výmena osvetlenia a kamerového systému                          10 000 EUR  
  Investičná akcia bola zaregistrovaná v registri investícií MF SR pod číslom 23 353. 
 
Rozpočtové opatrenie č. 5 
Na základe súhlasu ministra kultúry SR upravilo (zvýšilo ) MK SR listom č. MK-
1754/2009-100/8806 zo dňa 8.7.2009 rozpočet bežných výdavkov  na rok 2009 
v kategórii 630 Tovary a služby s účelovým určením na financovanie prioritných 
projektov: 
Prvok programu 08T0106 – Projekt akvizície zbierkových predmetov 
a knižni čných fondov  v celkovej sume 99 311 EUR, v tom: 
1. Nové informa čné zdroje v UKB                                                           99 311 EUR 
Prvok programu 08T0109 – Stratégia rozvoja slovenského knihovníct va na roky 
2008-13 v celkovej sume 79 000 EUR, v tom: 
1. Rozvoj e-služieb v oblasti kultúry              40 000 EUR 
2. Salón u Liszta – programový projekt               9 000 EUR 
3. Digitálne fórum Stredná a Východná Európa            30 000 EUR 
 
Rozpočtové opatrenie č. 6 
Na základe súhlasu ministra kultúry SR MK SR upravilo (zvýšilo)  listom č. MK-
1754/2009-100/6802 zo dňa 20.7.2009 rozpočet kapitálových výdavkov  na rok 
2009 v prvku 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry  o sumu 340 000 EUR, ktoré 
boli účelovo určené na investičnú akciu: 
UKB – Rozšírenie konfigurácie a infraštruktúry  
dátového skladu – 2. etapa                 340 000 EUR  
Investičná akcia bola zaregistrovaná v registri investícií MF SR pod číslom 24 076. 
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Zároveň MK SR upravilo (zvýšilo) rozpočet bežných výdavkov  na rok 2009 na 
vyššie  uvedenom projekte: 
 v prvku 08T0105 – Projekt infromatizácie kultúry  o sumu 20 000 EUR. 
 
Rozpočtové opatrenie č. 7 
Na základe súhlasu ministra kultúry SR upravilo (zvýšilo)  MK SR listom č. MK-
1754/2009-100/7486 zo dňa 21.7.2009 rozpočet kapitálových výdavkov  na rok 
2009 v prvku 08T0109 – Stratégia rozvoja slovenského knihovníctv a na roky 
2008-2013 o sumu 602 360 EUR, ktoré boli účelovo určené na investičné akcie: 
- UKB – Rozvoj e-služieb v oblasti kultúry                                           193 000 EUR 
  Investičná bola  zaregistrovaná v registri investícií MF SR pod číslom 24 085. 
- UKB – Webdepozit.sk         1 360 EUR 
  Investičná akcia bola zaregistrovaná v registri investícií MF SR pod číslom 24 086. 
- UKB – Nákup zariadení pre knižni čnú väzbu            10 000  EUR 
  Investičná akcia bola zaregistrovaná v registri investícií MF SR pod číslom 24 087. 
- UKB – Klimatizácia knižni čných skladov            398 000 EUR 
  Investičná akcia je zaregistrovaná v registri investícií MF SR pod číslom 22 237. 
 
Rozpočtové opatrenie č. 8 
MK SR upravilo (zvýšilo)  rozpočet bežných výdavkov  listom č. MK-1754/2009-
100/10553 zo dňa 19.8.2009 o sumu 35 EUR. Úprava sa realizovala v prvku 
08S0105 – Knižnice a knižni čná činnos ť. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečili 
bežné výdavky na základe zúčtovania vyzbieraných kultúrnych poukazov za 1. polrok 
2009.    
 
Rozpočtové opatrenie č. 9 
Na základe žiadosti odboru informatizácie MK SR 2351/2009-42/7370 z 3.9.2009  
upravilo (zvýšilo)  MK SR listom č. MK-1754/2009-100/13010 zo dňa 16.10.2009 
rozpočet kapitálových výdavkov   na rok 2009 v prvku 08T0105 – Projekt  
informatizácie kultúry  o sumu 230 000 EUR, ktoré boli účelovo určené na 
investičnú akciu UKB – Ebooks on demand – európska knižni čná sie ť.  
Investičná akcia bola  zaregistrovaná v registri investícií MF SR pod číslom 24 361. 
 
Rozpočtové opatrenie č. 10 
Ná základe kladného vyjadrenia sekcie kultúrneho dedičstva MK SR a súhlasu 
ministra kultúry SR upravilo (zvýšilo)  MK SR listom č. MK-1754/2009-100/15812 zo 
dňa 8.12.2009 rozpočet kapitálových výdavkov  na rok 2009 v prvku 08T0103 – 
Podpora kultúrnych aktivít  o sumu 6 000 EUR, ktoré boli určené na investičnú 
akciu UKB - Odstránenie nebezpe čenstva vzniku požiaru – Ventúrska 11/4, 
Bratislava. Investičná akcia bola zaregistrovaná v registri investícií MF SR pod 
číslom 24 749. 
 
Rozpočtové opatrenie č. 11 
Na základe rozpočtového opatrenia MF SR č. 30/2009 zo dňa 3.12.2009 upravilo 
(zvýšilo)  MK SR  listom č. MK-1754/2009-100/16377 zo dňa  18.12.2009 rozpočet 
kapitálových výdavkov  na rok 2009 o sumu  332 000 EUR, ktoré boli účelovo 
určené na investičnú akciu UKB – Nový sklad UKB . Úprava sa vykonala v prvku 
08T0109 – Stratégia rozvoja  slovenského knihovníctva na roky 2008 – 2013 . 
Investičná akcia bola zaregistrovaná v Registri investícií MF SR pod číslom 24 892. 
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Rozpočtové opatrenie č. 12  
Na základe rozpočtového opatrenia MF SR č. 39/2009 zo dňa 17.12.2009 upravilo 
(zvýšilo)  MK SR listom č. MK-1754/2009-100/16574 zo dňa  21.12.2009 rozpočet 
bežných   výdavkov    na   rok  2009   v  kategórii   630 – Tovary a služby  o  sumu  
141 EUR. Úprava rozpočtu sa realizovala v prvku 08S0105 – Knižnice a knižni čná 
činnos ť. Rozpočtovým opatrením boli pridelené finančné prostriedky do rozpočtu 
UKB na základe zúčtovania vyzbieraných kultúrnych poukazov za 2. polrok 2009. 
 
Rozpočtové opatrenie č. 13 
Na základe rozpočtového opatrenia MF SR č. 40/2009 zo dňa  14.12.2009 upravilo 
(zvýšilo)  MK SR listom č. MK-1754/2009-100/16225 zo dňa  28.12.2008 rozpočet 
kapitálových výdavkov  na rok 2009 o sumu  840 047 EUR, ktoré boli účelovo 
určené na investičnú akciu UKB – Budovanie záložných dátových skladov.  
Úprava sa vykonala v prvku 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry . Investičná 
akcia bola zaregistrovaná v Registri investícií MF SR pod číslom 24 918. 
 
Rozpočtové opatrenie č. 14 
Na základe rozpočtového opatrenia  MF SRč. 45/2009 a súhlasu ministra kultúry SR 
zo dňa 17.12.2009 MK SR upravilo (presunulo) listom č. MK-1754/2009-100/16616 
zo dňa 28.12.2009 v rozpočte bežných  výdavkov  na rok 2009 z kategórie 630 – 
Tovary a služby  do kategórie  610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 
osobné vyrovnania  sumu 140 000 EUR. Úprava sa realizovala v prvku 08S0105 – 
Knižnice a knižni čná činnos ť. 
 
Rozpočtové opatrenie č. 15 
Na základe rozpočtového opatrenia MF SR č. 37/2009 zo dňa  21.12.2009 upravilo 
(viazalo)  MK SR listom č. MK-1754/2009-100/16225 zo dňa  29.12.2009 rozpočet 
kapitálových výdavkov  na rok 2009, ktoré budú uvoľnené v rozpočtovom roku 
2010: 
- sumu 840 047 EUR, ktoré boli určené na investičnú akciu UKB – Budovanie 
záložných dátových skladov . Úprava sa vykonala v prvku 08T0105 – Projekt 
informatizácie kultúry  a investičná akcia bola zaregistrovaná v Registri investícií 
MF SR pod číslom 24 918. 
- sumu 398 000 EUR, ktoré boli určené na investičnú akciu UKB –  Klimatizácia 
knižni čných skladov  v prvku 08T0109 – Stratégia rozvoja  slovenského 
knihovníctva na roky 2008 – 2013 . Investičná akcia bola zaregistrovaná v Registri 
investícií  MF SR pod číslom 22 237. 
 
Rozpočtové opatrenie č. 16 
Na základe rozpočtového opatrenia  MF SR č. 41/2009 dňa 18.12.2009 upravilo MK 
SR listom č. MK-1754/2009-100/16225 zo dňa 31.12.2009 rozpočet o povolené 
prekročenie limitu kapitálových  výdavkov  na rok 2009 v prvku 08T0109 – Stratégia 
rozvoja  slovenského knihovníctva na roky 2008 – 2013 o sumu 33 193,92 EUR, 
ktoré boli určené na investičnú akciu – UKB – Klimatizácia knižni čných skladov. 
Investičná akcia bola zaregistrovaná v Registri investícií MF SR pod číslom 22 237.  
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1.2. Príjmy organizácie 
 
Príjmy organizácie boli na základe rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho 
rozpočtu na rok 2009 určené sumou 146 053 EUR.  
Rozpočet   príjmov  z  činnosti   organizácie   bol  splnený  sumou   207 102  EUR  
na 141,80 %.   
Celkové príjmy vrátane mimorozpo čtových príjmov boli splnené sumou 277 283 
EUR na 189,85 %.   
                                                                                                                                          (v eurách)      

Skuto čnos ť 
rok 

2008 

Schválený 
rozpo čet  

2009 

Upravený 
rozpo čet 

2009 

Plnenie   
rok 2009  

% 
plnenia  

Index  Ukazovate ľ 

1 2 3 4 4:2 4:3 4:1 

Príjmy celkom  
z toho:                           

157 140 146 053 146 053 277 283 189,85 189,8
5 

1,76 

Príjmy z rozpočtu 
organizácie 

134 469 146 053 146 053 207 102 141,80 141,8
0 

1,54 

Príjmy z podnikania 
a z vlast. majetku 

13 278 13 277 9 277 9 416 70,92 101,5
0 

0,71 

Administratív. a iné 
 popl. a platby     

115 747 129 457 119 776 137 849 106,48 115,0
9 

1,19 

Iné nedaňové 
príjmy                           

5 444 3 319 17 000 59 837 1 802,86 351,9
8 

10,99 

Príjmy z grantov 22 671 0 0 70 181 0 0 3,10 

Príjmy z tuzems. 
bežných grantov                          

10 622 0 0 41 341 0 0 3,89 

Príjmy zo  
zahranič. grantov                                 

12 049 0 0 28 840 0 0 2,39 

 
 
1.2.1. Príjmy organizácie pod ľa ekonomickej klasifikácie 
 
Príjmy z  vlastníctva majetku  obsahujú príjmy na podpoložke 212003 -  Príjmy 
z prenajatých priestorov v sume 9 416 EUR.   
 
Sú tu zahrnuté príjmy: 
1. z prenajatých  bytov  v sume 2 124 EUR od nájomcu Dudáša na Pionierskej ul. a  
    Mészarosa na Michalskej ul. v Bratislave 
2. z prenajatých nebytových priestorov v sume 7 292 EUR a to: 
    - z prenájmu nebytových priestorov na prevádzkovanie bankomatu  
      VÚB a veľkoplošnej obrazovky                                                              2 258 EUR 

- prenájom plochy Alois Dallmayr Automaten-Service, s.r.o. na 
  Prevádzkovanie nápojových a predajných automatov                              269 EUR 
- 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 2009 zinkasovalo                                    4 765 EUR  

       z toho: 
prednášková sála, Ventúrska ul. č. 11: 
PANEURÓPA – konferencia „Voľby do európskeho parlamentu 2009“          348 EUR 
Divadelný ústav – prednáška Alexa  Sierza „Nová dráma 2009“                      99 EUR  
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Slovenská pedagogická knižnica – medzinárodná konferencia                      133 EUR 
AustraliaOnline, Praha – študijno-pracovný veľtrh EDU SUMMIT 2009          465 EUR 
ÚĽUV – Medzinárodná konferencia EFACF                          262 EUR 
PRIMA MEDIA-odborná konferencia „Bratislava – protipovodňová ochrana“ 280 EUR 
Európsky parlament –„20 rokov demokrat. zmien v Európe a na Slovensku“ 275 EUR 
OZ HLBINY – prezentácia „Súborné dielo P. Straussa“      87 EUR 
NOC – pracovný seminár „Tradičná ľudová kultúra na Slovensku“    275 EUR 
Slov.spolok preklad. umel. literatúry – medz. seminár „Antické inšpirácie“     300 EUR 
seminárna sála, Klariská ul. č. 5 
Institut Fracais de Bratislava – výber kandidátov pre telev. súťaž „Otázky pre 
šampióna“                            75 EUR 
V. Dobríková – absolventský koncert                                                                50 EUR 
EEA communications aolutions Bratislava                                                      548 EUR 
CA SLOVAKIET COM – Finnish uviversity network of tourism studies   550 EUR 
4. medzinár. konferencia „Budovy a prostredie 2009“    225 EUR 
Univerzita M. Bela v B.B.- workshop „Globálne a lokálne v postsoc. meste   213 EUR 
výstavná sála, Michalská ul. č. 1 
Mgr. Ján Mózer Bratislava – výstava „Kafka (predtuchy a prízraky)               447 EUR 
Slov. asociácia suiseki – výstava „Suiseki a japonský drevorez“                    133 EUR
     
 
 
Príjmy z titulu administratívnych  poplatkov  na rozpočtovej položke 220 sumou 
137  849 EUR  boli evidované: 
- na položke 222 - Pokuty, penále a iné sankcie  na podpoložke 222003 – Príjmy za  
   porušenie predpisov v sume 34 447 EUR - z pokút za stratené diela a za    
   oneskorené vrátenie vypožičaných kníh na základe upomienok, z toho platby 
   kartou cez bankový terminál boli uskutočnené v sume 2 445 EUR. 
- na položke 223 – Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného p redaja   

a služieb na podpoložke 223001- za predaj výrobkov, tovarov a služieb v sume  
103 402 EUR. Boli to príjmy za registráciu čitateľov v sume 66 532 EUR, za tlač 
v sume 16 481 EUR, z platieb cez terminál 4 567 EUR, z platieb za reprografické a  
kopírovacie  práce 9 522 EUR, za reprografické služby v študovni NATO 69 EUR 
a z platieb za poskytovanie medzinárodnej výpožičnej služby 6 231 EUR. 

 
 
Iné nedaňové príjmy  boli zaznamenané na položke 292 – Ostatné príjmy sumou 
59 837 EUR: 
Na podpoložke 292006 – Z náhrad poistného plnenia – preplatok za poistenie 
motorových vozidiel z roka 2006 bol v sume 419 EUR. 
Na podpoložke 292012 – príjmy z dobropisov  v sume 59 418 EUR nasledovne:    
Poplatky za oneskorené vrátenie kníh na základe platobných rozkazov za rok 2008 
boli v sume 115 EUR, poplatok za  prekročenie limitu za telefónne hovory v sieti 
mobilného operátora u 3 zamestnancov v sume 59 EUR, plnenie  zmluvného 
poistenia zodpovednosti za škodu  od poisťovne Allianz v sume 12 203 EUR, 
preplatok za plyn na Klariskej ul. v sume 53 EUR, za nespotrebované výplatné 
z výplatného stroja Neopost 5 400 v sume 233 EUR, vrátená platba za nedodané 
knihy v sume 154 EUR. Za sprostredkovanie xerokópií a kníh v rámci MVS z ČR 
a zahraničia uhradila FN Trenčín 88 EUR a hammeln rds, a.s. Modra sumu 234 
EUR. Preplatok elektrickej energie v obci Nebojsa bol 5 EUR. Za vrátené stravné 
lístky z roka 2008 uhradila firma ACCOR Services Slovakia, s.r.o. 24 EUR. Za 
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prenájom Seminárnej sály za rok 2008 zaplatilo Euroatlantické centrum Banská 
Bystrica 187 EUR. Za výpožičku knihy zo zahraničia v roku 2008 zaplatila STU sumu 
41 EUR, nedoplatok nájomného nájomcu bytového priestora za rok 2008 bol od 
marca 2009 17 EUR mesačne. Vyúčtovanie služby „Elektronická kniha na 
objednávku (EoD)“ za obdobie od 1.7.2008 do 31.12.2009 bolo v sume 2 943 EUR.  
Na túto podpoložku bol preúčtovaný finančný grant od poskytovateľ NATO Brusel – 
Belgicko, určený na konferenciu  „Slovenské bezpečnostné fórum 08“ v sume 1 303 
EUR. Nakoľko sa konferencia konala v roku 2008 a finančné prostriedky boli 
pripísané na účet Dary a granty až v roku 2009, boli odvedené do príjmov ŠR. Z toho 
istého dôvodu (projekt bol ukončený v roku 2008) boli odvedené na tento účet aj 
finančné prostriedky v sume 41 147 EUR od poskytovateľa Univerzita Innsbruck na 
projekt EÚ EoD (eBooks on Demand). Za vymožené súdne spory z minulých rokov 
boli odvedené odmeny advokátovi v sume 68 EUR. Prevod zostatku z grantu VÚB 
z roka 2008 bol v sume 391 EUR.   
 
 
1.2.2. Vyhodnotenie mimorozpo čtových príjmov  
 
Zahrani čné granty: 
 
Univerzita v Innsbrucku   poskytla finančný grant v sume 41 147 EUR na projekt EÚ 
EoD (eBooks on Demand). Nakoľko bol projekt ukončený v roku 2008 a finančné 
prostriedky boli pripísané na účet Dary a granty až v roku 2009, boli odvedené do 
príjmov štátneho rozpočtu na účet Iné nedaňové príjmy.  
 
NATO – North Atlantic Treaty Organisation Brusel – Belgicko poskytol finančný 
grant v sume 1 303 EUR na konferenciu Slovenské bezpe čnostné fórum 08 . 
Nakoľko sa konferencia uskutočnila v roku 2008 a finančné prostriedky boli pripísané 
na účet Dary a granty až v roku 2009, boli odvedené do príjmov štátneho rozpočtu na 
účet Iné nedaňové príjmy.  
 
Veľvyslanectvo Nemecka poskytlo v roku 2008 finančný grant v sume 59 862 Sk, 
t.j. 1 987 EUR, v roku 2009 v sume 8 000 EUR a Goetheho inštitút  poskytol 
finančný grant v roku 2008 v sume 135 567 Sk, t.j 4 500 EUR,  celkom 14 487 EUR. 
Finančné prostriedky boli určené na akciu „Nemecko v zrkadle slovenských 
knižníc“.  Výstava bola realizovaná od 10.-27.2.2009 vo Výstavnej sieni Ľudovíta 
Štúra. Finančné prostriedky boli použité na komplexnú digitalizáciu titulov kníh pre 
tvorbu expozície výstavy v sume 3 332 EUR, na postery, pozvánky, katalógy 
a plagáty v sume 9 800 EUR, na občerstvenie v sume 246 EUR a  za sťahovacie 
práce 281 EUR. Zostatok finančných prostriedkov v sume 828 EUR bol vrátený na 
účet Veľvyslanectva Nemecka. 
 
British Council poskytol finančný grant v sume 600 EUR na úhradu nákladov na 
medzinárodnú konferenciu ELAG 2009. Z toho bol hradený účastnícky poplatok za 
prednášajúceho prof. Davida Nicholasa z Univerzity College London vo výške 60 
EUR a časť nákladov za dopravu a ubytovanie vo výške 540 EUR. 
 
Univerzita v Innsbrucku   poskytla v roku 2009 finančný grant v sume  2 943 EUR. 
Bolo to vyúčtovanie služby EoD v rámci medzinárodného konzorcia. Na výročnom  
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zasadnutí konzorcia služby „Elektronická kniha na objednávku (EOD)“ v Kodani 
v dňoch 14.-16.5.2009 bol schválený záverečný účet služby za rok 2008. Nakoľko 
išlo o vyúčtovanie za rok 2008 a finančné prostriedky boli pripísané na účet Dary 
a granty až v roku 2009, uvedená suma bola odvedená do príjmov štátneho rozpočtu 
na účet Iné nedaňové príjmy. 
   
Univerzita v Innsbrucku poskytla v roku 2009 ďalší finančný grant v sume 2 968 
EUR na Invoice EoD Projekt development contribution. Z uvedenej sumy boli 
hradené 2 zahraničné pracovné cesty, a to riaditeľovi úseku elektronizácie 
a integrácie a 1 zamestnancovi.  
Jedna zahraničná pracovná cesta bola v Kodani v Dánsku. Zúčastnili sa výročného 
stretnutia konzorcie EoD a Projektového stretnutia EoD – Culture. Prerokovala sa 
záverečná správa o činnosti a financovaní a otázky ďalšieho pokračovania činnosti 
konzorcia EoD. Projektový „Kick off“ meeting sa zameral na organizačné 
zabezpečenie a obsahovú náplň nového projektu EoD – Culture network, ktorý 
nadväzuje na projekt EoD a bude dotovaný z programu EÚ – Culture 2009-2013.  Na 
pracovnú cestu sa použilo celkom 2 330 EUR. 
Druhá zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila do Teplej v ČR na medzinárodnú 
koferenciu CASLIN 2009. Témou bola tvorba „Inštitucionálnych depozitárov“ 
a problematika  „Otvoreného prístupu (Open Accese)“ k vedeckým informáciám. Ide 
o naplnenie nového poslania knižníc v podmienkach globalizovaného prístupu 
k informáciám v širokom kontexte metodologických, technologických a ekonomických 
problémov. Vystúpilo viacero zahraničných prednášateľov a v panelovej diskusii sa 
pracovníci UKB aktívne zapojili do prerokúvania základných odborných tém. Získali 
široký prehľad o nových trendoch a technológiách v oblasti publikovania vedeckých 
prác. Z celkovej sumy finančných prostriedkov na pracovnú cestu vo výške 658 EUR 
bolo 638 EUR hradených z uvedeného grantu a 20 EUR z rozpočtu organizácie. 
 
Univerzita v Innsbrucku poskytla v júli 2009 finančný grant v sume 15 376,03 EUR 
na projekt eBooks on Demand – European Library Network (EoD) , t.j. 
Elektronické knihy na požiadanie – Európska knižničná sieť (EoD). Projekt má 
v súlade s programom  (roky 2007-2013) tri ciele: 
1. rozšíriť sieť EoD o nových členov z európskych štátov 
2. prevziať EoD ako štandardný model pre celoeurópsku spoluprácu 
3. podporovať kultúrny dialóg medzi čitateľmi a užívateľmi historických kníh 

poskytovaním informácií na existujúcich sociálnych platformách Web2.0, aby si 
mohli vymieňať informácie a skúsenosti z prečítaného bez ohľadu na to, kde sú 
a aké majú pozadie. 

 
Z projektu bola hradená zahraničná pracovná cesta riaditeľovi elektronizácie 
a integrácie a 1 zamestnancovi do Mníchova, kde sa zúčastnili koordinačnej porady 
a pracovného seminára projektu EÚ–EOD Culture 2009-2013 a v Regensburgu 
projektu CEE–DiFMOE – workshop a koordinačná porada. V Mníchove sa 
prerokovali dosiahnuté výsledky a operatívne úlohy spolupráce na digitalizácii 
„Pressburger Zeitung“, uskutočnila sa inštruktáž programového systému Phoenix na 
prezentáciu historických časopisov a preerokoval sa plán realizácie záverov 
Bavorsko – slovenskej komisie. V Regensburgu bol workshop zameraný na výmenu 
skúseností so špeciálnymi skenovacími technológiami a na ďalší rozvoj systému EoD 
v rámci projektu Culture 2009-2013.  
V Maďarsku v Pécsi sa 1 zamestnanec zúčastnili medzinárodnej vedeckej 
konferencie o nemecko-maďarských a nemecko-východoeurópskych knižničných 
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vzťahoch. Boli prezentované služby, projekty a história UKB, rokovalo sa 
s bavorskou štátnou knižnicou o výmenných pobytoch, o ochrane kultúrneho 
dedičstva, o vzájomnej kooperácii pri spracovaní zbierok, o možnosti spolupráce 
s knižnicami v Nemecku a v Maďarsku.  
Celkové náklady na zahraničné pracovné cesty boli v sume 1 000 EUR. 
Na  uvedený  projekt  boli  vyčlenené  mzdové  prostriedky  spolu  s odvodmi  v sume 
6 667 EUR pre zamestnancov, ktorí participovali na projekte.  Na mzdy sa použilo 
4 984 EUR a na odvody do poisťovní 1 683 EUR. 
Za uverejnenie inzecie v časopise SAHI bolo uhradených 333 EUR a 5% réžia 
(telefónne účty ) boli v sume 416 EUR. 
Celkovo bolo na projekt použitých 8 416 EUR, zostatok 6 960,03 EUR je na účte 
Dary a granty. 
 
 
British Council poskytol UKB finančný grant vo výške 1 500 EUR na nákup nových 
kníh týkajúcich sa výučby a štúdia angličtiny, súčasnej britskej literatúry  a životného 
štýlu. Z grantu bolo na základe objednávok zakúpených 110 titulov kníh. Všetky 
získané knižničné jednotky boli spracované v automatizovanom knižnično – 
informačnom systéme UKB a sú uložené v Britskom centre za účelom 
sprístupňovania používateľom knižnice. Finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej 
výške.   
 
Sekcia verejnej diplomacie NATO v Bruseli poskytla UKB finančný grant vo výške 
1 696 EUR. Finančné prostriedky boli poskytnuté na 3. ročník konferencie 
o zahraničnej bezpečnostnej politike SR pod názvom „Slovenské bezpečnostné 
fórum 2009“, ktorá sa konala v barokovom nádvorí UKB a v Historickej budove SNR. 
Podujatie zorganizovalo Ministerstvo zahraničných vecí SR v spolupráci s depozitnou 
knižnicou NATO v UKB a Euroatlantickým centrom.  Finančné prostriedky v sume 
1 696 EUR boli použité na simultánne tlmočenie v anglickom jazyku, tlmočnícku 
techniku a ozvučenie v sume 1 260 EUR, na nákup zahraničnej literatúry v sume 207 
EUR a na občerstvenie pre účastníkov konferencie v sume 229 EUR.  
 
 
Tuzemské granty: 
 
V novembri 2008  po doručení záverečnej finančnej a hodnotiacej správy poskytla 
Nadácia VÚB  finančný grant – 2. splátku v sume 200 tis. Sk, t.j. 6 639 EUR z ktorej 
bolo v roku 2008 vyčerpaných 87 235,66 Sk, t.j. 2 896 EUR na služby spojené 
s digitalizáciou titulov pre nevidiacich a slabozrakých používateľov, 3 352 EUR  bolo 
uhradených na spracovanie digitalizovaných údajov pre projekt Pressburger Zeitung 
a  391 EUR bolo odvedených do príjmov štátneho rozpočtu na Iné nedaňové príjmy. 
 
Nadácia VÚB  poskytla na základe rozhodnutia správnej rady Nadácie VÚB finančný 
grant  na  realizáciu   projektu  č. 1   „Digitalizácia  Pressburger  Zeitung “  v  sume  
21 000  EUR a  projektu č. 2 „Doplnenie knižni čného fondu nákupom kníh“ 
v sume 12 000 EUR.  Poskytnuté finančné prostriedky na obidva projekty boli 
vyčerpané v plnej výške.   
 
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. poskytla finančné prostriedky v sume 4 979,08 EUR 
ako sponzorský dar na materiálny (investičný a neinvestičný) a personálny rozvoj 
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knižnice. Všetky finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov pri príležitosti 
90. výročia založenia knižnice.  
 
Hornex, a.s. poskytol UKB na základe Darovacej  zmluvy č. 4/2004 zo dňa 
28.4.2004 finančný grant na investičné a neinvestičné potreby v sume 100 000 Sk, 
t.j.3 319,39 EUR,  z ktorého sme čerpali 10 EUR na kúpu „Nového skladu“,  ktorého 
kúpna cena bola 332 010 EUR, MK SR pridelilo na tento účel 332 000 EUR a preto 
bolo potrebné doplniť chýbajúcich 10 EUR zo zdrojov UKB. 
 
 
Vývoj dosiahnutých príjmov v jednotlivých mesiacoch  bol nasledovný : 
 
január:            19 129 EUR júl:                          8 045 EUR                     
február:           27 564 EUR august:                   9 183 EUR                      
marec:            14 632 EUR september:           13 596 EUR                        
apríl:               13 410 EUR                                október:            33 087 EUR   
máj:                13 003 EUR                                november:            64 707 EUR 
jún:                 18 429 EUR                                december:          42 498 EUR 
______________________________________________________________  
Spolu:                                  277 283 EUR  
 
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 pod ľa ekonomickej klasifikácie 
 
Stanovený limit bežných výdavkov vrátane bežných transferov  na krytie 
prevádzkových potrieb UKB  na rok 2009 v sume 4 471 022 EUR upravený na 
4 672 578 EUR  bol k 31.12.2009 čerpaný sumou 4 574 655 EUR  na 102,32 % 
oproti schválenému a na 97,90 % oproti upravenému rozpočtu.  
Limit kapitálových výdavkov na rok 2009 v celkovej sume 1 245 554 EUR bol 
čerpaný sumou 1 209 647 EUR  na 97,12 %.        
 
 
1.3.2. Výdavky pod ľa funk čnej klasifikácie  
 
Všetky výdavky organizácie boli čerpané podľa funkčnej klasifikácie 08 – Rekreácie, 
kultúra a náboženstvo, 082 – Kultúrne služby, 0820 – Kultúrne služby, 08205 – 
Knižnice.  
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1.3.3. Výdavky pod ľa programovej štruktúry 
1.3.3.1. 
 
Kód programu 08S – Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt                                             
Kód podprogramu 08S0105 – Knižnice a knižni čná činnos ť 
 
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 knižni čná činnos ť na rok 
2009 v sume 4 471 022 EUR upravený na 4 381 778 EUR bol k 31.12.2009 čerpaný 
sumou 4 213 865 EUR na 94,25 % oproti schválenému a na 96,17% oproti 
upravenému rozpočtu. Celkové čerpanie   výdavkov v programe 08S0105 vrátane 
mimorozpo čtových výdavkov  bolo v sume  4 284 035 EUR.   
 
Čerpanie podľa jednotlivých rozpočtových položiek  bežných výdavkov  bolo 
nasledovné: 
                                                                                                                                                    
(v eurách) 

Schválený 
rozpo čet 

2009 

Upravený  
rozpo čet 

2009 

Čerpanie 
rozpo čtu 

za rok 2009 

% 
čerpania 

Rozpoč. 
položka 

Názov rozpo čtovej položky 

1 2 3 3:1 3:2 
610 Mzdy, platy,služ. príjmy a OOV 1 765 518 1 905 518 1 905 518 107,9

3 
100,0

0 
620 Poistné a príspevok do poisťovní 617 041 643 224 643 224 104,2

4 
100,0

0 
630 Tovary a služby 2 045 809 1 790 382 1 648 151 80,56 92,06 
640 Bežné transfery 42 654 42 654 16 972 39,79 39,79 
Spolu 4 471 022 4 381 778 4 213 865 94,25 96,17 
 
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné  vyrovnania 
 
Rozpočet mzdových prostriedkov na rok 2009 stanovený sumou 1 765 518 EUR, 
upravený na 1 905 518 EUR bol čerpaný sumou 1 905 518 EUR na 107,93 % oproti 
schválenému a na 100,00 % oproti upravenému rozpočtu pre priemerný prepočítaný 
evidenčný počet zamestnancov 238,53. Priemerná mesačná mzda dosiahla 665,72 
EUR. Oproti roku 2008, keď priemerná mesačná mzda bola 18 478 Sk, t.j. 613,36 
EUR, vzrástla o 52,36 EUR.  
 
Čerpanie záväzného ukazovateľa miezd k 31.12.2009  bol nasledovný: 

(v eurách) 
Schválený 
rozpočet 

2009 

Upravený 
rozpočet 

2009 

Čerpanie 
rozpočtu 

za rok 2009 

% 
čerpania 

Rozpoč. 
položka 

Názov rozpočtovej položky 
 

1 2 3 3:1 3:2 
611 Tarifný plat                                   1 552 911 1 475 647 1 475 647 95,02 100,00 
612001 Osobný príplatok   139 415 170 950 170 950 122,62 100,00 
612002 Ostatné príplatky okre osobných 66 387 77 223 77 223 116,32 100,00 
613 Náhrady za služ. pohotovosť 166 50 50 30,12 100,00 
614 Odmeny   6 639 181 648 181 648 2 736,07 100,00 
610 Mzdy, platy, sl. príjmy, OOV 1 765 518  1 905 518 1 905 518 107,93 100,00 

 
Podrobný prehľad o zamestnancoch a čerpaní mzdových prostriedkov za rok 
2009 je uvedený v tabuľke č. 4, ktorá tvorí prílohu č. 4 k tomuto hodnoteniu.   
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620 - Poistné a príspevok do pois ťovní 
 
Zo schváleného rozpočtu na rok 2009 na odvody do zdravotných poisťovní a do 
Sociálnej poisťovne v sume 617 041 EUR, upraveného na 643 224 EUR bolo 
čerpaných 643 224 EUR na 104,24 % 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 2009 stanovený sumou 2 045 809 
EUR  upravený na 1 790 382 EUR bol k 31.12.2009 čerpaný sumou 1 648 151 EUR 
na 80,56 % oproti schválenému a na 92,06 % oproti upravenému rozpočtu.  
 
Čerpanie podľa jednotlivých rozpočtových položiek bolo nasledovné : 
    
             (v eurách)  

Schválený 
rozpo čet 

2009 

Upravený 
rozpo čet 

2009 

Čerpanie 
rozpo čtu 

k 31.12.2009 

% 
Čerpania 

Rozpoč. 
položka 

Názov rozpo čtovej 
položky 

 
1 2 3 3:1 3:2 

631 Cestovné náhrady 33 194 33 194 22 842 68,81 68,81 
632 Energie, voda, komunik.       398 327 368 574 343 921 86,34 93,31 
633 Materiál 491 271 502 053 469 538 95,58 93,52 
634 Dopravné 19 916 15 020 6 545 32,86 43,58 
635 Rutinná a štand. údržba 165 970 134 501 134 359 80,95 99,89 
636 Nájomné za prenájom 996 22 356 20 927 2 101,10 93,61 
637 Služby 936 135 714 684 650 019 69,44 90,95 
630 Tovary a služby 2 045 809  1  790 382 1 648 151 80,56 92,06 
 
 
Položka 631 - Cestovné náhrady 
 
Cestovné náhrady na pracovné cesty boli plánované sumou 33 194 EUR. Čerpanie 
k 31.12.2009 bolo sumou  22 842 EUR na 68,81 %. Rozpočet na tuzemské pracovné 
cesty sumou 9 958 EUR bol čerpaný sumou 5 060 EUR na 50,81 %. Rozpočet na 
zahraničné pracovné cesty stanovený sumou  23 236 EUR bol čerpaný sumou 17 
782 EUR na 76,53 %. Z mimorozpočtových zdrojov na cestovné výdavky bolo 
čerpaných 3 968 EUR na projekt EÚ – EoD  a 540 EUR na úhradu letenky 
prednášajúcemu na konferencii ELAG. 
 
Na tuzemských pracovných  cestách  sa v roku 2009 zúčastnilo 91 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 knižníc v Kežmarku, v Žiline, v Košiciach, v Nitre, v Trenčíne, 
v Hurbanove, Lučenci. Zamestnanci boli na školeniach v Jasnej, v Starej Lesnej, v 
Podbanskom, v Senci, v Poprade. 
Všetky pracovné cesty boli vopred plánované a zamestnanci sa ich zúčastňovali na 
pokyn a so súhlasom vedúcich zamestnancov. 
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Na zahrani čných pracovných cestách  sa zúčastnilo 80 zamestnancov. Na 
zahraničné pracovné cesty sa využívali služobné osobné motorové vozidlá, resp. sa 
použil vlak, alebo autobus. Na dlhšie trasy sa cestovalo letecky. 
V Bielefelde v Nemecku sa riaditeľ úseku elektronizácie a integrácie a 1 
zamestnanec zúčastnili na 9. medzinárodnej bielefeldskej konferencii „Upgrading the 
e-Library“. Zúčastnilo sa jej 409 expertov z 30 krajín. Odznelo 39 odborných 
prednášok. Súčasne sa konala výstava dodávateľov knižničných technológií 
a informačných prameňov a služieb. Oživili sa kontakty s UB Bielefeld. 
V Hannoveri v Nemecku sa riaditeľ úseku elektronizácie a integrácie a 1 
zamestnanec zúčastnili pracovného seminára a konzultácií o technológiách, 
pracovných postupoch a metodike digitalizácie. Prerokovali sa možnosti spolupráce 
na postupnej realizácii programu. Získané poznatky sa uplatnia pri realizácii 
národného programu digitalizácie a stratégie rozvoja knižníc.  
V Mníchove v Nemecku sa 1 zamestnanec zúčastnil hospitačného programu: 
digitalizácia pre odborníkov z európskych múzeí, archívov a knižníc financovaných 
bavorskou štátnou kanceláriou. Cesta bola financovaná z prostriedkov bavorsko – 
slovenskej komisie.  
23. zasadnutia Národnej komisie pre služby v Hradci Královom v ČR sa zúčastnila 1 
vedúca zamestnankyňa. Súčasťou programu bola prehliadka knižnice, nazývaná 
ementál, postavená na mieru podľa potrieb zákazníkov. Veľké percento fondu sa 
nachádza vo voľnom výbere kníh a periodík. Program sa zameral na témy: využitie 
self-checku a uchovávanie a požičiavanie neknižničných príloh, zaoberal sa otázkami 
MVS a elektronického dodávania dokumentov. Rokovanie bolo zamerané na 
elektronické informačné zdroje a na EZB. Získali sa 2 publikácie vydané knižnicou, 
ktoré sa odovzdali akvizičnej komisii na spracovanie.  
V Paríži v stredisku UNESCO vo Francúzsku sa riaditeľ úseku elektronizácie 
a integrácie zúčastnil stretnutia partnerov a slávnostného otvorenia WORLD 
DIGITAL LIBRARY. Na rokovaní sa zúčastnili zástupcovia z 19 krajín, predstavitelia 
UNESCO a KAUST, ktorí založili a vybudovali 1. verziu svetovej digitálnej knižnice. 
Jej súčasťou je aj 10 titulov z Bašagičovej zbierky rukopisov z fondu UKB. UKB sa 
zaradila do skupiny 26 najvýznamnejších svetových knižníc.  
Vo Foixe vo Francúzsku sa na školení GETINNET, zameranej na kultúrnu 
rozmanitosť,  interkultúrny dialóg a tvorbu projektov mládežníckych iniciatív 
zúčastnila 1 zamestnankyňa. Cestovné, ubytovanie a stravu hradila organizácia 
IUVENTA.  Získala skúsenosti a kompetencie v oblasti projektového manažmentu. 
Rozšírila si vedomosti o rozličných kultúrach.  
2 zamestnankyne  a riaditeľ úseku knižničných činností navštívili v rámci recipročnej 
výmeny Národní knihovnu ČR a knižní veltrh „Svět knihy“ v Prahe. V NK ČR rokovali  
o zabezpečení projektu Česká knižnica v UKB a Slovenská knižnica v NK ČR. Na 
knižnom veľtrhu  nakúpili knihy s 30% zľavou a nadviazali kontakt s distribútormi 
zahraničných vydavateľstiev.  
Riaditeľ úseku elektronizácie a integrácie a 1 zamestnanec navštívili kráľovskú 
knižnicu v Kodani v Dánsku. Zúčastnili sa výročného stretnutia konzorcie EoD 
a Projektového stretnutia EoD – Culture. Prerokovala sa záverečná správa o činnosti 
a financovaní a otázky ďalšieho pokračovania činnosti konzorcia EoD. Projektový 
„Kick off“ meeting sa zameral na organizačné zabezpečenie a obsahovú náplň 
nového projektu EoD – Culture network, ktorý nadväzuje na projekt EoD a bude 
dotovaný z programu EÚ – Culture 2009-2013.  Cesta bola hradená z grantu od 
Univerzity v Innsbrucku.  
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Seminára v srbskej Kovačici sa zúčastnil 1 zamestnanec. Seminár bol zameraný na 
monitoring, analýzu a aplikáciu elektronických informačných služieb a digitalizačných 
projektov do 1. Virtuálnej siete srbských knižníc. Služby UKB boli prezentované 
v lokálnej televízii, knižnica v Sarajeve má záujem kooperovať v rámci projektov 
Bašagičovej zbierky islamských rukopisov. Je záujem vystavovať diela insitných 
maliarov. 
Seminára „Sociologické prieskumy v knižniciach a ich psychologické aspekty“ 
v Olomouci sa zúčastnil riaditeľ úseku knižničných činností a 1 vedúca 
zamestnankyňa. Seminár bol zameraný na metodologické otázky ako sa spýtať na 
názory čitateľov. Výsledky prieskumu môžu posúdiť účelnosť niektorých služieb 
a aktivít.  
Riaditeľ úseku elektronizácie a integrácie sa v Prahe zúčastnil konferencie EÚ 
„Digitalizácia kultúrneho dedičstva“. Preberali sa otázky harmonizácie pracovných 
postupov digitalizácie a uskutočnila sa prehliadka digitalizačného pracoviska ČSAV. 
Odznel rad príspevkov o národných programoch. Zároveň sa spolu s generálnym 
riaditeľom  a 6 zamestnancami zúčastnil medzinárodnej konferencie „INFORUM 
2009“ v priestoroch VŠE. Súčasťou bola výstava firiem z oblasti informačných 
technológií. Konferencia mala tradične vysokú úroveň, poskytla mnoho nových 
informácií, niektoré z nich sa dajú využiť v práci UKB.   
Riaditeľ úseku elektronizácie a integrácie a 2 zamestnanci sa  v Teplej v ČR 
zúčastnili medzinárodnej konferencie CASLIN 2009. Témou bola tvorba 
„Inštitucionálnych depozitárov“ a problematika  „Otvoreného prístupu (Open Accese)“ 
k vedeckým informáciám. Ide o naplnenie nového poslania knižníc v podmienkach 
globalizovaného prístupu k informáciám v širokom kontexte metodologických, 
technologických a ekonomických problémov. Vystúpilo viacero zahraničných 
prednášateľov a v panelovej diskusii sa pracovníci UKB aktívne zapojili do 
prerokúvania základných odborných tém. Získali široký prehľad o nových trendoch 
a technológiách v oblasti publikovania vedeckých prác. Časť cesty bola hradená 
z finančného grantu od Univerzity v Innsbrucku.   
Vedúca depozitnej knižnice NATO sa v ČR Uherskom Brode zúčastnila na 
prehliadke  filmových dokumentov „Musainfilm 2009“.  Účelom cesty bol výber 
filmových dokumentov z oblasti vojenskej histórie pre potreby Depozitnej knižnice 
NATO, ktoré sa môžu využiť v rámci vzdelávacích podujatí pre mládež, ktoré sa 
organizujú na pôde UKB.                   
9. ročníka kongresu nemeckých knižničných zväzov „Bibliothekartag 2009“, ktorý sa 
konal v nemeckom Erfurte, sa zúčastnil riaditeľ úseku elektronizácie a integrácie. 
Odznelo 300 odborných prednášok v 17 sekciách. Súbežne sa konala výstava 
dodávateľov knižničných služieb, prameňov a technológií s účasťou 170 
vystavovateľov z celého sveta. 
V Maďarsku v Budapešti sa v 3 knižniciach 2 zamestnankyne zúčastnili na 
spracúvaní nepravých periodík k úlohe: Almanachy, ročenky a zborníky na 
Slovensku za roky 1701-1918. Do pripravovanej bibliografie spracovali seriály 
a články analyticky rozpísali. Overovali a dopĺňali signatúry, skúmali katalógy a pod. 
Oboznámili sa s maďarskou databázou. Spracovaním materiálu sa pripravovaná 
bibliografia doplní o tituly, ktoré sa nezachovali vo fondoch knižníc na Slovensku. 
V Rakúsku vo Viedni - Klosterneuburgu sa 1 zamestnankyňa zúčastnila 25. ročníka 
seminára „Železná opona a jej  dopad na literatúru“.  Účastníci informovali o činnosti 
čiastkových knižníc. S prácou Rakúskej knižnice v UKB boli vedúci vo Viedni 
spokojní. Zamestnankyňa sa zúčastnila aj ďalších prednášok a exkurzií, napr. 
v Znojme.  



90 
 

17. ročníka seminára „Knihovny současnosti“ sa v ČR v Seči u Chrudimi zúčastnila 1 
vedúca zamestnankyňa. Vo viacerých odborných sekciách sa rokovalo o nových 
trendoch v knižničných službách, o projektoch v českých knižniciach a pod. 
Riaditeľ úseku elektronizácie a integrácie a 2 zamestnanci sa v Prahe zúčastnili 
pracovného seminára o príprave EÚ projektu „Register digitalizácie a zaškolenia do 
obsluhy systému“. Centrálna registrácia zdigitalizovaných dokumentov je aktuálna 
pre UKB najmä pri realizácii projektov s medzinárodným pokrytím. 
Generálny riaditeľ sa zúčastnil výročnej konferencie IFLA  WORLD LIBRARY AND 
INFORMATION v talianskom Miláne. Stretol sa aj s predstaviteľmi WDL a partnermi 
v rámci sprievodnej výstavy. Poznatky a skúsenosti z iných krajín, prezentované na 
kongrese, je možné využiť najmä v oblasti digitalizácie kultúrneho dedičstva na 
Slovensku (Slovakiana), v práci s audiovizuálnymi materiálmi, ochrany historického 
knižničného fondu. Potvrdilo sa, že bez kvalitného technologického zázemia  a bez 
adekvátneho a nákladného vybavenia nie je možné plniť  požadované úlohy, napr. 
v projekte WDL.   
3 zamestnankyne sa v Brne zúčastnili  seminára „Možnosti měření efektivnosti 
a výkonnosti pro vysokoškolské knihovny“. Seminár sa uskutočnil v knižnici 
univerzitného kampusu Bohunice, ktorý sa stáva modernou vzdelávacou 
a výskumno-vývojovou základňou Masarykovej univerzity. Kapacita areálu je pre 5 
tisíc študentov a tisíc vysokoškolských učiteľov a akademických pracovníkov. 
Porovnávanie pomáha pri hľadaní silných a slabých stránok  a ukazuje na smery 
ďalšieho rozvoja. Je vhodné porovnávať iba knižnice s podobným zameraním 
a veľkosťou.  
Na slávnostnom otvorení novej budovy Státní technické knihovny v Prahe sa 
zúčastnil generálny riaditeľ. Státní technická knihovna v Prahe je dlhoročný partner 
UKB pri riešení rôznych projektov, spoluorganizovaní konferencií. Spolupracuje pri 
zavádzaní nových informačných technológií.  
34. konferencie riaditeľov ISSN v Pekingu v Číne sa zúčastnil riaditeľ úseku 
elektronizácie a integrácie. Uskutočnilo sa rokovanie expertnej skupiny „Virtua ISSN 
user group“, na ktorej  sa prerokovali technické a organizačné otázky práce 
s centrálnym registrom ISSN VIRTUA a ďalší rozvoj aplikácie. Na konferencii sa 
prerokovali správy centra krajín a rad odborných metodických problémov ohľadom 
spracovania údajov a ďalšieho rozvoja systému. Vytvorili sa predpoklady na 
pokračovanie úspešnej spolupráce na ISSN v rámci celosvetovej siete. 
V moravskom zemskom archíve v Brne sa 5 zamestnancov zúčastnilo odborného 
seminára reštaurátorov a historikov. Odzneli prednášky z praxe, riešili sa tu nové 
spôsoby reštaurovania a konzervovania. Získali informácie o vedeckých výskumoch 
ohľadom nových materiálov a poznatky o reštaurovaní a konzervovaní fotografií.  
Riaditeľ úseku elektronizácie a integrácie a 1 zamestnanec sa v nemeckom 
Mníchove zúčastnili koordinačnej porady a pracovného seminára projektu EÚ–EOD 
Culture 2009-2013 a v Regensburgu projektu CEE–DiFMOE – workshop 
a koordinačná porada. V Mníchove sa prerokovali dosiahnuté výsledky a operatívne 
úlohy spolupráce na digitalizácii „Pressburger Zeitung“, uskutočnila sa inštruktáž 
programového systému Phoenix na prezentáciu historických časopisov a prerokoval 
sa plán realizácie záverov Bavorsko – slovenskej komisie. V Regensburgu bol 
workshop zameraný na výmenu skúseností so špeciálnymi skenovacími 
technológiami a na ďalší rozvoj systému EoD v rámci projektu Culture 2009-2013.  
1 zamestnanec sa zúčastnil štipendijného pobytu vo Viedni - Klosterneuburgu, ktorý 
usporiadal Rakúsky inštitút pre Východnú a Juhovýchodnú Európu. Počas 9 
pracovných dní absolvoval odborné prednášky, semináre, exkurzie, porady 
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a odbornú konferenciu. Získal mnoho informácií, podnetov k práci v rámci rakúskeho 
centra ako aj mnoho nových kontaktov. 
V Maďarsku v Pécsi sa 2 zamestnanci zúčastnili medzinárodnej vedeckej 
konferencie o nemecko-maďarských a nemecko-východoeurópskych knižničných 
vzťahoch. Boli prezentované služby, projekty a história UKB, rokovalo sa 
s bavorskou štátnou knižnicou o výmenných pobytoch, o ochrane kultúrneho 
dedičstva, o vzájomnej kooperácii pri spracovaní zbierok, o možnosti spolupráce 
s knižnicami v Nemecku a v Maďarsku.  
V Paríži na „Fóre partnerov UNESCO“ a „35. zasadnutí Generálnej konferencie 
UNESCO“ sa zúčastnila vedúca UNESCO v UKB. Prednášatelia sa zaoberali 
aktuálnymi témami – ekonomickou krízou, nebezpečenstvom rastu násilia, potrebou 
pomôcť pri živelných katastrofách, ohrození svetového dedičstva, nevyhnutnosti 
pomoci krajinám tretieho sveta a množstvom iných problémov. Hovorilo sa aj 
o návrhu programu a rozpočtu organizácie pre roky 2010-2011. Zaoberali sa 
spoluprácou škôl, vybavovaním žiadostí o pridelenie certifikátu školy UNESCO 
a pod.    
Na konferencii ILDS 2009 v nemeckom Hannoveri, týkajúcej sa dodávania 
dokumentov cez medziknižničné služby sa zúčastnil 1 zamestnanec. Na 
prednáškach získal nové poznatky a kontakty pre prácu v oddelení MVS a MMVS, 
ako aj pre poskytovanie knižnično – informačných služieb. 
1 zamestnanec sa v holandskom Haagu zúčastnil 2. ročníka workshopu  LIBER 
EBLIDA „Digitalizácia knižničných materiálov vo svete“, zasadnutia expertných 
skupín komisie, workshopu,  inštruktáže a konzultácie o rozšírení a inovácii systému 
na zasielanie dokumentov MY BIB EDOC. Získal informácie o možnostiach 
financovania digitalizačných projektov formou PPP projektov. Prezentované 
skúsenosti zahraničných knižníc upozorňujú nielen na výhody PPP digitalizačných 
projektov, ale aj na riziká, problémy a úskalia.  
V ČR – Prahe sa na medzinárodnej konferencii o poučení z krízového obdobia, ktorú 
usporiadalii NK ČR+IFLA+NA ČR „Mokré knihy a ochrana ich spracovania“ zúčastnili 
2 zamestnanci. Konferencia sa venovala vodou poškodeným predmetom v múzeách, 
knižniciach a archívoch. Získané informácie je možné využiť pri vypracovaní 
krízového plánu UKB. 
Na výstave kníh „Buch Wien 2009“ v Rakúsku vo Viedni sa zúčastnila 1 
zamestnankyňa. Zúčastnila sa na čítaní kníh nových rakúskych autorov a priniesla 
katalógy a propagačné materiály, ktoré sa využijú pri akvizícii kníh do zahraničnej 
zbierky – Rakúskej knižnice. 
Na medzinárodnom festivale poézie vo Valašskom Meziřičí v ČR bol 1 zamestnanec. 
Zúčastnil sa na prehliadke aktuálnych trendov, diel a osobností v literárnej, hudobnej, 
divadelnej a výtvarnej sfére, prezentoval činnosti MFKC UKB. Rozšíril si poznatky 
a skúsenosti z prípravnej i realizačnej fázy usporadúvania podujatí a prispelo sa ku 
koordinácii programových aktivít MFKC UKB a ďalších usporiadateľov v rámci ČR 
a SR.  
V Prahe sa v priestoroch NK ČR v rámci konferencie AKM konal špecializovaný 
workshop „Dlhodobá centralizácia elektronických dokumentov - depozitáre“, na 
ktorom sa prezentovali metodologické a praktické riešenia tvorby a prevádzky 
inštitucionálnych depozitárov – digitálnych knižníc. Workshop organizovala NK ČR a 
konal sa v priestoroch NK ČR v Prahe. Zúčastnil sa ho riaditeľ úseku elektronizácie 
a integrácie a 1 zamestnanec. Boli dohodnuté ďalšie práce na systéme Kramerius 
s firmou UNIDATA. 
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3 zamestnankyne v Budapešti v Maďarsku spracovávali dokumenty a vykonali 
heuruistický  výskum k úlohe Bibliografia ARZ 1701-1918. Vykonali doplnenie 
podkladov a prameňov k úlohe „Bibliografia almanachov, ročeniek a zborníkov na 
Slovensku v rokoch 1701-1918“, spracovanie ročníkov i článkov z divadelných 
almanachov, prieskum v ich katalógu, prieskum a overovanie v sekundárnych 
bibliografických zdrojoch a  dopĺňanie sekundárnej literatúry k problematike. 
V Belgicku v Bruseli bola na rokovaní o spolupráci v roku 2010 sekcie verejnej 
diplomacie,  Knižnice NATO a Misie SR pri NATO vedúca NATO v UKB. Bude 
pokračovať spolupráca v oblastiach – knižné dary, medziknižničná výmena 
publikácií, prístup k elektronickým zdrojom, pri zabezpečení grantovej podpory. 
Podarili sa rozšíriť doterajšie formy spolupráce. 
Pracovného stretnutia užívateľov ARL v Ledniciach sa zúčastnili 2 zamestnanci. 
Pracovnící firmy Cosmotron informovali o novinkách systému na rok 2010. Seminár 
poskytol množstvo informácií o najbližšom rozvoji knižničného systému ARL, ale aj 
ďalších projektov, ktoré sa budú riešiť v budúcnosti.  
4 zamestnanci boli v Bambergu v Nemecku v Univerzitnej knižnici prevziať darovanú 
literatúru – periodiká a knihy. Túto literatúru UKB postupne spracuje a sprístupní 
svojim čitateľom, čím obohatíme fondy knižnice predovšetkým o odbornú 
kunsthistorickú literatúru a o periodikum Scriptorium. Získali aj odborný prehľad 
o spracovaní a využívaní literatúry v nemeckých knižniciach a o poskytovaných 
službách.    
 
Položka 632 – Energie, voda a komunikácie 
 
Schválený rozpočet  v sume  398 327 EUR, upravený na 368 574 EUR bol  čerpaný 
sumou 343 921 EUR na 86,34 % oproti schválenému a na 93,31 % oproti 
upravenému rozpočtu. 
Z podpoložky 632001 – Energie  v sume 263 365 EUR boli uhradené všetky 
zálohové platby vrátane vyúčtovania za elektrickú energiu a plyn na vykurovanie 
objektov UKB na Michalskej a Ventúrskej ul., Klariskej, Pionierskej, na Továrenskej 
ulici v  Bratislave a v Nebojsi okr. Galanta. Platby za elektrickú energiu na Michalskej 
a Ventúrskej ul. boli v sume 116 286 EUR a za vykurovanie v sume 66 093 EUR, na 
Klariskej za elektrickú energiu v sume 38 753 EUR a za vykurovanie v sume 28 192 
EUR, na Pionierskej ul. za elektrickú energiu v sume 1 593 EUR a za vykurovanie 
v sume 6 226 EUR, na Továrenskej ul. za elektrickú energiu v sume 525 EUR a za 
vykurovanie v sume 5 228 EUR, v obci Nebojsa  za elektrickú energiu v sume 469 
EUR. Boli tu zahrnuté aj refundované platby od nájomcov bytových a nebytových 
priestorov. Platby za elektrickú energiu  v roku 2009 predstavovali sumu   157 626 
EUR a za plyn    sumu  105 739 EUR.  
Na podpoložke 632002 – Vodné, sto čné boli zahrnuté platby na základe fakturácie 
v  celkovej  sume  9 723  EUR,  z  toho  na  Michalskej ul.  2 692 EUR, Ventúrskej ul.  
4 522 EUR, Klariskej ul. 2 212 EUR, Pionierskej ul. 140 EUR  a Továrenskej ul. 157 
EUR.  
Na podpoložke 632003 – Poštové a telekomunika čné služby  boli zahrnuté platby 
v celkovej sume 46 933 EUR, z toho za služby verejnosti poskytované STV a SRo – 
koncesionárske poplatky v sume 956 EUR a za služby UPC v sume 56 EUR, za 
telefónne účty za pevné linky T-Com-u v sume 7 748 EUR, za telefónne účty 
mobilných  telefónov spoločnosti Orange Slovensko, a.s. v sume 17 770 EUR,  
poplatky za poštové služby boli v sume 1 884 EUR a frankovací stroj v sume 18 519 
EUR. 
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Na podpoložke 632004 - Komunika čná infraštruktúra  boli zahrnuté platby za 
služby počítačovej siete SANET realizované uzlom CVT-STU sumou 5 975 EUR  
štvrťročne, t.j. 23 900 EUR za rok 2009. 
 
 
Položka 633 - Materiál    
 
Schválený rozpočet  v  sume  491 271 EUR, upravený na 502 053 EUR   bol  
čerpaný  sumou 469 538 EUR  na 95,58 % oproti schválenému a na 93,52 % oproti 
upravenému rozpočtu.  
Z podpoložky 633001 – Interiérové vybavenie – v celkovej sume 42 813 EUR boli 
zakúpené magnetické tabule na prezentáciu v počte  6 ks Nobo Barracuda  a 2 ks 
mobilných Magnetoplanov Flipchart v sume 864 EUR, držiak na plazmové televízory 
v sume 82 EUR, zarámovanie plagátov v sume 430 EUR, projektor v sume 411 EUR, 
bola kúpená kuchynská linku Lena do Lisztovho pavilónu v sume 243 EUR, záhradný 
nábytok do letnej čitárne v sume 1 190 EUR, trezor v sume 134 EUR, kancelársky 
stôl s kontajnerom pod pracovný stôl v sume 465 EUR, pútače - klaprámy v sume 
375 EUR, skrine  v sume 557 EUR. Ďalej 8 ks stolových svietidiel v sume 121 EUR, 
15 ks panelov textilných štandard so stojanom v sume 1 608 EUR, kancelárske 
vybavenie pre oddelenie digitalizačných služieb v sume 6 367 EUR, interiérový 
nábytok do Letnej čitárne - Modrý salónik v sume 12 015 EUR, držiak na uchytenie 
knihy k skeneru v sume 1 244 EUR, viacúčelová oceľová skriňa v sume 230 EUR, 6 
ks stoličiek Comfort line D50 v sume 1 087 EUR, nábytok na nádvorie v sume 10 016 
EUR, 5 ks stolov v sume 1 261 EUR, stoličky Calypso – 11 ks + 1 vešiak v sume 
1 680 EUR a ďalšie drobné doplnky.    
Z podpoložky 633002 – Výpočtová technika  – v sume 77 486 EUR bola zakúpená 
napájacia lišta a myš v sume 443 EUR,  USB kľúč v sume 496 EUR, Patriot Solid 
State Disk v sume 582 EUR, 2 ks VGA Lenovo 256 MB a výpočtová technika v sume 
269 EUR, tlačiareň v sume 167 EUR a switch CISCO v sume 827 EUR. HW a SW 
s inštláciou a konfiguráciou boli zaplatené v sume 2 245 EUR, 5 ks Switch ASUS GX 
boli zaplatené sumou 345 EUR, CISCO mini GBIC/SFB v sume 127 EUR. Boli 
zakúpené 2 ks PC – Intel v sume 3 286 EUR, výpočtová technika ISCO v sume 
3 938 EUR, 5 ks SPF modul s monitoringom v sume 384 EUR. Ďalej bol zakúpený 
LCD s hw kalibráciou v sume 1 678 EUR. V 4. štvrťroku bol zakúpený 1 ks Intel 
E8500 v sume 1 434 EUR a 2 ks Intel 17 920 v sume 2 877 EUR, 5 ks Switch Asus 
6X v sume 138 EUR, PC AMD Phenom – 3 ks + OEM Vista Business – 1 ks v sume 
3 332 EUR, 3 ks ASUS – 8 port. 10/100/1000 v sume 207 EUR, RIZ021 v sume 
1 696 EUR, PC Control Computer System v sume 1 690 EUR, 1 ks LCD HP Pavilion 
+ 1 ks Canon Scan v sume  208 EUR, 1 ks LCD Pavilion + Switch Signamax v sume 
583 EUR, 1 ks PC v sume1 291 EUR, 2 ks PC v sume 2 368 EUR, 1 switch v sume 
298 EUR, 5 ks PC v sume 7 000 EUR, 4 ks Speaker Creative +9 ks Intel E8500  
v sume 12 009 EUR, 1 ks PC s konfiguráciou v sume 1 360 EUR, 5 ks PC 
s konfiguráciou v sume 6 670 EUR, LCD HP Pavilion – 1 ks v sume 440 EUR, Dell 
4610 X Wifi – 2 ks + Seagate Free Agent v sume 3 665 EUR, grafická karta 
Gainward GTS v sume 309 EUR, 10 ks NTBK HP Pavilion v sume 12 733 EUR, 5 ks 
switch ASUS + 2 ks switch Link + 4 ks  Cisco MBSX1 v sume 1 749 EUR a pod.   
Z podpoložky 633004 – Prevádzkové stroje, prístroje zariadenia, technika 
a náradie  – v sume 35 850 EUR boli zakúpené 3 ks projektorov v sume 2 820 EUR 
a 4 ks osviežovačov vzduchu v sume 466 EUR. Ďalej boli zakúpené vysávače 
v sume 212 EUR a kompaktné  vysávače  v  sume  383  EUR, ohrievač vody v sume  
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287 EUR, stolový vozík v sume 236 EUR, zásobníky na toaletný papier v sume 46 
EUR, chladnička v sume 329 EUR, 20 ks knižničných vozíkov v sume 5 980 EUR, 
digitálny merač vlhkosti v sume 204 EUR, 1 ks stolového aktivátora v sume 1 900 
EUR, súprava náradí  - akumulátory, kladivo 6BH, 3-dielna sada – sekáče, 100 – 
dielna sada X-Line, vrták BOSCH  - v celkovej sume 2 046 EUR. Profi rezačka bola 
zakúpená v sume 405 EUR, meracie prístroje v sume 1 269 EUR, kliešte a hasák 
MNIPEX, súprava závitníkov v sume 345 EUR, policový vozík s 2 policami v sume 
613 EUR, mikrovlnná rúra a dvojdverová chladnička celkom v sume 577 EUR, 
prípravný vozík v sume 417 EUR, skartovací stroj v sume 220 EUR,1 ks elektrického 
ohrievacieho kotlíka v sume 259 EUR, komponenty ozvučovacieho zariadenia do 
prednáškovej sály v sume 2 956 EUR a 13 352 EUR, Metrologic MS 9540 v sume 
803 EUR, 3 ks redukcie USB na paralelný a sériový port a pod.   
Z podpoložky 633005 – Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia   - v sume 1 262 
EUR bol zakúpený kamerový systém v sume 912 EUR a navigačný systém v sume 
350 EUR. 
Z podpoložky 633006 – Všeobecný materiál  – v sume 129 646 EUR boli zakúpené 
kancelárske potreby (papier pre reprografické služby, 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 dokumenty, pečiatky, stojany na knihy a pod.), hasiace prístroje, 
spotrebný materiál pre výpočtovú techniku (napájacie lišty a myši, káble, klávesnice, 
reproduktory), ochranné bezpečnostné pásky, samolepky na označenie schodiska,  
materiál na konferenciu, opravné pásky, toaletné potreby, zásobník na toaletný 
papier, na utierky, čistiaci, hygienický a dezinfekčný materiál,  vlajky, čipové karty, 
pásky a obaly, kanvice, stolové svietidlá, elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál, 
termopásky,  maliarske potreby, reklamný materiál, darčekové tašky, vrecia na trávu,  
a pod.    
Z podpoložky 633007 – Špeciálny materiál  – v sume 6 327 EUR bol zakúpený 
ručne vyrábaný papier pre knihárske dielne, knihársky materiál - plátno,  farebný 
kartón, lepidlo, filmolux fólie, laminovacie fólie,  debnová lepenka a rôzny knihársky a 
reštaurátorský materiál a pod. 
Z podpoložky  633009  –  Knihy, časopisy, noviny – v celkovej sume 147 443 EUR 
boli uhradené faktúry za zakúpené knihy, periodiká, databázy, hudobné dokumenty, 
videodokumenty DVD a odborné dokumenty.  
Z podpoložky 633010 – Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky  - v sume 
172 EUR bolo čerpaných 119 EUR na nákup rehabilitačnej obuvi a 53 EUR na nákup  
pracovných odevov a pomôcok. 
Z podpoložky 633013 – Softvér – v sume 23 582 EUR bol zakúpený Ret Hat 
Enterprise Linux,  Basic na 1 rok v sume 374 EUR. 1 ks Windows server Standard 
v sume 125 EUR, PC info Magic EYE Monitor + Helpdesk v sume 9 276 EUR, softvér 
v sume 2 957 EUR, 350 ks PC info Magic EYE 7,5 Client a 1 ks Desktop v sume 
5 250 EUR, 45 licencií v sume 5 600 EUR .   
Z podpoložky 633016 – Reprezenta čné čerpanie bolo  v celkovej sume 2 559 EUR 
na nákup občerstvenia - minerálok, kávy, čaju a drobného pečiva na porady, 
konferencie, výročnú schôdzu v zmysle Smernice č. 2/2008 o hospodárení 
s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné účely UKB.  
Z podpoložky 633018 – Licencie – v sume 2 398 EUR – bola zaplatená licencia 
ESET NOD 32 Antivirus Business Edition pre 310 PC na 1 rok. 
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Položka 634 – Dopravné 
 
Schválený rozpočet v sume 19 916 EUR, upravený na 15 020 EUR bol čerpaný 
sumou 6 545 EUR  na  32,86 % oproti schválenému a na 43,58 % oproti 
upravenému rozpočtu.  
Z podpoložky 634001 – Palivo, mazivá, oleje a špeciálne kvapalin y -  v sume 
2 699 EUR – boli hradené faktúry za čerpané pohonné hmoty spoločnosti Slovnaft 
pre 3 služobné motorové vozidlá. 
Z podpoložky 634002 – Servis, údržba, opravy -  v sume 921 EUR  bolo čerpanie 
na nákup materiálu a na bežnú údržbu služobných motorových vozidiel.  
Z podpoložky 634003 – Poistenie -  v sume 2 686 EUR bolo uhradené ročné 
havarijné poistenie za motorové vozidlo Škoda Octavia v sume 750 EUR za obdobie 
od 1.8.2009 -1.8.2010 a za Mercedes od 5.12.2009 do 4.12.2010 v sume 1 161 
EUR. Poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (zákonné 
poistenie) bolo uhradené za 3 motorové vozidlá, a to Škodu – Felíciu v sume 121 
EUR, za Škodu Octaviu v sume 215 EUR a za Mercedes v sume 439 EUR.  
Z podpoložky 634005 – Karty, známky, poplatky -  v sume 239 EUR boli zakúpené 
2 diaľničné nálepky DK –Sk 09R do 3,5 t v sume 73 EUR, 1 diaľničná nálepka 
v sume 8 EUR,  parkovné v sume 8 EUR, poplatky za vjazd do pešej zóny v sume 
150 EUR.  
 
 
Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba     
 
Schválený rozpočet na tejto položke v sume 165 970 EUR upravený na 134 501 
EUR bol čerpaný sumou 134 359 EUR na 80,95 % oproti schválenému a na 99,89 % 
oproti upravenému rozpočtu.  
Z podpoložky 635001 – Údržba interiérového vybavenia  bolo čerpanie v sume 
2 700 EUR na opravu 5 ks čalúnených kresiel. 
Z podpoložky 635002 – Údržba výpo čtovej  techniky vrátane softvéru  
a počítačových sietí   - v celkovej sume 26 062 EUR sme čerpali za opravu pamäte 
PC sumu 270 EUR, za opravu PC sumu 4 912 EUR,  za výmenu zdroja CISCO 
CATALYST 1 725 EUR, za rekonfiguráciu switcha Cisco 4507 a Linksys sme zaplatili 
217 EUR, za kompletný servis dodaného  HW a SW na 1 rok na základe servisnej 
zmluvy 17 685 EUR.  Za opravu disku výmenou sme zaplatili 373  EUR, za opravu 1 
ks LCD HP Pavilion a 1 ks Canon sme zaplatili 440 EUR a za opravu 1 ks LCD 
Pavilion a 1 ks switch Signasax sme tiež zaplatili 440 EUR.  
Z podpoložky 635004 – Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, 
techniky a náradia – v sume 26 539 EUR boli uhradené pravidelné platby za údržbu  
výťahov v sume 501,49 mesačne, za opravy výťahov 607 EUR, za opravu plynového 
kotla Leblanc na Pionierskej ul. 175 EUR, za opravu elektrických ohrievačov 22 EUR, 
za  opravu tepelnej izolácie na potrubí ústredného kúrenia v kotolni UKB 2 953 EUR, 
za opravu kotla K3 Froling 394 EUR, za opravu kopírovacieho stroja 52 EUR. Za 
opravu hasiacich prístrojov sme zaplatili 1 875 EUR, za opravu protipožiarnych 
prestupov vo výpočtovom stredisku 2 420 EUR, za opravu klimatizačnej jednotky na 
Michalskej ul. 694 EUR, za demontáž a montáž tabuľových nožníc 180 EUR, za 
nabrúsenie nožov na polygrafickú rezačku 78 EUR, za opravu tlačiarenského stroja 
150 EUR, za chemické čistenie 3 ks kotlov na zemný plyn v plynovej kotolni na 
Ventúrskej ul. sme hradili 3 666 EUR. Za kontrolu, údržbu a prehliadku 
doregulačných staníc zemného plynu pre kotolne na Ventúrskej a Klariskej ul. sme 
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zaplatili 234 EUR. Za servis zariadení firmy 3M Library system sme zaplatili 200 
EUR. Za opravu, nastavenie kotlových poistných ventilov v plynových kotolniach sme 
zaplatili 2 250 EUR. Za opravu kábelového rozvodu kamerového systému v budove 
na Klariskej ul. sme zaplatili 177 EUR. Za dodávky a práce pri servisnej prehliadke 
plynových horákov na Ventúrskej ul. sme zaplatili 381 EUR, za opravu 1 ks 
elektrického ohrievača 7 EUR, za demontáž a montáž kanalizačného a vodovodného 
potrubia na Ventúrskej ul. 177 EUR, za opravu kopírovacieho stroja 125 EUR, za 
servisné   a  nastavovacie   práce  v  kotolni   310   EUR,   za   opravu   stýkačov   na 
hydraulickom výťahu 162 EUR, za opravu hasiaceho prístroja  19 EUR, za opravu 
svietidiel na Ventúrskej ul. 506 EUR, za pravidelný servis na zariadeniach VZT, CHL 
a MaR 2 227 EUR. 
Z podpoložky 635005 – Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techn iky   
a náradiaí – v sume 26 137 EUR bolo čerpanie za opravu zabezpečovacieho 
systému EZS v objekte Michalská v sume 677 EUR, za opravu EPS v priestoroch 
výpočtového strediska v sume 2 189 EUR, za opravu EZS na Michalskej ul. 1 986 
EUR, za servis na zariadení vzduchotechniky, meranie a reguláciu 3 645 EUR. Za 
opravu zariadenia EPS Aritech sme zaplatili 994 EUR, za opravu EZS a DR  na 
Klariskej ul. 653 EUR, za opravu a sfunkčnenie časti kamerového systému  na 
Michalskej a Ventúrskej ul. 625 EUR,  za servisný audit zariadenia Butterlight 600  
3 200 EUR. 
 Z podpoložky 635006 – Údržba budov, objektov alebo ich častí – v sume  22 773 
EUR čerpanie bolo za  výmenu vložiek a kľúčov k nim v sume 501 EUR, za výmenu 
zárubne pre protipožiarne dvere v suteréne nových skladov v sume 1 114 EUR, za 
dodávku a montáž kotviacich nastaviteľných profilov k upevneniu rámov do priestoru 
Lisztovho pavilónu 737 EUR. Za revitalizáciu záhrad UKB vykonaním ochranných 
postrekov, doplnením zeminy, ošetrením trávnatých porastov v priestoroch Klarisea 
a Lisztovho pavilónu sme zaplatili 9 162 EUR. Za vykonané opravy na strechách 
objektov UKB sme zaplatili 8 930 EUR. Za drobné opravárenské práce sme zaplatili 
798 EUR, za opravu blokovacieho systému SALTO dvere sme zaplatili 111 EUR, za 
očistenie odkvapových zvodov, opravu a výmenu poškodených ostňov sme zaplatili 
1 148 EUR. 
Z podpoložky 635009 – Údržba softvéru  v sume 26 328 EUR  čerpanie v sume 952 
EUR mesačne predstavoval poplatok za servisný program na operačné systémy pre 
THR, poplatok v sume 412 EUR mesačne bol za reprografické služby. Štvrťročný 
poplatok  za aplikáciu a softvérový ensemble bol v sume 642 EUR. Za údržbu 
softvéru ISSN sme zaplatili 114 EUR, za programátorské a HTML práce na ulib.sk 
669 EUR a ročné údržbové poplatky za KIS Aleph 500 boli v sume 8 755 EUR.   
Z podpoložky 635010 – Komunika čnej infraštruktúry  - v sume 3 820 EUR boli 
úhrady na základe zmlúv: poplatok za vykonané zásahy pre THR Systems a.s. v 
sume 948 EUR, za práce a služby VT pre STU  v sume 474 EUR štvrťročne, za 
kontrolu prístupového systému 42 EUR, za predĺženie registrácie domén 24 EUR, za 
služby NAJ.sk. 172 EUR, za konfiguráciu a optimalizáciu infraštruktúry IT 415 EUR. 
Za predĺženie registrácie domény knižnica. info na obdobie od 1.9.2009 do 31.8.2010 
sme zaplatili 14 EUR, za predĺženie a registráciu domén ulib.sk, issn.sk, caslin.sk na 
ďalšie obdobie sme zaplatili 71 EUR. Za predĺženie domény webdepozit.sk a 
Michael-culture.sk sme zaplatili po 24 EUR, za opravu prístupového systému sme 
zaplatili 38 EUR, za 3 prístupy do ISSN portálu sme zaplatili 153 EUR. 
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Položka 636 -  Nájomné za nájom 
 
Schválený  rozpočet na tejto položke v sume 996 EUR, upravený na 22 356 EUR bol 
čerpaný sumou  20 927 EUR na 2 101,10 % oproti schválenému a na 93,61 % oproti 
upravenému rozpočtu. 
Z podpoložky 636001 – Prenájom objektov, budov, alebo ich častí  sme uhradili 
3 280 EUR za prenájom reklamných stĺpikov, výlepových a  informačných plôch na 
výlep propagačných plagátov v širšom centre hlavného mesta SR Bratislavy.  
Z podpoložky 636002 – Nájomné za prenájom prevádzkových strojov , prístrojov, 
zariadení, techniky a náradia v sume 17 647 EUR bolo hradené nájomné za rok 
2009 za používanie uzamykacieho poštového priečinka v sume 44 EUR, na základe 
zmluvy o servisnom prenájme za prenájom rohožiek 61 EUR mesačne, za prenájom 
20 ks výstavných korpusov na výstavy 600 EUR, za zapožičanie klávesového 
nástroja YAMAHA sme zaplatili 40 EUR. Pravidelnú mesačnú leasingovú splátku 
v sume 1 617 EUR sme uhradili firme IBM Slovensko za kopírovacie stroje.  
 
 
Položka 637 – Služby 
 
Schválený rozpočet v sume 936 135 EUR upravený na 714 684 EUR bol čerpaný 
sumou 650 019 EUR na 69,44 % oproti schválenému a na 90,95 % oproti 
upravenému rozpočtu.  
Z podpoložky 637001 – Školenia, kurzy, semináre, konferencie, sy mpóziá v sume 
13 622  EUR  boli hradené účastnícke poplatky na odborných školeniach 
zamestnancov úseku informatizácie, mzdovej účtovníčky, pracovníkov 
ekonomického úseku, referátu kontroly, referátu BOZP a PO, školenie 
z poskytovania prvej pomoci pre zamestnancov UKB, školenie revízneho technika 
elektrických zariadení a odborná príprava elektrotechnikov, lektorská a poradenská 
činnosť pre zamestnancov zaradených do protipožiarnych hliadok. Z uvedenej 
podpoložky boli hradené účastnícke poplatky 2 našim zamestnancom na 
medzinárodnej konferencii „Digitálne fórum 2009“ v Jasnej, účastnícky poplatok pre 5 
zamestnancov na konferecii „INFORUM 2009“ v Prahe, školenie „Knihovnícke 
odborné minimum“ pre 4 zamestnancov, registračný poplatok na konferenciu „IFLA 
2009“ v Taliansku pre generálneho riaditeľa, účastnícky poplatok na medzinárodné 
informatické sympózium INFOS 2009 v Starej Lesnej pre 3 zamestnancov,  
účastnícky poplatok na 14. seminár reštaurátorov a historikov v Brne, účastnícke 
poplatky 2 zamestnancom na workshop Digitálna knižnica 2009 v Jasnej. Bol 
zaplatený registračný  poplatok IFLA v sume 420 EUR, za školenie BOZP a OPP za 
všetkých zamestnancov sme zaplatili 5 760 EUR, registrácia na medzinárodný 
kongres ITAPA 2009 bola v sume 268 EUR, za školenie VM Ware – predaj služieb 
sme zaplatili 1 773 EUR.  
Z podpoložky 637003 – Propagácia, reklama, inzercia v sume 768 EUR čerpanie 
bolo zaznamenané za uverejnenie inzerátu na prenájom plochy na umiestnenie 
jedného nápojového a jedného tovarového automatu v sume 109 EUR a za 
vyhotovenie vizitiek pre generálneho riaditeľa, riaditeľov úsekov a vedúceho 
personálneho oddelenia v sume 96 EUR. Za uverejnenie reklamy v periodiku Itlib – 2 
x bolo zaplatených 331 EUR, za uverejnenie inzercie v Zlatých stránkach na rok 
vydania 2010/2011 sme zaplatili 111 EUR. 
 
Z podpoložky 637004 – Všeobecné služby v sume 269 158 EUR boli hradené 
finančné  prostriedky za služby poskytované dodávateľským spôsobom: za 
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upratovacie práce knižničných a kancelárskych priestorov 66 488 EUR, za 
upratovanie skladov 18 964 EUR ( 1 724,01 EUR mesačne), za obsluhu kotolne na 
Klariskej ul. 3 484 EUR, na Michalskej ul. 5 343 EUR, za pranie rohoží 77 EUR 
mesačne, za výmenu, brúsenie nožov a rezačky 249 EUR, za demontáž a po 
presťahovaní za montáž tabuľových nožníc 197 EUR, za vyhotovenie xerokópií 
článkov získaných prostredníctvom Medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej 
služby (ďalej MMVS)  2 515 EUR, za väzbu periodík 37 585 EUR, za úschovu 
odpadu za účelom jeho znehodnotenia (zber papiera) sme zaplatili 51 EUR 
štvrťročne, za čistenie kanalizačného potrubia na Ventúrskej a Michalskej ul. 324 
EUR, za nastavenie mincovníka MIKAR na EURO 33 EUR, za vyhotovenie 
pohľadníc a kalendárikov UKB 815 EUR, za čistenie komínov 419 EUR, za dodávku 
kópií projektov UKB sme zaplatili 912 EUR, za sťahovacie práce 911 EUR, za 
kontrolu regálových systémov a vypracovanie záznamov o kontrole 1 803 EUR, za 
periodickú prehliadku elektrických zariadení a bleskozvodovej sústavy v sklade 
v Nebojsi 596 EUR, za odbornú prehliadku a skúšku elektroinštalácie a bleskozvodu 
v budovách UKB a na Pionierskej ul. 14 930 EUR,  za pravidelný ročný servis 
a revíziu ZOTSH  119 EUR, za kontrolu požiarnych uzáverov 1 343 EUR, za odbornú 
prehliadku elektrozariadení 1 618 EUR, za servis plynových kotlov 295 EUR, za 
reprografické služby spoločnosti EuroDeal od apríla 2009 sme zaplatili 13 550 EUR. 
Za grafický návrh, výrobu, dopravu, montáž, demontáž, dotlač a údržbu, za 
dramaturgickú prípravu, grafickú úpravu a tlač pozvánok, účinkovanie umelcov, 
autorské a interpretačné zabezpečenie programovej kompozície sme zaplatili 27 415 
EUR, za svetelnú réžiu pri príprave programových projektov 6 017 EUR, za 
profesionálnu fotodokumentáciu jednotlivých programových projektov „Salón 
u Liszta“ a „Vzdialené blízke osudy“ sme zaplatili 790 EUR. Za výrobu zvukovej časti 
k prezentačnému videu sme zaplatili 195 EUR. Za skúšku analyzátorov spaliteľných 
plynov sme zaplatili 138 EUR, za periodickú skúšku a ochranu pracovných pomôcok 
pre trafostanicu sme zaplatili 55 EUR, za sťahovanie vyradeného majetku 361 EUR, 
za odvoz  a  likvidáciu  vyradeného majetku sme uhradili 192 EUR, za čistenie 
kobercov  
2 509 EUR, za umytie okien a upratovanie nad rámec zmluvy sme zaplatili 2 126 
EUR, za tlač publikácie sme uhradili 1 398 EUR, za grafický návrh a tlač obálok 741 
EUR, za tlač pozvánok 189 EUR, za preklad zmluvy 263 EUR, za revíziu tlakových 
a plynových zariadení 1 658 EUR, za ročné odborné skúšky výťahov sme zaplatili 
732 EUR, za vyčistenie kanalizačného potrubia 341 EUR, za deratizáciu 326 EUR, 
za vytvorenie tlačových podkladov pre zborník Studia Bibliographica Posoniensa 
1/2009 a tlač zborníka sme uhradili 2 033 EUR.  
Z podpoložky 637005 – Špeciálne služby v sume 168 311 EUR sme uhradili 
v zmysle zmlúv faktúry za ochranu objektov vrátane servisných služieb na Michalskej 
ul. a na  Ventúrskej ul. 80 911 EUR, na Klariskej ul. 32 603 EUR, za monitorovanie 
objektu na Pionierskej a Továrenskej ul. 2 072 EUR mesačne, za služby 
centralizovanej ochrany na Pionierskej ul. 139 EUR mesačne. V zmysle zmluvy za 
právnu pomoc komerčnému právnikovi sme uhradili 9 797 EUR. Za vykonanie 
mesačnej kontroly na zariadeniach EPS Aritech na Michalskej a Ventúrskej ul. sme 
zaplatili po 178 EUR a na zariadení EPS Esser na Klariskej ul. po 104 EUR, za 
vykonanie štvrťročnej kontroly na zariadení EPS Aritech na Michalskej a Ventúrskej 
ul. sme zaplatili 1 408 EUR, za vykonanie štvrťročnej kontroly na zariadení EPS 
Esser na Klariskej ul. 985 EUR, za vykonanie mesačnej kontroly na zariadení EPS 
Lites na Továrenskej ul. po 79 EUR, za štvrťročnú kontrolu na zariadení EPS Lites na 
Továrenskej ul. 379 EUR.  Za služby pracovnej zdravotnej služby sme zaplatili 2 370 
EUR štvrťročne. V 2. polroku za odborné prehliadky a skúšky na zariadení EPS, 
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EZS, DR a PTV v objekte UKB  na  Klariskej,  Michalskej,  Ventúrskej  a  
Továrenskej ul. sme zaplatili 6 176 EUR.    
Z podpoložky  637006 – Náhrady  za  vykonanie  lekárskych  prehladok sme zaplatili  
1 317  EUR.  
 
Z podpoložky 637011 – Štúdie, expertízy, posudky 8 271 EUR  boli hradené 
nasledovné výdavky: vykonanie konzultačnej a inžinierskej činnosti v súvislosti s 
protipožiarnym zabezpečením stavby objektu UKB suma 2 652 EUR, vypracovanie 
statického posudku alternatívneho zaťaženia nosnej stropnej konštrukcie pod sálou  
dátového centra UKB suma 501 EUR. Architektonická štúdia interiérových prvkov 
bola v sume 750 EUR, znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty 
zariadení VT za účelom ich vyradenia z evidencie majetku bol v sume 212 EUR, 
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti za účelom kúpy v sume 860 EUR, za 
vypracovanie architektonickej štúdie literárnej kaviarne sme zaplatili 1 499 EUR, za 
vypracovanie architektonickej štúdie podkrovia objektu Klarisiek na účely centrálneho 
vývojového a diagnistického Digitalizačného pracoviska sumu 1 797 EUR. 
Na podpoložke 637012 – Poplatky a odvody  v sume 6 137 EUR boli evidované 
poplatky za výpožičky kníh prostredníctvom MMVS,  poplatky súvisiace s bankovými 
prevodmi – zahraničným platobným stykom, poplatky za súrne platby, za odovzdanie 
mincí VÚB, colné poplatky, poplatok za vecné bremeno na základe rozhodnutia 
o povolení vkladu do katastra nehnuteľností, provízie a poplatky na základe zmluvy 
EFT POS o akceptácii platobných kariet, poplatok za službu kreditovaného centra 
diaľkovo kreditovaných frankovacích strojov.  
Na podpoložke 637014 – Stravovanie  v sume 98 211 EUR boli evidované úhrady 
faktúr spoločnosti Accor Services Slovakia za stravné lístky pre  zamestnancov UKB 
v zmysle zákonných predpisov. Nedočerpanie plánovaného rozpočtu spôsobila 
vyššia práceneschopnosť zamestnancov, čím zamestnanci stratili nárok na stravný 
lístok.           
Z podpoložky 637016 – Prídel do sociálneho fondu  v sume 25 249 EUR 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 637023 – Kolkové známky  v sume 39 EUR sme zakúpili kolkové 
známky potrebné pri vybavovaní úradných záležitostí. 
Z podpoložky 637027 – Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru  sme 
čerpali  sumu 28 467 EUR. 
Z podpoložky 637031 – Pokuty  boli uhradené pokuty v sume 199 EUR Daňovému  
úradu BRATISLAVA I.  
Z podpoložky 637035 – Dane v sume 30 270 EUR bol zaplatený  miestny poplatok 
za  komunálny  odpad  na  Michalskej ul.  v sume  4 463 EUR, na Klariskej ul. 
v sume 1 840 EUR a na Pionierskej ul. v sume 320 EUR. Na uvedenú podpoložku 
boli refundované poplatky od nájomcov bytových aj nebytových priestorov na 
Michalskej ul. v sume 40 EUR, na Pionierskej ul. v sume 80 EUR, na Klariskej ul. 
v sume 221 EUR. Z tejto podpoložky boli zaplatené dane z nehnuteľností za objekty 
v správe UKB: za objekt vo Vysokej pri Morave v sume 529 EUR, za objekt  Nebojsa 
v okrese Galanta v sume 284 EUR, daň za objekty UKB v Starom meste  bola 
v sume 22 155 EUR a daň za užívanie verejného priestranstva – oplotené zariadenie 
staveniska na Klariskej ul. v sume 1 020 EUR.  
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640 – Bežné transfery 
 
Zo schváleného rozpočtu bežných transferov v sume 42 654 EUR bolo v roku  2009 
vyčerpaných 16 972 EUR na  39,79 % . 
 
Z položky 642 – Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým prá vnickým 
osobám z podpoložky 642006 – Členské príspevky tuzemským organizáciám 
bolo čerpanie nasledovné: 
 
IAML – Slovenská národná skupina                                                                 93 EUR                                                        
SANET – Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete        33 EUR                                       
SSK – Spolok slovenských knihovníkov                                                         166 EUR                                                       
SAK – Slovenská asociácia knižníc                                                                116 EUR                                                             
___________________________________________________________________ 
Spolu                                                                                                              408 EUR 
 
 
Z podpoložky 642013 – Odchodné   bola vyplatená suma 3 585 EUR zamestnancom 
pri odchode do dôchodku. 
Z podpoložky 642015 – Nemocenské dávky boli vyplatené náhrady za dočasnú 
pracovnú neschopnosť v sume 11 707 EUR. 
 
 
Z položky 649 – Bežné transfery do zahrani čia z podpoložky 649003 – Transfery 
medzinárodným organizáciám bolo čerpanie nasledovné:  
 

    IFLA – International Federation of Library Associations and Institutions       397 EUR                                                                                                            
    ISSN - International Centre Paris – Medz.org. pod záštitou UNESCO          725 EUR 
    Consortium of European Research Libraries                                                 150 EUR                                                                                                                    
   ___________________________________________________________________ 
    Spolu                                                                                                          1 272 EUR 

 
 
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 
 
MK SR v roku 2009 nepridelilo Univerzitnej knižnici v Bratislave kapitálové výdavky 
v programe 08S0105. 
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1.3.3.2. 

Kód programu 08T – Tvorba a implementácia politík 
Kód podprogramu 08T0103 – Podpora kultúrnych aktiví t RO a PO 
Limit bežných výdavkov v programe 08T – Tvorba a implementácia politík, kód 
podprogramu 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO na rok 2009  
stanovený sumou 65 289 EUR k 31.12.2009 bol čerpaný sumou 65 114 EUR na 
99,73 %.    
Limit kapitálových výdavkov v programe 08TS – Tvorba a implementácia politík, 
kód podprogramu 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO na rok 2009  
stanovený sumou 106 000 EUR k 31.12.2009 bol čerpaný sumou 105 922 EUR na 
99,93  %.    

Čerpanie finančných prostriedkov na jednotlivé projekty bolo nasledovné:  
 
Kultúrny profil – Visiting Arts                     50 289  EUR                                                                                                                            
        (v eurách) 

Schválený 
rozpo čet 

2009 

Upravený 
rozpo čet 

2009 

Čerpanie 
rozpo čtu 

za rok 2009 

% 
čerpania 

Rozpoč. 
Položka 

Názov rozpo čtovej položky  

1 2 3 3:1 3:2 
630 Tovary a služby 0 50 289 50 289 0 100,0

0 
631 Cestovné náhrady 0 2 656 47 0 1,77 
631001 Tuzemské 0 2 656 47 0 1,77 
632 Energie, voda, komunikácie 0 1 660 1 674 0 100,8

4 
632003 Telekomunikačná technika 0 1 660 1 674 0 100,8

4 
633 Materiál 0 3 485 2 310 0 66,28 
633002 Výpočtová technika 0 2 323 2 310 0 99,44 
633004 Prevádzkové stroje, prístroje 0 830 0 0 0 
633006 Všeobecný materiál 0 332 0 0 0 
637 Služby 0 42 488 46 258 0 108,8

7 
637004 Všeobecné služby 0 16 597 14 238 0 85,79 
637012 Poplatky a odvody 0 16 597 26 852 0 161,7

9 
637027 Odmeny zam. mimo prac. pom.  0 9 294 5 168  0 55,61 
 
Kultúrny profil Slovenska je spoločný projekt MK SR s Visiting Arts a Slovenskou 
Britskou Radou, ktorého cieľom je vytvoriť slovensko – anglického on-line sprievodcu 
slovenskou kultúrou 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. Projekt je riešený UKB od 
marca roku 2008. 
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, 
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- poskytnúť informácie tým zahraničným partnerom, ktorí by chceli 
spolupracovať vo vybraných oblastiach. 

Do termínu spustenia portálu – 31.3. 2009 – boli spracované prehľady o vybraných 
sektoroch kultúry v rozsahu cca 500 strán, na príprave ktorých sa zúčastnilo 

- 45 autorov,  
- 5 prekladateľov (+ prekladateľská agentúra),  
- 6 fotografov spolu s archívmi.  

Vlastným spracovaním a internetovým prieskumom sa pre adresár získalo cca 3 000 
adries kultúrnych subjektov, ktoré sú uložené v cca 6 000 záznamoch/vizitiek.  
Od spustenia portálu sa uzavrela zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva  na 
nový text alebo aktualizáciu s ďalšími 20 autormi. Nadviazala sa spolupráca s 11 
fotografmi, ktorí dodali 341 nových fotografií a 7 kultúrnych inštitúcií zo svojich 
archívov poskytlo 11 fotografií bezodplatne. V súčasnosti profil obsahuje celkovo cca 
500 ilustračných, tematických a štylizovaných fotografií získaných nielen od 
profesionálnych fotografov, ale aj z archívov rôznych kultúrnych inštitúcií a z 
vlastných zdrojov UKB.   
V roku 2009 príspevky prešli jazykovou korektúrou a preložili sa do angličtiny všetky 
príspevky a opisy kultúrnych subjektov v celkovom rozsahu cca 1000 strán. Na 12 
tematických okruhov vypracovalo lektorský posudok s pripomienkami 9 lektorov. 
Autori príspevkov priebežne aktualizovali obsah príspevkov a zapracovali 
pripomienky lektorov a návštevníkov portálu. 
Počas mesiacov júl-august prebiehali okrem rutinných redakčných prác aj práce 
zamerané na prípravu aktualizačného formulára a jeho spojenia s redakčným 
systémom UKB. Za týmto účelom boli zaškolení všetci pracovníci pre prácu 
s redakčným systémom WebJet. Paralelne s prípravou formulára prebiehalo aj 
testovanie skúšobných verzií formulára. Termín spustenia aktualizácie bol stanovený 
na prvú polovicu mesiaca september. 
 
Dňa 2. septembra 2009 bol po niekoľkotýždňovej príprave spustený systém 
zameraný na aktualizáciu údajov o kultúrnych subjektoch. Všetkým inštitúciám 
v rámci portálu boli elektronickou poštou rozposlané výzvy na kontrolu a aktualizáciu 
profilu. V rámci aktualizácie bolo celkovo spracovaných cca 600 požiadaviek na 
aktualizáciu. Pre subjekty, ktoré nedisponovali anglickými prekladmi informácií, sa 
zabezpečil aj preklad a spracovanie anglických verzií vizitiek a ich opisov. 
Aktualizácia údajov v rámci portálu prebehla pomocou on-line formulára 
a alternatívne aj jednoduchou formou priamej aktualizácie e-mailom. Tvorba on-line 
formulára sa realizovala v spolupráci s pracovníčkami OKSY-UKB, p. M. Džavíkovou 
a p. V. Gyalogovou, ktoré zabezpečili technické a aplikačné zázemie pre 
uskutočnenie aktualizácie. V priebehu mesiaca november bola hromadná 
aktualizácia ukončená, pričom stále prebieha priebežná aktualizácia podľa 
požiadaviek inštitúcií. Aktualizáciu považujeme za úspešnú aj napriek zdanlivo nízkej 
odozve.  
Ďalšia vlna hromadnej aktualizácie je predbežne plánovaná na 1. štvrťrok roka 2010. 
Internetová stránka mala od začiatku sprístupnenia verejnosti vysokú návštevnosť – 
od počiatočných cca 50 tis. návštev v apríli po 180 tis. v júli 2009. V súčasnosti sa 
návštevnosť pohybuje na stabilizovanej úrovni cca 120 tis. jedinečných prístupov 
mesačne, z čoho je viac ako 50 % zo zahraničia (z viac ako 100 krajín). 
V poslednom kštvrťroku roka 2009 spočívalo okrem hromadných aktualizácií ťažisko 
prác na portáli vo vyžiadaní si nových faktografických informácií od autorov 
príspevkov spolu s ich následnou úpravou. Uvedený postup bolo nutné zrealizovať 
hlavne z dôvodu spoločensko-ekonomických zmien a vývoja na Slovensku 
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(zavedenie eura, ekonomická kríza, krach aeroliniek a pod.) a z toho vyplývajúcich 
nových skutočností ktoré nastali počas doby trvania projektu a bolo potrebné ich 
zohľadniť. 
Prebehla akvizícia väčšieho množstva fotografického a obrazového materiálu od 
rôznych kultúrnych ustanovizní (Divadelný ústav, SDC, Divadlo Romathan a pod.). 
Uvedený obrazový resp. fotografický materiál bol získaný bezodplatne prípadne 
zakúpený z finančných prostriedkov projektu. 
Koncom roka 2009 sa zrealizovalo doplnenie a rozšírenie niektorých častí príspevkov 
v rámci portálu (časti Médiá-Internet, Turizmus). Rovnako prebehla finalizácia 
prekladov uvedených príspevkov ako aj harmonizácia oboch jazykových mutácií po 
uskutočnení aktualizačných úprav. V priebehu mesiacov november/december 
prebehla hromadná doplnková aktualizácia kontaktných údajov u 450 kultúrnych 
subjektov, ktoré sú súčasťou bázy portálu. 
Súbežne s aktualizáciou kontaktných údajov prebehla aj aktualizácia profilov 138 
miest v SR, ku ktorým boli ako obrazové dokumenty pripojené príslušné mestské 
erby. 
Touto poslednou operáciou v mesiaci december bola ukončená práca na projekte 
pre rok 2009 a finančné prostriedky  boli v plnej výške vyčerpané.  
 

 
 
90 rokov UKB                      15 000 EUR 
 

  (v eurách) 
Schválený 

rozpo čet 
2009 

Upravený 
rozpo čet 

2009 

Čerpanie 
rozpo čtu 

za rok 2009 

% 
Čerpania 

 
Rozpoč. 
Položka 

Názov rozpo čtovej položky  

1 2 3 3:1 3:2 
630 Tovary a služby 0 15 000 14 825 0 98,83 
633 Materiál 0 1 722 0 0 0 
633016 Reprezentačné 0 1 722 0 0 0 
636 Nájomné za prenájom 0 6 639 6 639 0 100,00 
636001 Nájomné budov 0 6 639 6 639 0 100,00 
637 Služby 0 6 639 8 186 0 123,30  
637004 Všeobecné služby 0 6 639 8 186 0 123,30 
 
Významným odborne a spoločensky sledovaným programom boli úlohy priamo 
viazané k 90. výročiu založenia  UKB. Jej vznik je spätý s národnopolitickými 
emancipačnými trendmi Slovenska po roku 1919. Dnes je knižnica významnou 
štátnou medzinárodne akceptovanou a uznávanou inštitúciou s európskym 
štandardom. Pripomenutie si tohto medzníka v dejinách slovenskej knižničnej vedy 
rámcovali dva okruhy akcií.  
V spoločenskej časti bolo ústrednou akciou stretnutie všetkých zamestnancov 
knižnice v historickej budove Slovenského národného divadla na slávnostnom večeri 
pod mottom celých osláv „Portál poznania“. Podujatia sa zúčastnil aj minister kultúry 
Slovenskej republiky Marek Maďarič, predstavitelia ďalších štátnych orgánov, 
vedeckých a knižničných inštitúcií zo Slovenska a Európy a predstavitelia 
zahraničných zastupiteľstiev na Slovensku. Spoločensky významným podujatím boli 
akcie pre širokú verejnosť najmä „Salón u Liszta - Univerzitná knižnica v Bratislave 
1919 – 2009 – úspešný príbeh“ rozhovory s osobnosťami vedy, spoločenského 
a politického života o ich vzťahu ku knižnici, výstava Ex libris extra bola prezentáciou 
najzaujímavejších dokumentov v zbierkovom fonde knižnice, nedeľné matiné - 
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koncert Dámskeho komorného orchestra, Deň otvorených dverí s premietaním 
filmových šotov o knižnici od roku 1943 do súčasnosti „BiblioBiograf“. K tejto časti 
konštatujeme, že organizátorov prekvapil až zaskočil mimoriadny záujem verejnosti 
a masových prostriedkov o dianie v knižnici.  
Odborný program sa realizoval v polytematickej štruktúre aktuálnych otázok 
slovenskej knižničnej a informačnej vedy. Boli to semináre o službách knižníc, 
historici sa vyjadrili  ku akvizícii unikátnych dát o dejinách prvej polovice minulého 
storočia, prehodnotili sme výskumné úlohy dejín knižnej kultúry realizované v našej 
knižnici, jeden so seminárov sa venoval problematike nových trendov v informatizácii 
kultúrneho dedičstva. 
V rámci edičnej činnosti vyšlo druhé, výrazne upravené vydanie reprezentačnej 
publikácie o UKB a mimoriadne úspešný titul „Emlerov katalóg“, venovaný prvému 
riaditeľovi knižnice dr. Janovi Emlerovi, ktorý položil medzinárodné, do súčasnosti 
rešpektované základy tzv. súborným katalógom.   
V rámci všeobecnej informovanosti o tradíciách, súčasnosti a budúcich cestách 
knižnice bolo publikovaných desiatky článkov v dennej tlači a odvysielané šoty z akcií 
vo verejnoprávnych i súkromných elektronických médiách. V rámci mediálneho 
partnerstva Slovenská televízia odvysielala 14 x, v najsledovanejších časoch od 2. – 
14. 10. 2009 reklamný šot o knižnici.        
 
 
Sanačné a rekonštruk čné práce                                                           90 000  EUR 
č. investi čnej akcie 23 354          
 
                                                                                                                                               (v eurách) 

Schválený 
rozpo čet 

2009 

Upravený 
rozpo čet 

2009 

Čerpanie 
rozpo čtu 

za rok 2009 

% 
Čerpania 

Rozpoč. 
Položka 

Názov rozpo čtovej položky 

1 2 3 3:1 3:2 
710 Obstarávania kapitál. aktív 0  90 000 89 925 0 99,92 
717 Realiz.stavieb a  

tech.zhod. 
0 90 000 89 925 0 99,92 

717003 Sanačné a rekonštr.práce 0 90 000 89 925 0 99,92 
 
Predmetnou úpravou UKB zabezpečila dodávateľským spôsobom stabilizáciu 
muriva, nanesenie novej omietky a náteru fasád. Tým sa odstránil havarijný stav 
severozápadnej steny objektu Michalská 1, kde padajúcou zvetranou omietkou boli 
ohrozovaní chodci a zároveň bol znehodnocovaný majetok štátu v správe UKB. 
Investícia bola realizovaná podľa pripomienok a za aktívnej účasti Krajského 
pamiatkového úradu v Bratislave.  
   
 
Výmena osvetlenia a kamerového systému                    10 000 EUR 
č. investi čnej akcie 23 353 
 
                                                                                                                                               (v eurách) 

Schválený 
rozpo čet 

2009 

Upravený 
rozpo čet 

2009 

Čerpanie 
rozpo čtu 

za rok 2009 

% 
Čerpania 

Rozpoč. 
položka 

Názov rozpo čtovej položky 

1 2 3 3:1 3:2 
710 Obstarávania kapitál. aktív 0  10 000 10 000 0 100,00 
718 Rekonštr.a moder.str.a zar.  0 10 000 10 000 0 100,00 
718004 Výmena kamerového syst.  0 10 000 10 000 0 100,00 
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Uvedenou úpravou  UKB zabezpečila monitorovanie priestoru v objekte Klariská, kde 
sú uložené vzácne faksimílie, knižničné fondy a zbierky svetového významu 
zapísané v zoznamoch UNESCO (Memory of World). Investícia bola realizovaná tak, 
že kamerový systém nepotrebuje doplňujúce osvetlenie a je nastavený na nočné 
snímanie. 
 
 
Odstránenie nebezpe čenstva vzniku požiaru – Ventúrska 11/4           6 000 EUR 
č. investi čnej akcie 24 749                                                                  
 
                                                                                                                                               (v eurách) 

Schválený 
rozpo čet 

2009 

Upravený 
rozpo čet 

2009 

Čerpanie 
rozpo čtu 

za rok 2009 

% 
Čerpania 

Rozpoč. 
Položka 

Názov rozpo čtovej položky 

1 2 3 3:1 3:2 
710 Obstarávania kapitál. aktív 0  6 000 5 997 0 99,95 
717 Realiz.stavieb a tech. 

zhod. 
0 6 000 5 997 0 99,95 

717003 Odstrán.nebezp.vzniku pož.  0 6 000 5 997 0 99,95 
 
Kontrolným orgánom  OR HaZZ bolo pri kontrole požiarnej bezpečnosti odporúčané 
riešiť nevyhovujúci stav jednotlivých požiarnych úsekov v podkrovnom priestore. 
Predmetnou stavebo-technickou úpravou UKB zabezpečila odstránenie možnosti 
vzniku požiaru oddelením jednotlivých požiarnych úsekov medzi strojovňou výťahu 
a skladom kníh v manzarde na Ventúrskej 11.  
 
 
1.3.3.3. 
 
Kód programu 08T – Tvorba a implementácia politík 
Kód podprogramu 08T0104 – Prezentácia kultúrnych ak tivít v zahrani čí 
 
Limit bežných výdavkov v programe 08T – Tvorba a implementácia politík, kód 
podprogramu 08T0104 – Prezentácia kultúrnych aktivít v zahrani čí na rok 2009  
stanovený sumou 27 200 EUR bol k 31.12.2009 čerpaný sumou 27 199 EUR na 
99,99 %.    
 
Čerpanie finančných prostriedkov na jednotlivé projekty bolo nasledovné: 
 
 European Library Automation Group - konferencia                      9 200 EUR 
 
                                                                                                                                                  (v eurách) 

Schválený 
rozpo čet 

2009 

Upravený 
rozpo čet 

2009 

Čerpanie 
rozpo čtu 

za rok 2009 

% 
Čerpania 

Rozpoč. 
položka 

Názov rozpo čtovej položky  

1 2 3 3:1 3:2 
630 Tovary a služby 0 9 200 9 199 0 99,99 
633 Materiál 0 8 200 8 199 0 99,99 
633006 Všeobecný materiál 0 2 800 2 800 0 100,00 
633016 Reprezentačné 0 5 400 5 399 0 99,98 
636 Nájomné za prenájom 0 1 000 1 000 0 100,00 
636002 Prenájom  prev. strojov, zariad. 0 1 000 1 000 0 100,00 
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 V UKB sa v dňoch 22. – 24. apríla 2009 konal 33. ročník  významnej medzinárodnej 
konferencie európskej skupiny pre automatizáciu knižníc European Library 
Automation Group o aplikáciách informačných technológií v knižniciach a 
dokumentačných centrách za účasti viac než 130 popredných odborníkov z 25 krajín 
(17 krajín EU, USA, Kanada, Rusko a ďalšie). 
Program sa zameriaval na nástroje Web 2.0, sociálne siete, nové metódy 
informačného prieskumu, novú generáciu katalógov, sémantické nástroje a autority 
v digitálnom prostredí, e-knihy, dostupnosť informácií pre hendikepovaných, 
štandardy na spracovanie údajov, vzdelávanie a ďalšie aktuálne témy.    
Konferencia ELAG mala jedinečný formát, ktorý tvorili hlavné prednášky a tvorivé 
workshopy expertov podľa tém, na ktorých sa identifikovali perspektívne problémy a 
formulovali návrhy a požiadavky na nové riešenia.  http://www.ulib.sk/index/go.php?id=2186   
Cieľom konferencie bola výmena skúseností a prezentácia najnovších poznatkov 
a trendov v oblasti verejných knižničných a informačných služieb v globálnom 
rozmere, čo korešponduje so systematickou snahou o udržanie dobrej úrovne 
a priebežné zvyšovanie kvality slovenského knihovníctva na základe spolupráce s 
partnerskými inštitúciami a s využitím skúseností uznávaných medzinárodných 
odborníkov.   
 
 
Slovenská knižnica v Národnej knižnici Českej republiky         18 000,- EUR 
 
                                                                                                                                                  (v eurách)                                                 

Schválený 
rozpo čet 

2009 

Upravený 
rozpo čet 

2009 

Čerpanie 
rozpo čtu 

za rok 2009 

% 
Čerpania 

Rozpoč. 
položka 

Názov rozpo čtovej položky  

1 2 3 3:1 3:2 
630 Tovary a služby 0 18 000 18 000 0 100,00 
633 Materiál 0 18 000 18 000 0 100,00 
633009 Knihy,časopisy,noviny, 

uč.pom. 
0 18 000 18 000 0 100,00 

 
Už štvrtý kalendárny rok sa napĺňa projekt „Slovenská knižnica v Národnej knižnici 
Českej republiky“ a „Česká knižnica v Univerzitnej knižnici v Bratislave“. V zmysle 
dohovoru si obe knižnice pripravujú výbery dokumentov v intenciách profilácie 
svojich knižničných fondov a vzájomne si prostredníctvom dodávateľa realizujú 
objednávky a faktúry. Podľa výberu NK ČR bolo zakúpených 1 263 slovenských 
titulov.  
Akvizičná komisia UKB priebežne vyberala z ponuky českých vydavateľstiev a NK 
ČR realizovala nákup v celkovej hodnote 400 207 Kč, celkom bolo získaných 1 079 
knižničných jednotiek českej produkcie. 
 
 
1.3.3.4. 
 
Kód programu 08T – Tvorba a implementácia politík 
Kód podprogramu 08T0105 – Projekt informatizácie ku ltúry 
  
Limit bežných výdavkov v programe 08T – Tvorba a implementácia politík, kód 
podprogramu 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry na rok 2009  stanovený 
sumou 20 000 EUR bol k 31.12.2009 čerpaný sumou 20 000 EUR na 100,00 %.    
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Limit kapitálových výdavkov v programe 08T – Tvorba a implementácia politík, kód 
podprogramu 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry na rok 2009  stanovený 
sumou 570 000 EUR bol k 31.12.2009 čerpaný sumou 569 790 EUR na 99,96  %.    
 
 
Čerpanie finančných prostriedkov na jednotlivé projekty bolo nasledovné:  
 
 
Rozšírenie konfigurácie a infraštruktúry dátového s kladu – 2. etapa  
                                                                                      20 000 EUR – bežný výdavok 

 
                                                                                                                                                 (v eurách)                                                                                                                                         

Schválený 
rozpo čet 

2009 

Upravený 
rozpo čet 

2009 

Čerpanie 
rozpo čtu 

za rok 2009 

% 
Čerpania 

Rozpoč. 
položka 

Názov rozpo čtovej položky  

1 2 3 3:1 3:2 
630 Tovary a služby 0 20 000  20 000 0 100 
637 Služby 0 20 000 20 000 0 100 
637004 Všeobecné služby 0 20 000 20 000 0 100 
 
 
 
Rozšírenie konfigurácie a infraštruktúry dátového s kladu – 2. etapa 
                                                                             340 000 EUR – kapitálový výdavok 
č.  investi čnej akcie 24 076                                                               
 
                                                                                                                                    (v eurách) 

Schválený 
rozpo čet 

2009 

Upravený 
rozpo čet 

2009 

Čerpanie 
rozpo čtu 

za rok 2009 

% 
Čerpania 

Rozpoč. 
položka 

Názov rozpo čtovej položky 

1 2 3 3:1 3:2 
710 Obstarávania kapitál. aktív 0  340 000 339 987 0 99,99  
713 Nákup strojov, prístr. zar.  0  340 000 339 987 0 99,99  
713002 Nákup výpočtovej techniky 0 340 000 339 987 0 99,99  
 
 
Cieľom investičnej akcie  bolo zvýšenie kapacít a zlepšenie parametrov existujúceho 
prostredia dátového skladu v UKB (dark archive) a IKT infraštruktúry pre systém 
Slovakiana. Dôraz sa kládol na zvýšenie operačnej a pamäťovej kapacity a 
optimalizáciu prevádzkových parametrov, zvýšenie spoľahlivosti konfigurácie a 
zníženie sa bezpečnostných rizík, vyplývajúcich zo zónovania, prístupu a z 
prevádzky low-end serverov. 
V rámci realizácie predmetnej investičnej akcie sa obstarala nasledovná výpočtová 
technika a rozširujúce komponenty: boot server1 + diskové pole + UPS + switch, 
záložný, poštový + proxy server, aplikačný server ENSEMBLE, boot server2 pre 
cluster, serverový cluster pozostávajúci z Blade serverov. Zariadenia predstavujú 
rozšírenie základnej zostavy dátového skladu a sú určené na prevádzku a ďalší 
rozvoj aplikácie digitálneho informačného systému kultúry DISK v súlade so zámermi 
Stratégie rozvoja pamäťových a fondových inštitúcií MK SR. 
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Ebooks on demand – európska knižni čná sie ť                                   230 000 EUR 
č. investi čnej akcie 24 361                             
 
                                                                                                                                               (v eurách) 

Schválený 
rozpo čet 

2009 

Upravený 
rozpo čet 

2009 

Čerpanie 
rozpo čtu 

za rok 2009 

% 
Čerpania 

Rozpoč. 
položka 

Názov rozpo čtovej položky 

1 2 3 3:1 3:2 
710 Obstarávania kapitál. aktív 0  230 000 229 803 0 99,91 
711 Nákup pozem.  nehm.aktív 0  177 000 176 884 0 99,93  
711003 Softvéru 0 177 000 176 844 0 99,93 
713 Nákup strojov, prístr., zar.  0  53  000 52 919 0 99,85 
713002 Výpočtovej techniky 0 53 000 52 919 0 99,85 
 
V rámci medzinárodného projektu EÚ eTEN sa vyvinula v roku 2008 nová služba   E-
boks on Demand - Elektronická kniha na objednávku. Vývoj sa ukončil overovacími 
testami v decembri 2008. V zmysle záväzku trvalej udržateľnosti výsledkov 
výskumného programu EÚ FP 6 sa v rámci rozpočtu projektu na rok 2009 realizovalo 
vybudovanie špecializovanej „technologickej“ skenovacej linky, ktorá pozostáva z 
komunikačne prepojeného súboru technických a softwarových komponentov 
(dokumentový skener, SW na spracovanie obrazov, riadiaci SW, OCR SW, ...).  
Realizácia projektu  Ebooks on demand - európska knižničná sieť sa v záujme 
efektívneho využitia existujúcich zariadení zamerala na kompatibilné modulárne 
rozšírenie jestvujúcej technologickej a softvérovej infraštruktúry UKB na 
zabezpečovanie medziknižničných e-služieb (MVS, MMVS - programový systém 
MyBiB-eDoc). EOD je  plne elektronickou službou pre verejnosť - od objednávky až 
po zaplatenie služby – potenciálne predstavuje splnenie jedného z cieľov prioritnej 
OPIS 2: os 5.2 on-line služby v kultúre (indikátor pokroku).  
Systém EOD sa buduje postupne zo samostatných technologických a programových 
celkov, ktoré navzájom komunikujú v prostredí intranetu a internetu.  
Vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti neexistuje na trhu ucelený centralizovaný 
systém na zabezpečovanie komplexných služieb tohto druhu (EOD je unikátny 
výstup výskumu EÚ) a vzhľadom na rýchly vývoj jednotlivých technologických a 
metodických postupov sa uprednostnila stavebnicová viacvrstvová architektúra, ktorá 
dovoľuje kontinuálnu výmenu spracovateľských nástrojov (programov, operácií a 
procedúr) a tým aj dlhodobú udržateľnosť cieľového riešenia. V danom projektovom 
zámere sa obstarali nasledovné samostatné komponenty HW a SW, ktoré sa 
jednotlivo implementovali v prostredí intranetu EOD.   
 
 1)    HW - vysokorýchlostný dokumentový skener 
 2)    HW – PC pracovná stanica 
 3)    HW – aplikačný server   
 4)    SW – Program na spracovanie digitálnych obrazov 
 5)    SW – Program na optické rozpoznávanie textu OCR 
 6)    SW -  Program na organizáciu pracovných postupov 
 7)    SW -  Program na správu a vyhľadávanie dokumentov  
 8)    SW – Program na dávkové spracovanie zákaziek  
 9)    SW – Program na komunikáciu MyBib cez Hot-Swap Ordner 
10)   SW – Program na tvorbu archívnych médií CD/DVD 
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Budovanie záložných dátových skladov                                            840 047 EUR 
č. investi čnej akcie 24 918                                                
 
 
                                                                                                                                    (v eurách) 

Schválený 
rozpo čet 

2009 

Upravený 
rozpo čet 

2009 

Čerpanie 
rozpo čtu 

za rok 2009 

Rozpočet  
na rok 
2010 

Rozpoč. 
položka 

Názov rozpo čtovej položky 

1 2 3 4 
710 Obstarávania kapitál. aktív 0  840 047 0 840 047 
713 Nákup strojov, prístr., zar.  0  840 047 0 840 047 
713002 Výpočtovej techniky 0 840 047 0 840 047 
 
Rozpočtovým opatrením č. 13 zo dňa  28.12.2009 bol UKB upravený (zvýšený)  
rozpočet  kapitálových  výdavkov   na investičnú akciu Budovanie záložných 
dátových skladov  na  rok  2009  o sumu  840 047 EUR a následne z časových 
dôvodov rozpočtovým opatrením č. 15 z 29.12.2009 upravilo (viazalo)  MK SR na 
základe žiadosti UKB tento rozpočet s tým, že finančné prostriedky budú uvoľnené 
v nasledujúcom rozpočtovom roku 2010 . 
 
 
1.3.3.5. 
 
Kód programu 08T – Tvorba a implementácia politík 
Kód podprogramu 08T0106 – Projekt akvizícíe zbierko vých predmetov 
a knižni čných fondov  
 
Limit bežných výdavkov v programe 08T – Tvorba a implementácia politík, kód 
podprogramu 08T0106 – Projekt akvizícíe zbierkových predmetov a knižni čných 
fondov na rok 2009  stanovený sumou 99 311 EUR bol k 31.12.2009 čerpaný 
sumou 99 311 EUR na 100,00 %.    
 
Čerpanie finančných prostriedkov na tento projekt bolo nasledovné:  
 
 
Nové informa čné zdroje v UKB                                                                              99 311 
EUR 
 
                                                                                                                                                  (v eurách)                                                                                                                        

Schválený 
rozpo čet 

2009 

Upravený 
rozpo čet 

2009 

Čerpanie 
rozpo čtu 

za rok 2009 

% 
Čerpania 

Rozpoč. 
položka 

Názov rozpo čtovej položky  

1 2 3 3:1 3:2 
630 Tovary a služby 0 99 311 99 311 0 100,0 
633 Materiál 0 99 311 99 311 0 100,0 
633009 Knihy,časopisy,noviny, 

uč.pom. 
0 99 311 99 311 0 100,0 

 
Na základe výberu odborných pracovníkov a rozhodnutia akvizičnej komisie UKB bol 
knižničný fond obohatený najmä o knihy zahraničnej produkcie, o dokumenty pre 
hudobný kabinet, odborné zahraničné periodiká a prístup k slovenským on line 
periodikám v zmysle zmluvy. Finančné prostriedky boli v plnej výške vyčerpané. 
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1.3.3.6. 
 
Kód programu 08T – Tvorba a implementácia politík 
Kód podprogramu 08T0109 – Strarégia rozvoja slovens kého knihovníctva na 
roky 2008-2013 
 
Limit bežných výdavkov v programe 08T – Tvorba a implementácia politík, kód 
podprogramu 08T0109 – Strarégia rozvoja slovenského knihovníct va na roky 
2008-2013 stanovený na rok 2009  sumou 79 000 EUR bol k 31.12.2009 čerpaný 
sumou 78 997 EUR na 100,00 %.    
Limit kapitálových výdavkov v programe 08T – Tvorba a implementácia politík, kód 
podprogramu 08T0109 – Stratégia rozvoja slovenského knihovníct va na roky 
2008-2013 stanovený na rok 2009  sumou 536 360 EUR bol k 31.12.2009 čerpaný 
sumou 533 925 EUR na 99,55 %.    
 
Čerpanie finančných prostriedkov na jednotlivé projekty bolo nasledovné:  
 
Rozvoj e-služieb v oblasti kultúry                              40 000 EUR – bežný výdavok 
 

  (v eurách) 
Schválený 

rozpo čet 
2009 

Upravený 
rozpo čet 

2009 

Čerpanie 
rozpo čtu 

za rok 2009 

% 
Čerpania 

Rozpoč. 
položka 

Názov rozpo čtovej položky  

1 2 3 3:1 3:2 
630 Tovary a služby 0 40 000 39 998 0 100,00 
633 Materiál 0 10 000 10 039 0 100,39 
633013 Softvér 0 10 000 10 039 0 100,39 
637 Služby 0 30 000 29 959 0 99,86 
637001 Školenia, kurzy, semináre 0 1 773 1 773 0 100,00 
637004 Všeobecné služby 0 15 248 15 207 0 99,73 
637011 Štúdie, expertízy, posudky 0 10 979  10 979 0 100,00 
637027 Odmeny zam.mimo prac.pom. 0 2 000 2 000 0 100,00 

 
 
 
Rozvoj e-služieb v oblasti kultúry                    193 000 EUR – kapitálový výdavok 
č. investi čnej akcie 24 085    
 
                                                                                                                                               (v eurách) 

Schválený 
rozpo čet 

2009 

Upravený 
rozpo čet 

2009 

Čerpanie 
rozpo čtu 

za rok 2009 

% 
Čerpania 

Rozpoč. 
položka 

Názov rozpo čtovej položky 

1 2 3 3:1 3:2 
710 Obstarávania kapitál. aktív 0  193 000 193 000 100,0 100,0 
711 Nákup poz. a nehmot.aktív 0  40 000 40 000 100,0 100,0 
711003  Softvéru 0 40 000 40 000 100,0 100,0 
713 Strojov, prístr.,zariad.,tech.  0 153 000 153 000 100,0 100,0 
713005 Špec.strojov, prístroj.,zariad. 0 153 000 153 000 100,0 100,0 
 
Realizácia projektu Rozvoj e-služieb v oblasti kultúry sa v r. 2009 sústredila na 
vytvorenie základov e-infraštruktúry virtuálneho prezentačného systému UKB ako 
nástroja na zabezpečene integrovaného a vzdialeného prístupu k vedeckým 
knižnično-informačným prameňom a službám s využitím moderných nástrojov IKT 
(virtuálna realita a WEB2.0).  
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Cieľom bolo optimalizovať prístup a riešiť prepojenie a využívanie katalógov a 
informačných zdrojov v heterogénnom prostredí knižnično-informačných systémov. V 
rámci projektu sa spracovali dve analýzy: "Analýza webovej prezentácie UKB so 
zameraním na sprístupneneie katalógov"  a "Analýza predpokladov vizualizácie a 
online prístupnosti UKB" ako aj štúdia uskutočniteľnosti "Virtualizácia operačného 
prostredia informačného systému UKB". Realizovali sa 4 virtuálne výstavy 
(UNESCO, Germaniká, Basagic, historické fondy) a experimentálny virtuálny model 
"Dolnej komory Uhorského snemu".  
Na implementáciu sa obstaralo programové vybavenie  na tvorbu virtuálnych 
aplikácií (VM Ware) vrátane zaškolenia.  
Realizovala sa  služba vzdialeného prístupu s autentifikáciou a vytvorili podmienky 
na implementáciu virtuálneho súborného katalógu periodík. Riešenie etapy PP v roku 
2009 významne zlepšilo dostupnosť fondov UKB a vytvorilo podmienky na ďalší 
rozvoj informačného systému UKB.  
UKB zakúpila a inštalovala 2 špecializované zariadenia na operatívnu konverziu 
(skenovanie) periodík a častí zborníkov na účely zabezpečenia e-služby 
elektronického zasielania článkov – veľkoformátový planárny skener A1 
a automatický skener na konverziu zviazaných dokumentov vrátane riadiaceho 
programového vybavenia. Zariadenia sú súčasťou infraštruktúry na zabezpečenie 
úlohy č. 1: Informatizácia knižníc (Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na 
roky 2008 – 2013) priorita 1.2.2. Pripraviť a realizovať projekt e-infraštruktúry 
umožňujúcej pracovníkom vedy, výskumu a vzdelávania integrovaný prístup 
a efektívne získavanie informačných prameňov. 

 
 

Salón u Liszta – programový projekt                                                        9 000 EUR  
 

  (v eurách) 
Schválený 

rozpo čet 
2009 

Upravený 
rozpo čet 

2009 

Čerpanie 
rozpo čtu 

za rok 2009 

% 
Čerpania 

Rozpoč. 
položka 

Názov rozpo čtovej položky  

1 2 3 3:1 3:2 
630 Tovary a služby 0 9 000 9 000 0 100,00 
637 Služby 0 9 000 9 000 0 100,00 
637004 Všeobecné služby 0 9 000 9 000 0 100,00 
 
Popri organizačno-prevádzkovej participácie na podujatiach odborných útvarov UKB 
a mnohých externých subjektov pristúpilo Multifunkčné kultúrne centrum UKB od 
jesene 2006 aj k príprave a realizácii vlastných programových projektov. Prvým 
cyklickým z nich sa stal Salón u Liszta .  
Myšlienková koncepcia tohto programového projektu vychádza z najlepších tradícií 
umelecko-publicistických podujatí, postavených na stretnutiach s príťažlivými 
hosťami, skutočnými osobnosťami kultúrneho, umelecko-spoločenského a 
politického života. V záplave bezduchých, prvoplánových a jednorozmerných 
produkcií, ktorým je súčasný divák či poslucháč vystavený, sú Salóny u Liszta oázou 
inteligentných, zmysluplných ponorov do sveta hodnôt, tvorby a sugestívnych 
súvislostí. Návštevníci oceňujú vysokú spoločenskú i odbornú úroveň jednotlivých 
večerov, neopakovateľnú atmosféru, schopnosť pertraktovať neraz i veľmi vážne 
témy nekonfliktne, s ľahkosťou, primeraným nadhľadom a noblesou, 
korešpondujúcou s názvom projektu.  
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Dramaturgický záber je pritom mimoriadne pestrý a ponúka pohľady do veľmi 
rôznorodých sfér života spoločnosti. Doterajších tridsaťdva častí predstavilo 
vnímavému publiku množstvo príťažlivých tém a vyše sto osobností kultúrneho, 
politického i umelecko - spoločenského života. Osobitným večerom si v októbri 2009 
tento obľúbený cyklus pripomenul aj 90. výročie vzniku UKB v  Bratislave. Viacero 
kompletných záznamov ponúkla svojim divákom Staromestská televízia, pravidelné 
promo rozhovory TV Bratislava, viackrát aj TA3.      
UKB sa (aj) vďaka týmto stretnutiam teší vľúdnej priazni slovenskej kultúrnej 
verejnosti, pretože sa čoraz razantnejšie stáva platformou pre zmysluplný dialóg 
o vzrušujúcich otázkach nášho minulého, súčasného i budúceho smerovania. 
 
 
 
Digitálne fórum Stredná a Východná Európa                                        30 000 EUR 
  

  (v eurách) 
Schválený 

rozpo čet 
2009 

Upravený 
rozpo čet 

2009 

Čerpanie 
rozpo čtu 

za rok 2009 

% 
Čerpania 

 
Rozpoč. 
položka 

Názov rozpo čtovej položky  

1 2 3 3:1 3:2 
630 Tovary a služby 0 30 000 29 999 100,0 100,0 
637 Služby 0 30 000 29 999 100,0 100,0 
637004 Všeobecné služby 0 30 000 29 999 100,0 100,0 
 

Finančné prostriedky boli použité na digitalizáciu vybraných titulov nemeckých periodík 
vydávaných na území Slovenska. Naskenovaných bolo približne 40 ročníkov periodika 
Pressburger Zeitung. 

 
 
 
Webdepozit.sk                                                                                          1 360 EUR 
č. investi čnej akcie 24 086    
 
                                                                                                                                               (v eurách) 

Schválený 
rozpo čet 

2009 

Upravený 
rozpo čet 

2009 

Čerpanie 
rozpo čtu 

za rok 2009 

% 
Čerpania 

Rozpoč. 
položka 

Názov rozpo čtovej položky 

1 2 3 3:1 3:2 
710 Obstarávania kapitál. aktív 0  1 360 0 0 0 
713 Nákupstrojov,prístr.zariad. 0  1 360 0 0 0 
713003 Prevádz.strojov,prístr.,zariad

. 
0 1 360 0 0 0 

 
Cieľom investičnej akcie bolo zvýšenie archívnej kapacity na dlhodobé uchovávanie 
zozbieraných údajov prostredníctvom rozšírenia konfigurácie systému pre 
WebDepozit o zálohovaciu magnetopáskovú jednotku. Navrhovaný rozpočet 
predpokladal kapitálový výdavok 33 194 EUR. V rámci pridelenej sumy sa zámer 
projektu  nepodarilo realizovať. 
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Nákup zariadení pre knižni čnú väzbu                                                   10 000 EUR 
č. investi čnej akcie  24 087 
 

 (v eurách)  
Schválený 

rozpo čet 
2009 

Upravený 
rozpo čet 

2009 

Čerpanie 
rozpo čtu 

za rok 2009 

% 
Čerpania 

Rozpoč. 
položka 

Názov rozpo čtovej položky 

1 2 3 3:1 3:2 
710 Obstarávania kapitál. aktív 0  10 000 8 925 0 89,25 
713 Nákup 

strojov,prístr.zariad. 
0 10 000 8 925 0 89,25 

713004 Prevádz.strojov,prístr.,zariad
. 

0 10 000 8 925 0 89,25 

 
Finančné prostriedky boli použité na nákup: 

1. lepiaceho stroja Fastbind, ktorý nám umožní vykonávať kvalitnejšiu lepenú 
väzbu, nielen pri nových publikáciách, ale i pri oprave poškodeného 
knižničného fondu 

2. laminátora, ktorým budeme upravovať povrch väzby, čím zabezpečíme vyššiu 
odolnosť voči oderu a pri nových publikáciách i vyšší dizajn. 

 
Klimatizácia knižni čných skladov                                                       398 000 EUR 
č. investi čnej akcie  22 237 
 
                                                                                                                                               (v eurách) 

Schválený 
rozpo čet 

2009 

Upravený 
rozpo čet 

2009 

Čerpanie 
rozpo čtu 

za rok 2009 

% 
Čerpania 

Rozpoč. 
Položka 

Názov rozpo čtovej položky 

1 2 3 3:1 3:2 
710 Obstarávania kapitál. aktív 0  398 000 0 0 0 
716 Prípr. a projekt. dokument. 0  26 200 0 0 0 
713 Nákup 

strojov,prístr.zariad. 
0 371 800 0 0 0 

713004 Prevádz.strojov,prístr.,zariad
. 

0 371 800 0 0 0 

 
Rozpočtovým opatrením č. 15 zo dňa 29.12.2009 upravilo (viazalo)  MK SR na 
základe žiadosti UKB na uvedenú akciu rozpočet kapitálových výdavkov o sumu 
398 000 EUR, ktoré budú uvoľnené v nasledujúcom rozpočtovom roku 2010.  
 
Nový sklad UKB                                                                                    332 000 EUR 
č. investi čnej akcie  24 892 
                                                                                                                                               (v eurách) 

Schválený 
rozpo čet 

2009 

Upravený 
rozpo čet 

2009 

Čerpanie 
rozpo čtu 

za rok 2009 

% 
Čerpania 

Rozpoč. 
položka 

Názov rozpo čtovej položky 

1 2 3 3:1 3:2 
710 Obstarávania kapitál. aktív 0  332 000 332 000 0 100,00 
711 Nákup pozem.a nehm.aktív  0 78 669 78 669 0 100,00 
711001  Nákup pozemkov  0 78 669 78 669 0 100,00 
712 Nákup budov, objektov  0  253 331 253 331 0 100,00 
712001 Nákup budov  0 253 331 253 331 0 100,00 

 
UKB na základe Kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľností zo dňa 7.12.2009 
nadobudla od spoločnosti PK development, s.r.o. nehnuteľnosť bývalého halového 
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skladu uhlia: pozemok na parc. č. 4248/17 o výmere 755 m2 a č. 4284/138 o výmere 
268 m2 a stavbu na parcele č. 4248/17, súp. č. 3231 v k.ú. Bratislava IV., m.č. 
Dúbravka, Agátová č. 22 za účelom jeho budúcej rekonštrukcie na knižný sklad. 
UKB pri získaní spomínanej nehnuteľnosti postupovala v intenciách listu č. 
289/R/2009, ktorý sme zaslali na MK SR 11.8.2009 a stanoviska, ktoré MK SR 
oznámilo listom č. MK-1754/2009-100/11726 dňa 18.9.2009. Ďalší postup UKB 
prerokovala na SE MK SR dňa 28.10.2009. Na základe odporúčaní SE MK SR 
minister kultúry vyjadril súhlas so zakúpením tejto nehnuteľnosti na účely 
rekonštrukcie bývalého halového skladu uhlia na knižný sklad. V novom sklade na 3 
nadzemných podlažiach bude k dispozícii 2 000 m2 skladovej plochy na uskladnenie 
cca 700 tis. knižných zväzkov. Náklady na stavebnú rekonštrukciu predpokladáme 
min. 863 tis. EUR, presnejšiu sumu určí projekt. Budovy, ktoré t.č. slúžia ako 
dislokované depozitné sklady sa po kúpe a rekonštrukcii stanú nadbytočnými, 
predpokladané príjmy z ich predaja budú cca 1 mil. EUR. Termíny, v ktorých sa tento 
zámer dá uskutočniť závisia od termínu rekonštrukcie.   
 
                         
 
1.3.4. Vyhodnotenie mimorozpo čtových výdavkov 
 
V roku 2009 boli UKB poskytnuté finančné  granty a dary. Pri  čerpaní finančných 
prostriedkov z grantu mohla naša organizácia podľa § 23 zákona č. 523/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov o príslušnú 
sumu 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 ú čtoch 
 
Účet  221 – Sociálny fond   
 
Tvorba: 
Zostatok z roku 2008          867,52 EUR 
Doplatok na tvorbu SF za december 2008                             0,53 EUR 
Tvorba v zmysle zákona a KZ                     21 063,48 EUR   
Tvorba celkom:                                            21 931,53 EUR 
   
Čerpanie: 
Príspevok na stravovanie                         20 901,20 EUR 
Kytice pri životných jubileách               151,80 EUR 
Čerpanie celkom:                                           21 053,00  EUR
  

Zostatok k 31.12.2009:                                     878,53  EUR   
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Účet 221 – Účet cudzích prostriedkov (depozitný ú čet)   
 
Strana MÁ DA Ť 
Zostatok z roka 2008                                                                    303 369,90 EUR  
preúčtovanie poplatkov                                                                          25,10 EUR 
prevod miezd a odvodov do poisťovní z roka 2009                  427 078,42 EUR  
Spolu:                  730 473,42 EUR 
                                                                        
Strana DAL 
Vyplatené mzdy a odvody  do poisťovní  
za mesiac december 2008                                                            282 638,42 EUR 
odvod nevyčerpaných miezd a odvodov na účet zriaďovateľa        20 669,88 EUR 
vrátený preplatok DDS zamestnancovi                                                    0,66 EUR 
prevod vloženého zdravotného poistenia zamestnanca 
počas neplateného voľna                                86,04 EUR   
Spolu:                   303 395,00 EUR                                                                        
 
Zostatok k 31.12.2009                                          427 078,42 EUR 
 
 
 
Účet 221 - Dary a granty   
 
Strana  MÁ DA Ť 
Počiatočný stav k 1.1.2009                                                           17 995,02 EUR 
 
NATO                                  1 303,00  EUR 
Univerzita INNSBRUCK                         41 147,20 EUR 
Veľvyslanectvo Nemecka                                                                  8 000,00 EUR 
BRITISH COUNCIL                                                                              600,00 EUR  
BRITISH COUNCIL                                                                          1  500,00 EUR 
Univerzita INNSBRUCK                                                                    2  942,90 EUR                                                                      
Univerzita INNSBRUCK                                                                    2  967,66 EUR 
Nadácia VÚB                                                                                  28  000,00 EUR 
Univerzita INNSBRUCK                                                                  15 376,03  EUR 
Telefonica O2                                                                                   4 979,10  EUR 
NATO                                                                                                1 696,38  EUR 
Nadácia VÚB                                                                                     5 000,00 EUR  
Príjmy spolu                                                                                 113 512,27 EUR  
 
Celkom:                                                                                        131 507,29 EUR  
 
Strana  DAL 
Veľvyslanectvo Nemecka a Goetheho inštitút :                           
presuny-ťažká čata – výstavný fundus                                                  281,41 EUR 
otvorenie výstavy - občerstvenie                                                           246,16 EUR 
Výroba possterov, pozvánky, plagátu a katalógu                               9 800,00 EUR  
digitalizácia titulov kníh                            3 332,00 EUR  
vrátené Veľvyslanectvu SRN                                                                 827,48 EUR 
Spolu:                                                                                       14 487,05 EUR  
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British Council: 
účastnícky poplatok pre britského prednášateľa 
na medzinárodnej konferencii ELAG            60,00 EUR 
letenka a ubytovanie (časť nákladov)                540,00 EUR 
Spolu               600,00 EUR 
 
Univerzita INNSBRUCK          
vrátenie vyúčtovania EoD v Kodani z roka 2008     2 942,90 EUR 
Spolu            2 942,90 EUR 
 
Univerzita INNSBRUCK          
zahraničná pracovná cesta Dánsko – Kodaň      2 330,02 EUR 
zahraničná pracovná cesta ČR – Teplá (časť)         637,64 EUR 
Spolu            2 967,66 EUR 
 
British Council:  
doplnenie knižni čného fondu                          
Eurobooks – nákup kníh                                                    967,07 EUR 
Eurobooks – nákup kníh                                                                       212,87 EUR 
Eurobooks – nákup kníh                                                                         320,03 EUR 
Spolu              1 499,97 EUR 
 
VÚB – doplnenie knižni čného fondu         
nákup kníh od rôznych dodávateľov v celkovej sume                        12 000,00 EUR 
 
Nadácia VÚB 
PIXELPRINT - digitalizácia           3 351,80 EUR 
 
Telefonica O2            
GASTRO-CENTRUM –gastronomické služby v priestoroch SND 
pri príležitosti 90. výročia vzniku UKB        4 979,08 EUR 
 
 
NATO  
SUZA,  BA - občerstvenie pre účastníkov konferencie „Slovenské 
 bezpečnostné fórum“              229,35 EUR 
Eurobooks, s.r.o., BA - nákup kníh pre DK NATO v UKB        207,41 EUR 
Agentúra VKM s.r.o., BA – tlmočenie a tlmočnícka technika               1 259,62 EUR 
Spolu              1 696,38 EUR 
 
Univerzita INNSBRUCK  
projekt EÚ - EoD 
mzdy a poistné                       6 666,67 EUR 
cestovné                       1 000,00 EUR 
SAHI - propagácia – uverejnenie inzercie                     333,33 EUR 
réžia – telefóny                                   416,00 EUR 
Spolu                8 416,00 EUR 
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Univerzita INNSBRUCK 
projekt EÚ - EoD   
odvod prostriedkov poskytnutých na rok 2008 do príjmov ŠR    41 147,20 EUR 
 
NATO Brusel 
odvod prostriedkov poskytnutých na konferenciu v roku 2008 do ŠR   1 303,00 EUR 
 
Nadácia VÚB  
Microform, BA – sprac. digitalizovaných historických periodík            21 000,00  EUR 
 
HORNEX, a.s. 
kúpa nehnuteľnosti – doplatok k invest. prostriedkom                                10,00 EUR 
 
Nadácia VÚB 
prevod zostatku grantu z roka 2008 do príjmov ŠR                                  391,32 EUR   
   
Celkom           116 792,36 EUR
            
Zostatok  31.12.2009                                        14 714,93 EUR     
  
 
 
1.5.  Zhodnotenie zamestnanosti 
 
 
Limit počtu zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v UKB na rok  2009 
bol stanovený ako záväzný ukazovateľ počtom 243. Priemerný prepo čítaný 
eviden čný  počet zamestnancov za rok 2009 bol 238,53; priemerný počet 
zamestnancov vo fyzických osobách  bol 242,80 z toho  171,60 žien . Stanovený 
limit počtu zamestnancov bol dodržaný. Eviden čný po čet zamestnancov vo 
fyzických osobách  k 31.12.2009 bol 246 z toho 174 žien a 72 mužov. Priemerný 
vek zamestnancov knižnice bol naďalej pomerne vysoký - 46,04 rokov. Priemerný 
vek mužov bol 42,39 rokov a žien 47,56 rokov.  
Zamestnanci  v 1. štvrťroku 2009 odpracovali 96 384 hodín, v 2. štvrťroku 95 558 
hodín, v 3. štvrťroku 85 383 hodín a v 4. štvrťroku 91 785 hodín, spolu  369 110 
hodín.  
V skrátenom pracovnom pomere pracovalo 15 zamestnancov v 1. štvrťroku a  10 
zamestnancov v 2. štvrťroku, 11 zamestnancov v 3. štvrťroku a 11 zamestnancov 
v 4. štvrťroku.  
V 1. štvrťroku pracovalo 7 zamestnancov so zdravotným postihnutím I (ZP I – 
znížená pracovná schopnosť do 70 %) vo funkcii knihovník a 3 zamestnanci so 
zdravotným postihnutím II (ZP II – znížená pracovná schopnosť nad 70 %), v 2. 
štvrťroku 7 zamestnanci so zdravotným postihnutím I a 3 zamestnanci so zdravotným 
postihnutím II., v 3. štvrťroku 8 zamestnancov so zdravotným postihnutím I. a 3 
zamestnanci so zdravotným postihnutím II., v 4. štvrťroku 9 zamestnancov so 
zdravotným postihnutím I. a 2 zamestnanci so zdravotným postihnutím II. 
V organizácii pracovalo  30 starobných dôchodcov a 3 poberatelia predčasného 
starobného dôchodku. Materskú a rodičovskú dovolenku čerpali 4  zamestnankyne.  
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V roku 2009 uzatvorila UKB pracovný pomer na dobu určitú s 22 zamestnancami. V 
1. štvrťroku pracovalo na dobu určitú 31 zamestnancov a v 2. štvrťroku 30 
zamestnancov, v 3. štvrťroku 30 zamestnancov a v 4. štvrťroku 27 zamestnancov. 
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.  

V roku 2009 došlo k poklesu fluktuácie zamestnancov. Podarilo sa doplniť stavy 
a relatívne stabilizovať zamestnancov v odbore knižničných služieb a oddelení 
knižničných skladov, v ktorých bola v minulých rokoch značná fluktuácia. V 
úzkej spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava I. sa podarilo 
získať kvalitných zamestnancov na voľné pracovné miesta. Ide zrejme o dôsledky 
hospodárskej krízy, ktorá uvoľnila väčšie množstvo kvalifikovaných zamestnancov, 
čo sa prejavilo i v záujme absolventov vysokých škôl nastúpiť na stredoškolské 
miesta. 

Pracovný pomer ukončilo 22 zamestnancov, z toho 13 dohodou podľa §60 
Zákonníka práce (z toho 3 zamestnanci odišli na starobný dôchodok a 1 
zamestnankyňa na invalidný dôchodok), 8 zamestnancov podľa § 71 na základe 
uplynutia dohodnutej doby pracovného pomeru na dobu určitú, v skúšobnej 3 
mesačnej výpovednej dobe podľa § 72 Zákonníka práce 1 zamestnankyňa 
z rozhodnutia organizácie. 

Na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru pracovalo v 1. 
štvrťroku 27 osôb v rozsahu 1 241 hodín, v 2. štvrťroku  49 osôb v rozsahu 2 021 
hodín, v 3. štvrťroku 37 zamestnancov  v rozsahu 2 119 hodín a v 4. štvrťroku 32 
zamestnancov, ktorí odpracovali 1 832 hodín. 
 
Štruktúra zamestnancov k 31.12.2009:  
                                                       spolu         muži         ženy 
 
vedúci zamestnanci                                                 42  16  26                           
odborní zamestnanci – knihovníci,                     157             33             124  
produkcia kult.podujatí 
THP zamestnanci                28                  16                 12 
ostatní – robotníci, prevádzkoví zamestnanci     19                  7                 12 
___________________________________________________________________ 
 Spolu                                                                    246                    72                174 
 
Zamestnanci boli odmeňovaní podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo 
verejnom záujme a zákona č. 553/2003 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 č. 4. V zmysle ustanovení zákona č. 
474/2008 Z .z. sa zvýšili od 1.1.2009 platové tarify pre zamestnancov odmeňovaných 
podľa prílohy č. 3 o 7 % a podľa prílohy č. 4 o 5 %. 
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1.6.  Zhodnotenie výsledkov kontrol 
 
V roku 2009 boli v našej organizácii vykonané dve vonkajšie kontroly.  
 
V dňoch 7. a 11. mája 2009 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 Slovenskej republiky 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 Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii 
v znení vyhl. MV SR č. 591/2005 Z. z. preveriť splnenie opatrení uložených pri 
následnej protipožiarnej kontrole vykonanej v kontrolovanom subjekte v dňoch 16. 
a 17. júna 2008. 
Výsledok kontroly : 
Opatrenia uložené pri uvedenej protipožiarnej kontrole boli splnené v celom rozsahu. 
Pri následnej protipožiarnej kontrole vykonanej v máji 2009 nebol v kontrolovanom 
subjekte zistený žiadny nový požiarny nedostatok. 
 
Podľa poverenia ministra kultúry na vykonanie kontroly ochrany utajovaných 
skutočností č. 1/2009, reg. č. MK-4970/2009-10/14670 zo dňa 24.11.2009 
zamestnanci Ministerstva kultúry SR vykonali v UKB dňa 2. 12. 2009 kontrolu 
dodržiavania ustanovení zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností  
a doplnení niektorých zákonov za obdobie 1.1.2008 – 30.11.2009. 
Výsledok kontroly: 
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že nedošlo k porušeniu ustanovení zákona č. 
215/2004 Z.z. ani k porušeniu všeobecne záväzných predpisov pre danú oblasť. 
 
 
Vnútorné kontroly   v roku 2009 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 dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 
2. Kontrola využitia a úschova pečiatky organizácie na oddeleniach, ktorým bola    
    pridelená 
3. Kontrola zákaziek s nízkou hodnotou v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  
    obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
4. Konrola vymáhania pohľadávok 
5. Kontrola finančných prostriedkov poskytnutých Nadáciou VÚB v roku 2007 a 2009 
6. Kontrola európskeho projektu EOD v rámci programu EÚ CULTURE 2009-2013 
7. Kontrola elektrického ručného náradia a elektrických prenosných spotrebičov    
    počas ich používania v zmysle vyhlášky MPSV SR a R SR č. 718/2002 Z.z.   
    a STN 331600 a 331610.  
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1.7.  Zhodnotenie majetkovej pozície organizácie 
 
UKB eviduje k 31.12.2009 hmotný a nehmotný majetok  v celkovej sume 
26 312 770,94 EUR nasledovne: 
 
Licencie                                                                                            199 813,69 EUR 
Software                                                                                           203 196,54 EUR 
Pozemky                                                                                          929 357,10 EUR 
Stavby                                                                                         18 836 845,62 EUR 
Stroje, prístroje a zariadenia                                                         4 281 143,68 EUR 
Dopravné prostriedky                                                                         69 647,98 EUR 
Drobný krátkodobý majetok hmotný                                             1  690 989,12 EUR 
Drobný krátkodobý majetok nehmotný                                               53 246,72 EUR 
Umelecké diela                                                                                   48 530,49 EUR 
 
 
UKB eviduje k 31.12.2009 nepoužite ľný, zastaralý a nefunk čný majetok na 
vyradenie : 
 
905 – Súbor stolov pod PC – 18 ks rok 1999                                       2 263,34 EUR 
847 – Chladnička dvojdverová, rok 1997                                                388,37 EUR 
zastaralé, nefunk čné: 
493 – Videorekordér JVC rok 1989           746,86 EUR 
565 – Televízor SONY rok 1992                      477,33 EUR 
569 – Videorekordér Sony rok 1992             395,01 EUR 
639 – UPS Back 1200VA rok 1992        1 163,11 EUR 
679 –  Projekčný komplet Apollo rok 1993                                           2 557,79 EUR 
727 – Snímač čiarového kódu Nippon rok 1995                                      398,33 EUR 
732 – Tlačiareň laserová rok 1995                bez ceny 
745 – UPS Victor Micro 104 rok 1995                                                     993,33 EUR  
783 – PC ProQuest rok 1996                   1 119,24 EUR 
786 – Tlačiareň HP  LJ5L rok 1996            584,26 EUR 
796 – Tlačiareň HP  LJ5L rok 1996                      584,26 EUR 
815 – Tlačiareň HP  LJ5L rok 1996                      584,26 EUR 
836 – Knižný skener PS 3000 + PC rok 1997                                     27 432,27 EUR 
839 – Server Internet Sun Netra-I rok 1997                                        22 525,03 EUR 
842 – Server Terminál Chase rok 1997                                                2 667,73 EUR     
854 – Snímač čiarového kódu rok 1997                                                  433,61 EUR 
856 – Snímač čiarového kódu rok 1997                                                  433,61 EUR 
880 – PC TWINS Powerd rok 1997                                                      4 637,71 EUR 
917 – PC ACTIVE P II 400 C rok 1999                                                 1 410,52 EUR  
930 – PC ACTIVE P II 400 C rok 1999                                                 1 410,52 EUR  
938  – PC ACTIVE P II 400 C rok 1999                                                1 410,52 EUR 
946/1- Snímač čiarového kódu rok 1995                                                 246,60 EUR 
1012 - PC ACTIVE C800 rok 2001                              1 165,75 EUR 
1013 - PC ACTIVE C800 rok 2001                                                       1 191,98 EUR 
1014 - PC ACTIVE C800 rok 2001                                                       1 165,75 EUR 
1015 - PC ACTIVE C800 rok 2001                                                       1 165,75 EUR 
1017 - PC ACTIVE C800 rok 2001                                                       1 191,96 EUR 
1018 - PC ACTIVE C800 rok 2001                                                       1 191,96 EUR 
1019 - PC ACTIVE C800 rok 2001                                                       1 191,96 EUR 
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1022 - PC ACTIVE C800 rok 2001                                                       1 165,75 EUR 
1025 - PC ACTIVE C800 +snímač rok 2001                                        1 496,46 EUR                              
1033 - PC ACTIVE C800 rok 2001                                                       1 165,75 EUR 
1037 - PC ACTIVE C800 rok 2001                                                       1 191,96 EUR 
1042 – PC ACTIVE P3 rok 2002                                                          1 452,15 EUR 
1057 – PC COMERT rok 2004         1 427,90 EUR 
___________________________________________________________________ 
Spolu                      91 028,69 EUR 
 
 
UKB eviduje k 31.12.2009 neupotrebite ľný majetok   
 
Budova:  
501 -  Nebojsa č. 90 rok 1977         10 567,83 EUR 
502 – Nebojsa č. 72 rok 1979             14 698,62 EUR 
1031 – Vysoká pri Morave rok 2002        22 601,14 EUR 
 
Pozemok: 
830 – Nebojsa č. 90 - 812 m2  rok 1979          2 344,95 EUR 
831 – Nebojsa č. 72 - 615 m2  rok 1979          1 776,04 EUR 
1032 – Vysoká pri Morave - 1 407 m2                                                 3 269,27 EUR 
 
Rozobraté 
746 – Kompaktné kovové regále – bez koľajového systému                23 235,74 EUR 
750 - Kompaktné kovové regále – bez koľajového systému                 64 396,20 EUR 
 
183 – Dratošička Hohner rok 1978                                                         1 398,29 EUR 
 
Nefunk čné  
1255 –Kopírovací stroj rok 2005                                                            2 632,33 EUR 
1254 - Kopírovací stroj rok 2005                                                            2 632,33 EUR 
1242 - Kopírovací stroj rok 2005                                                            2 469,19 EUR 
1243 - Kopírovací stroj rok 2005                                                            2 469,19 EUR 
886  -  Kopírovací stroj digitálny, farebný rok 1998                              25 403,51 EUR 
890 – Riadiace zariadenie pre farebnú tlač rok 1998                           16 229,34 EUR 
 
Prebyto čné: 
323 - Katalogizačná skrinka – 60 zás. rok 1985                                       546,68 EUR 
319 - Katalogizačná skrinka – 60 zás. rok 1985                                       546,68 EUR 
 
 
Pohľadávky evidované k 31.12.2009 sumou 7 918,64 EUR pozostávajú z  
vystavených a k 31.12.2009 neuhradených faktúr za poskytnuté služby našou 
organizáciou používateľom: 
1. za  služby MVS v sume 555,50 EUR.Výška pohľadávok za služby MVS je určená 
cenníkom služieb a poplatkov, ktorý tvorí prílohu ku Knižničnému poriadku UKB. 
Uhradenie pohľadávok je priebežne sledované a urgované. 
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2. za prenájom v sume 1 289,14 EUR evidujeme voči Latino Cafe MaM Nitra, 
ktorému končil prenájom 20.12.2008. Pohľadávka bola urgovaná, bola vystavená 
penalizačná faktúra a vymáhanie sa rieši súdne.  
3. za služby spojené s prenájmom v sume 6 074 EUR. Z toho pohľadávka v sume 
3 125,18 sa týka Latino Cafe MaM Nitra (viď vyššie). Sumu 1 002,46 EUR evidujeme 
voči p. Mistríkovej – vymáhanie prebieha v exekučnom konaní, faktúra v sume 
293,70  EUR bola vystavená za dozor na výstave, mala splatnosť 1.1.2010 
a pohľadávky v sume 1 652,66 EUR sú za služby, ktoré boli poskytnuté viacerým 
používateľom,  vymáhanie prebieha v exekučnom konaní.  
 
Záväzky k 31. 12. 2009 boli evidované v sume 98,80 EUR. Faktúru od Bratislavskej 
vodárenskej spoločnosti v sume 100,03 EUR sme obdržali 31. 12. 2009 a uhradili 
sme ju v januári 2010. Dobropis od firmy ProMinent Slovensko v sume 1.26 EUR bol 
urgovaný a v januári sme doplatili sumu 0,03 EUR za faktúru firme AJ Produkty. 
 
2. Tabuľková časť 
 
Táto časť hodnotenia obsahuje prílohy vo forme tabuliek ako je uvedené v textovej 
časti. 

 
V Bratislave dňa 15.02.2009 
 
Vypracovala:  Ing. Klára Ďurechová 

                    referentka rozpočtu   
Kontrolovala:  Ing. Mária Petrovičová 

                     námestníčka GR pre ekonomiku                                                                             
 
 
 
 
      PhDr. Tibor Trgiňa 

                                                                                            generálny riaditeľ 
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                       Tabuľka č. 1 

                   Príloha č. 1 

 

Prehľad o dosiahnutých príjmoch za rok 2009 
                                                                                                                                 (v eurách) 

Č. 

rozp. 

polož. 

Ekonomická klasifikácia Schválený 

rozpo čet 

2009 

Upravený  

rozpo čet 

2009 

Plnenie 

za  

rok 

2009 

% plnenia 

zdroj a 1 2 3 3:1 3:2 

 CELKOVÉ PRÍJMY 
 

146 053 146 053 277 283 189,85 189,85 

200 
111 

NEDAŇOVÉ PRÍJMY 
 

146 053 146 053 207 102 141,80 141,80 

210 
111 

Príjmy z podnikania 
a vlastníctva majetku 

13 277 9 277 9 416 70,92 101,50 

212 
111 

Príjmy z vlastníctva 
 

13 277 9 277 9 416 70,92 101,50 

212003 
111 

Z prenajatých budov, 
priestorov a objektov 

13 277 9 277 9 416 70,92 101,50 

220 
111 

Admin. a iné poplatky 
a platby 

129 457 119 776 137 849 106,48 115,09 

222 
111 

Pokuty, penále a iné sankcie 
 

18 257 28 257 34 447 188,68 121,91 

222003 
111 

Za porušenie ostatných 
predpisov 
 

18 257 28 257 34 447 188,68 121,91 

223 
111 

Poplatky a platby z nepriem. 
a náhodného predaja 
a služieb 

111 200 91 519 103 402 92,99 112,98 

223001 
111 

Za predaj výrobkov, tovarov 
a služieb 

111 200 91 519 103 402 92,99 112,98 

290 
111 

Iné nedaňové príjmy 
 

3 319 17 000 59 837 1 802,86 351,98 

292 
111 

Ostatné príjmy 
 

3 319 17 000 59 837 1 802,86 351,98 

292006 
111 

 Z náhrad poistného plnenia 
 

0 0 419 0 0 

292012 
111 

Z dobropisov 
 

3 319 17 000 59 418 1 790,24 349,52 

300  GRANTY A TRANSFERY 
 

0 0 70 181 0 0 

310  
72c 

Tuzemské bežné  
granty a transfery 

0 0 41 341 0 0 

311 
72c 

Granty 0 0 41 341 0 0 

330 
35 

Zahrani čné granty 0  0 28 840 0 0 

331 
35 

Bežné 0 0 28 840 0 0 

331002 
35 

Od medzinárodnej organizácie 0 0 28 840 0 0 
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                                 Tabuľka č. 2 
            Príloha č. 2 

                                                    

 
 

Prehľad čerpania bežných výdavkov za  rok 2009 
 
 
 
 

        (v eurách) 
 

Číslo 

rozp. 

pol. 

Názov rozpo čtovej 

položky 

Schválený  

rozpo čet 

2009 

Upravený 

rozpo čet 

2009 

Skutočnosť 

za  

rok 

2009 

% 

čerpania 

  1 2 3 3:1 3:2 

 
 
 
 
 

1. program 08S -  Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúr nych hodnôt         
       podprogram 08S0105 – Knižnice a knižni čná činnos ť MK SR 

             zdroj 111 
 
 

600 Bežné výdavky vrátane 
transferov 

4 471 022 4 381 778 4 213 865 94,25 96,17 

610 Mzdy, platy, služ. príjmy 1 765 518  1 905 518 1 905 518 107,93 100,00 

611 Tarifný plat 1 552 911 1 475 647 1 475 647 95,02 100,00 

612 Príplatky 205 802 248 173 248 173 120,59 100,00 

612001 Osobný príplatok 139 415 170 950 170 950 122,62 100,00 

612002 Ostat. príplatky okrem osobných 66 387 77 223 77 223 116,32 100,00 

613 Náhrada za prac., služ. pohot. 166 50 50 30,12 100,00 

614 Odmeny 6 639 181 648 181 648 2 736,07 100,00 

620 Poistné a príspevok  
do pois ťovní  

617 041 643 224 643 224 104,24 100,00 

621 Poistné do VšZP 104 561 114 085 114 085 109,11 100,00 

622 Poistné do Spolo č. zdrav. pois ť. 38 173 37 683 37 683 98,72 100,00 

623 Poistné do ostat. zdravot. pois ť. 33 791 32 634 32 634 96,58 100,00 

625 Poistné do Sociálnej pois ťovne 440 516 458 822 458 822 104,16 100,00 

625001 Na nemocenské poistenie 24 729 24 627 24 627 99,59 100,00 

625002 Na starobné poistenie 247 162 264 502 264 502 107,02 100,00 

625003 Na úrazové poistenie 14 141 15 337 15 337 108,46 100,00 

625004 Na invalidné poistenie 52 977 48 681 48 681 91,89 100,00 

625005 Na poistenie v nezamestnanosti 17 659 15 985 15 985 90,52 100,00 

625007 Na poistenie do rezervného fondu 83 848 89 690 89 690 106,97 100,00 
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630 Tovary a  služby 2 045 809  1 790 382 1 648 151 80,56 92,06 

631 Cestovné náhrady 33 194 33 194 22 842 68,81 68, 81 

631001 Tuzemské 9 958 9 958 5 060 50,81 50,81 

631002 Zahraničné 23 236 23 236 17 782 76,53 76,53 

632 Energie, voda, komunikácie 398 327 368 574 343 9 21 86,34 93,31 

632001 Energie 298 745 272 992 263 365 88,16 96,47 

632002 Vodné a stočné 16 597 16 597 9 723 58,58 58,58 

632003 Poštové a telekomunikačné služby 59 085 55 085 46 933 79,43 85,20 

632004 Komunikačná infraštruktúra 23 900 23 900 23 900 100,00 100,00 

633 Materiál 491 271 502 053 469 538 95,58 93,52 

633001 Interiérové vybavenie 6 639 42 819 42 813 644,87 99,99 

633002 Výpočtová technika 49 791 77 491 77 486 155,62 99,99 

633003 Telekomunikačná technika 664 0 0 0 0 

633004 Prevádz. stroje, prístroje, zariad. 33 194 35 854 35 850 108,00 99,99 

633005 Špec. stroje, prístr., zariadenia 0 1 300 1 262 0 97,08 

633006 Všeobecný materiál 199 164 141 714 129 646 65,10 91,48 

633007 Špeciálny materiál 6 639 6 329 6 327 95,30 99,97 

633009 Knihy, časopisy, noviny 165 970 166 146 147 443 88,84 88,74 

633010 Prac. odevy, obuv a prac. pom. 996 996 172 17,27 17,27 

633013 Softvér a licencie 8 298 23 588 23 582 284,19 99,97 

633016 Reprezentačné 3 319 3 319 2 559 77,10 77,10 

633018 Licencie 0 2 400 2 398 0 99,92 

633019 Komunikačná infraštruktúra 16 597 97 0 0 0 

634 Dopravné 19 916 15 020 6 545 32,86 43,58 

634001 Palivo 6 307 4 307 2 699 42,79 62,67 

634002 Servis, údržba, opravy 3 319 2 793 921 27,75 32,98 

634003 Poistenie 3 319 3 319 2 686 80,93 80,93 

634005 Karty, známky, poplatky 6 971 4 601 239 3,430 5,19 

635 Rutinná a štandardná údržba 165 970 134 501 134  359 80,95 99,89 

635001 Interiérového vybavenia 332 2 702 2 700 813,25 99,93 

635002 Výpočtovej techniky 44 624 26 064 26 062 58,40 99,99 

635003 Telekomunikačnej techniky 3 319 0 0 0 99,99 

635004 Prevádz. strojov, prístr., zariad. 66 388 26 548 26 539 39,98 99,97 

635005 Špec. stroj., prístr., zariad. a tech. 996 26 196 26 137 2 624,20 99,77 

635006 Budov, objektov alebo ich častí 5 311  22 811 22 773 428,79 99,83 

635009 Softvéru 45 000 26 350 26 328 58,51 99,92 

635010 Komunikačnej infraštruktúry 0 3 830 3 820 0 99,74 

636 Nájomné za prenájom 996 22 356 20 927 2 101,10 93,61 

636001 Budov, objektov al. ich častí 0 4 000 3 280 0 82,00 

636002 Prevádz. strojov, prístrojov, zariad. 996 18 356 17 647 1 771,79 96,14 

637 Služby 936 135 714 684 650 019 69,44 90,95 

637001 Školenia,  kurzy, semináre 8 298 13 628 13 622 164,16 99,96 

637003 Propagácia, reklama, inzercia 1 328 1 328 768 57,83 57,83 
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637004 Všeobecné služby 537 775 296 814 269 158 50,05 90,68 

637005 Špeciálne služby 182 567 179 467 168 311 92,19 93,78 

637006 Náhrady 332 1 332 1 317 396,69 98,87 

637011 Štúdie, expertízy, posudky 3 319 8 319 8 271 249,20 99,42 

637012 Poplatky a odvody 19 916 20 116 6 137 30,81 30,51 

637014 Stravovanie 109 540 109 540 98 211 89,66 89,66 

637016 Prídel do sociálneho fondu 23 236 25 249 25 249 108,66 100,00 

637023 Kolkové známky 33 39 39 118,18 100,00 

637027 Odm. zamest. mimoprac. pomeru 19 916 28 467 28 467 142,94 100,00 

637031 Pokuty a penále 0 0 199 0 0 

637035 Dane 29 875 30 385 30 270 101,32 99,62 

640 Bežné transfery 42 654  42 654 16 972 39,79 39,79 

642 Transf.  jedn. a nezisk. práv. os. 41 061 41 07 7 15 700 38,24 38,22 

642006 Na členské príspevky 398 409 408 102,51 99,76 

642013 Na odchodné 29 875 28 960 3 585 12,00 12,38 

642015 Na nemocenské dávky 10 788 11 708 11 707 108,52 99,99 

649 Transfery do zahrani čia 1 593 1 577 1 272 79,85 80,66 

649003 Medzinárodnej organizácii 1 593 1 577 1 272 79,85 80,66 

 
Povolené prekro čenie bežných výdavkov na základe poskytnutých darov  a 
grantov 
 
zdroj 35                                                                                                                      
          

                                                                                                                                                (v eurách)       

600  Bežné výdavky 0  0 28 839 0 0 

610 Mzdy, platy, služ. príjmy 0  0 4 984 0 0 

611 Tarifný plat, osob. plat, funkčný 0 0 3 720 0 0 

612 Príplatky 0 0 1 264 0 0 

612001 Osobný príplatok 0 0 1 264 0 0 

620 Poistné a prísp. do pois ť. 0 0 1 682 0 0 

621 Poistné do VšZP 0 0 115 0 0 

623 Poist. do ostat. zdrav. pois ť. 0 0 372 0 0 

625 Poistné do Soc. pois ťovne 0 0 1 195 0 0 

625001 Na nemocenské poistenie 0 0 66 0 0 

625002 Na starobné poistenie 0 0 697 0 0 

625003 Na úrazové poistenie 0 0 40 0 0 

625004 Na invalidné poistenie 0 0 149 0 0 

625005 Na poistenie v nezamestn. 0 0 49 0 0 

625007 Na poistenie do rezerv. fondu 0 0 194 0 0 

630 Tovary a služby 0 0 22 173 0 0 

631 Cestovné náhrady 0 0 4 508 0 0 

631002 Zahraničné 0 0 4 508 0 0 

632 Energie, voda, ko  munikácie 0 0 416 0 0 
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632003 Poštové a telekomunik. služby 0 0 416 0 0 

633 Materiál 0 0 2 183 0 0 

633009 Knihy, časopisy, noviny, uč..p. 0 0 1 707 0 0 

633016 Reprezentačné 0 0 476 0 0 

636 Nájomné za prenájom 0 0 706 0 0 

636002 Prevádz. strojov, prístr., zariad. 0 0 706 0 0 

637 Služby 0 0 14 360 0 0 

637001 Školenia,  kurzy, semináre 0 0 60 0 0 

637003 Propagácia, reklama, inzercia 0 0 333 0 0 

637004 Všeobecné služby 0 0 13 967 0 0 

 

zdroj 72c     
                                                                                                                                                    (v eurách) 

600 Bežné výdavky 0  0 41 331 0 0 

630 Tovary a služby 0  0 41 331 0 0 

633 Materiál 0  0 16 979 0 0 

633009 Knihy, časopisy, noviny, uč..p. 0 0 12 000 0 0 

633016 Reprezentačné 0 0 4 979 0 0 

637 Služby 0 0 24 352 0 0 

637004 Všeobecné služby 0 0 24 352 0 0 

 
 
 
2. program 08T  Tvorba a implementácia politík 
    podprogram 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít  PO a RO 
    zdroj 111 
    názov: Kultúrny profil Slovenska 
 
                                                                                                                                                    (v eurách) 

600 Bežné výdavky 
 

0 50 289 50 289 0 100,00 

630 Tovary a služby 0 50 289 50 289 0 100,00 

631 Cestovné náhrady 0 2 656 47 0 1,77 

631001 Tuzemské 0 2 656 47 0 1,77 

632 Energie, voda, komunikácie 0 1 660 1 674 0 100,84 

632003 Telekomunikačná technika 0 1660 1 674 0 100,84 

633 Materiál 0 3 485 2 310 0 66,28 

633002 Výpočtová technika 0 2 323 2 310 0 99,44 

633004 Prevádzkové stroje, prístroje 0 830 0 0 0 

633006 Všeobecný materiál 0 332 0 0 0 

637 Služby 0 42 488 46 258 0 108,87 

637004 Všeobecné služby 0 16 597 14 238 0 85,79 

637012 Poplatky a odvody 0 16 597 26 852 0 161,79 

637027 Odmeny zam. mimo prac. pom.  0 9 294 5 168 0 55,61 
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program 08T Tvorba a implementácia politík 
podprogram 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít PO a RO 
zdroj 111 
názov:  90 rokov UKB                       

     (v eurách)  
600 Bežné výdavky 

 
15 000 14 825 0 98,83 

630 Tovary a služby 0 15 000 14 825 0 98,83 

633 Materiál 0 1 722 0 0 0 

633016 Reprezentačné 0 1 722 0 0 0 

636 Nájomné za prenájom 0 6 639 6 639 0 100,00 

636001 Budov, objektov al. ich častí 0 6 639 6 639 0 100,00 

637 Služby 0 6 639 8 186 0 123,30 

637004 Všeobecné služby 0 6 639 8 186 0 123,30 

 
 
 
 
3. program 08T  Tvorba a implementácia politík 
    podprogram 08T0104 – Prezentácia kultúrnych akt ivít v zahrani čí 
    zdroj 111 
    názov: European Library Automation Group – konferenci 
                    
                                                                                                                                                 (v eurách)    
600 Bežné výdavky 

 
0 9 200 9 199 0 99,99 

630 Tovary a služby 0 9 200 9 199 0 99,99 

633 Materiál 0 8 200 8 199 0 99,99 

633006 Všeobecný materiál 0 2 800 2 800 0 100,00 

633016 Reprezentačné 0 5 400 5 399 0 99,98 

636 Nájomné za prenájom 0 1 000 1 000 0 100,00 

636002 Prenájom prev.strojov, zariad.  0 1 000 1 000 0 100,00 

 
 
 
    program 08T Tvorba a implementácia politík 
    podprogram 08T0104 – Prezentácia kultúrnych akt ivít v zahrani čí 
    zdroj: 111 
    názov: Slovenská knižnica v Národnej knižnici Českej republiky 
 
                                                                                                                                                                    (v eurách) 
600 Bežné výdavky 0  18 000 18 000 0 100,00 

630 Tovary a služby 0 18 000 18 000 0 100,00 

633 Materiál 0 18 000 18 000  0 100,00 

633009 Knihy, časop., noviny, uč. pom. 0 18 000 18 000 0 100,00 
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4. program 08T Tvorba a implementácia politík 
    podprogram 08T0105 – Projekt informatizácie kul túry 
    zdroj: 111 
    názov: Rozšírenie konfigurácie dátového skladu – 2. etapa 
 
 
600 Bežné výdavky 0  20 000 20 000 0 100,00 

630 Tovary a služby 0 20 000 20 000 0 100,00 

637 Služby 0 20 000 20 000  0 100,00 

637004 Všeobecné služby 0 20 000 20 000 0 100,00 

 

 
 
5. Kód programu 08T – Tvorba a implementácia polití k 
    podprogram 08T0106 – Projekt akvizícíe zbierkov ých predmetov   
    a knižni čných fondov  
    zdroj: 111 
    názov: Nové informa čné zdroje v UKB  
                                                                                                          
                              (v eurách)                                                                                                     
600 Bežné výdavky 0  99 311 99 311 0 100,00 

630 Tovary a služby 0 99 311 99 311 0 100,0 

633 Materiál 0 99 311 99 311 0 100,0 

633009 Knihy,časop., noviny, uč.pom. 0 99 311 99 311 0 100,0 

 
 
 
 
6. Kód programu 08T – Tvorba a implementácia polití k 
Kód podprogramu 08T0109 – Strarégia rozvoja slovens kého knihovníctva na 
roky 2008-2013 
zdroj 111  
názov:  Rozvoj e-služieb v oblasti kultúry 
      
                                                                                                                                                   (v eurách) 
     600                                                                                                             Bežné výdavky 0 40 000 39 998 0 100,00 

630 Tovary a služby 0 40 000 39 998 0 100,00 

633 Materiál 0 10 000 10 039 0 100,39 

633013 Softvér 0 10 000 10 039 0 100,39 

637 Služby 0 30 000 29 959 0 99,86 

637001 Školenia, semináre, konferencie 0 1 773 1 773 0 100,00 

637004 Všeobecné služby 0 15 248 15 207 0 99,73 

637011 Štúdie, expertízy, posudky 0 10 979 10 979 0 100,00 

637027 Odmeny zamest. mimo prac. p. 0 2 000 2 000 0 100,00 
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Kód programu 08T – Tvorba a implementácia politík 
Kód podprogramu 08T0109 – Strarégia rozvoja slovens kého knihovníctva na 
roky 2008-2013 
zdroj 111 
názov: Salón u Liszta – programový projekt 

  (v eurách) 
600 Bežné výdavky 0 9 000 9 000 0 100,00 

630 Tovary a služby 0 9 000 9 000 0 100,00 

637 Služby 0 9 000 9 000 0 100,00 

637004 Všeobecné služby 0 9 000 9 000 0 100,00 

 
 
 
 
Kód programu 08T – Tvorba a implementácia politík 
Kód podprogramu 08T0109 – Strarégia rozvoja slovens kého knihovníctva na 
roky 2008-2013 
zdroj 111 
názov: Digitálne fórum Stredná a Východná Európa 

  (v eurách) 
600 Bežné výdavky 0 30 000 29 999 100,0 100,0 

630 Tovary a služby 0 30 000 29 999 100,0 100,0 

637 Služby 0 30 000 29 999 100,0 100,0 

637004 Všeobecné služby 0 30 000 29 999 100,0 100,0 
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Tabuľka 3/A
Príloha č. 3/A

Názov organizácie:Univerzitná knižnica v Bratislave

program prvok názov investi čnej akcie
číslo IA  v  

registri 
investícií

schválený 
rozpo čet  2009

 upravený 
rozpo čet  2009

čerpanie rok 2009

08S 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť 0 0 0 0

08S Spolu Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kult.hodnôt 0 0 0 0

08T 08T0103 UKB - Sanačné a rekonštrukčné práce 23 354 0 90 000 89 925

08T 08T0103 UKB - Výmena osvetlenia a kamer.systému 23 353 0 10 000 10 000

08T 08T0103 UKB - Odstrán.nebezpeč.vzniku požiaru 24 749 0 6 000 5 997

08T 08T0103 Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 0 106 000 105 922

08T 08T0105 UKB - Rozšír.konfig.a infrašrukt.dát.skladu-2.et. 24 076 0 340 000 339 987

08T 08T0105 UKB-Ebooks on demand - európska knižničná sieť 24 361 0 230 000 229 803

08T 08T0105 Projekt informatizácie  kultúry spolu 0 570 000 569 790

08T 08T0109 UKB - Rozvoj e-služieb v oblasti kultúry 24 085 0 193 000 193 000

08T 08T0109 UKB - Webdepozit.sk 24 086 0 1 360 0

08T 08T0109 UKB - Nákup zariadení pre knižničnú väzbu 24 087 0 10 000 8 925

08T 08T0109 UKB - Nový sklad UKB 24 892 0 332 000 332 000

08T 08T0109 Stratégia rozvoja slov. knih.na roky 2008  - 2013 0 536 360 533 925

08T Spolu Tvorba a implementácia politík 1 212 360 1 209 637

Vypracoval: Zodpovedá:
Ing. Klára Ďurechová Ing. Mária Petrovičová

nám. GR pre ekonomiku a prevádzku
Dátum: 26.1.2010

(v eurách)

Prehľad čerpania kapitálových výdavkov na  investi čné akcie za rok 2009                                                                            

kód zdroja 111
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         Tabuľka 3/B 
      Príloha č. 3/B 

Prehľad čerpania kapitálových výdavkov na  investi čné akcie za rok 2009                                                                            
 

kód zdroja 1318 
       
Názov organizácie:Univerzitná knižnica v Bratislave     
     (v eurách) 

program  prvok názov investi čnej akcie 
číslo IA  v  

registri 
investícií 

schválený 
rozpo čet  

2009 

 upravený 
rozpo čet  

2009 
čerpanie rok 2009 

08S 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť 0 0 0 0 

              

08S Spolu Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia 
kult.hodnôt 0 0 0 0 

              

08T 08T0109 UKB - Klimatizácia knižničných skladov 22 237 0 33 193,92 0 

08T 08T0109 Stratégia rozvoja slov. knih.na roky 20 08 - 2013   0 33 193,92 0 

              

08T Spolu Tvorba a implementácia politík     33 193,92 0 

       

       

       
Vypracoval:    Zodpovedá:   
Ing. Klára Ďurechová   Ing. Mária Petrovičová  
    nám. GR pre ekonomiku a prevádzku 
Dátum: 26.1.2010      
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Názov organizácie: Univerzitná knižnica v Bratislav e
Prehľad o zamestnancoch a čerpaní mzdových prostriedkov za rok 2009

 Merná                Skutočnosť       Schválený Upravený rozpočet    Skutočnosť        Index
Ukazovate ľ jedn.               k  31.12.2008     rozpočet 2009 k 31.12.2009    k 31.12. 2009      7:5       8:6    7:1    8:2

z toho z toho z toho z toho z toho z toho
Celkom zo ŠR Celkom zo ŠR Celkom zo ŠR Celkom zo ŠR Celkom zo ŠR Celkom zo ŠR

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Počet zamestnancov osoby 238,8 238,8 243 243 243 243 238,5 237 ,5    98,15    97,74  1,00     0,99    

v tom osobitne: podľa príl.3 ( 553/2003) osoby 53,7 53,7 53 53 53 53 52,2 52,2    98,49       98,49     0,97     0,97    
                         podľa príl.4 ( 553/2003) osoby 185,1 185,1 190 190 190 190 186,3 185,3    98,05       97,53     1,01     1,00    
                         podľa príl.5 ( 553/2003) osoby 0 0 0 0 0 0 0 0         -      0,00 0,00 0,00 

2. Prostr.na mzdy, platy, služ. príjmy a OOV v eurách 1 757 253 1 757 253 1 765 518 1 765 518 1 905 518 1 905 518 1 910 502 1 905 518  100,26     100,00     1,09     1,08    
2.1 Tarifný plat v eurách 1 406 991 1 406 991 1 552 911 1 552 911 1 474 881 1 474 881 1 478 601 1 474 881  100,25     100,00     1,05     1,05    

v tom osobitne: podľa príl.3 ( 553/2003) v eurách 276 904 276 904 305 613 305 613 290 210 290 210 290 210 290 210  100,00     100,00    1,05 1,05
                          podľa príl.4 ( 553/2003) v eurách 1 130 087 1 130 087 1 247 298 1 247 298 1 184 671 1 184 671 1 188 391 1 184 671  100,31     100,00     1,05     1,05    
                          podľa príl.5 ( 553/2003) v eurách 0 0 0 0 0 0 0 0         -              -          -          -      

2.2 Príplatky spolu v eurách 231 528 231 528 205 802 205 802 248 173 248 173 249 437 248 173  100,51     100,00     1,08     1,07    
v tom osobitne: podľa príl.3 ( 553/2003) v eurách 82 952 82 952 73 595 73 595 88 745 88 745 88 745 88 745  100,00     100,00     1,07     1,07    
z toho: za riadenie v eurách 8 996 8 996 8 147 8 147 9 824 9 824 9 824 9 824  100,00     100,00     1,09     1,09    
           osobný v eurách 72 230 72 230 63 512 63 512 76 589 76 589 76 589 76 589  100,00     100,00     1,06     1,06    
           ostatné v eurách 1 726 1 726 1 936 1 936 2 332 2 332 2 332 2 332  100,00     100,00     1,35     1,35    
                      podľa príl.4 ( 553/2003) v eurách 148 576 148 576 132 207 132 207 159 428 159 428 160 692 159 428  100,79     100,00     1,08     1,07    
z toho: za riadenie v eurách 55 766 55 766 50 847 50 847 61 313 61 313 61 313 61 313  100,00     100,00     1,10     1,10    
           osobný v eurách 89 026 89 026 78 253 78 253 94 361 94 361 95 625 94 361  101,34     100,00     1,07     1,06    
           ostatné v eurách 3 784 3 784 3 107 3 107 3 754 3 754 3 754 3 754  100,00     100,00     0,99     0,99    

2.3 Náhrada za pracovnú pohotovos ť v eurách 33 33 166 166 50 50 50 50  100,00     100,00     1,52     1,52    
2.4 Odmeny spolu v eurách 118 237 118 237 6 639 6 639 181 648 181 648 181 648 181 648  100,00     100,00     1,54     1,54    

          v tom: mimoriadne v eurách 113 523 113 523 122 122 175 131 175 131 175 131 175 131  100,00     100,00     1,54     1,54    
                    iné (konkrétne vymenovať) v eurách 0 0 0 0 0 0 0 0         -              -          -          -      
                    prac. a životné jubileá v eurách 4 714 4 714 6 517 6 517 6 517 6 517 6 517 6 517  100,00     100,00     1,38     1,38    

2.5 Plat za prácu nad čas v eurách 465 465 0 0 766 766 766 766  100,00     100,00     1,65     1,65    
Nárokovate ľ.zložky platu/mzdy spolu v eurách 1 477 761 1 477 761 1 617 114 1 617 114 1 552 920 1 522 920 1 556 640 1 522 920  100,24     100,00     1,05     1,03    

3.1 Priemerná mesa čná mzda  v eurách 613,36 613,36 0 0 0 0 667,46 665,72         -      0,00  1,09     1,09    
J.Kujovičová Meno a podpis zodpovedného vedúceho:Ing. M. Petrovičová

Dátum:11.2.2010                                                                                     20466205 Číslo telefónu: 20466210

Poznámka: Po čet zamestnancov je potrebné uvádza ť v priemernom eviden čnom prepo čítanom po čte na jedno desatinné miesto

     % čerpania

Vypracoval:Ing.K. Ďurechová
Číslo telefónu: 20466204

Tabuľka č. 4
Príloha č. 4
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Organizácia: Univerzitná knižnica v Bratislave     Tabuľka č. 5
              Príloha č. 5

                                             Preh ľad o mimorozpo čtových výdavkoch za rok 2009
                (v eurách)

               Mimorozpo čtové príjmy Mimorozpo čtové výdavky

Rozpo č. Zdroj   Poskytovate ľ Účel Suma Rozpo č. Zdroj Suma
položka položka

a b c d 1 a b 2
331002 35 Univerzita Innsbruck projekt EÚ - EoD - 2008 41 147 vrátenie 35 41 147

Spolu 35 Univerzita Innsbruck projekt EÚ - EoD - 2008 4 1 147 Spolu 35 41 147

331002 35 NATO Slovenské bezpečnostné fórum - 2008 1  303 vrátenie 35 1 303
Spolu 35 NATO Slov. bezpe čnostné fórum - 2008 1  303 Spolu 35 1 303

331002 35 Veľvyslanectvo Nemecka Nemecko v zrkadle slovenských dejín 14 487 633016 35 246
637004 35 13 413

vrátenie 828
Spolu 35 Ve ľvyslanectvo Nemecka Nemecko v zrkadle slovens. dejín 14 487 Spolu 35 14 487

331002 35 British Council medz.konferencia ELAG 600 631002 35 540
637001 35 60

Spolu 35 British Council medz.konferencia ELAG 600 Spolu 600

331002 35 British Council knihy 1 500 633009 35 1 500
Spolu 35 British Council knihy 1 500 Spolu 35 1 500

331002 35 Univerzita Innsbruck medz.konferencia - vyúčt. EoD 2 943 vrátenie 2 943
Spolu 35 Univerzita Innsbruck medz.konferencia - vyú čt. EoD 2 943 Spolu 35 2 943

331002 35 Univerzita Innsbruck EoD Projekt development contibution 2 968 631001 35 2 968
Spolu 35 Univerzita Innsbruck EoD Projekt development contibution 2 968 Spolu 35 2 968

331002 35 Univerzita Innsbruck EoD eBooks on Demand 15 376 611 35 4 984
35 Univerzita Innsbruck EoD eBooks on Demand 612 35 1 683
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631002 35 1 000
637003 35 333
632003 35 416

331002 35 Univerzita Innsbruck EoD eBooks on Demand 15 376 Spolu 35 8 416

331002 35 NATO Slovenské bezpečnostné fórum - 2008 1 696 633009 35 207
633016 35 229
636002 35 706
637004 35 554

Spolu 35 NATO Slov. bezpe čnostné fórum - 2008 1 696 Spolu 35 1 696

311 72c Nadácia VÚB e-kniha pre hendikepovaných ľudí 3 743 637004 72c 3 352
vrátenie 391

Spolu 72c Nadácia VÚB e-kniha pre hendikepovaných ľudí 3 743 Spolu 72c 3 743

311 72c Telefonica O2 materiál.dar na invest.a neinvest. 4 979 633016 72c 4 979
Spolu 72c Telefonica O2 materiál.dar na invest.a neinv est. 4 979 Spolu 72c 4 979

311 72c Nadácia VÚB doplnenie knižničného fondu 12 000 633009 72c 12 000
Spolu 72c Nadácia VÚB 12 000 Spolu 12 000

311 72c Nadácia VÚB sprac.digitaliz.historických periodík 21 000 637004 72c 21 000
Spolu 72c Nadácia VÚB sprac.digitaliz.historických per iodík 21 000 Spolu 72c 21 000

311 72c HORNEX, a.s. materiál.dar na invest.a neinvest. 10 712001 72c 10
Spolu 72c HORNEX, a.s. materiál.dar na invest.a neinve st. 10 Spolu 72c 10
  S P O L U 123 752  S P O L U 116 792
Pozn.:             Dar od Nadácie VÚB - zostatok v sume  3 743 EUR určený na projekt e-kniha pre hendikepovaných ľudí bol z roka 2008, suma

3 352 EUR bola použitá na digitalizáciu Pressburger Zeitung a suma 391 EUR bola odvedená do príjmov ŠR.
                       Dar od Hornexu -časť v sume 10 EUR bola z roka 2004 a bola použitá na dofinancovanie nového skladu.
                      Suma 41 147 EUR - grant od Univerzity Innsbruck bol určený na projekt v roku 2008, finančné prostriedky boli pripísané na účet Dary 
                       a granty až v roku 2008 a boli odvedené do príjmov ŠR

Suma 1 303 EUR - grant od NATO bol určený na projekt v roku 2008, finančné prostriedky boli pripísané na účet Dary a granty až v roku
                        2009 a boli odvedené do ŠR.
                        Suma 6 487 EUR bol finančný grant z roka 2008 a to: 4 500 EUR z Goetheho inštitútu a 1 987 EUR od Veľvyslanectva Nemecka
                        určený na akciu: "Nemecko a Európa v zrkadle slovenských knižníc".
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Tabuľka č. 6
                 Príloha č. 6

 Prehľad čerpania programu 08T za rok 2009
(bežné výdavky)

      (v eurách)         (v eurách)
Prvok         Názov projektu Rozpo čet Čerpanie

08T0103 Kultúrny profil Slovenska - Visiting Arts 50 289                  50 289    
08T0103 90 rokov UKB 15 000                  14 825    

Medzisú čet Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 65 289                  65 114    

08T0104 Slovenská knižnica v NK ČR 18 000                  18 000    
08T0104 European Library Group - konferencia 9 200                    9 199    

Medzisú čet Podpora kultúrnych aktivít v zahrani čí 27 200                  27 199    

08T0105 Rozšír. a konfigur.dátového skladu - 2. etapa 20 000 20 000

Medzisú čet Projekt informatizácie kultúry 20 000 20 000

08T0106 Nové informačné zdroje v UKB 99 311 99 311

Medzisú čet Projekt akvizície zbierkových predmetov 99 311 99 3 11

08T0109 Rozvoj e-služieb v oblasti kultúry 40 000 39 998
08T0109 Salón u Liszta - programový projekt 9 000 9 000
08T0109 Digitálne fórum Stredná a Východná Európa 30 000                  29 999    

Medzisú čet Stratégia rozvoja slov. knih.na roky 2008-2013 79 000                  78 997    

Spolu 290 800             290 621    

Podrobný komentár k jednotlivým projektom je v Správe o hodnotení činnosti a hospodárenia organizácie
za rok 2009.
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Názov organizácie: Univerzitná knižnica v Bratislav e                                                 Tabuľka č. 7
                              Prehľad  výdavkov na zahrani čné pracovné cesty za rok 2009                                                         Príloha č. 7 

                  (v EUR) 

Kód 
programu/  

zdroj 

Por. 
č. 

Štát - mesto Podujatie Po čet 
osôb 

Počet 
dní 

Výdavky 
631002 

Prínos pre činnos ť organizácie 

08S/111 1.  Nemecko - 
Bielefeld 

9. medzinárodná 
konferencia „Upgrading 
the e-Library“ 

2 5  1 920 Účasť 409 expertov z  30 krajín, odznelo 39 odborných 
prednášok. Oboznámenie sa s najnovšími poznatkami a trendmi  
v oblasti E-knižníc. Diskusie o najnovších technologických 
zariadeniach, softvérových produktoch a najnovších postupoch 
v oblasti digitalizácie a sprístupnenia dokumentov, upevnenie 
bavorsko – slovenskej spolupráce. 

08S/111 2. Nemecko – 
Hannover 

Pracovný seminár „CeBit 
2009“ 

2 4 382 Pracovný seminár a konzultácie o technológiách, pracovných 
postupoch  a metodike digitalizácie. Získané poznatky sa 
uplatnia pri realizácii národného programu digitalizácie 
a stratégie rozvoja knižníc. 

08S/111 3.  Nemecko - 
Mníchov 

Bavorský hospitačný 
program 

1 7 6 Digitalizácia pre odborníkov z európskych múzeí, archívov 
a knižníc financovaných bavorskou štátnou kanceláriou. 

08S/111 4. Hradec Králové 23. zasadnutie národnej 
komisie pre služby 

1 2 104 Prehliadka novej budovy knižnice zvanej ementál. témy: stavanie 
voľného výberu, ochrana fondu, elektromagnetické systémy 
a RFID, využitie self-checku, uchovávanie a požičiavanie 
neknižničných príloh, otázky MVS, skúsenosti s aplikáciou 
autorského zákona pri reprografických službách, elektronické 
informačné zdroje, EZB. Získané 2 publikácie vydané knižnicou 
do fondu UKB.  

08S/111 5. Francúzsko - 
Paríž 

World Digital Library 1 3 126 Pracovné stretnutie a slávnostné otvorenie svetovej digitálnej 
knižnice. Riešili sa otázky ďalšieho rozvoja, výberu inštitúcií 
a publikácií. UKB informovala predstaviteľov KAUST o postupe 
a plánoch digitalizácie Bašagičovej zbierky rukopisov. UKB sa 
zaradila do skupiny 26 krajín najvýznamnejších svetových 
knižníc. Cestovné a ubytovanie hradila pozývajúca strana. 

08S/111 6. Kovačica – 
Srbsko 
 

9. ročník seminára 1. 
srbskej virtuálnej 
knižničnej siete 

1 4 246 Seminár bol zameraný na monitoring, analýzu a aplikáciu 
elektronických informačných služieb a digitalizačných projektov 
do 1. Virtuálnej siete srbských knižníc. Služby UKB boli  
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prezentované v lokálnej televízii, knižnica v Sarajeve má záujem 
kooperovať v rámci projektov Bašagičovej zbierky islamských 
rukopisov. Je záujem vystavovať diela insitných maliarov 
v priestoroch UKB.    

08S/111 7. Rakúsko - 
Schwechat 

Odvoz a dovoz - letisko 1 1 32 Dovoz a odvoz  2 hostí z letiska a späť na letisko. 

08S/111 8. Rakúsko - 
Schwechat 

Odvoz a dovoz - letisko 1 1 16 Odvoz hosťa na letisko. 

08S/111 9.  Francúzsko – Foix 
 

Školenie GETINNET 
 

1 
 

6 5 
 

Hradené organizáciou IUVENTA. Získanie informácií o programe 
EÚ „Mládež v akcii“ a kontakty na partnerov pre projekty 
pridružených škôl UNESCO. Získané skúsenosti a kompetencie 
v oblasti projektového manažmentu. 

08S/111 10. ČR - Praha NK ČR Praha 
Knižný veľtrh „Svět 
knihy“ 

2 4 60  Recipročná výmena. Rokovanie o zabezpečení projektu Česká 
knižnica v UKB a Slovenská knižnica v NK ČR.  
Nákup kníh na knižničnom veľtrhu s 30% zľavou a nadviazanie 
kontaktu s distribútormi zahraničných vydavateľstiev.  

08S/111 11. ČR - Praha NK ČR Praha 3 1 41 Prerokovanie problematiky vzájomných odborných aktivít – viď 
vyššie. Rozvoj spolupráce na báze tradičných nadštandardných 
bilaterálnych vzťahov. 

08S/111 12. ČR Olomouc Knihovna Univerzity 
Palackého, Múzeum 
umenia 

3 1 51 Účasť na seminári „Sociologické prieskumy v knižniciach a ich 
psychologické aspekty“. Zaoberal sa metodologickými otázkami, 
ako správne formulovať svoje otázky. Podnet pre UKB, ktorá 
pripravuje anketu spokojnosti používateľov, cieľom je zistiť 
potreby a želania čitateľov. 

08S/111 13. ČR - Praha Konferencia EÚ 
„Digitalizácia kultúrneho 
dedičstva 
Medz. konferencia 
„INFORUM 2009“ 

8 3 2 265 Rokovanie o spolupráci – príprava EÚ–projektu Register 
digitalizácie. Preberali sa otázky harmonizácie pracovných 
postupov digitalizácie a uskutočnila sa prehliadka 
digitalizovaného pracoviska ČSAV. Medzinárodná konferencia 
INFORUM sa konala v priestoroch VŠE. Súčasťou bola výstava 
firiem z oblasti informačných technológií. Konferencia mala 
tradične vysokú odbornú úroveň, mnoho informácií sa bude dať 
využiť v práci UKB.  

08S/111 14.  ČR  - Teplá Medzinárodná 
konferencia CASLIN 
2009 
 
 
 

4 5 195 Témou bola tvorba „Inštitucionálnych depozitárov“ 
a problematika  „Otvoreného prístupu (Open Accese)“ 
k vedeckým informáciám. Ide o naplnenie nového poslania 
knižníc v podmienkach globalizovaného prístupu k informáciám 
v širokom kontexte metodologických, technologických 
a ekonomických problémov. Vystúpilo viacero zahraničných 
prednášateľov a v panelovej diskusii sa pracovníci UKB aktívne 
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zapojili do prerokúvania základných odborných tém. Získali 
široký prehľad o nových trendoch a technológiách v oblasti 
publikovania vedeckých prác.  

08S/111 15. NSR - Erfurt Výročný kongres 
nemeckých knižničných 
zväzov 

1 5 
 

616 9. ročníka kongresu nemeckých knižničných zväzov 
„Bibliothekartag 2009“ sa zúčastnil riaditeľ úseku elektronizácie 
a integrácie. Odznelo 300 odborných prednášok v 17 sekciách. 
Súbežne sa konala výstava dodávateľov knižničných služieb, 
prameňov a technológií s účasťou  170 vystavovateľov z celého 
sveta. 

08S/111 16. Maďarsko - 
Budapešť 

3 knižnice – spracovanie 
materiálu k úlohe 
bibliografia almanachov, 
ročeniek a zborníkov 
1701-1918 

2 13 1 831 Spracúvanie nepravých periodík k úlohe: Almanachy, ročenky 
a zborníky na Sovensku za roky 1701-1918. Do pripravovanej 
bibliografie spracovali seriály a články analyticky rozpísali. 
Overovali a dopĺňali signatúry, skúmali katalógy a pod. 
Oboznámili sa s maďarskou databázou. Spracovaním materiálu 
sa pripravovaná bibliografia doplní o tituly, ktoré sa nezachovali 
vo fondoch knižníc na Slovensku 

08S/111 17. Rakúsko – Viedeň 25. ročník seminára 
„Železná opona a jej 
dopad na literatúru“ 

1 13 13 Účastníci informovali o činnosti čiastkových knižníc. S prácou 
Rakúskej knižnice v UKB boli vedúci vo Viedni spokojní. 
Zamestnankyňa sa zúčastnila aj ďalších prednášok a exkurzií, 
napr. v Znojme.  

08S/111 18. ČR – Uherský 
Brod 

Prehliadka filmových 
dokumentov NATO 

1 3 101 Vedúca depozitnej knižnice NATO sa v ČR Uherskom Brode 
zúčastnila na prehliadke  filmových dokumentov „Musainfilm 
2009“.  Účelom cesty bol výber filmových dokumentov z oblasti 
vojenskej histórie pre potreby Depozitnej knižnice NATO, ktoré 
sa môžu využiť v rámci vzdelávacích podujatí pre mládež, ktoré 
sa organizujú na pôde UKB.  

08S/111 19. Taliansko - Miláno Výročná konferencia 
IFLA WORLD LIBRARY 
AND INFORMATION 
CONGRESS 

1 6 940  Generálny riaditeľ sa zúčastnil výročnej konferencie IFLA  
WORLD LIBRARY AND INFORMATION v talianskom Miláne. 
Stretol sa aj s predstaviteľmi WDL a partnermi v rámci 
sprievodnej výstavy. Poznatky a skúsenosti z iných krajín, 
prezentované na kongrese, je možné využiť najmä v oblasti 
digitalizácie kultúrneho dedičstva na Slovensku (Slovakiana), 
v práci s audiovizuálnymi materiálmi, ochrane historického 
knižničného fondu. Potvrdilo sa, že bez kvalitného 
technologického zázemia  a bez adekvátneho a nákladného 
vybavenia nie je možné plniť  požadované úlohy, napr. v projekte 
WDL.  
 

08S/111 20. ČR -Seč u Konferencia „Knihovny 1 3 147 Vo viacerých odborných sekciách sa rokovalo o nových trendoch 
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Chrudimi současnosti“ v knižničných službách, o projektoch v českých knižniciach a pod 
08S/111 21. Čina – Peking 34. konferencia 

riaditeľov ISSN 
1 7 1 522 Uskutočnilo sa rokovanie expertnej skupiny „Virtua ISSN user 

group“, na ktorej  sa prerokovali technické a organizačné otázky 
práce s centrálnym registrom ISSN VIRTUA a ďalší rozvoj 
aplikácie. Na konferencii prerokovali správy centra krajín a rad 
odborných metodických problémov ohľadom spracovania údajov 
a ďalšieho rozvoja systému. 

08S/111 22. ČR - Praha Školenie – Register 
digitalizácie 

4 1 198 Riaditeľ úseku elektronizácie a integrácie a 2 zamestnanci sa 
v Prahe zúčastnili pracovného seminára o príprave EÚ projektu 
„Register digitalizácie a zaškolenia do obsluhy systému“. 
Centrálna registrácia zdigitalizovaných dokumentov je aktuálna 
pre UKB najmä pri realizácii projektov s medzinárodným 
pokrytím. 
 

08S/111 23. ČR - Brno Seminár „Možnosti 
měření efektivnosti 
a výkonnosti pro 
vysokoškolské 
knihovny“ 

3 1 169 3 zamestnankyne sa v Brne zúčastnili  seminára „Možnosti 
měření efektivnosti a výkonnosti pro vysokoškolské knihovny“. 
Seminár sa uskutočnil v knižnici univerzitného kampusu 
Bohunice, ktorý sa stáva modernou vzdelávacou a výskumno-
vývojovou základňou Masarykovej univerzity. Kapacita areálu je 
pre 5 tis. študentov a 1 tis. vysokoškolských učiteľov 
a akademických pracovníkov. Porovnávanie pomáha pri hľadaní 
silných a slabých stránok  a ukazuje na smery ďalšieho rozvoja. 
Je vhodné porovnávať iba knižnice s podobným zameraním 
a veľkosťou.  
 

08S/111 24. ČR - Praha Otvorenie novej budovy 
knižnice 

2 1 42 Státní technická knihovna v Prahe je dlhoročný partner UKB pri 
riešení rôznych projektov, spoluorganizovaní konferencií, 
spolupráce pri zavádzaní nových informačných technológií. 
Riaditeľ STK často konzultoval problémy pri rekonštrukcii UKB . 

08S/111 25. ČR – Brno 
 

Moravská zemská 
knihovna 
 

7 3 696 V moravskom zemskom archíve v Brne sa 5 zamestnancov 
zúčastnilo odborného seminára reštaurátorov a historikov. 
Odzneli prednášky z praxe, riešili sa tu nové spôsoby 
reštaurovania a konzervovania. Získali informácie o vedeckých 
výskumoch ohľadom nových materiálov a poznatky 
o reštaurovaní a konzervovaní fotografií.  
 

08S/111 26. Rakúsko - Viedeň Ministerstvo 
zahraničných vecí - 
seminár 

1 12 0 Štipendijný pobyt – účast na seminároch, prednáškách, 
exkurziách, poradách a odbornej konferencii. Získanie mnohých 
informácií, podnetov k práci v rámci rakúskeho centra, 
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nadviazanie nových kontaktov. 
08S/111 27. Francúzsko - 

Paríž 
„Fórum partnerov a 35. 
zasadnutie Generálnej 
konferencieUNESCO“ 

1 5 893 V Paríži na „Fóre partnerov UNESCO“ a „35. zasadnutí 
Generálnej konferencie UNESCO“ sa zúčastnila vedúca 
UNESCO. Prednášatelia sa zaoberali aktuálnymi témami – 
ekonomickou krízou, nebezpečenstvom rastu násilia, potrebou 
pomôcť pri živelných katastrofách, ohrození svetového 
dedičstva, nevyhnutnosti pomoci krajinám tretieho sveta 
a množstvom iných problémov. Na Generálnej konferencii 
UNESCO sa hovorilo o návrhu programu a rozpočtu organizácie 
pre roky 2010-2011. 
Zaoberali sa spoluprácou škôl, vybavovaním žiadostí  
o pridelenie certifikátu školy UNESCO a pod.    
 

08S/111 28. ČR - Brno Odvoz a dovoz 2 2 26 Odvoz a dovoz zamestnancov na odborný seminár 
08S/111 29. Nemecko - 

Hannover 
Konferencia – 
Dodávanie dokumetov - 
MVS 

1 4 384 Informovanosť v oblasti dodávania dokumentov cez MVS. 
Otvorená možnosť zapojiť sa do medzinárodného zdieľania 
dokumentov a informácií.  

08S/111 30. Rakúsko - Viedeň Školenie pracovníkov 
centier INFO USA 

1 5 0 Informácie o nových postupoch pri organizovaní podujatí, o 
inovatívnom prístupe k verejnosti, ktorého cieľom je zvýšiť 
návštevnost centra. 

08S/111 31. Maďarsko - Pécs Medzinárodná vedecká 
konferencia 

2 5 618 V Maďarsku v Pécsi sa 2 zamestnanci zúčastnili medzinárodnej 
vedeckej konferencie o nemecko-maďarských a nemecko-
východoeurópskych knižničných vzťahoch. Boli prezentované 
služby, projekty a história UKB, rokovalo sa s bavorskou štátnou 
knižnicou o výmenných pobytoch, o ochrane kultúrneho 
dedičstva, o vzaájomnej kooperácii pri spracovaní zbierok, 
o možnosti spolupráce s knižnicami v Nemecku a v Maďarsku.     
 

08S/111 32. Holandsko - Haag 2. ročník workshopu 
LIBER-EBLIDA 
„Digitalizácia 
knižničných materiálov 
v Európe“ 

1 5 293 Účasť na 2. ročníku workshopu  LIBER EBLIDA „Digitalizácia 
knižničných materiálov vo svete“, zasadnutia expertných skupín 
komisie, workshopu,  inštruktáže a konzultácie o rozšírení 
a inovácii systému na zasielanie dokumentov MY BIB EDOC. 
Získanie informácie o možnostiach financovania digitalizačných 
projektov formou PPP projektov. Prezentované skúsenosti 
zahraničných knižníc upozorňujú nielen na výhody PPP 
digitalizačných projektov, ale aj na ich riziká, problémy a úskalia.  
 

08S/111 33. ČR - Praha Medzinárodná 
konferencia IFLA + NK  

2 3 111 Účasť na medzinárodnej konferencii, ktorú usporiadalii NK ČR 
+IFLA+NA ČR o poučení z krízového obdobia – Mokré knihy 
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ČR + NA ČR a ochrana ich spracovania. Konferencia sa venovala vodou 
poškodeným predmetom v múzeách, knižniciach a archívoch. 
Získané informácie je možné využiť pri vypracovaní krízového 
plánu UKB. 

08S/111 34. Rakúsko - Viedeň Výstava „Buch Wien“ 1 1 87 Výstava kníh „Buch Wien 2009“ v Rakúsku vo Viedni  
Zamestnankyňa sa zúčastnila na čítaní kníh nových rakúskych 
autorov a priniesla katalógy a propagačné materiály, ktoré sa 
využijú pri akvizícii kníh do zahraničnej zbierky – Rakúskej 
knižnice. 
 

08S/111 35. ČR – Valašské 
Meziřičí 

Medzinárodný festival 
poézie 

1 4 172 Na medzinárodnom festivale poézie vo Valašskom Meziřičí v ČR 
bol 1 zamestnanec. Zúčastnil sa na prehliadke aktuálnych 
trendov, diel a osobností v literárnej, hudobnej, divadelnej 
a výtvarnej sfére, prezentoval činnosti MFKC UKB. Rozšíril si 
poznatky a skúsenosti z prípravnej i realizačnej fázy 
usporadúvania podujatí a prispelo sa ku koordinácii 
programových aktivít MFKC UKB a ďalších usporiadateľov 
v rámci ČR a SR.  
 

08S/111 36. ČR - Praha Archivy, knihovny, 
muzea v digitálním 
světě 

2 2 186 V rámci konferencie AKM sa konal špecializovaný workshop 
„Dlhodobá centralizácia elektronických dokumentov - 
depozitáre“, na ktorom sa prezentovali metodologické a 
praktické riešenia tvorby a prevádzky inštitucionálnych 
depozitárov – digitálnych knižníc. Workshop organizovala NK ČR 
a konal sa v priestoroch NK ČR. Boli dohodnuté ďalšie práce na 
systéme Kramerius s firmou UNIDATA.  

08S/111 37. Maďarsko - 
Budapešť 

OSZK – Spracovanie 
dokumentov 
a heuruistický výskum 
ARZ 1701-1918 

3 5 1 244 Doplnenie podkladov a prameňov k úlohe Bibliografia 
almanachov, ročeniek a zborníkov na Slovensku 1701-1918. 
Spracovanie ročníkov i článkov z divadelných almanachov, 
prieskum v ich katalógu, prieskum a overovanie v sekundárnych 
bibliografických zdrojoch, dopĺňanie sekundárnej literatúry 
k problematike.  

08S/111 38. ČR - Lednice Užívateľský seminár 
ARL 

2 2 101 Pracovnící firmy Cosmotron informovali o novinkách systému na 
rok 2010. Seminár poskytol množstvo informácií o najbližšom 
rozvoji knižničného systému ARL, ale aj ďalších projektov, ktoré 
sa budú riešiť v budúcnosti.  
 

08S/111 39. Nemecko - 
Bamberg 

Universitätsbibliothek – 
prevzatie daru 

4 3 1 289 Prevzatie darovanej literatúry v Univerzitnej knižnici – periodiká 
a knihy. Túto literatúru UKB postupne spracuje a sprístupní 
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svojim čitateľom, čím obohatíme fondy knižnice predovšetkým 
o odbornú kunsthistorickú literatúru a o periodikum Scriptorium. 
Získali aj odborný prehľad o spracovaní a využívaní literatúry 
v nemeckých knižniciach a o poskytovaných službách.     
 

08S/111 40. Belgicko - Brusel NATO 1 4 654 Na rokovaní o spolupráci v roku 2010 sekcie verejnej diplomacie,  
Knižnice NATO a Misie SR pri NATO bola vedúca NATO v UKB. 
Bude pokračovať spolupráca v oblastiach – knižné dary, 
medziknižničná výmena publikácií, prístup k elektronickým 
zdrojom a pri zabezpečení grantovej podpory. Podarili sa rozšíriť 
doterajšie formy spolupráce. 
 

Súčet    80 165 17 782 
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Názov organizácie: Univerzitná knižnica v Bratislave      Tabuľka č. 8  
           Príloha č. 8 
  Prehľad o čerpaní rozpo čtových výdavkov na prevádzku budov za rok 2009    
           
       (v eurách)    
    Sledovanie objektov - 

názov 
     

Ekonomická          
klasifikáci
a 

 Michalská Klariská Pionierska Továrenská Nebojsa Spolu    

a  1 2 3 4 5     
Náklady na prevádzku 368 463  170 861 12 257 10 174 471 562 226    
budovy spolu           
z toho:           
610-mzdy stráž.uprat. 19 485 17 410 866 1 132 0 38 893    
a údržbárov          
620-poistné a prísp. do 6 792 6 068 302 395 0 13 557    
poisťovní k uved.mzdám          
632-energie,vodné, stočné 189 593 69 157 7 959 5 910 469 273 088    
633-materiál na prev.budov 523 314 145 78 2 1 062    
635-opravy a údržba budov 8 594 13 509 0 0 0 22 103    
637-služby  143 476 64 403 2 985 2 659 0 213 523    
z toho: poistné budovy 0 0 0 0 0 0    

           
           
           
           
           
           
           
           

Vypracoval: Ing. Klára Ďurechová, Jana Kujovičová        
Zodpovedný:Ing. Mária Petrovičová         
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Organizácia: Univerzitná knižnica v Bratislave                  Tabuľka č. 9
            Príloha č. 9

Prehľad pohľadávok a záväzkov organizácie k 31. 12. 2009

(v eurách)
Č. z toho: Spolu Zdôvodnenie pohľad. po lehote splatn.
r. Druh pohľadávky Celkom pohľadávky pohľadávky do 1 roka po pohľadávky po 1 roku pohľ.po lehote spl. uvedených v stĺp. 2 uvedených v stĺp. 3

po lehote splatnosti po lehote splatnosti stĺp.2 + stĺp. 3
a b 1 2 3 4 5 6
66 Z nedaň. príjmov (316) 1 845 421 1 424 1 845
70 Voči zamestnancom (335) 156 0 0 0
81 Iné pohľadávky (378) 6 074 308 5 766 6 074

SPOLU POHĽADÁVKY 8 075 729 7 190 7 919

Č. z toho: Spolu Zdôvodnenie pohľad. po lehote splatn.
r. Druh záväzku Celkom záväzky záväzky do 1 roka záväzky po 1 roku záväzky po leh.spl. uvedených v stĺp. 2 uvedených v stĺp. 3

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

144 Záväzky voči SF (472) 5 057 0 0 0
160 Iné záväzky (379) 241 245 0 0 0
152 Dodávatelia (321) 99 100 -1 99
165 Zúčt.s org.zdr.poist.(336) 141 616 0 0 0
167 Dane (342) 40 375 0 0 0
172 Zúčt.so subj.mimo VS(372) 14 715 0 0 0

SPOLU ZÁVÄZKY 443 107 100 -1 99  
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Názov organizácie: Univerzitná knižnica v Bratislav e           Tabuľka č. 9a 
                              Príloha č. 9a       
                                                                         

Zoznam poh ľadávok k 31.12. 2009 
 
 
 

Účet Názov Fakt. č. Názov firmy -sídlo Suma v EUR  Odoslaná Splatná Poznámky 
316/13 MVS 77/2008 Slov. centrum Nitra 114,25 28.11.2008 11.12.2008  

  93/2008 NBS knižnica Bratislava 20,65 15.12.2008 30.12.2008  
  42/2009 Netbased Services, Dánsko 17,53 24.11.2009 15.12.2009  
  43/2009 Ústav veterinár. lekárstva Košice 172,85 24.11.2009 15.12.2009  
  44/2009 Trnavská univerzita Trnava 200,50 24.11.2009 14.12.2009  
  49/2009 Univerzita Komenského  Bratislava 29,72 08.12.2009 17.12.2009  
  Spolu   555,50    

 
  
 

Účet Názov Fakt. č. Názov firmy – sídlo Suma v EUR  Odoslaná  Splatná Poznámky 
316/14 Nájomné  32/2008 Latino Café, Nitra 119,06 07.05.2008 23.5.2008 Súdne vymáhanie 

  43/2008 Latino Café, Nitra 585,04 03.07.2008 14.7.2008 Súdne vymáhanie 
   Latino Café, Nitra 585,04 10.10.2008 20.10.2008 Súdne vymáhanie 
  Spolu   1 289,14    

 
 
 

Účet Názov Fakt. č. Názov firmy – sídlo Suma v EUR Odoslaná  Splatná  Poznámky 
    378     Služby        

  26/2008 Latino Café, Nitra   66,39 7.5.2008 23.5.2008 Súdne vymáhanie 
  44/2008 Latino Café, Nitra 66,39 3.7.2008 14.7.2008 Súdne vymáhanie 
  45/2008 Latino Café, Nitra  66,39 3.7.2008 14.7.2008 Súdne vymáhanie 



147 
 

  46/2008 Latino Café, Nitra 2 106,37 3.7.2008 14.7.2008   Súdne vymáhanie 
  55/2008 Latino Café, Nitra  199,16 10.10.2008 20.10.2008   Súdne vymáhanie 
  90/2008 Latino Café, Nitra 1 018,81 10.2.2008 22.12.2008   Súdne vymáhanie 
  06/2009 Latino Café, Nitra -398,33 23.3.2009 2.4.2009  
   Mistríková, Bratislava 1 002,46 20.03.2008 02.09.2008   Exekučné konanie 
  54/2009 OZ FOTOFO, Bratislava 293,70 22.12.2009 1.1.2010  
   Používatelia knižnice spolu 1 652,66   Právoplatné rozsudky 
  Spolu   6 074,00    

 
 
 
Rekapitulácia: 
___________________________________________________________ 
316/13   MVS           555,50 EUR 
316/14  Nájomné       1 289,14 EUR 
378   Služby       6 074,00 EUR  
____________________________________________________________   

Spolu                           7 918,64 EUR 
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Názov organizácie: Univerzitná knižnica v Bratislav e         Tabuľka č. 9b
                   Príloha č. 9b 
                                          
 
 

         Zoznam  záväzkov  k 31.12.2009  
 
 
 
         Tuzemské záväzky                                                                                                                                                                                     
 

Por. č. fa Dodávate ľ Č. fa. dodávate ľa Predmet fakturácie Suma 
v eurách 

Dátum 
prijatia 

Splatnos ť 

810661 ProMinent Slovensko 5080605 služby -1,26 27.06.2008 08.07.2008 
911375 AJ Produkty, a.s., BA 35073 nábytok 0,03 07.12.2009 02.12.2009 
911531 BVS, Bratislava 109186367 Vodné-stočné 100,03 29.12.2009 22.01.2010 
 Spolu   98,80   
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                                                                                                               Tabuľka č. 10 
                                                                                                                 Príloha č. 10 

 
 
 

 
Vonkajšie kontroly vykonané kontrolnými orgánmi v o rganizácií za rok 2009 

 
 
 
 

 
Názov organizácie 

 
 

 
Vonkajšia kontrola 

a 1 
Univerzitná knižnica v Bratislave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Univerzitná knižnica v Bratislave 
 

1. 
Kontrolný orgán: 
Okresné riaditeľstvo hasičského   
a záchranného zboru v Bratislave, kpt. 
Beáta Janátová 

 
Dátum vykonania kontroly: 
7. a 11. mája 2009 
 
Predmet vykonania kontroly: 
Následná kontrola v súlade s § 25 ods. 1 
písm. a) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. 
o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov. 

 
Výsledok kontroly : 
Opatrenia uložené pri následnej 
protipožiarnej kontrole vykonanej v dňoch 
16. a 17. júna 2008 boli splnené v celom 
rozsahu. Pri následnej požiarnej kontrole 
vykonanej v máji 2009 nebol 
v kontrolovanom subjekte zistený žiaden 
nový požiarny nedostatok.  

 
     2. 
     Kontrolný orgán:  

Ministerstvo kultúry SR 
 
Dátum vykonania kontroly:  
2. decembra 2009 
 
Predmet vykonania kontroly: 

    Kontrola dodržiavania ustanovení    
    zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane       
    utajovaných skutočností  a doplnení    
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niektorých zákonov za obdobie  od 
1.1.2008 – 30.11.2009. 
 
Výsledok kontroly: 
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že 
nedošlo k porušeniu ustanovení zákona 
č. 215/2004 Z.z. ani k porušeniu 
všeobecne záväzných predpisov pre 
danú oblasť. 
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        (v eurách) 
 
 

Ukazovate ľ Skuto čnos ť 
2008 

Schválený 
rozpo čet 

2009 

Upravený 
rozpo čet  

2009 

Skuto čnos ť 
2009 

%  
čerpania  

4:3  

Index 
08/07x100  

4:1 
a 1 2 3 4 5 6 

Príjmy celkom 
z toho:  

157 140 146 053 146 053 277 283 189,85 176,46 

200 Nedaňové 
Príjmy 
 z toho: 

134 469 146 053 146 053 207 102 141,80 154,01 

210 Príjmy 
z vlastníctva 
majetku 

13 278 13 277 9 277 9 416 101,50 70,91 

220 Adminin. 
popl. a iné popl. 
a platby 

115 747 129 457 119 776 137 849 115,09 119,10 

290 Iné 
nedaňové 
príjmy 

5 444 3 319 17 000 59 837 351,98 1 099,14 

300 Granty 
a transfery 
 

22 671 0 0 70 181 0 309,56 

600 Bežné 
výdavky  
z toho: 

4 262 398 4 471 022 4 672 578 4 574 655 97,90 107,33 

610 Mzdy, platy 
služ. príjmy 
a OOV  

1 757 253 1 765 518 1 905 518 1 910 502 100,26 108,72 

620 Poistné 
a príspevok do 
poisťovní 

616 710 617 041 643 224 644 906 100,26 104,57 

630 Tovary a 
služby 
z toho: 

1 871 971 2 045 809 2 081 182 2 002 275 96,21 106,96 

631 Cestovné 
náhrady 

30 007 33 194 
 

35 850 27 397 76,42 91,30 

632 Energie, 
voda a komun. 

313 317 398 327 370 234 346 011 93,46 110,43 

633 Materiál  
 

661 821 491 271 647 667 633 198 97,77 95,68 

634 Dopravné 
 

13 576 19 916 15 020 6 545 43,58 48,21 

635 Rutinná 
a štand. údržba 

116 643 165 970 134 501 134 359 99,89 115,19 

636 Nájomné za 
nájom 

1 693 996 23 356 22 633 96,90 1 336,86 

637 Služby 
 

734 914 936 135 854 554 832 132 97,38 113,23 
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640 Bežné 
transfery 
z toho: 

16 464 42 654 42 654 16 972 39,79 1 03,09 

642 Jednotl. 
a nezisk.práv.os. 

15 103 41 061 41 077 15 700 38,22 103,95 

649 Transfery 
do zahraničia 

1 361 1 593 1 577 1 272 80,66 93,46 

700 Kapitálové 
výdavky 
z toho:  

465 478 0 1 245 554 1 209 647 97,12 259,87 

710 Obstar. 
kapitálových 
aktív 

465 478 0 1 245 554 1 209 647 97,12 259,87 

Výdavky 
celkom   
/ BV + KV / 

4 727 876 4 471 022 5 918 132 5 784 302 97,74 122,34 

 
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 2009  a po dohode s odborovou organizáciou, pracovný čas v pružnom 
pracovnom čase 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 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 zvýšili od 1. januára 2009 stupnice platových taríf 
pre odborné knihovnícke funkcie, kultúrno-vzdelávacích pracovníkov o 5 % a ostat-
ných zamestnancov o 7 %. UKB bol v rozpise rozpočtu na rok 2009 zohľadnený 
dopad valorizácie platov len vo výške  3 %. Organizácii preto chýbalo v rozpočte na 
rok 2009 z dôvodu valorizácie na tarifné platy a nárokovateľné príplatky 39 269,- € a 
13 725,- € na odvody. Chýbajúce mzdové prostriedky sme sa snažili riešiť v rámci 
záväzného ukazovateľa z prideleného mzdového limitu. Znamená to, že sme museli 
znižovať, resp. odobrať niektorým zamestnancom osobné príplatky. Dočasne sa 
skrátili pracovné úväzky niektorým zamestnancom počas obmedzenej prevádzky 
v júli a auguste, na ich pracovné úlohy sa vo zvýšenej miere museli prijímať 
pracovníci a študenti na dohody o vykonaní práce. Priemerný mesačný plat 
zamestnancov v uplynulom roku predstavoval 665,72 €. Priemerný plat zamestnan-
cov UKB je dlhodobo nižší ako je  štatisticky uvádzaný priemerný plat v SR. Rozdiel 
medzi priemerným platom v SR a priemerným platom v našej orgnizácii predstavuje 
vyše 55 € (1 650,- Sk). 

Na základe schválenej Organizačnej štruktúry UKB platnej od 15. 11. 2005 
boli vymenovaní alebo dočasne poverení vedúcou funkciou 1 nový vedúci odboru a 3 
noví vedúci oddelení. Súčasne sa uskutočňovali osobné pohovory a výber nových 
zamestnancov na uvoľnené pracovné miesta pričom sa úzko spolupracovalo 
s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava I.    

 

Počet zamestnancov 

 V roku 2009 bol limit zamestnancov pre UKB ako záväzný ukazovateľ stano-
vený vo výške 243. Priemerný fyzický stav zamestnancov bol 242,80 z toho 171,60 
žien; priemerný prepočítaný stav bol 238,53. Určený limit počtu zamestnancov bol  
dodržaný.   

K 31. 12. 2009 mala UKB vo fyzickom stave 246 zamestnancov, z toho 72 
mužov a 174 žien. V dvojsmennej prevádzke k 31. 12. 2009 pracovali 3 zamestnanci. 
V rámci skráteného pracovného úväzku  pracovalo 11 zamestnancov. Priemerný vek 
zamestnancov knižnice bol naďalej pomerne vysoký 46,04 rokov. Priemerný vek 
mužov bol 42,39 rokov, žien 47,56 rokov. 
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Veková štruktúra zamestnancov pod ľa veku a pohlavia v roku 2009 

Vek Muži Ženy Spolu % 

0 – 17 rokov 0 0 0 0,0 

18 – 25 rokov 11 7 18 7,32 

26 – 30 rokov 10 17 27 10,98 

31 – 35 rokov 7 10 17 6,91 

36 – 40 rokov 7 10 17 6,91 

41 – 45 rokov 4 15 19 7,72 

46 – 50 rokov 5 22 27 10,98 

51 – 55 rokov 10 46 56 22,76 

56 – 59 rokov 8 28 36 14,63 

Nad 60 rokov 10 19 29 11,79 

Spolu 72 174 246 100,00 

% 29,27 70,73 100,00 X 

 

V roku 2009 UKB uzatvorila pracovný pomer na dobu určitú s 22  
zamestnancami. V organizácii v roku 2009 pracovali vo funkcii knihovník a vodič 5 
zamestnancov so zdravotným postihnutím I. do 70 % (ZPS) a 2 zamestnanci so 
zdravotným postihnutím II. nad 70% (ZPS –ŤZP), 30 starobných dôchodcov a 3 
poberatelia predčasného starobného dôchodku. Materskú  a rodičovskú dovolenku 
čerpali 4 zamestnankyne. 

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 predpokla-
dov, dosiahnutú odbornú prax a zdravotnú spôsobilosť. Pracovný pomer ukončilo 22 
zamestnancov, z toho 13 dohodou podľa § 60 Zákonníka práce (z toho 3 za-
mestnanci odišli na starobný dôchodok, 1 zamestnankyňa na invalidný dôchodok ),  
8 zamestnancov podľa § 71 na základe uplynutia dohodnutej doby pracovného 
pomeru na dobu určitú, v skúšobnej 3 mesačnej výpovednej dobe podľa § 72 
Zákonníka práce 1 zamestnankyňa z rozhodnutia organizácie). 

V roku 2009 došlo k poklesu fluktuácie zamestnancov.  Podarilo sa doplniť 
stavy a relatívne stabilizovať zamestnancov v odbore knižničných služieb a  oddelení 
knižničných skladov, v ktorých bola v minulých rokoch značná fluktuácia. V úzkej 
spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava I. sa podarilo získať 
kvalitných zamestnancov na voľne pracovné miesta. Ide zrejme o dôsledky hospo-
dárskej krízy, ktorá uvoľnila väčšie množstvo kvalifikovaných zamestnancov, čo sa 
prejavilo i v záujme absolventov vysokých škôl nastúpiť na stredoškolské miesta.   
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Štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2009 

- vedúci zamestnanci – 42                                       16  mužov, 26 žien, 

- odborní zamestnanci kultúry ( knihovníci, 
manaž. kultúry, konzervátori, reštaurátori) –  157       33  mužov, 124 žien 

- iní odborní zamestnanci (THP) – 28                        16  mužov, 12 žien 

- ostatní ( robotníci, manipulanti, remeselníci, 
informátori, šatniarky, prevádzka) – 19                       7  mužov, 12 žien 
 

Kvalifika čná štruktúra k 31. 12. 2009 

vedúci zamestnanci – 42                   2 VED, 33 VŠ-II.,  1 VŠ-I.,   4 ÚSV, 2 SO         

odborní zamestnanci – knihovníci – 157       60 VŠ-II.,  5  VŠ-I., 88 ÚSV, 4 SO 

iní odborní zamestnanci – 28                      7 VŠ-II., 19 ÚSV, 2 SO 

ostatní ( robotníci, manipulanti, remeselníci, 

informátori, prevádzka) –19        10 ÚSV, 8 SO, 1 Z                                                                

 
Poznámka: VED – vedecká výchova, 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 

  

Organiza čná štruktúra organizácie  

Činnosť knižnice bola zabezpečovaná 4 úsekmi, 9 odbormi a 38 oddeleniami.  
V roku 2009 sa vytvorili nové pracoviská pre oblasť digitalizácie dokumentov: 1 
odbor, 2 oddelenia. Zrušené bolo 1 oddelenie. Na jednotlivé oddelenia v roku 2009 
bolo naplánovaných 243,00 plných úväzkov zamestnancov. 

 

 

Knižnica sa organiza čne člení na: 

 
10000 - Úsek generálneho riadite ľstva 
20000 - Úsek knižni čnej činnosti  
30000 - Úsek elektronizácie a integrácie 
40000 - Úsek ekonomiky  
 
10000 – ÚSEK GENERÁLNEHO RIADITE ĽSTVA  – 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 
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10002 – Kancelária GR – 3,00 
10004 – Oddelenie metodiky – 3,50 
10005 – Multifunkčné kultúrne centrum – 6,00 
  
20000 – ÚSEK KNIŽNIČNEJ ČINNOSTI – 131,50 
 
Samostatné oddelenia priamo riadené riadite ľom úseku  – 45,00 
20001 – Oddelenie doplňovania kníh  - 7,00 
20002 – Oddelenie periodík -7,00 
20003 – Oddelenie menne 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 – 4,00 
 
20100 – Odbor knižni čných služieb  – 59,50 
 
20101 – Oddelenie absenčných výpožičiek – 12,00   
              (prevádzka do 21,00 hod., sobota)   
20102 – Oddelenie MVS – 6,00 
20103 – Oddelenie prezenčných služieb – 21,50  
              (prevádzka do 21,00 hod., sobota)  
20104 – Oddelenie konzultačných služieb – 14,00  
              (prevádzka do 21,00 hod., sobota)  
20105 – Oddelenie multimediálnych dokumentov – 6,00  
              (prevádzka do 21,00 hod., sobota) 
 
20200 – Odbor knižni čných fondov  –  27,00 
20201 – Oddelenie knižničných skladov – 18,00  
              (prevádzka do 20,00 hod.)  
20202 – Oddelenie revízie fondov – 6,00 
20203 – Oddelenie preventívnej ochrany dokumentov – 3,00  
              (prevádzka do 20,00 hod.)  
 
 
30000 – ÚSEK ELEKTRONIZÁCIE A INTEGRÁCIE  – 64,00 
  
30300 – Odbor súborných katalógov  – 12,00 
30301 – Oddelenie správy súborného katalógu periodík – 9,00  
30302 – Oddelenie prieskumu súborných katalógov – 3,00 
 
30400 – Odbor informa čných technológií – 8,00 
30401 – Oddelenie výpočtovej techniky – 5,00  
               (prevádzka do 21,00 hod., sobota) 
30402 – Oddelenie programových systémov – 3,00 
 
30500 – Odbor knižni čno-informa čných systémov – 6,00 
30501 – Oddelenie knižničných systémov – 2,50 
30502 – Oddelenie sieťových aplikácií – 3,50 
 
Samostatné oddelenia priamo riadené riadite ľom úseku – 11,00 
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30601 – Národná agentúra ISSN – 5,00 
30602 – Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO – 4,00 
30603 – Depozitná  knižnica NATO – 2,00 
 
30700 – Odbor ochrany dokumentov – 14,00       
30701 – Oddelenie knižnej väzby – 4,00 
30702 – Oddelenie reprografických služieb – 4,00  
              (prevádzka do 19,00 hod.)  
30703 – Oddelenie reštaurovania dokumentov – 6,00 
 
30800 – Odbor  registra kultúry  – 7,00 
30801 – Oddelenie správy registrov – 4 
30802 – Oddelenie riadenia registrov - 3 
 
30900 – Odbor digitalizácie – 6,00 
30901 – Oddelenie digitalizačných služieb – 3,00  
              (prevádzka do 19,00 hod., sobota)  
30902 – Laboratórium digitalizácie – 3,00  
              (prevádzka do 19,00 hod., sobota)  
 
40000 – ÚSEK TECHNIKY A 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; 
              6,00 prevádzka do 21,00 hod., sobota)     
40902 – Oddelenie správy majetku  – 3,00 
 

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomer u 

Personálny referát zaevidoval v uplynulom kalendárnom roku 63 dohôd 
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, z toho bolo 49 dohôd 
o vykonaní práce, 10 dohôd o pracovnej činnosti a 4 dohody o brigádnickej práci 
študentov. 

 
Personálny plán na rok 2010 
 

Pri plánovaní počtu zamestnancov UKB na rok 2010 sa vychádza z pôvod-
ného stavu za rok 2009, čo predstavuje 243 zamestnancov na plný pracovný úväzok.  

V nadväznosti na nové úlohy a odborné činnosti je nevyhnutné pokračovať 
v analyzovaní kvalifikačnej štruktúry zamestnancov knižnice na jednotlivých organi-
začných stupňoch a realizovať potrebné systémové zmeny.   

Osobitná pozornosť sa bude venovať skvalitňovaniu pracovných podmienok 
pre zamestnancov a zabezpečovaniu podmienok na odborný rast zamestnancov na 
všetkých pracovných pozíciách, v záujme plnenia hlavných úloh spojených so 
skvalitňovaním a poskytovaním moderných knižničných, kultúrno-vzdelávacích a 
informačných služieb pre širokú verejnosť. Organizácia bude naďalej umožňovať  
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účasť zamestnancov na školeniach, odborných seminároch a vzdelávacích poduja-
tiach v záujme zvyšovania ich odbornosti a kvalifikácie.  

Za jednu z najdôležitejších úloh v oblasti ľudských zdrojov je potrebné pova-
žovať stabilizáciu zamestnancov, znižovanie fluktuácie.  

Personálny referát bude spolupracovať s oddelením metodiky na adaptačnom 
procese nových pracovníkov.  

V roku 2010 v spolupráci s referátom BOZP, PO sa zabezpečí činnosť pracov-
nej 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 súčinnosti s pracovnou zdravotnou službou sa budú 
realizovať pred nástupom do zamestnania vstupné preventívne prehliadky nových 
zamestnancov, cielené podľa pracovného zaradenia a kategorizácie práce za-
mestnanca. Ďalej sa zabezpečí periodická lekárska preventívna prehliadka pre 29 
vybraných zamestnancov a skríningové vyšetrenie zraku pre všetkých zamestnancov 
organizácie  v  zmysle  nariadenia  vlády  SR  č.  276/2006 Z. z.  V  zmysle  zákona  
č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov sa v roku 2010 vykoná pre určených 
zamestnancov školenie odborným zdravotným pracovníkom o poskytovaní prvej 
pomoci. V spolupráci s bezpečnostnotechnickou službou, pracovnou zdravotnou 
službou a odborovou organizáciou sa vykoná verejná previerka všetkých objektov 
a pracovísk UKB.  

Na základe nariadenia vlády SR č. 578/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú 
zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme, sa od 1. januára 2010 zvýšia stupnice platových taríf pre všetkých 
zamestnancov o 1 %. 

 
Aktivity na rozvoj ľudských zdrojov 

V  priebehu roka 2009 sa prostredníctvom personálneho referátu   zúčastnilo 
49 zamestnancov  26 rôznych platených  kurzov, školení, seminárov, z toho 14 
mužov a 33 žien. Finančné náklady predstavovali sumu 3 079,03 €. Z uvedeného 
množstva školení môžeme osobitne uviesť rekvalifikačný kurz Knihovnícke minimum, 
ktorí absolvovalo 6 zamestnancov. Na základe odporúčania pracovnej zdravotnej 
služby sa zúčastnilo 11 určených zamestnancov školenia podľa zákona č. 124/2006 
Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s elektrickými zariadeniami, získané 
informácie využijú aj na ochranu zdravia pri práci a k prevencii pracovných úrazov.  

V zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov zabezpečil 
referát BOZP, PO školenie odborným zdravotným pracovníkom o poskytovaní prvej 
pomoci pre 32 určených zamestnancov.   
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7.7.   CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA 
 
 Knižnica plnila v plnom rozsahu úlohy stanovené zriaďovacou listinou, 
zákonom o knižniciach  a Plánom  prioritných úloh na rok 2009. 

 
Prioritné úlohy: 

1.1. Zabezpečenie prípravy podujatí k 90. výročiu založenia Univerzitnej knižnice v 
Bratislave ako 1. slovenskej verejnej knižnice na Slovensku. 
 
 Pre prípravu podujatí k 90. výročiu založenia UKB bola zostavená komisia, 
ktorá pravidelne zasadala. Oslavy 90. výročia založenia knižnice  prebiehali veľmi 
dôstojne a v priebehu 2 týždňov sa uskutočnilo 12 rozmanitých  a zaujímavých akcií: 

- 2. 10. 2009  bola otvorená výstava pod názvom Ex libris extra – zaujímavosti 
z fondov Univerzitnej knižnice v Bratislave,  

- 3. 10. 2009 sa konal slávnostný večer, pod záštitou ministra kultúry SR, 
v historickej budove Slovenského národného divadla, 

- 5. 10. 2009 – Stredisko UNESCO pripravilo výstavu dokumentov OSN 
a UNESCO z fondov knižnice, 

- 6. 10. 2009 odznel seminár o výsledkoch výskumu v knižnici pod názvom  
Výskum dejín knižnej kultúry v Univerzitnej knižnici v Bratislave, 

- 7. 10. 2009 sa uskutočnil seminár o celoštátnom informačnom systéme v správe 
knižnice – Súborný katalóg periodík, 

- 8. 10. 2009 sa konal seminár Nové informačné bázy k výskumu dejín 20. sto-
ročia,  

- 9. 10. 2009 – v rámci Salóna u Liszta, sa uskutočnilo stretnutie s čitateľmi, ktorým 
„Univerzitka“ prirástla k srdcu pod názvom  „Úspešný príbeh Univerzitnej knižnice 
v Bratislave, 1919 – 2009“ , 

- 10.10.2009 v rámci Matiné účinkoval Dámsky komorný orchester pod vedením 
Eleny Šarayovej. 

  Zároveň bol Deň otvorených dverí UKB, ktorú navštívilo v priebehu štyroch 
hodín 280 návštevníkov, ktorí za asistencie a odborného výkladu konzultantov mali 
možnosť zoznámiť sa s históriou, činnosťou a službami knižnice a nazrieť aj do 
priestorov, ktoré sú pre verejnosť neprístupné. Súčasne v tomto čase mali záujem-
covia  možnosť v rámci BiblioBiografu vidieť Kino čas o UKB.  

- 13.10.2009 odznel seminár Nové trendy v informatizácii kultúrneho dedičstva 
Slovakiana – Slovenská digitálna knižnica – Svetové trendy IT v kultúre a riešenia 
IBM Slovensko,  

- 15.10.2009 – sa uskutočnil seminár Moderné informačné služby, 
 
1.2. Optimalizácia prevádzky knižnično-informačného systému UKB, s dôrazom na 
ďalší rozvoj služieb verejnosti: 
- upgrade KIS na vyššiu verziu, SNK avizovala prechod na vyššiu verziu KIS Virtua 

ešte v októbri 2009, ale upgrade sa nezrealizoval, 

- rozšírenie bg. záznamov odbornej literatúry v online katalógu o obsah doku-
mentu, prípadne obálku,       
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- UKB zadefinovala túto úlohu ako projekt, MK SR ho nevybral a tým ani finančne 
nepodporil. Prebiehali prípravné práce, 

- prepojenie bg. záznamov v online katalógu s digitalizovaným obsahom doku-
mentov,                                                

Táto úloha sa plnila  pri periodických publikáciách v súbornom katalógu periodík. 
Prepojenia na úplné texty monografií sa robili čiastočne. Je potrebné vyriešiť 
úložisko digitálnych kópií.                                                   

 
1.3. Dobudovanie systému jednotnej integrovanej identifikácie používateľov UKB: 

- riešenie prepojenia integrovaného systému registrácie používateľov  a centrálnej 
pokladne s  knižnično-informačným systémom UKB.  

     Táto úloha bola riešená v spolupráci s f. Cosmotron. Pre úspešnú realizáciu bolo 
potrebné poskytnúť firme podklady a prístup do systému ORACLE, ktorý je chránený 
licenciami, zároveň  nie sme správcami systému a nemáme právo poskytovať tieto 
informácie. 
 
1.4. Dobudovanie a sprístupnenie nového  webového sídla UKB: 

Nové webové sídlo UKB bolo prezentované zamestnancom a verejnosti v Týždni 
slovenských knižníc – 25. 3. 2009. Zároveň bola, súbežne s pôvodnou webovou 
stránkou, sprístupnená experimentálna prevádzka sídla, dočasne na stránke 
http://ulib.t3.iway.sk/. Od mája 2009 začala ostrá prevádzka na pôvodnej doméne 
www.ulib.sk a odstavenie starej stránky. Použitím nových technológií sa zmenil aj  
dizajn stránky a predovšetkým jej celková filozofia a funkčnosť.  
                                     
1.5. Zabezpečenie informačných zdrojov pre čitateľov knižnice v optimálnom 
množstve a postupne priblíženie sa v doplňovaní fondov k vyspelým európskym 
krajinám.  
Doplňovanie knižničného fondu sa uskutočňuje výberom dokumentov podľa profi-
lácie knižnice. Determinované je však vyčlenenými finančnými prostriedkami,  
ponukou kníh a iných informačných zdrojov na slovenskom a zahraničnom knižnom 
trhu. Pri kúpe kníh sa zohľadňuje nielen profilácia, ale i stav titulov vo fonde,  
aktualizujú sa vydania monografickej aj referenčnej  literatúry, snaha je akceptovať a 
realizovať návrhy a požiadavky čitateľov, čo niekedy nie je možné, pretože sa často 
vyšpecifikuje širší okruh čitateľov orientovaný na jednu špecifickú tému.    

Pri nákupe literatúry zo zahraničných vydavateľstiev sa robia výbery zo širokej 
ponuky zahraničných vydavateľstiev a dbá sa o vyváženosť doplňovania prírodoved-
ných a humanitných odborov ako aj monografických a encyklopedických publikácií.  

Knižnica získava množstvo zaujímavých a hodnotných zahraničných titulov či už 
formou kúpy alebo darom od zahraničného partnera, čo v značnej miere obohacuje 
rozmanitosť, špecializáciu  a úroveň fondu. Výber doplnených knižničných jednotiek 
svojím obsahom a kvalitou sa nielen približuje, ale sa aj vyrovná vyspelým 
európskym knižniciam. Nemožno, ale porovnávať množstvo doplnených titulov a 
vynaložených finančných prostriedkov, ktoré by pri ich väčšom množstve prispeli 
k európskym štandardom doplňovania fondov. 
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1.6. Rozvíjanie  spolupráce so slovenskými a zahraničnými knižnicami v intenciách 
štátnej kultúrnej politiky SR. 
Priebežne sa pokračuje v spolupráci s knižnicami a kultúrnymi inštitúciami v zahra-
ničí a uskutočňuje sa výmena dokumentov pri zachovaní reciprocity a najmä 
dodržiavaní stanovenej profilácie knižničného fondu.  V poslednom období  knižnica 
aktívne spolupracuje  so 119 výmennými knižnicami v zahraničí a v zmysle vyhlášky 
so všetkými slovenskými knižnicami, ktoré  pri vyraďovaní dokumentov z ich fondov 
zasielajú zoznamy a z nich sa robí výber pre zabezpečenie doplňovania, najmä 
slovacikálneho fondu UKB.  
 
1.7. Zabezpečenie ďalšieho rozvoja kooperatívnej katalogizácie v súbornom kata-
lógu. 

Po vzájomných konzultáciách s knižnicami SR experimentálne sa začali na koope-
ratívnej katalogizácii podieľať 2 knižnice: Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity, 
Knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove. 

Osobitný režim vzájomnej spolupráce pri katalogizácii a aktualizácii dát v súbornom 
katalógu periodík bol dohodnutý so Slovenskou lesníckou a drevárskou knižnicou TU 
Zvolen. 
 
1.8. Realizácia a rozvoj zahraničných kultúrnych stykov so zahraničnými knižnicami 
v rámci medzinárodných profesionálnych združení, medzinárodných kultúrnych do-
hôd, regionálnych iniciatív a bilaterálnych dohôd.        

UKB pokračuje v spolupráci v rámci bilaterálnych zmlúv s vyspelými partnerskými 
inštitúciami v susedných štátoch, štátoch EÚ a v rámci celého sveta.  
 
1.9. Aktívna spolupráca na programoch EÚ, projekte Michael Plus a na realizácii 
národného portálu digitalizácie zbierok z oblasti kultúrneho dedičstva. 

UKB pokračuje v aktívnej spolupráci na programoch EÚ. 
 
1.10. Zabezpečenie  kontinuálnej revízie fondu v zmysle zákona.     

Odbor knižničných fondov pravidelne uskutočňuje  priebežné revízie svojich fondov 
v zmysle zákona. V rámci priebežnej revízie fondov bolo zrevidovaných 145 434 k. j.  
 
1.11. Vytvorenie a realizácia projektov, podujatí a aktivít zameraných na podporu a 
propagáciu medzinárodných dní, rokov a dekád vyhlásených UNESCO a OSN, ako 
aj významných slovenských a svetových osobností zapísaných do kalendára výročí 
UNESCO. 

Konkrétne podujatia a aktivity Informačného a dokumentačného strediska UNESCO 
v rámci plnenia tejto úlohy sú uvedené v kap. 4.4. Činnosti organizácie/produkty  
a ich náklady v podkapitole Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO. 
         
1.12. Usporiadanie výročnej konferencie Pridružených škôl UNESCO v SR s dôra-
zom na poskytnutie najnovších informácií o programoch a projektoch UNESCO vo 
svete aj v SR, o budovaní dôležitých zoznamov UNESCO z oblasti svetového kultúr-
neho, prírodného, dokumentárneho aj nehmotného dedičstva. 

Výročná  konferencia  Pridružených  škôl  UNESCO  v SR  sa  uskutočnila v dňoch 
7. – 8.12.2009 v UKB. Konferencie sa zúčastnilo 21 predstaviteľov zo 17 ASP škôl 
v SR. 
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Podrobnejšie informácie sú uvedené v  kap. 4.4. Činnosti organizácie/produkty a ich 
náklady v podkapitole Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO. 
 
1.13. Zabezpečenie sanačných a rekonštrukčných prác na severozápadnom múre 
objektu Michalská 1. 

V júli 2009 sa uskutočnilo odstránenie havarijného stavu severozápadnej steny 
objektu Michalská 1, kde padajúcou zvetranou omietkou boli ohrozovaní chodci 
a zároveň bol znehodnocovaný majetok knižnice. 
 
1.14. Vytvorenie a realizácia projektov, podujatí a aktivít zameraných na podporu a 
online prístupu používateľov UKB k elektronickým licencovaným informačným 
zdrojom, mimo priestorov knižnice. 

UKB ponúkala v roku 2009 vzdialený prístup k svojim licencovaným online 
databázam, medzi ktoré patria všeobecne známe EBSCO; SpringerLink; Web of 
Knowldedge; ProQuest Central ale aj menej rozšírené alebo na Slovensku jedinečné 
databázy: Ulrichsweb.com; Library Press Display; Manuscriptorium; C.E.E.O.L.; 
Nationalsozialismus, Holokaust, Widerstand und Exil 1933-1945 (prvý titul z kolekcie 
„Deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert Online“), Tagesrapporte der Gestapo-
leitstelle Wien 1938 – 1945 (druhý titul z kolekcie „Deutsche Geschichte im 20. 
Jahrhundert Online“). 
 

1.15. Realizácia projektu Digitálny systém rezortu kultúry. 

UKB v rámci spolupráce na realizácii pilotného projektu ministerstva kultúry DISK 
a projektu ORES poskytla svoje priestory  na umiestnenie hardvéru potrebného na 
prevádzku systémov. Priestory bolo potrebné zrekonštruovať a prispôsobiť novým 
náročným úlohám. 

 

Ďalšie významné aktivity:  

K najvýznamnejším aktivitám UKB patrila organizácia 33. medzinárodnej 
konferencie ELAG (Europen Library Automation Group), ktorá sa konala 22. – 24. 
mája 2009. Konferencia bola zameraná na knižnice a informačné technológie 
používané v rámci knižníc. Cieľom konferencie bolo oboznámenie sa s najnovšími 
trendmi v digitalizovaní knižničných a pamäťových dokumentov, inovačných 
softvérov, výmena skúseností v rámci používania knižničných informačných 
systémov ako aj nové trendy a prístupy k tvorbe modernej knižnice.  

6. – 7. augusta 2009 sa konala medzinárodná konferencia Digitálne zbierky prame-
ňov: vyhotovenie, archivácia – prezentácia – využitie.  

28. septembra 2009 sa uskutočnila na pôde UKB konferencia pod názvom „Slo-
venské bezpečnostné fórum 2009“, ktoré sa zúčastnilo  189 významných osobností.  
Podujatie zorganizovalo Ministerstvo zahraničných vecí SR v spolupráci 
s Depozitnou knižnicou NATO-UKB a Euroatlantickým centrom, s finančnou 
podporou  Sekcie verejnej diplomacie NATO v Bruseli.  

Vedenie UKB venovalo pozornosť plneniu vládnych programov. Vypracované boli: 

� vyhodnotenie Národného programu ochrany starších ľudí za roky 2007 –    
  2008,  

� vyhodnotenie Stratégie prevencie kriminality za rok 2008 a plán aktivít  
  a priorít do roku 2010, 
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� vyhodnotenie Koncepcie rovnosti príležitosti žien a mužov za rok 2008, 

� vyhodnotenie Koncepcie boja proti extrémizmu,  

� návrhy na doplnenie konceptu Národného programu vzdelávania   
  zamestnancov, 

� vyhodnotenie plnenia Akčného plánu realizácie Národnej  protidrogovej   
  stratégie za rok 2009 a návrh aktivít na roky 2010 – 2012,   

� návrh aktivít pre Rok kresťanskej kultúry v roku 2010, 

� informácia o aktivitách boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu za rok  
  2009 a návrh aktivít na rok 2010, 

� vyhodnotenie Akčného plánu politiky mládeže za rok 2008 – 2009 a aktivity   
  na roky 2010 – 2013, 

� vyhodnotenie Akčného plánu pre deti za rok 2009 a aktivity na roky 2010 –  
  2012.  

 

18. 5. 2009 sa uskutočnil verejný odpočet plnenia hlavných úloh Univerzitnej knižnice 
v Bratislave za účasti zástupcov MK SR. 

Univerzitná knižnica v Bratislave sa aj tento rok, ktorý je rokom 90. výročia vzniku 
knižnice, zapojila do 10. ročníka tradičného celoslovenského podujatia – Týždňa 
slovenských knižníc s mottom "Knižnice pre všetkých" vyhláseného Slovenskou 
asociáciou knižníc. Od 23. 3. 2009 – 29. 3. 2009 organizovali zamestnanci knižnice 
pre širokú verejnosť množstvo zaujímavých podujatí.  

Stanovené ciele na rok 2009 boli v podstate splnené, čomu nasvedčujú kvalitatívne 
a kvantitatívne výkonové ukazovatele. 
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Vybrané výkonové ukazovatele za rok  2009  
 

Stav knižničného fondu k 31.12.2009                                  2 554 949 

Prírastok knižničného fondu spolu                                                                  35 036 

      z toho 

   Knihy                                                      21 516 

   Periodiká                                          9 432                   

   Dizertácie                                                  0      

 Zvukové dokumenty                                                        984        

 Hudobniny                                                271      

 Audiovizuálne dokumenty                                                                     379                           

 Mikrografické dokumenty                                                97 

 Elektronické dokumenty                                                                       927   

 Špeciálne dokumenty                                                      1 430        

Úbytky knižničného fondu                                                       263 

Počet dochádzajúcich titulov periodík                                                                                                    3 099 

Počet dochádzajúcich exemplárov periodík                                                  5 203 

Zaregistrovaní čitatelia                                                   25 191 

         Aktívni čitatelia                                                                                                                                     15 140 

Počet  návštevníkov spolu                                                             235 421  

               z toho 

               návštevníci kultúrno-vzdelávacích podujatí                                                                                   40 342 

   Kultúrno-vzdelávacie podujatia                                                    13 013                     

          z toho 

             Informačná výchova                                                                                                                         12 559 

             počet exkurzií                                                                                                                                        187 

       Poskytnuté bibliografické a faktografické informácie                                                       22 286       

         Výpožičky spolu (bez výpožičiek MVS)                                          908 451                            

Absenčné výpožičky                                                 167 392            

        Prezenčné výpožičky                                                                      741 059   

         Výpožičky MVS celkom                                               7 092                 

         Edičná činnosť                                                                  11        

Počet počítačov pre používateľov                                                    80 

   - z toho napojených na internet                                                    80            

Počet študijných miest                                                     473   

             Priemerný prepočítaný stav zamestnancov                                                                                     238,53                                                                   

Virtuálne návštevy                                            923 201         

Vstupy cez turnikety                                                                                                                       189 629 
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8.8.   HODNOTENIE A ANALÝZA DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV 
 

Univerzitná knižnica v Bratislave patrí k popredným  vedeckými, informačným, 
kultúrnym a vzdelávacím inštitúciám na Slovensku, ktorá  v zmysle svojho poslania 
podporuje vedu, školstvo, kultúru a knihovníctvo. Je rozpočtovou organizáciou, 
a preto jej činnosť bola financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu. 

V roku 2009 si pripomenula knižnica 90. výročie svojho vzniku. Rok osláv  
priniesol veľké množstvo zaujímavých a príťažlivých odborných knihovníckych semi-
nárov, pokračovali všetky vzdelávacie, umelecko – spoločenské programové cykly a 
ponuka podujatí bola rozšírená o niekoľko ďalších zaujímavých projektov. UKB 
rozšírila spoluprácu s kultúrnymi inštitúciami, s mimovládnymi organizáciami  
a printovými a elektronickými médiami. Počas celého roka prebiehali 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 občians-
kym združením Spoločnosť priateľov UKB.   

Činnosť knižnice bola orientovaná na zabezpečenie plynulého chodu knižnice, 
optimalizáciu používaných knižnično-informačných a s nimi súvisiacich systémov, 
s cieľom ponúknuť verejnosti kvalitnejšie a komplexnejšie služby.  

Počas 90  rokov svojho fungovania si vybudovala knižnica  rozsiahle knižničné 
fondy, prezentovala sa veľkým množstvom odborných aktivít, poskytovala neoce-
niteľné informácie svojim používateľom, tradičné služby (absenčné a prezenčné 
služby, služby pre individuálnych čitateľov, pre slovenské a zahraničné knižnice, 
referenčné služby, informačné služby, MVS a MMVS) ako aj e-služby (EoD – e-kniha 
na objednávku, Scan&Go – samoobslužné skenovanie, ESO – expresné skenovanie, 
Spýtajte sa knižnice, pripojenie k bezdrôtovej sieti Wifi, predregistrácia) a plnila úlohy 
celoslovenského a medzinárodného charakteru. V roku 2009  sa naďalej pokračovalo 
v racionalizácii pracovných postupov a skvalitňovaní knižničných služieb.  

Strategické zámery knižnice akcentujú aj zvýšenie používateľské komfortu 
knižnično-informačných služieb. Jedným z realizačných konceptov je poskytnúť 
používateľom rýchle a bezbariérové vstupy do sekundárnych lokálnych informačných 
prameňov. Za ostatné tri roky sa plne osvedčilo poskytovanie digitalizovaných 
katalógov knižnice. Postupne sa v elektronickej podobe sprístupnil generálny menný 
katalóg a po roku aj katalóg periodík. Ukázalo sa, že takáto forma poskytnutia 
možnosti komunikácie s knižničnými službami je výrazne cenená používateľmi, ktorí 
katalógy môžu permanentne využívať a súčasne si môžu z externého prostredia 
zadať požiadavku na prípravu dokumentov na všetky typy výpožičiek. 

Univerzitná knižnica v Bratislave vytvorením digitalizovanej verzie vecného 
spracovania dokumentov v predmetových katalógov sa stáva priekopníkom poskyto-
vania komplexu bibliografických informácií na úrovni nových možností informačných 
technológií. Projekt bol ukončený 29. decembra 2009. Celkovo bolo naskenovaných 
339 400 katalogizačných lístkov. 

Plnili sa úlohy v oblasti získavania, spracovávania, ochrany, sprístupňovania 
a uchovávania všetkých druhov dokumentov.   

Rozsahom  svojich  fondov  patrí  UKB  k  najväčším  knižniciam  v  SR.   
K 31. 12. 2009 bolo vo fonde knižnice 2 554 949 k. j. 
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 Spracovanie prírastku všetkých druhov dokumentov sa realizuje automa-
tizovane, v knižnično-informačnom systéme VIRTUA vo formáte MARC21. 

Napriek úsiliu zainteresovaných zamestnancov UKB prevádzka knižnično-
informačného systému ani v roku 2009 nebola bez problémov. Sťažností boli najmä 
na dlhé odozvy systému a na odstávky systému z dôvodu rekonštrukčných prác na 
FCHPT STU, kde sú umiestnené servery.  

UKB bola prvou knižnicou, ktorá začala používať na identifikáciu svojich pou-
žívateľov čipové karty. Každý používateľ, vrátane zamestnanca UKB, ktorý chce 
využívať služby knižnice, musí byť identifikovateľný. Veľkými zmenami prešli e-
služby. Najviac využívané sú elektronický katalóg knižnice, požičiavanie formou 
elektronickej žiadanky, predlžovanie výpožičiek,  rezervácia a vrátenie,  skenovanie 
článkov a kníh, ktoré sa posielajú e-mailom, služby EOD, elektronické referenčné 
služby, komunikácia e- mailom a pod.  

V roku 2009 sa systém rozšíril o autentifikáciu prístupu k multifunkčným 
sieťovým zariadeniam – kopírky, tlačiarne, skenery, autentifikáciu prístupov na inter-
net v študovni elektronických dokumentov, autentifikáciu prístupov z UKB a vzdia-
lených prístupov do licencovaných databáz a Metalibu a autentifikáciu zamestnancov  
k interným stránkam webového portálu UKB. 

Prezentácia poskytovaných elektronických služieb a informácií o činnosti kniž-
nice na webových stránkach /www.ulib.sk/ prešli v roku 2009 rozsiahlymi zmenami.  
Zmena priniesla nielen nový dizajn stránky, ale hlavne splnenie všetkých  predpí-
saných štandardov pre tvorbu a využívanie webových stránok podľa príslušných 
predpisov. 

Pre Univerzitnú knižnicu v Bratislave, ako správcu súborného katalógu perio-
dík, bude i naďalej rozhodujúca dobrá kooperácia s knižnicami a prispôsobenie sa 
niektorým ich požiadavkám. Do radu úloh patrí aj ďalší rozvoj kooperatívnej 
katalogizácie. 

V bibliografickej a výskumnej činnosti sa pozornosť venovala okrem plnenia 
programov z dejín knižnej kultúry aj budovaniu a sprístupňovaniu vlastných databáz 
prostredníctvom webovej stránky knižnice. 

 Úspešne sa plnili úlohy v oblasti reštaurovania a konzervovania a pokračo-
vala spolupráca s partnerskými organizáciami na výskumných úlohách zameraných 
na túto problematiku.  

V apríli 2009 sa na základe rozhodnutia MK SR pristúpilo k outsourcingu 
základných  reprografických  služieb  cez  fy. EuroDeal. Súčasťou služby je prenájom 
8 kopíriek a pomocnej technológie (server) IBM leasing. V minulom roku sa 
vyhotovilo  pre čitateľov cca o 30% menej kópii ako v roku 2008. Na tento stav  
vplýva zvýšenie ceny za 1 kópiu,  používanie samoobslužného skenera a možnosť 
robiť si kópie z dokumentov UKB vlastnými prístrojmi.  

V rámci vydavateľskej činnosti v minulom roku knižnica vydala 11 titulov. 
Zamestnanci prezentovali výsledky svojej práce príspevkami na celoslovenských 
a zahraničných odborných podujatiach a publikovaním v odborných knihovníckych 
časopisoch.  

V rámci podporovania ďalšieho vzdelávania sa zamestnanci knižnice zú-
častňovali rôznych kurzov a školení. 

Domáca a medzinárodná spolupráca bola a je neodmysliteľnou súčasťou 
poslania UKB počas celej 90-ročnej histórie jej existencie. Významnou oblasťou 
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medzinárodných aktivít je aktívna účasť na riešení medzinárodných projektov, 
osobitne v rámci európskych a regionálnych rozvojových programov.  

V UKB sa vytvorili podmienky na realizáciu digitalizačných projektov a predo-
všetkým na rozvoj digitalizačných služieb, ktoré sú v súčasnosti jednou z priorít 
informatizácie spoločnosti.   

V roku 2009 UKB ako prvá knižnica pre svojich čitateľov sprevádzkovala 
vzdialený prístup do systému digitálnej knižnice  Kramérius. 

S postupným vývojom a rozšírením informačných technológií a internetu 
zaznamenávame aj zvýšený dopyt po digitalizácii a prístupe k digitálnym objektom. 
Taktiež je možné pozorovať zvýšenie nárokov na kvalitu dokumentov, rýchlosť 
vyhotovenia, jednoduchosť samoobslužného skenovania a zabezpečenia prístupu do 
digitálnych zbierok.  

Knižnica aktívne spolupracuje s knižnicami v SR. V rámci zahraničných 
vzťahov sú najrozvinutejšie kooperačné vzťahy s českými knižnicami, ale aj ďalšími 
knižnicami po celom svete. 

Veľmi kladne treba hodnotiť výsledky medzinárodnej spolupráce, na základe 
ktorej fungujú v knižnici zahraničné centrá. Spolupráca so zahraničnými zastu-
piteľstvami tak prostredníctvom nových knižničných a informačných prameňov a po-
dujatí otvára pre návštevníkov knižnice možnosť spoznávať život a kultúru krajín 
celého sveta. Bohatú činnosť vyvíjali INFO USA, Rakúska knižnica, Centrum ruských 
ruských štúdií a Britské centrum. Kultúra a umenie iných národov bola prezentovaná 
organizovaním prednášok, besied, výstav a výstavok.  

 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 pokračovala v prehlbovaní integrácie do knižnič-
ných a informačných systémov NATO. 

UKB má zastúpenie v IFLA – International Federation of Library Associations 
and Institutions, v ISSN – International Standard Serial Numbering – Consortion of 
European Research Libraries a IAML – International Association of Music Libraries. 
Knižnica úzko spolupracuje s odbornými knihovníckymi združeniami ako Spolkom 
slovenských knihovníkov a Slovenskou asociáciou knižníc. 

Knižnica spolupracovala s občianskym združením – Spoločnosťou priateľov 
UKB pri organizovaní niektorých spoločensko-kultúrnych podujatí a exkurziách pre 
verejnosť.           

Splnené boli všetky zákonom stanovené úlohy v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a v oblasti ochrany pre požiarom.   

UKB sa aj v roku 2009 podieľala a bude naďalej aktívne podieľať na úlohách 
vyplývajúcich zo Stratégie slovenského knihovníctva. 

Činnosť Multifunkčného kultúrneho centra príťažlivým spôsobom umocňuje, 
rozširuje a dotvára dominantnú činnosť Univerzitnej knižnice v Bratislave. Predsta-
vuje ju ako originálny priestor na konfrontáciu názorov, diskusiu o pálčivých otázkach 
minulosti, súčasnosti a budúcnosti, ale aj priestor ponúkajúci inšpiratívne stretnutia 
s najrozličnejšími podobami umenia, histórie a kultúry vôbec. Ako prestížne centrum 
vzdelanosti a umenia, láka návštevníkov modernou a komplexnou kultúrnou ponukou 



168 
 

v širokom zmysle slova, profesionálnym odborným servisom, príťažlivým prostredím 
a neopakovateľnou atmosférou podujatí.  

Okrem množstva kultúrnych a spoločenských akcií a výstav, ktoré sa stretli 
s priaznivým ohlasom verejnosti, knižnicu v roku 2009 navštívili aj viaceré významné 
osobnosti politického a verejného života, ktoré si so záujmom prezreli ukážky 
z najvzácnejších zbierok knižnice. 

V roku 2009 sa Univerzitná knižnica v Bratislave tešila veľkému záujmu zo 
strany domácich a zahraničných návštev. Uvedieme niekoľko významných návštev: 

-   29. januára 2009 – dámy zo zahraničných zastupiteľských úradov, 

-   3. februára 2009 – Makram Queisi, jordánsky veľvyslanec na Slovensku, 

-   12. februára 2009 – členovia medzinárodnej knihovníckej federácie IFLA, 

-   20. februára 2009 – Abdulhafid Mahmud Alzletni, minister plánovania 
a vládna  delegácia Lýbie,  

-   26. marca 2009 – Safwan Ghanem, veľvyslanec Sýrskej arabskej republiky    
-   na Slovensku, 

-   27. marca 2009 – exkurzia študentov Univerzity Johannessa Gutenberga v    
Mainzi pod vedením prof. Elmara Mittlera, 

-   30. apríla 2009 – Basharal–Assad, prezident Sýrskej arabskej republiky s   
manželkou Asmou al – Assad, 

-   17. júna 2009 – Dr. Abdul Waheed Khan, zástupca generálneho riaditeľa    
UNESCO pre komunikáciu a informácie, 

-   3. augusta 2009 – Ali Lourghassab Amiri, Aydin Raka – Iran Embassy in   
Vienna, 

-   14.augusta 2009 – Peter Zsoldos – Embassy of the SR – Cairo, Egypt, 
2. novembra 2009 – Abdullah Gül, prezident Tureckej republiky s manžel-
kou Hayrünnisou Gül.   

Záverom možno konštatovať, že Univerzitná knižnica v Bratislave splnila 
všetky svoje stanovené úlohy a naďalej chce zefektívňovať, rozvíjať, skvalitňovať a 
rozširovať svoje služby a činnosti, venovať viac pozornosti ochrane fondov 
a podporovať ďalšie vzdelávanie svojich zamestnancov. 
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9.9.  HLAVNÉ SKUPINY POUŽÍVATE ĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE 
 

V roku 2009 mala knižnica 25 191 registrovaných čitateľov, knižnicu navští-
vilo 235 421 návštevníkov. Počet virtuálnych návštev bol 923 201.  

Služby a výstupy UKB využíva vedecká, pedagogická, študentská, odborná 
a laická  verejnosť ako aj široký okruh používateľov všetkých typov a sietí knižníc. 
Úlohou UKB je nielen získavať ďalších čitateľov a používateľov knižnice, ale aj 
sledovať ako používatelia  služby využívajú a  ako ponúkané služby hodnotia, čo si 
myslia o ich kvalite a čo si myslia o UKB a jej zamestnancoch. Preto bolo prvoradým 
záujmom knižnice a jej prioritnou úlohou v roku 2009, v roku výročia založenia 
knižnice, zistiť očakávania, potreby a želania čitateľov a používateľov knižnice.  
Poslednou akciou pri príležitosti založenia knižnice bol štart rozsiahleho prieskumu 
spokojnosti čitateľov UKB so službami knižnice.  

Dotazník prieskumu obsahoval 20 otázok. Okrem otázok informatívneho 
charakteru ako je pohlavie, vek, vzdelanie, ekonomická aktivita respondenta,  
frekvencia návštevnosti knižnice a webových stránok hodnotili respondenti 
prieskumu  služby knižnice z rôznych hľadísk.  Súčasne respondenti mali možnosť 
nehodnotiť alebo  nevyjadriť sa k všetkým otázkam.  K jednotlivým otázkam mohli 
pripojiť svoje názory, námety, pripomienky, sťažnosti alebo pochvaly. Túto možnosť 
aj veľká časť respondentov využila.  

Výsledky prieskumu sú dobrým nástrojom na vzájomnú komunikáciu knižnice 
s verejnosťou. UKB získala informácie o potrebách, požiadavkách a želaniach svo-
jich čitateľov a používateľov knižnice. Výsledky prieskumu a následne analytická 
správa budú základom a podkladom pre ďalšie rozhodovanie manažmentu knižnice 

Najpočetnejšiu a najaktívnejšiu skupinu používateľov, čo potvrdil aj prieskum,  
tvoria študenti univerzít a vysokých škôl. Ďalej je to čoraz väčšia skupina 
stredoškolských študentov a potom pedagogickí a výskumní pracovníci, odborná 
knihovnícka verejnosť a bádatelia, najmä z oblasti spoločenských a prírodných vied.   

Najintenzívnejšiu spoluprácu má knižnica s vysokými a strednými školami. 
Prostredníctvom informatickej výchovy, exkurzií a úvodných prednášok  vychováva 
budúcich používateľov knižnično-informačných služieb UKB. Novým čitateľom sa 
venuje mimoriadna pozornosť formou vstupných prednášok, na ktorých získavajú 
prehľad o službách knižnice a lokácii pracovísk.  

V rámci Týždňa slovenských knižníc ponúkla UKB čitateľom a návštevníkom 
široké spektrum zaujímavých výchovno-vzdelávacích a kultúrnych podujatí. Na baro-
kovom nádvorí mohli čitatelia vidieť výstavu Slovensko bratří Čapků, ktorá sa stretla 
so zaslúženým záujmom čitateľov a návštevníkov knižnice. Verejnosti sa prezento-
vali plnotextové a bibliografické databázy pod názvom Databázy zďaleka a zblízka. 
Počas Týždňa sa predstavil verejnosti nový webový portál knižnice, vrátane  inter-
ných stránok pre zamestnancov knižnice, ktorý vychádza z nových požiadaviek na 
webové stránky, uskutočnil sa aj koncert žiakov základnej umeleckej školy na 
Hálkovej ulici, projekcia filmov o trvalo udržateľnom živote, ďalšia časť cyklu Salón 
u Liszta a ďalšie podujatia.  

Počas Týždňa boli čitateľom anulované poplatky za prekročenie výpožičnej 
lehoty. Možnosť vrátenia kníh po lehote bez sankčných poplatkov využilo 394 
čitateľov.  
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Významnými podujatiami počas roku 2009 boli popri akciách, usporiadaných 
pri príležitosti Týždňa slovenských knižníc a podujatí pri príležitosti 90. výročia vzniku 
UKB, okrem už uvedených, prednáška spojená s prezentáciou online databáz 
Výročné školské správy, výstava Život a dielo generála Milana Rastislava Štefánika, 
ďalší ročník bratislavských bibliografických dní,  expozícia 14. ročníka medzinárodnej 
výstavy Socha a objekt, výstava Americké voľby, výstava Western Balkan Re 
organizovaná spolu s Rakúskym fórom na Slovensku, ako aj výstava reštaurované 
glóbusy z fondu Liceálnej knižnice pod názvom Shaera Terrestris, schaera callestis.  

Knižnica poskytla v roku 2009 – 908 451 výpožičiek, z toho bolo 167 392 
absenčných a 741 059 prezenčných. Prostredníctvom medziknižničnej a medziná-
rodnej výpožičnej služby sa celkovo poskytlo 7 092 výpožičiek.  

UKB má nezastupiteľné miesto vo výchovnom a vzdelávacom systéme SR 
ako  poskytovateľ spoľahlivých zdrojov informácií, či už ide o primárne dokumenty 
alebo metadáta o týchto dokumentoch. Knižnica poskytovala aj v roku 2009 celú 
škálu služieb, od výpožičných, cez referenčné, poradenské služby, informačné až po 
reprografické služby, a to nielen z vlastných fondov čitateľom, ktorí knižnicu navští-
via, 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 aj minulom roku skvalitňovať klientsky prístup 
a individuálne služby konkrétnemu používateľovi.  UKB napriek svojmu špecifickému 
postaveniu systematicky prispôsobuje svoje služby modelu knižnice 2.0, vrátane 
RSS kanálu a registrácie knižnice na Facebook-u. 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 elektronicky, koncom roka 2009 bola vytvorená digitalizovaná verzia 
vecného spracovania dokumentov v predmetových katalógoch, vyšší komfort elektro-
nických služieb, ktorý umožňuje implementovaný metavyhľadávač MetaLib a link 
server  SFX, nadstavbové nástroje, ktoré umožňujú integrovať lokálne i vzdialené 
informačné pramene poskytované knižnicou. 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 a WIFI patria k službám, ktoré respondenti 
čitateľského prieskumu spokojnosti so službami UKB vysoko hodnotia.   

Knižnica okrem svojich fondov a služieb ponúkala v roku 2009 príjemné 
a kultivované miesto, kde mohli čitatelia  zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Cieľom 
UKB je získať viacej používateľov a poskytnúť im ďalšie nové, lepšie a kvalitnejšie 
služby.  

 

Bratislava  19. 2. 2010 
 
 
podpis štatutárneho zástupcu 
 
 
pečiatka
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Príloha č. 1     
 

 
PREDNÁŠKOVÁ  ČINNOSŤ  PRACOVNÍKOV  UKB  

 
 
ANDROVIČ, A. 
Digitálne iniciatívy UKB (DIFMOE, Bratislava, 6. – 8. 7. 2009).  
 
Elektronické služby UKB (Národná konferencia o digitalizácii,  
Senec, 16. –17. 7. 2009).  
 
Na úvod seminára (seminár Moderné informačné služby, Bratislava, UKB, 15. 10. 
2009). 
 
ANDROVIČ, A. – SCHRASTETTER, J. – KOPP, F. –. – WERNECKE, U .  
Digitale Quellensammlungen. Erstellung – Archivierung – Präsentation – Nutzung. 
Das „Digitale Forum Mittel – und Osteuropa“ (DIFMOE) als Beispiel eines 
innovativen interdisziplinären und internationalen Projektes in öffentlich-privater 
Trägerschaft  (98. Deutscher Bibliothekartag, Erfurt, NSR, 2. – 5. 6. 2009).  
 
ANDROVIČ, A. – KATRINCOVÁ, B.   
Novinky medzinárodného systému ISSN (odborný seminár súborného katalógu 
periodík, Bratislava, UKB, 7. 10. 2009).  
 
BULKOVÁ, P.   
Anton Löwe a jeho pôsobenie na knižnom trhu (prednáška s prezentáciou  
pre študentov Trnavskej univerzity).  
 
BULKOVÁ, P.   – SVOBODOVÁ, B.  
Výročné správy škôl ako prameň výskumu dejín školstva (prednášky s prezentáciou 
pre študentov Trnavskej univerzity, 21. 4. 2009, 5. 5. 2009).  
 
Výskum dejín knižnej kultúry v kabinete retrospektívnej bibliografie UKB (seminár 
Výskum dejín knižnej kultúry v Univerzitnej knižnici v Bratislave pri príležitosti  
90. výročia UKB, Bratislava, UKB, 6. 10. 2009).  
 
PORIEZOVÁ, M. – BULKOVÁ, P.   
Dejiny knižnej kultúry na Slovensku v 18. storočí (prednáška s prezentáciou pre 
študentov 1. ročníka Katedry knižničnej a informačnej vedy, Bratislava, 
19. 11. 2009). 
 
ČMELKO, P.   
Z histórie súborného katalógu periodík (odborný seminár súborného katalógu 
periodík, Bratislava, UKB, 14. 10. 2009). 
 
DOLLEROVÁ, J.   
Oddelenie digitalizačných služieb: Služby, novinky, štatistika, produkty a iné  
(seminár Moderné informačné služby, Bratislava, UKB, 15. 10. 2009).  
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DRLIČKOVÁ, D.  
Situácia hudobného knihovníctva roku 2008 (29. odborný seminár hudobných 
knihovníkov, Trenčín, Verejná knižnica Michala Rešetku, 23. – 24. 9. 2009).  
 
DŽAVÍKOVÁ, M.   
Nový webový portál Univerzitnej knižnice v Bratislave (Týždeň slovenských knižníc, 
Bratislava, UKB, 25. 3. 2009).  
 
Identifikácia a autentifikácia používateľov a knižnično-informačné služby v UKB  
(seminár Moderné informačné služby, Bratislava, UKB, 15. 10. 2009).  
 
FIALA, T.   
Vyhodnotenie 4. ročníka súťaže o najlepšie webové sídlo slovenských knižníc 
(INFOS 2009, Stará Lesná – Vysoké Tatry, 27. – 30. 4. 2009).  
 
Digitalizácia v Univerzitnej knižnici v Bratislave (9. ročník seminára Prvej srbskej 
knižnej virtuálnej siete, Kovačica, Srbsko, 19. 4. 2009).  
 
Deutsch-ungarische und deutsch-südosteuropäische Bibliotheksbeziehungen (Pécs, 
Maďarsko, 7. 10. 2009).  
 
GÁBRIŠOVÁ, H.  
Hľadanie stratégie – medziknižničná výpožičná služba a medzinárodná 
medziknižničná výpožičná služba (rozšírenie a zlepšenie služieb pre používateľov) 
(seminár Moderné informačné služby, Bratislava, UKB, 15. 10. 2009).  
 
MVS a MMVS – hľadanie stratégie (CVTISR, Bratislava, 9. 11. 2009). 
  
GREŠKO, M. – KOVAČIČOVÁ, K.  
Elektronické informačné zdroje, služby – trendy a inovácie (INFOS 2009, Stará 
Lesná – Vysoké Tatry, 27.–30.4.2009).  
 
GYALOGOVÁ, V.   
Nové informačné služby v UKB (seminár Moderné informačné služby, Bratislava, 
UKB, 15. 10. 2009).  
 
KATRINCOVÁ, B.  – ANDROVIČ, A.  
Novinky medzinárodného systému ISSN (odborný seminár súborného katalógu 
periodík, Bratislava, UKB, 7. 10. 2009).  
 
KLEINOVÁ, D.   
Prieskum spokojnosti čitateľov so službami „Univerzitky“ (seminár Moderné 
informačné služby, Bratislava, UKB, 15. 10. 2009).  
 
Vzdialený prístup k elektronickým informačným zdrojom v Univerzitnej knižnici 
v Bratislave (10. zasadnutie Národnej komisie pre služby, Martin, SNK, 3. 6. 2009). 
 
KMEŤ, J.  
Metavyhľadávač a link server – METALIB a SFX (seminár Moderné informačné 
služby, Bratislava, UKB, 15. 10. 2009). 
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KOVAČIČOVÁ, K. – GREŠKO, M. 
Elektronické informačné zdroje, služby – trendy a inovácie (INFOS 2009, Stará 
Lesná – Vysoké Tatry, 27. – 30. 4. 2009).  
 
KURUCOVÁ, L.   
Research projects of retrospective bibliography in the University Library in Bratislava 
(ABDOS 2009, Martin, SNK, 18. 5. – 21. 5. 2009).  
 
Dejiny knižnej kultúry v 19. storočí (Katedra knižničnej  informačnej vedy, Bratislava, 
10. 12. 2009). 
 
MÉSZÁROSOVÁ, K.   
Arabské rukopisy a tlače vo fondoch Univerzitnej knižnice (prednáška a výstava pre 
vládnu delegáciu Lýbie, 20. 2. 2009, Bratislava, UKB).  
 
Kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí v Univerzitnej knižnici v Bratislave 
(prednáška a výstava pre profesorov a poslucháčov knihovedy z univerzity v Mainzi, 
27. 3. 2009, Bratislava, UKB).  
 
Bašagičova knižnica a rukopisy zo Sýrie vo fondoch UKB (prednáška a výstava  
pre prezidenta Sýrie a jeho sprievod, 30. 4. 2009, Bratislava, UKB).  
 
Venerare memoriam – kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí: katalógy, 
bibliografie, databázy (seminár k 90. výročiu Univerzitnej knižnice, Bratislava, UKB, 
6. 10. 2009).  
 
Bašagičova knižnica a dokumenty tureckej kultúry vo fondoch UKB (prednáška 
a výstava pre prezidenta a delegáciu z Turecka, Bratislava, UKB, 2. 11. 2009). 
 
OKOLIČÁNYOVÁ, V.   
Pilc, Gašpar: „Brevis narratio...“ krátke rozprávanie o spustošení miesta Dobšiná 
fiľakovskými Turkami 14. 10. 1584 (seminár Dejiny knižnej kultúry Novohradu, 
Lučenec 12. 10. 2009).  
 
PAPPOVÁ, Z.   
Význam vedeckej a spisovateľskej činnosti Augustína Kubinyiho (seminár Dejiny 
knižnej kultúry Novohradu, Lučenec, 12.  – 14. 10. 2009). 
 
PORIEZOVÁ, M. – BULKOVÁ, P.   
Dejiny knižnej kultúry na Slovensku v 18. storočí (prednáška s prezentáciou pre 
študentov 1. ročníka Katedry knižničnej a informačnej vedy, Bratislava,  
19. 11. 2009).   
 
SEDLÁČKOVÁ, L.  
Kontinuita a otvorenosť – Súborný katalóg periodík a Adresár knižníc (odborný 
seminár súborného katalógu periodík, Bratislava, UKB, 14. 10. 2009. 
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SLANČÍK, P.  
MICHAEL (Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe – viacjazyčný 
inventár európskeho kultúrneho dedičstva) (INFOS 2009, Stará Lesná – Vysoké 
Tatry, 27. – 30. 4. 2009).  
 
SVOBODOVÁ, B. – BULKOVÁ, P.   
Výročné správy škôl ako prameň výskumu dejín školstva (prednášky s prezentáciou 
pre študentov Trnavskej univerzity, 21. 4. 2009, 5. 5. 2009).  
 
Výskum dejín knižnej kultúry v kabinete retrospektívnej bibliografie (seminár Výskum 
dejín knižnej kultúry v Univerzitnej knižnici v Bratislave pri príležitosti 90. výročia 
UKB, Bratislava, UKB, 6. 10. 2009). 
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Príloha č. 2     
 
 

PUBLIKA ČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV UKB 
 
 
ANDROVIČ, A.  
Nadstavba e-knižnice – rozšírené informačné služby riadené technológiou 
a ekonomikou. 9. medzinárodná konferencia 3. – 5. február 2009 (Bielefeld, NSR).  
It lib, roč. 13, 2009, č.1, s. 38 – 41.  
 
Svetová digitálna knižnica & UKB.  
Bulletin UKB, roč. 11, 2009, č. 1, s. 5 – 9.  
 
Digitálne iniciatívy Univerzitnej knižnice v Bratislave – DIFMOE.  
It lib, roč. 13, 2009, č. 3, s. 45 – 47.  
 
Platný hráč globálneho tímu.  
In: Univerzitná knižnica v Bratislave 1919 – 2009. Zostavil Tibor Trgiňa. Bratislava, 
UKB 2009, s. 12 – 17.  
 
Na čele inovačného frontu.  
In: Univerzitná knižnica v Bratislave 1919 – 2009. Zostavil Tibor Trgiňa. Bratislava, 
UKB 2009, s. 18 – 24.  
 
Univerzitná knižnica v Bratislave - 90 rokov inovácií It lib, roč.13, 2009, č. 4,  
s. 21 – 23.  
 
ANDROVIČ, A. – FIALA, T.   
eBooks on Demand – A European Library Network.  
Bulletin UKB, roč. 11, 2009, č. 1, s. 39 – 46.  
 
ANDROVIČ, A. – KATRINCOVÁ, B.   
Výročná konferencia ISSN 2009.  
It lib, roč.13, 2009, č. 4.  
 
BABALA, J.   
Rakúska knižnica v Univerzitnej knižnici v Bratislave.  
Bulletin SAK, roč. 17, 2009, č. 3, 45 – 46.  
 
BARTKOVÁ, A.   
ELAG – European Library Automation Group – Bratislava. 33.ročník medzinárodnej 
konferencie 22. 4. – 24. 4. 2009.  
Bulletin UKB, roč. 11, 2009, č. 1, s. 26.  
 
BULKOVÁ, P.   
Antonius Loewe : Bibliopola Posoniensis.  
In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2009. Zostavila Miriam Poriezová. Bratislava, 
UKB 2009, s. 132 – 150. 
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Buchwesen in Wien 1750–1850 : Kommentiertes Verzeichnis der Buchdrucker, 
Buchhändler und Verleger . In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2009. Zostavila 
Miriam Poriezová. Bratislava, UKB 2009, s. 199 – 200. (Recenzia) 
 
Dejiny knižnej kultúry Novohradu.  
Bulletin UKB, roč. 11, 2009, č. 2, s. 62 - 64.  
 
BULKOVÁ, P. – KURUCOVÁ, L.   
Research projects of of retrospective bibliography in the University Library in 
Bratislava. In: ABDOS 2009 (v tlači).  
 
BULKOVÁ, P.   – PORIEZOVÁ, M.   
Dejiny knižnej kultúry: dimenzie, vzťahy a štruktúry pojmu. In: Kniha 2010. Martin, 
SNK (v tlači).   
 
DOLLEROVÁ, J.  
Analýza preferencií čitateľov využívajúcich operatívne digitalizačné služby UKB.  
Bulletin UKB, roč. 11, 2009, č. 1, s. 12 – 16.  
 
DRLIČKOVÁ, D.   
Úvod.  
In: Hudobné dedičstvo vo fondoch knižníc a múzeí. Zostavila Dana Drličková. 
Bratislava, UKB 2009, s. 4 – 6.  
 
Úvod  
In: Kalendár výročí 2010. Zostavila Dana Drličková. Bratislava, UKB 2009, s. 3 – 4.  
 
FIALA, T.   
Tam kde sa zachraňujú unikáty… alebo čo sa deje na digitalizácii v Univerzitnej 
knižnici v Bratislave.  
Bulletin SAK, roč.17, 2009, č. 1, s. 15 – 17. 
  
Vyhodnotenie 4. ročníka súťaže o najlepšie webové sídlo slovenských knižníc.  
In: INFOS 2009. 35. medzinárodné informatické sympózium o postavení a úlohách 
pamäťových inštitúcií v oblasti rozvoja kultúry, vedy, techniky a vzdelávania.  
27. – 30. apríl 2009. Stará Lesná  – Vysoké Tatry.  
 
Tam kde sa zachraňujú unikáty...alebo čo sa deje v digitalizácii v Univerzitnej knižnici 
v Bratislave.  
Bulletin UKB, roč. 11, 2009, č. 1, s. 9 – 12.  
 
Čo nové vo svete alebo krátke správy z vybraných podujatí…  
Bulletin UKB, roč. 11, 2009, č. 1, s. 70 – 72.  
 
Bodka za súťažou TOPWebLib 2008.  
It lib, roč. 13, 2009, č. 2, s. 30 – 31.  
 
Digitalizácia knižničných materiálov v Európe. 2.ročník workshopu LIBER-EBLIDA 
It lib, roč.13, 2009, č. 4, s. 71 – 75. 
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ANDROVIČ, A. – FIALA, T.   
eBooks on Demand – A European Library Network.  
Bulletin UKB, roč. 11, 2009, č. 1, s. 39 – 46.  
 
FIALA, T.  – VÉGH, N. 
Redakčné systémy v knižniciach.  
Martin, SNK 2009. 63 s.  
 
GABOVIČOVÁ, K.   
Spustili sme portál Kultúrny profil Slovenska.  
It lib, roč. 13, 2009, č. 2, s. 33.  
  
GREŠKO, M. – KOVAČIČOVÁ, K.  
Elektronické informačné zdroje, služby – trendy a inovácie.  
In: INFOS 2009. 35. medzinárodné informatické sympózium o postavení a úlohách 
pamäťových inštitúcií v oblasti rozvoja kultúry, vedy, techniky a vzdelávania.  
27. – 30. apríl 2009. Stará Lesná – Vysoké Tatry.  
 
HANUSOVÁ, E.   
Konzervovanie a reštaurovanie starých tlačí v Univerzitnej knižnici v Bratislave.  
Bulletin SAK, roč. 17, 2009, č. 3, s. 8 – 13.  
 
HANUSOVÁ, E. – HANUS, J. – MAKOVÁ, A. – ČEPPAN, M. – MINÁRIKOVÁ, J. – 
HAVLÍNOVÁ, B. 
Survey of historical manuscripts written by iron gall inks in the Slovak Republic . 
In: International Journal for the Preservation of Library and Archival Materials 2009, 
p.1 – 16.  
 
HANUSOVÁ, E.   – HANUS, J. – MINÁRIKOVÁ, J. – SZABÓOVÁ, Z. – KATU ŠČÁK, 
S.  – BUKOVSKÝ, V. – BAJZÍKOVÁ, M.   
Technical problems in preservation of archives from the 20th century.  
In: ATLANTI Vol.19 (2009) International Institute for Archival Science of Trieste and 
Maribor, University of Maribor, State Archive of Trieste, Trieste 2009,  
p. 57 – 65. 
 
HATALOVÁ, K.  
GET IN NET – Kultúrna rozmanitosť a medzikultúrny dialóg.  
Bulletin UKB, roč. 11, 2009, č. 1, s. 27 – 29.  
 
KATRINCOVÁ, B. – ANDROVI Č, A.  
Výročná konferencia ISSN 2009.  
It lib, roč. 13, 2009, č. 4.  
 
KLEINOVÁ, D.   
Sociologické prieskumy v knižniciach a ich psychologické aspekty. Olomouc – 
odborný seminár, 19. máj 2009.  
Bulletin UKB, roč. 11, 2009, č. 1, s. 32 – 3.  
 
Moderné informačné služby.  
Bulletin UKB, roč. 11, 2009, č. 2, s. 16 – 19.  
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Nová budova študijnej a vedeckej knižnice v Hradci Královém a 23. zasadnutie 
Komisie pre služby pri Národnej knižnici ČR.  
Bulletin UKB, roč. 11, 2009, č. 2. 
 
KLEINOVÁ, K. – KOVA ČIČOVÁ, K.   
Novými knižničnými službami vítame 90.výročie založenia Univerzitnej knižnice 
v Bratislave.  
Bulletin UKB, roč. 11, 2009, č. 1, s. 16 – 20.  
 
KOVAČIČOVÁ, K. – KLEINOVÁ, D.  
Novými službami vítame 90. výročie založenia Univerzitnej knižnice v Bratislave.  
Bulletin UKB, roč. 11, 2009, č. 1, s. 16 – 20.  
 
KOVAČIČOVÁ, K. – GREŠKO, M.   
Elektronické informačné zdroje, služby – trendy a inovácie.  
In: INFOS 2009. 35. medzinárodné informatické sympózium o postavení a úlohách 
pamäťových inštitúcií v oblasti rozvoja kultúry, vedy, techniky a vzdelávania.  
27. – 30. apríl 2009. Stará Lesná – Vysoké Tatry.  
 
KURUCOVÁ, L.   
ABDOS 2009. Martin – medzinárodná konferencia, 18. 5. – 21. 5. 2009.  
Bulletin UKB, roč. 11, 2009, č. 1, s. 31 – 32.  
 
ABDOS 2009.  
Bulletin SAK, roč. 17, 2009, č. 2, s. 53 – 55.  
 
Budapeštianske tlače a ich rozširovanie medzi slovenským etnikom.  
In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2009. Zostavila Miriam Poriezová. Bratislava, 
UKB 2009, s. 61 – 69.  
 
Ferko Urbánek : Personálna bibliografia.  
Bratislava, Miestna knižnica Petržalka 2009, 70 s.  
 
BULKOVÁ, P. – KURUCOVÁ, L.   
Research projects of retrospective bibliography in the University Library in Bratislava.  
In: ABDOS 2009 (v tlači).  
 
LECHNER, D.  
Genius Loci.  
In: Univerzitná knižnica v Bratislave 1919 – 2009. Zostavil Tibor Trgiňa Bratislava, 
UKB 2009, s. 26 – 48.  
 
„Le catalog géneral“ alebo úvod.  
In: Emlerov katalóg. Spracovala Lýdia Sedláčková Bratislava, UKB 2009, s. 5 – 6.  
 
Ad jubileum  
In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2009. Zostavila Miriam Poriezová. Bratislava, 
UKB 2009, s. 9.  
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MÉSZÁROSOVÁ, K.   
„Ptolemaiovské“ dedičstvo alebo príspevok k otázke ochrany starých a vzácnych 
kníh.  
Bulletin SAK, roč. 17, 2009, č. 2, s. 5 – 11.  
Emblémové knihy Univerzitnej knižnice v Bratislave. Bibliografia. CD–ROM. 
 
OKOLIČÁNYOVÁ, V.   
Vydavateľská produkcia 16. storočia na príklade pôsobenia bazilejského tlačiara 
a vydavateľa Andreasa Cratandera.  
In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2009. Zostavila Miriam Poriezová. Bratislava, 
UKB 2009 , s. 13 – 26.  
 
Krátky opis Trenčianskych kúpeľov z pera chirurga a kúpeľného majstra Karola 
Seidlera z konca 18. Storočia.  
In: Kniha 2009. Martin, SNK 2009, s. 5.  
 
Diela bratov Hunfalvyovcov v európskych knižniciach.  
In: Spišskí bratia Pál a János Hunfalvy v zjednotenej Európe. Zborník z medzi-
národnej vedeckej konferencie a podujatí  24. – 26. 10. 2008. Kežmarok. Zostavil 
Milan Choma. Kežmarok, Jadro 2009, s. 39 – 40.  
 
PEKAŘOVÁ, K.   
Rozprávky v slovenských kalendároch (so zreteľom na českých rozprávkárov).  
In: Sdružení knihoven České republiky 2009. Brno, Sdružení knihoven ČR 2009,  
s. 37 – 40.  
 
Biografie vo výročných školských správach škôl z územia Slovenska za školské roky 
1918/19 – 1952/53. Zostavila Želmíra Gešková. Bratislava, UKB 2009. 270 s.  
Genealogicko-heraldický hlas (v tlači).  
 
Prešov a východné Slovensko v pripravovanej Bibliografii almanachov, ročeniek 
a zborníkov na Slovensku 1701–1918.  
In: Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska I. Prešov, ŠVK 2009,  
s.142 – 147. 
 
POPOVÁ, T.  
Týždeň slovenských knižníc v Univerzitnej knižnici v Bratislave.  
Bulletin UKB, roč. 11, 2009, č. 1, s. 23 – 25.  
 
90.výročie založenia Univerzitnej knižnice v Bratislave. Program v stručných 
anotáciách.  
Bulletin UKB, roč. 11, 2009, č. 2, s. 5 – 11.  
 
Publikácie vydané Univerzitnou knižnicou v Bratislave v roku 2009. 
Bulletin UKB, roč. 11, 2009, č. 2, s. 43 – 44. 
 
PORIEZOVÁ, M.  
Zemianstvo na Slovensku v novoveku. Martin, konferencia, 8. 6. – 10. 6. 2009.  
Bulletin UKB, roč. 11, 2009, č. 1, s. 37 – 38.  
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Bibliografia územne slovacikálnych tlačí 18. storočia. Martin, SNK 2009. 6. zv.   
In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2009. Zostavila Miriam Poriezová. Bratislava, 
UKB 2009, s. 201 – 202. (Recenzia). 
 
Úvod.  
In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2009. Zostavila Miriam Poriezová. Bratislava, 
UKB  2009, s. 11, s. 79.  
 
Dejiny knižnej kultúry Novohradu.  
Bulletin UKB, roč.11, 2009, č. 2, s. 62 – 64.  
 
PORIEZOVÁ, M. – BULKOVÁ, P.   
Dejiny knižnej kultúry: dimenzie, vzťahy a štruktúry pojmu.  
In: Kniha 2010. Martin, SNK (v tlači).  
 
PYTLOVÁ, Z.   
Súborný katalóg slovenských knižníc (Emlerov katalóg).  
Bulletin UKB, roč. 11, 2009, č. 1, s. 20 – 23.  
 
SEDLÁČKOVÁ, L.   
Emlerov katalóg.  
In: Emlerov katalóg. Spracovala Lýdia Sedláčková. Bratislava, UKB 2009,  
s. 7 – 27.  
 
SIBYLOVÁ, M.   
Súčasný stav a výskum šľachtických knižníc na Slovensku.  
In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2009. Zostavila Miriam Poriezová. Bratislava, 
UKB 2009, s. 183 – 195.  
 
SLANČÍK, P.  
MICHAEL (Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe – viacjazyčný 
inventár európskeho kultúrneho dedičstva).  
In: INFOS 2009. 35. medzinárodné informatické sympózium o postavení a úlohách 
pamäťových inštitúcií v oblasti rozvoja kultúry, vedy, techniky a vzdelávania.  
27. – 30. apríl 2009. Stará Lesná – Vysoké Tatry.  
 
SVOBODOVÁ, B.   
Úvod.  
In: GEŠKOVÁ, Želmíra. Biografie vo výročných správach škôl z územia Slovenska za 
školské roky 1918/19 – 1952/53.Bratislava, UKB 2009, s. 7 – 11.  
 
Bibliografie vo výročných správach škôl z územia Slovenska za školské roky 1918/19 
– 1952/53.  
Rec.: GEŠKOVÁ, Želmíra. Biografie vo výročných správach škôl z územia Slovenska 
za školské roky 1918/19 – 1952/53. Bratislava, UKB 2009, 270 s.  
Bulletin UKB, roč. 11, 2009, č. 1, s. 72 – 73.  
 
ŠUSTEK, M.  
Podujatia uskutočnené v Univerzitnej knižnici v Bratislave v 1. polroku 2009.  
Bulletin UKB, roč. 11, 2009, č. 1, s. 72 – 73.  
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Podujatia uskutočnené v Univerzitnej knižnici v Bratislave v 2. polroku 2009.  
Bulletin UKB, roč. 11, 2009, č. 2, s. 81 – 95. 
 
TÓTHOVÁ, D.  
Výročná konferencia EBLIDA a jej odporúčania.  
Bulletin SAK, roč. 17, 2009, č. 3, s. 42 – 45.  
 
TRGIŇA, T.  
Úspešný príbeh.  
In: Univerzitná knižnica v Bratislave 1919 – 2009. Zostavil Tibor Trgiňa. Bratislava, 
UKB 2009, s. 6 – 10.  
 
Bašagićova zbierka sa predstavila v Ríme a Teheráne.  
Knižnica, roč. 10, 2009, č. 7, s. 35 – 38.  
  
TRGIŇA, T. – STASSELOVÁ, S.   
90 rokov Univerzitnej knižnice v Bratislave.  
Knižnica, roč. 10, 2009, č. 11 – 12, s. 22 – 25. 
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Príloha č. 3     
 

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE Z RO ČNÉHO VÝKAZU O KNIŽNICI KULT 10–01 
V POROVNANÍ ROKOV 2009 a 2008 

 
 
 
Knižni čný fond                                                         2009  2008 
 
 I.r.  Spolu 

Knižničné jednotky spolu 1 2 554 949 2 520 176 

knihy a zviazané periodíká 2 2 541269 2 474 010 

audiovizuálne dokumenty 3 3278 2 899 

elektronické dokumenty (vrátane 
digitálnych) 4 5 330 4 403 

mikroformy 5 3 024 2 927 

rukopisy 6 1 784 1 784 

z toho 

iné špeciálne dokumenty 7 1 1 

odborná literatúra pre dospelých 8 2 554 949 2 474 010 

krásna literatúra pre dospelých 9 0 0 

odborná literatúra pre deti 10 0 0 
z r. 1 

krásna literatúra pre deti 11 0 0 

Počet titulov dochádzajúcich periodík 12 3 099 2 784 

       z toho zahraničné periodiká 13 670 655 

Počet exemplárov dochádzajúcich periodík 14 5 203 4 629 

Ročný prírastok knižničných jednotiek 15 35 036 31 262 

kúpou 16 5 103 4 819 

povinným výtlačkom 17 22 929 19 605 

darom 18 3 970 3 559 

výmenou 19 970 1 096 

v tom 

bezodplatným prevodom 20 2064 2 183 

audiovizuálne dokumenty 21 379 358 
z r. 15 

elektronické dokumenty 22 927 696 

Úbytky knižničných jednotiek 23 263 470 

Knižničné jednotky vo voľnom výbere 24 92 895 91 375 

Knižničné jednotky spracované automatizovane 25 649 749 611 761 
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Výpoži čky a služby     2009   2008  
 

 I.r.  Spolu 

Výpožičky spolu 1 908 451 873 513 

odborná literatúra pre dospelých 2 768 171 734 345 

krásna literatúra pre dospelých 3 0 0 

odborná literatúra pre deti 4 0 0 

krásna literatúra pre deti 5 0 0 

z toho 

výpožičky periodík 6 140 280 139 168 

špeciálne dokumenty 7 16 152 14 624 

audiovizuálne 8 2 486 2 819 
elektronické (vrátane 

digitálnych) 
9 1 292 1 997 

mikroformy 10 4 968 5 437 

rukopisy 11 877 362 

z toho 

iné špeciálne dokumenty 12 3 104 4 009 

z r. 1 

prezenčné výpožičky 13 741 059 713 444 

MVS iným knižniciam 14 3 926 4 097 

MVS z iných knižníc 15 346 417 

MMVS iným knižniciam 16 67 112 

MMVS z iných knižníc 17 2 753 3 220 
Poskytnuté registrované bibliografické 

a faktografické informácie 
18 22 286 22 692 

Počet vypracovaných bibliografií 19 1 1 

Počet vypracovaných rešerší 20 4 020 3 662 

Počet študovní a čitární 21 11 11 

Počet študijných a čitateľských miest 22 473 473 

Celková plocha knižnice v m2 23 19 534 900 19 534 900 

z toho priestory pre používateľov v m2 24 6 607 200 6 607 200 
Počet prevádzkových hodín pre verejnosť za 

týždeň 
25 63 63 
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Používatelia             2009   2008 
 

 I.r.  Spolu 

Aktívni používatelia 1 15 140 24 572 

       z toho používatelia do 15 rokov 2 0 0 

Počet obyvateľov v sídle verejnej knižnice 3 0 0 

Návštevníci knižnice spolu 4 235 421 211 812 

z toho počet návštevníkov podujatí 5 40 342 14 598 
 
Ďalšie činnosti      2009   2008  
 

 I.r.  Spolu 

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské 
podujatia pre verejnosť 

1 13 013 1 196 

       z toho informačná výchova 2 12 559 579 

Metodické návštevy 3 0 0 

Metodické konzultácie 4 733 248 

Odborné kurzy, porady, semináre 5 131 61 

Edičná činnosť 6 11 9 

 
Informa čné technológie    2009   2008 
 
 I.r.  Spolu 

Počet serverov v knižnici 1 26 33 
Počet osobných PC (počítačov alebo 
terminálov) 

2 373 310 

      z toho prístupných pre verejnosť 3 80 80 

Počet PC s pripojením na internet 4 373 310 

      z toho prístupných pre verejnosť 5 80 80 
Počet prístupov používateľov na internet 
v knižnici 

6 6 694 497 6 405 433 

Vlastná www-stránka (kódy: 1-áno, 0-nie) 7 1 1 

Počet návštev www-stránky knižnice 8 923 201 691 481 
On-line katalóg knižnice na internete 
(kódy: 1=áno, 0=nie) 

8 1 1 

Licencované internetové pramene (počet 
báz dát) 

10 11 11 
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Príloha č. 4      
 

 
AKCIE USKUTO ČNENÉ V UNIVERZITNEJ KNIŽNICI V BRATISLAVE 

V ROKU 2009 
 

J A N U Á R 
  
7. 1. 2009 
MOŽNOSTI VOĽBY SLOVENSKEJ POLITIKY  
V DRUHEJ POLOVICI 20. STOROČIA 
Z prednáškového cyklu Slovenské dejiny v 20. storočí 
Prednášal Ľubomír Gašpierik 
Usporiadateľ: Filozofická fakulta Univerzity Komenského 
 
8. 1. 2009 
CARL MARIA VON WEBER: ČAROSTRELEC 
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 
 
15. 1. 2009 
3000 ROKOV KNIŽNEJ KULTÚRY 
Výstava. Knižné umenie z piatich kultúr: európske, byzantské, orientálne, židovské, 
stredoamerické 
Usporiadateľ: Akademische Druck–und Verlagsanstalt, Graz (A)  
 
19. 1. 2009 
PROTIKORUPČNÉ VZDELÁVANIE 
Prednášala Emília Sičáková – Beblavá, prezidentka Transparency International 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné a dokumentačné 
stredisko UNESCO   
 
20. 1. 2009 
SPEVÁCKE MATINÉ 
Semestrálny koncert poslucháčov spevu Katedry hudobnej výchovy Pedagogickej 
fakulty Univerzity Komenského 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – hudobný kabinet, Pedagogická 
fakulta Univerzity Komenského 
 
20. 1. 2009 
INAUGURÁCIA BARACKA OBAMU 
TV prenos z inaugurácie nového amerického prezidenta 
Usporiadatelia: Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických v SR 
Univerzitná knižnica v Bratislave  – INFO USA 
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22. 1. 2009 
SALÓN U LISZTA 
Slovo, ktoré stavia mosty 
Dvadsiata časť programového cyklu 
Stanislav Dančiak, herec; Marián Červený, teológ; Peter Cvik, podnikateľ; 
Peter Michalica, husľový virtuóz 
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum, 
Umelecká agentúra Aba 
 
27. 1. 2009 
MEDZINÁRODNÝ DEŇ SPOMIENKY NA OBETE HOLOCAUSTU 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné a dokumentačné 
stredisko UNESCO   
 
30. 1. 2009 
INTERVIEW S FOTOGRAFIOU 
Prezentácia knihy Juraja Mravca a Viktora Vojteka 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – INFO USA, Veľvyslanectvo 
Spojených štátov amerických v SR 
 
 
F E B R U Á R  
 
4. 2. 2009 
NAČO NÁM JE HISTORICKÁ PAMÄ Ť? 
Formovanie historickej pamäti ako reakcia na zmeny v spolo čnosti  
20. storo čia  
Z prednáškového cyklu Slovenské dejiny v 20. storočí 
Prednášala Zuzana Hajachová 
Usporiadateľ: Filozofická fakulta Univerzity Komenského 
 
10. 2. 2009 
NEMECKO V ZRKADLE SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 
Reprezentačná výstava o nemeckom odkaze tradícií vo fondoch slovenských knižníc 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Veľvyslanectvo Spolkovej republiky 
Nemecko v Slovenskej republike 
 
12. 2. 2009 
GIUSEPPE VERDI: AIDA 
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 
 
18. 2. 2009 
OTÁZKY PRE ŠAMPIÓNA  
Predkolo vedomostnej súťaže francúzskych televízií TV5 a France 3  
Usporiadatelia: Francúzsky inštitút v Bratislave, Freemantelmedia France 
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26. 2. 2009 
POSKYTOVANIE SLUŽIEB v oblasti prípravy, spracovania a riadenia implementácie 
projektov financovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie 
Usporiadateľ: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
 
26. 2. 2009 
SALÓN U LISZTA 
Legendy spevohry Novej scény 
Dvadsiata prvá časť programového cyklu 
Mária Schweighoferová, speváčka, herečka; Mária Eliášová, speváčka, herečka; 
Jozef Benedik, spevák, herec; Ján Všetečka–Konstanty, spevák, herec 
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum, 
Umelecká agentúra ABA 
 
 
M A R E C   
 
2. 3. 2009 
O KULTÚRNEJ A ETNICKEJ DIVERZITE 
Cyklus projekcií filmových dokumentov pre poslucháčov FFUK, I. časť 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Filozofická fakulta Univerzity 
Komenského 
 
4. 3. 2009  
IMAGES AND REFLECTIONS 
Výstava súčasného kanadského výtvarného umenia 
Usporiadatelia: Kancelária kanadského veľvyslanectva v Bratislave, Univerzitná 
knižnica v Bratislave 
 
4. 3. 2009 
NA SPRÁVNEJ I NESPRÁVNEJ STRANE  
Účasť Slovákov v boji po boku Hitlera a v ozbrojenom záp ase proti nacizmu 
Z prednáškového cyklu Slovenské dejiny v 20. storočí 
Prednášal Martin Lacko 
Usporiadateľ: Filozofická fakulta Univerzity Komenského 
 
5. 3. 2009 
GRÓF MÓRIC BEŇOVSKÝ, nedocenený diplomat 
Z prednáškového cyklu Veľkí diplomati Slovenska 
Uvádzal Miroslav Musil 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Ministerstvo zahraničných vecí 
Slovenskej republiky – Diplomatické múzeum, Veľvyslanectvo Spojených štátov 
amerických v Slovenskej republike, Francúzsky inštitút v Bratislave 
 
12. 3. 2009 
GIACOMO PUCCINI: MADAM BUTTERFLY 
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 
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16. 3. 2009 
O KULTÚRNEJ A ETNICKEJ DIVERZITE 
Cyklus projekcií filmových dokumentov pre poslucháčov FFUK, II. časť 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Filozofická fakulta Univerzity 
Komenského 
 
16. 3. 2009 
VZDIALENÉ  BLÍZKE  OSUDY, Príbeh Bulharskej republi ky 
Šiesta časť programového cyklu pod záštitou a za účasti Jeho Excelencie Ogniana 
Garkova, veľvyslanca Bulharskej republiky v Slovenskej republike; Vasil Ivanov, 
expert pre výstavbu; Štefan Zelenák, historik, publicista; Stanislav Bachleda, 
publicista 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum, 
Umelecká agentúra ABa 
 
19. 3. 2009 
DIPLOMOVÝ KONCERT 
poslucháčov Katedry hudobnej výchovy PdF UK 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – hudobný kabinet, 
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského 
 
20. 3. 2009 
TVORIVÉ PÍSANIE POÉZIE 
Workshop pri príležitosti Svetového dňa poézie  
Účinkuje Daniel Hevier, básnik, textár, vydavateľ 
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné a dokumentačné 
stredisko UNESCO 
 
23. 3. – 29. 3. 2009 
TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC  
10. ročník tradičného celoslovenského podujatia 
(Presný program na osobitných propagačných materiáloch v priestoroch Univerzitnej 
knižnice v Bratislave a na www.ulib.sk) 
 
23. 3. 2009 
UKÁŽKY Z EKOTOPFILMU 
Projekcia filmov o trvalo udržateľnom rozvoji z medzinárodného festivalu Ekotopfilm  
pri príležitosti Svetového dňa vody (22. 3.)  
a Svetového meteorologického dňa (23. 3.)  
Uvádzal Vladimír Cibulka 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné a dokumentačné 
stredisko UNESCO, Agentúra Ekotopfilm  
Podujatie je súčasťou Týždňa slovenských knižníc 
 
24. 3. 2009 
ONLINE DATABÁZY Z ĎALEKA I ZBLÍZKA 
Prezentácia databáz prístupných pre čitateľov UKB 
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave  
Podujatie je súčasťou Týždňa slovenských knižníc 
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24. 3. 2009 
ABSOLVENTSKÝ KONCERT 
Eva Brunclíková – husle, Patrik Palík – spev 
Vladimíra Semanová – spev 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – hudobný kabinet, Základná 
umelecká škola, Hálkova ul., Bratislava 
Podujatie je súčasťou Týždňa slovenských knižníc 
 
25. 3. 2009 
PREZENTÁCIA NOVÉHO WEBOVÉHO PORTÁLU 
UNIVERZITNEJ KNIŽNICE V BRATISLAVE 
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – odbor knižničných systémov. 
Podujatie je súčasťou Týždňa slovenských knižníc 
 

26. 3. 2009  
SLOVENSKO BRAT ŘÍ ČAPKŮ 
Výstava  
Podujatie bolo súčasťou Týždňa slovenských knižníc 
Spoluautori výstavy Kristýna Váňová a Ivo Veliký 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. 3. 2009 
SALÓN U LISZTA 
Osobnos ť prof. Karola Kocha 
Dvadsiata druhá časť programového cyklu spojená s prezentáciou kníh  
S. Kalného „Zabudnite na Kocha“ a „Bombardovanie Apolky“ a autogramiádou 
Slavo Kalný, spisovateľ, publicista; Juraj Čelko, lekár; Miloš Jurkovič, hudobník 
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum, 
Umelecká agentúra ABA 
Podujatie je súčasťou Týždňa slovenských knižníc  
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29. 3. 2009 
KONCERT DIVÝCH MAKOV pri príležitosti Medzinárodného týždňa solidarity 
s ľuďmi bojujúcimi proti rasovej diskriminácii 
Hudobno–spevácke vystúpenie talentovaných rómskych detí zapojených 
v štipendijnom programe Divé maky 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné a dokumentačné 
stredisko UNESCO, Občianske združenie Divé maky  
Podujatie je súčasťou Týždňa slovenských knižníc 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Filozofická fakulta Univerzity 
Komenského  
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. 3. 2009 
O KULTÚRNEJ A ETNICKEJ DIVERZITE 
Cyklus projekcií filmových dokumentov pre poslucháčov FFUK III. časť 
 
 
A P R Í L    
 
1. 4. 2009 
LIKVIDÁCIA MUŽSKÝCH A ŽENSKÝCH REHOLÍ A KLÁŠTOROV N A ÚZEMÍ 
ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKOCH 1950–1952 
Z prednáškového cyklu Slovenské dejiny v 20. storočí 
Prednášal Patrik Dubovský 
Usporiadateľ: Filozofická fakulta Univerzity Komenského      
 
7. 4. 2009 
IMUNITA a VÝŽIVA 
Zdravým životným štýlom predchádzame chorobám 
Prednáška spojená s diskusiou  
pri príležitosti Svetového dňa zdravia, 
vyhláseného Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) 
Prednášal Igor Bukovský 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné a dokumentačné 
stredisko UNESCO, Ambulancia klinickej výživy    
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8. 4. 2009 
SPOLUPRÁCA MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ V OBLASTI 
MEDZINÁRODNEJ BEZPEČNOSTI 
Informačno–vzdelávacie podujatie pre študentov pri príležitosti piateho výročia 
vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie a NATO 
Prednášal František Škvrnda 
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – Depozitná knižnica NATO   
 
9. 4. 2009 
GIACOMO PUCCINI: TOSCA 
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      
 
14. 4. 2009 
AUSTRALIAN EduSUMMIT 2009 
Veľtrh pracovných a študijných pobytov, prezentácia austrálskych škôl 
Prednášal Patrick Kolář a Michal Šesták 
Usporiadateľ: Australia Online, s.r.o.         
 
16. 4. 2009 
SALÓN U LISZTA 
Slávik Slovenska 
Dvadsiata tretia časť programového cyklu  
Peter Dvorský, garant súťaže Slávik Slovenska, riaditeľ Opery Štátneho divadla 
Košice; Peter Štilicha, predseda Výkonného výboru OZ Slávik Slovenska; Ladislav 
Švihel, architekt, manager; Lenka Máčiková, operná speváčka, finalistka súťaže 
Slávik Slovenska; Michal Seredič, spevák, víťaz 1. ročníka súťaže Slávik Slovenska 
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum, 
Umelecká agentúra ABA 
 
17. 4.  – 18. 4. 2009 
EUROVOĽBY NA SLOVENSKU 
Konferencia 
Andrea Elscheková–Matisová, Ján Figeľ, Róbert Hajšel, Branislav Slyško a poslanci 
Európskeho parlamentu 
Usporiadatelia: Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike, 
Informačná kancelária Európskeho parlamentu v Slovenskej republike, 
Paneurópska únia na Slovensku 
 
21. 4. – 24. 4. 2009 
EUROPEAN LIBRARY AUTOMATION 
GROUP 
ELAG 2009 – New Tools of the Trade 
Výročná konferencia európskej skupiny 
pre automatizáciu knižníc 
Usporiadatelia: European Library 
Automation Group, Univerzitná knižnica 
v Bratislave 
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 21. 4. 2009 
VÝROČNÉ ŠKOLSKÉ SPRÁVY – špecifický prame ň pre výskum dejín školstva 
a pedagogiky    
Prednáška s prezentáciou a praktickou ukážkou súvisiacich online databáz pre 
poslucháčov vysokých škôl 
Prednášali Bronislava Svobodová a Petronela Bulková 
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – kabinet retrospektívnej bibliografie      
 
23. 4. 2009 
DER LANGE GANG ÜBER DIE STATIONEN 
Putovné čítanie 
Účinkuje Reinhardt Kaiser–Mühlecker 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Rakúska knižnica, 
Rakúske kultúrne fórum       
 
27. 4. 2009 
O KULTÚRNEJ A ETNICKEJ DIVERZITE 
Cyklus projekcií filmových dokumentov pre poslucháčov FFUK 
IV. časť 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Filozofická fakulta Univerzity 
Komenského        
 
28. 4. 2009 
Michal Pridala: MÔJ VE ĽKÝ SEN 
Prezentácia piatej knihy o osudoch generálmajora letectva armády Slovenskej 
republiky Michala Pridalu 
Účinkoval Roman Michelko 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Vydavateľstvo Spolku slovenských 
spisovateľov       
 
29. 4. 2009 
RECITÁL LUCIE BALÁŽOVEJ 
Lucia Balážová – soprán, Terézia Sobeková – flauta  
Eva Janigová – husle, Jaroslava Šteigerová – klarinet 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – hudobný kabinet, 
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského – Katedra hudobnej výchovy        
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M Á J  
 
27. 4. – 15. 5. 2009 
ŽIVOT A DIELO  
GENERÁLA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA 
Výstava 
Usporiadatelia: Vojenský historický ústav – Vojenské historické múzeum Piešťany, 
Univerzitná knižnica v Bratislave – Depozitná knižnica NATO 
 
4. 5. 2009 
SPOLUPRÁCA MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ 
V OBLASTI MEDZINÁRODNEJ BEZPE ČNOSTI 
Informačno–vzdelávacie podujatie pre študentov pri príležitosti piateho výročia 
vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie a NATO 
Prednášal František Škvrnda 
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – Depozitná knižnica NATO 
 
5. 5. 2009 
VÝROČNÉ ŠKOLSKÉ SPRÁVY – špecifický prame ň pre výskum dejín školstva 
a pedagogiky    
Prednáška s prezentáciou a praktickou ukážkou súvisiacich online databáz  
pre poslucháčov vysokých škôl 
Prednášali: Bronislava Svobodová a Petronela Bulková 
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – kabinet retrospektívnej bibliografie 
 
6. 5. 2009 
PITTSBURSKÁ DOHODA A JEJ VÝZNAM V SLOVENSKÝCH DEJIN ÁCH 
Z prednáškového cyklu Slovenské dejiny v 20. storočí 
Prednášal Róbert Letz 
Usporiadateľ: Filozofická fakulta Univerzity Komenského 
 
6. 5. 2009 
MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK – DIPLOMAT 
Prezentácia o velikánovi slovenskej diplomacie pri príležitosti 90. výročia jeho 
tragickej smrti  
Z cyklu Veľkí diplomati Slovenska 
Miroslav Musil, Diplomatické múzeum 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Depozitná knižnica NATO, 
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky – Diplomatické múzeum 
 
12. 5. – 13. 5. 2009 
EUROPEANA LOCAL TECHNICAL WORKSHOPS 
Training Europeana Local partners in the installation, configuration and population of 
repositories and in the extraction and normalization of metadata for contribution to 
Europeana 
Usporiadateľ: EEA, s.r.o. 
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12. 5. 2009 
NEW WRITING IN BRITISH THEATRE TODAY 
NOVÉ PÍSANIE V SÚČASNOM BRITSKOM DIVADLE 
Prednášal Aleks Sierz (UK), kritik, teoretik a publicista, jedna z najvýznamnejších 
osobností teórie súčasnej drámy 
Podujatie v rámci 5. ročníka festivalu inscenácií súčasnej slovenskej a svetovej 
drámy New drama 2009 
Usporiadateľ: Divadelný ústav Bratislava 
 
13. 5. 2009 
MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK – VOJAK 
Prednáška o vojnových zásluhách generála M. R. Štefánika pri príležitosti  
90. výročia jeho tragickej smrti 
Prednášali Marián Hronský,  Marek Meško 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Depozitná knižnica NATO, 
Vojenský historický ústav 
 
14. 5. 2009 
ŠKOLSKÉ KNIŽNICE AKO INFORMA ČNÉ  
A KULTÚRNE CENTRÁ ŠKÔL 
3. medzinárodná konferencia 
Usporiadateľ: Slovenská pedagogická knižnica 
 
14. 5. 2009 
GIUSEPPE VERDI: GIOVANNA d´ARCO 
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 
 
18. 5. – 5. 6. 2009 
KAFKA 
Výstava obrazov Jána Mózera a Petra Mózera 
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum 
 
18. 5. 2009 
VEREJNÝ ODPOČET plnenia prioritných úloh UKB za rok 2008 
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave 
 
20. 5. 2009 
MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK – CESTOVATE Ľ 
Prezentácia o cestovateľských výpravách M. R. Štefánika  
Miroslav Musil, Diplomatické múzeum 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Depozitná knižnica NATO, 
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky – Diplomatické múzeum 
 
21. 5. 2009 
VZDIALENÉ  BLÍZKE  OSUDY, Príbeh Švaj čiarska 
Siedma časť programového cyklu záštitou a za účasti Jeho Excelencie Josefa 
Areggera, veľvyslanca Švajčiarska v Slovenskej republike 
Ivan Lehotský, teológ; Jozef Herczeg, podnikateľ; Milan Karvaš, vedec a podnikateľ; 
Rastislav Pavlikovský, hokejista; Stanislav Bachleda, publicista 
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Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum, 
Veľvyslanectvo Švajčiarska v Slovenskej republike, Umelecká agentúra ABa 
 
26. 5. 2009 
NOVÝ PREKLAD SVÄTÉHO PÍSMA s komentármi Jeruzalemsk ej biblie 
Pocta slovenskému biblistovi Antonovi Botekovi (1911 – 1992)  
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Provincialát Spoločnosti Ježišovej 
na Slovensku, Trnavská univerzita – Teologická fakulta, Ústav biblických štúdií 
 
27. 5. 2009 
DIPLOMOVÝ KONCERT 
Ivana Ecetová – spev 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – hudobný kabinet, Pedagogická 
fakulta Univerzity Komenského – Katedra hudobnej výchovy 
 
29. 5. 2009 
ABSOLVENTSKÝ KONCERT 
Magdaléna Kollerová, Izabela Malašenková – klavír 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – hudobný kabinet 
Základná umelecká škola, Exnárova ul., Bratislava 
 
29. 5. 2009 
SALÓN U LISZTA 
Portréty a spomienky 
Dvadsiata štvrtá časť programového cyklu spojená s prezentáciou kníh  
o M. Kráľovičovej a E. Kristínovej a autogramiádou; Mária Kráľovičová, herečka; Eva 
Kristinová, herečka; Ján Čomaj, spisovateľ, publicista; Milan Polák, spisovateľ, 
publicista 
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum, 
Umelecká agentúra ABA 
 
J Ú N 
 
1. 6. – 20. 6. 2009 
LOKALITY SVETOVÉHO PRÍRODNÉHO DEDI ČSTVA 
UNESCO NA SLOVENSKU 
Výstava fotografií 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné a dokumentačné 
stredisko UNESCO, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
 
2. 6. 2009 
Mira Nábělková: SLOVEN ČINA A ČEŠTINA V KONTAKTE 
Prezentácia knihy o vývoji slovensko–českých a česko–slovenských jazykových 
vzťahov v kultúrno–spoločenských súvislostiach spojená s autogramiádou 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra 
Slovenskej akadémie vied  
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3. 6. 2009 
DIPLOMOVÝ KONCERT 
Veronika Dobríková – spev 
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum 
 
8. 6. – 10. 6. 2009 
BRATISLAVSKÉ BIBLIOGRAFICKÉ DNI 2009 
Cyklický knihovnícky seminár v rámci projektu KIS3G 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Slovenská národná knižnica, Martin 
 
11. 6. 2009 
MICHAIL BARYŠNIKOV: DON QUIJOTE DE LA MANCHA 
DVD prezentácia baletu pre členov Klubu priateľov opery SND 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave; Klub priateľov opery Slovenského 
národného divadla, člen Medzinárodnej asociácie operných klubov FEDORA 
 
11. 6. 2009 
SUISEKI A JAPONSKÝ DREVOREZ 
4. ročník výstavy Slovenskej asociácie suiseki s medzinárodnou účasťou 
Usporiadatelia: Slovenská asociácia suiseki, Univerzitná knižnica v Bratislave – 
Multifunkčné kultúrne centrum 
 
24. 6. 2009 
SALÓN U LISZTA 
Bol som pri tom 
Dvadsiata piata časť programového cyklu 
Rudolf Schuster, štátnik, spisovateľ; Eugen Labanič, riaditeľ Slovenského 
technického múzea v Košiciach 
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum, 
Umelecká agentúra ABA 
 
25. 6. 2009 
SOCHA A OBJEKT XIV. 
Slávnostné otvorenie 14. ročníka medzinárodnej výstavy  
Súčasť programu –  premiérové uvedenie koncertnej skladby  
Petra Machajdíka „Anusha“ v podaní komorného kvarteta vedeného autorom    
Usporiadatelia: Agentúra Artlines, Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné 
kultúrne centrum, Mestská časť Bratislava – Staré Mesto 
 
SOCHA A OBJEKT XIV. 
Expozície v rámci 14. ročníka medzinárodnej výstavy 
Usporiadatelia: Agentúra Artlines, Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné 
kultúrne centrum, Mestská časť Bratislava – Staré Mesto 
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J Ú L – A U G U S T  
 
25. 6. – 21. 8. 2009 
SOCHA A OBJEKT XIV.  
Expozície v rámci 14. ročníka medzinárodnej výstavy  
Usporiadatelia: Agentúra Artlines, Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné 
kultúrne centrum, ARTpoint, s.r.o., Mestská časť Bratislava – Staré Mesto 
 
6. 7. – 8. 7. 2009 
DIGITALE QUELLENSAMMLUNGEN:  
ERSTELLUNG – ARCHIVIERUNG – PRÄSENTATION – NUT–ZUNG  
Medzinárodná vedecká konferencia 
Usporiadatelia: Digitales Forum Mittel– und Osteuropa (DiFMOE), Univerzitná 
knižnica v Bratislave 
 
6. 7. – 17. 7. 2009 
KARL GOTTLIEB WINDISCH (1725–1793)  
EMIL PORTISCH (1887–1985) zwei herausragende Persön lichkeiten in der 
deutschsprachigen Pressegeschichte der Stadt Pressb urg/Bratislava 
Sprievodná výstava medzinárodnej vedeckej konferencie Digitale Quellen–
sammlungen 
Usporiadatelia: Universität Wien, Univerzitná knižnica v Bratislave 
Digitales Forum Mittel– und Osteuropa 
 
7. 7. 2009 
UDEĽOVANIE CIEN SLOVENSKEJ HISTORICKEJ SPOLO ČNOSTI   
ZA  ROK 2008 
Usporiadatelia: SAV – Historický ústav Ľudovíta Štúra, Univerzitná knižnica 
v Bratislave  
 
10. 7. 2009 
LETNÉ LITERÁRNE LÁSKANIE 
1. ročník programového projektu 
Bratislava číta beatnikov. Legendárna beat generation očami dramaturga 
a režiséra Ivana Kováča 
Účinkovali:  Ľubomír Feldek, Iveta Radičová, Vanda Feriancová, František Kovár, 
Milan Markovič, Tony Kubasák 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum 
 

 
 
   
 
 
 
 
    
 
 
 

Foto: Peter Procházka 
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11. 7. 2009 
LETNÉ LITERÁRNE LÁSKANIE 
1. ročník programového projektu 
Jenčíková číta Pastir čáka. Hudba jazyka, jazyk obrazu a obraz hudby  
v diele básnika, prozaika, esejistu, výtvarníka a kazateľa očami režisérky  
Evy Jenčíkovej  
Účinkovali: Daniel Pastirčák, Debora Pastirčáková, Adam Matej, Jonatán Pastirčák, 
Damián Pastirčák 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum, 
Umelecká agentúra Yksa 
 
12. 7. 2009 
LETNÉ LITERÁRNE LÁSKANIE 
1. ročník programového projektu 
Hevier číta „blúznivé deti jasnozrivé.“ Vizionárski básnici od Willia–ma Blakea po 
Sama Bohdana Hroboňa očami spisovateľa, výtvarníka a hudobníka Daniela Heviera 
Účinkovali:  Viktor Lukáč, Dorota Nvotová, Marián Jaslovský  
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum, 
Umelecká agentúra Yksa 

 
Foto: Peter Procházka  
 
 
30. 7. 2009 
SALÓN U LISZTA 
Legendy slovenskej populárnej hudby 
Dvadsiata šiesta časť programového cyklu 
Účinkovali: Kamil Peteraj, básnik, textár; Ján Lehotský, hudobný skladateľ, klavirista, 
spevák; Jozef Dodo Šuhajda, manager, hudobník, spoluautor knihy Slovenský bigbít 
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum, 
Umelecká agentúra ABA 
 
7. 8. 2009 
ŠANSON.cz  –  ŠANSÓN.sk 
3. ročník medzinárodného programového projektu Zora Jandová (CZ)  
Pôvabná divadelná a muzikálová herečka, inšpiratívna výtvarníčka, učiteľka  
thai–chi 
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum 
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8. 8. 2009 
ŠANSON.cz  –  ŠANSÓN.sk 
3. ročník medzinárodného programového projektu 
Jana Hubinská (SK) 
Stretnutie s menej známou tvárou populárnej herečky 
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum 
 
9. 8. 2009 
ŠANSON.cz  –  ŠANSÓN.sk 
3. ročník medzinárodného programového projektu 
Renata Drössler (CZ) 
Večer s „čiernym motýľom českého šansónu“  
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum 
 
20. 8. 2009 
SALÓN U LISZTA 
Súvislosti odboja 
Dvadsiata siedma časť programového cyklu, venovaná 65. výročiu Slovenského 
národného povstania  
Účinkovali: generál Karol Schwarz, veterán východného odboja; plukovník Karol 
Miklánek, veterán západného odboja; Pavol Mešťan, riaditeľ Múzea židovskej 
kultúry; Igor Schmidt, archívne historické dokumenty; Rajmund Kákoni, akordeón  
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista 
Usporiadatelia:  Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum, 
Umelecká agentúra ABA 
 
28. 8. 2009 
MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA DELEGÁTOV  
EURÓPSKEJ FEDERÁCIE ĽUDOVÉHO UMENIA A REMESLA 
Usporiadateľ: Ústredie ľudovej umeleckej výroby 
 
 
S E P T E M B E R    
 
10. 9. 2009 
Gabriela Kiliánová – Eva Kowalská – Eva Krekovi čová 
MY A TÍ DRUHÍ V MODERNEJ SPOLOČNOSTI 
Konštrukcie a transformácie kolektívnych identít 
Vladimír Krivý – O ľga Danglová 
SVET MNOHÝCH „MY A ONI“ 
Kolektívne identity na súčasnom Slovensku 
Prezentácia monografií, hlavných výstupov projektu Centra excelentnosti SAV 
„Procesy“  
Usporiadatelia: Historický ústav Slovenskej akadémie vied; Sociologický ústav 
Slovenskej akadémie vied; Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied; Veda, 
vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied; Univerzitná knižnica v Bratislave 
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16. 9. 2009 
MEDZINÁRODNÝ DEŇ DEMOKRACIE 
Prednáška spojená s diskusiou 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné a dokumentačné 
stredisko UNESCO, Občianske združenie Civitas Europa 
 
17. 9. 2009 
ZAHRANIČNÁ POLITIKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Prednášal: Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí SR 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Klub Nového slova 
 
24. 9. 2009 
SALÓN U LISZTA 
Víno je zrkadlom srdca 
Dvadsiata ôsma časť programového cyklu 
Účinkovali: Jaroslav Macík, podnikateľ, Víno Tokaj; Mária Macíková, podnikateľka; 
Ján Všetečka–Konstanty, legát Európskeho vinárskeho rytierskeho stavu, Nitra; 
Vladimír Plachý, výtvarník; Michal Dírer, klavír 
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum, 
Umelecká agentúra ABA 
 
 
28. 9. 2009 
SLOVENSKÉ BEZPEČNOSTNÉ FÓRUM 2009 
Konferencia o aktuálnych otázkach zahraničnej a bezpečnostnej politiky Slovenskej 
republiky 
Sprievodné podujatie: Zamatová revolúcia a Slovensko dnes (vernisáž) 
Usporiadatelia: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky, Univerzitná 
knižnica v Bratislave – Depozitná knižnica NATO 
 
 
O K T Ó B E R     
 
3. 10. – 12. 10. 2009 
EX LIBRIS EXTRA – zaujímavosti z fondov Univerzitne j knižnice 
Výstava 
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave  
 
6. 10. – 14. 10. 2009 
STREDISKO UNESCO PREDSTAVUJE 
dokumenty OSN a UNESCO z fondov Univerzitnej knižni ce 
Výstava 
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné a dokumentačné 
stredisko UNESCO 
   
6. 10. 2009 
VÝSKUM DEJÍN KNIŽNEJ KULTÚRY V UKB 
Seminár o výsledkoch výskumu. Prezentácia databáz kabinetu retrospektívnej 
bibliografie. Venerare memoriam.   
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave 
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7. 10. 2009 
SÚBORNÝ KATALÓG PERIODÍK 
Seminár o celoštátnom informačnom systéme v správe knižnice 
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave 
 
8. 10. 2009 
NOVÉ INFORMAČNÉ BÁZY DÁT 
k výskumu dejín 20-tych – 40-tych rokov 20. storo čia 
Seminár  
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave 
  
8. 10. 2009 
JULES ÉMILE FRÉDÉRIC MASSENET: MANON 
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 
 
9. 10. 2009 
MENIACI SA SVET A JEHO VPLYV NA DUŠEVNÉ ZDRAVIE 
Prednáška Jána Pečeňáka spojená s diskusiou pri príležitosti Svetového dňa 
duševného zdravia, vyhláseného OSN 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné a dokumentačné 
stredisko UNESCO,  Liga za duševné zdravie 
 
9. 10. 2009 
SALÓN U LISZTA 
Univerzitná knižnica v Bratislave (1919–2009) – úsp ešný príbeh 
Dvadsiata deviata časť programového cyklu Stretnutie významných osobností – 
čitateľov, ktorým „Univerzitka“ prirástla k srdcu: Milan Kňažko, exminister kultúry SR; 
Rudolf Chmel, exminister kultúry SR; František Mikloško, poslanec NR SR; Jozef 
Mikloško, exveľvyslanec SR v Taliansku;  
Pavel Dvořák, historik; Milan Zemko, historik; Jozef Haľko, cirkevný historik; Štefan 
Šlachta, architekt; Ľudovít Molnár, predseda Slovenskej komisie pre UNESCO; Igor 
Bázlik a Monika Stanislavová – klavír, spev. Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, 
publicista 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum, 
Umelecká agentúra ABA. 
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10. 10. 2009 
MATINÉ 
Dámsky komorný orcherster pod vedením Eleny Šarayovej 
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave 
 
10. 10. 2009 
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 
Nevšedná možnosť nahliadnuť do zákulisia UKB 
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave 
 
10. 10. 2009 a 15. 10. 2009 
BiblioBiograf  
Jubilujúca Univerzitná knižnica v Bratislave na fil movom plátne a na obrazovke 
Kino Čas v čase 
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave 
 
13. 10. 2009 
NOVÉ TRENDY V INFORMATIZÁCII KULTÚRNEHO DEDI ČSTVA 
Progres a perspektívy Slovakiany – slovenskej digitálnej knižnice 
Svetové trendy IT v kultúre a riešenia IBM Slovensko 
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave 
 
15. 10. 2009 
NAJNOVŠIE INFORMAČNÉ SLUŽBY – smery a realita 
Seminár o trendoch v službách čitateľom 
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave 
 
20. 10. – 3. 11. 2009 
NATO Multimedia – BEZPE ČNOSŤ NAŠEJ BUDÚCNOSTI 
Multimediálna výstava o úlohe Severoatlantickej aliancie 
pri obrane pred existujúcimi a potenciálnymi bezpečnostnými hrozbami 
Usporiadatelia: Sekcia verejnej diplomacie NATO, Brusel, Univerzitná knižnica 
v Bratislave – Depozitná knižnica NATO  
 
21. 10. – 29. 10. 2009 
SLOVÁCI V OPERÁCIÁCH NATO 
Výstava fotografií o úlohách slovenských vojakov v zahraničných operáciách 
Severoatlantickej aliancie 
Usporiadatelia: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Univerzitná knižnica 
v Bratislave – Depozitná knižnica NATO 
 
21. 10. 2009 
SLOVO KU KNIHE 
M. Droppa – A. S. Janovjak – Janovjak, Š. A.: Príručka pre EU-manažéra 
Prezentácia slovensko-francúzsko-nemecko-anglického výkladového slovníka. 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Vydavateľstvo Lúč 
 



203 
 

23. 10. 2009 
NOVÉ MOŽNOSTI VYUŽITIA VÝŽIVY V LIEČBE CIVILIZAČNÝCH OCHORENÍ 
Prednáška Igora Bukovského spojená s diskusiou pri príležitosti Svetového dňa 
potravy, vyhláseného OSN 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné a dokumentačné 
stredisko UNESCO, Ambulancia klinickej výživy 
 
26. 10. – 30. 10. 2009 
SLOVENSKÉ FILMOVÉ KLENOTY v zozname kinematografick ého dedi čstva 
UNESCO 
Minifestival významných slovenských filmov pri príležitosti Svetového dňa 
audiovizuálneho dedičstva (27. 10.) 
26. 10., 18.00 h – 322 (Dušan Hanák, 1969) 
27. 10., 18.00 h – Slnko v sieti  (Štefan Uher, 1962) 
28. 10., 18.00 h – Pieseň o sivom holubovi (Stanislav Barabáš, 1961) 
30. 10., 16.00 h – Vtáčkovia, siroty a blázni (Juraj Jakubisko, 1969)  
30. 10., 18.00 h – Slávnos ť v botanickej záhrade (Elo Havetta, 1969) 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné a doku–mentačné 
stredisko UNESCO, Slovenský filmový ústav 
 
27. 10. 2009 
BUDOVY A PROSTREDIE 2009 
Medzinárodná vedecká konferencia  
Usporiadatelia: Slovenská technická univerzita v Bratislave – Stavebná fakulta, 
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia 
 
29. 10. 2009 
SALÓN U LISZTA 
Začiatky diplomacie Slovenskej republiky v USA 
Tridsiata časť programového cyklu 
Účinkovali: Branislav Lichardus, rektor City University, prvý veľvyslanec Slovenskej 
republiky v USA; Oto Kořínek, novinár, spisovateľ; Ľuboš Jurík, novinár, spisovateľ 
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum, 
Umelecká agentúra ABA 
 
 
N O V E M B E R    2 0 0 9 
 
5. 11. – 28. 11. 2009 
ANDREI POLUSHKIN (RUS) 
Rekonštrukcia pamäte 
Výstava fotografií v rámci 19. ročníka Mesiaca fotografie 
(Paríž, Viedeň, Berlín, Rím, Moskva, Luxemburg) 
Usporiadatelia: Občianske združenie FoToFo, Univerzitná knižnica v Bratislave – 
Multifunkčné kultúrne centrum 
 
9. 11. 2009 
GLOBÁLNE A LOKÁLNE V POSTSOCIALISTICKOM MESTE 
Medzinárodný seminár o vplyve globalizácie na rozvoj postsocialistických miest 
strednej Európy, na ich image a lokálnu identitu ich obyvateľov 
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Ulf Hannerz (S), Arie de Ruijter (NL), Craig Young (GB), Iskra Balkanska (BG), 
Thomas Boren (S), Zdeněk Uherek (CZ) 
Usporiadatelia: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica – Ústav vedy a výskumu, 
Slovenská akadémia vied – Ústav etnológie, Univerzitná knižnica v Bratislave  
 
12. 11. 2009 
JULES ÉMILE FRÉDÉRIC MASSENET: MANON   
(2. časť) 
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. 11. 2009 
NOVEMBER ´89 
Prezentácia knihy Jozefa Žatkuliaka a kol. o významnom medzníku vo vývoji 
slovenskej spoločnosti a jeho medzinárodnom kontexte 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Slovenská akadémia vied – 
Historický ústav 
  
13. 11. 2009 
DVADSAŤ ROKOV DEMOKRATICKÝCH ZMIEN V EURÓPE A NA SLOVENSKU  
Robert Hajšel, Ivan A. Petranský, Boris Zala, Andrea Elscheková-Matisová, Anna 
Záborská, Ján Čarnogurský, Ján Budaj 
Usporiadatelia: Informačná kancelária Európskeho parlamentu, Ústav pamäti národa 
 
20. 11. 2009 
PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA BRATISLAVY 
Odborná konferencia 
Usporiadateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 
 
26. 11. 2009 
SALÓN U LISZTA 
Rozkoše dávnych čias 
Tridsiata prvá časť programového cyklu 
Uvedenie nového románu Antona Hykischa a hovory o tom, čím sme prešli za 
uplynulé polstoročie 
Anton Hykisch, spisovateľ, diplomat; Mária Bátorová, literárna vedkyňa, spisovateľka; 
Štefan Bučko, herec, riaditeľ Činohry SND; František Mikloško, poslanec NR SR 
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum, 
Umelecká agentúra ABA 
 
26. 11. – 18. 12. 2009 
SPHAERA TERRESTRIS, SPHAERA CAELESTIS – ZEM A NO ČNÁ OBLOHA 
OČAMI NOVOVEKU 
Multimediálna výstava reštaurovaných historických glóbusov 
Projekt podporila Nadácia VÚB 
Usporiadatelia: Slovenská akadémia vied – Ústredná knižnica, Univerzitná knižnica 
v Bratislave     
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D E C E M B E R   
 
1. 12. 2009 
SPOZNÁVAJME SA NAVZÁJOM 
Hudobno-dramatické pásmo žiakov ZUŠ Exnárova 6, Bratislava a ZUŠ Šaľa 
Usporiadateľ: Základná umelecká škola, Exnárova 6, Bratislava 
 
7. 12. – 8. 12. 2009 
VÝROČNÁ KONFERENCIA  
PRIDRUŽENÝCH ŠKÔL UNESCO V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné a dokumentačné 
stredisko UNESCO, Slovenská komisia pre UNESCO 
 
7. 12. 2009 
ANTICKÉ INŠPIRÁCIE  
Medzinárodný seminár o prekladoch klasických diel a spracovaní antických tém 
v súčasnej literatúre 
Usporiadateľ: Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry 
 
8. 12. 2009 
TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA NA SLOVENSKU 
v kontexte vládnych opatrení a aktuálnej agendy UNE SCO 
Pracovný seminár o aktuálnom stave realizácie Dohovoru na ochranu nehmotného 
kultúrneho dedičstva na Slovensku 
Hostia: Jana Kresáková, Vladimír Kyseľ, Juraj Hamar, Dušan Katuščák a ďalší 
Usporiadatelia: Národné osvetové centrum – Koordinačné centrum tradičnej ľudovej 
kultúry, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky – sekcia menšinových 
a regionálnych kultúr 
 
9. 12. 2009 
MARGITA FIGULI: MÁMIVÝ DÚŠOK 
Prezentácia výberu z najznámejších próz k 100. výročiu narodenia autorky 
Zostavila Anna Fischerová–Šebestová, vydala Matica slovenská, Martin, 2009 
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné a dokumentačné 
stredisko UNESCO 
 
9. 12. 2009 
PAVOL STRAUSS: SÚBORNÉ DIELO 
Prezentácia celoživotného diela slovenského spisovateľa a lekára 
Július Pašteka, František Horn, Štefan Bučko, Gabriela Smolíková a ďalší 
Usporiadatelia: Občianske združenie Hlbiny, Bratislava, Vydavateľstvo Michala 
Vaška, Prešov 
 
10. 12. 2009 
GIUSEPPE VERDI: LA TRAVIATA   
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 
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10. 12. 2009 
HÁČKOVANÉ POST SCRIPTUM  MILANOVI RÚFUSOVI 
Poetický večer venovaný významnej osobnosti slovenskej literatúry 
Účinkovali: Milka Došeková, František Kovár, Egon Gnoth 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum, 
Umelecká agentúra Slovkoncert 
 
11. 12. 2009 
SALÓN U LISZTA 
Rodinné Vianoce 
Tridsiata druhá časť programového cyklu 
Účinkovali: Mária Hurajová, generálna riaditeľka Burzy cenných papierov; Emil Huraj, 
lekár, vedec; Lucia Rózsa-Hurajová, herečka, speváčka; Oskar Rózsa, basgitarista, 
producent, dirigent, skladateľ 
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum, 
Umelecká agentúra ABA 
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