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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Názov:

Univerzitná knižnica v Bratislave

Sídlo:

Michalská 1, 814 17 Bratislava

Dátum zriadenia:

10. 10. 1919

Rezort:

Ministerstvo kultúry SR

Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia
Štatutárny zástupca: 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/ 20 466 222, 02/ 20 466 224
02/ 54 434 246
trgina@ulib.sk
http://www.ulib.sk
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1.1 Hlavné činnosti
Univerzitná knižnica v Bratislave (ďalej len "knižnica" resp. „UKB“) je vrcholná
kultúrna, informačná, vedecká a vzdelávacia inštitúcia v oblasti knižničnej činnosti. Je
univerzálnou štátnou vedeckou knižnicou s celoslovenskou pôsobnosťou.
Zriaďovateľom knižnice je Ministerstvo kultúry SR.
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 republiku,
 pracovisko reštaurovania, konzervovania a ochranného kopírovania dokumentov,
 miesto integrácie a koordinácie informačných systémov a register v oblasti
kultúry,
 multifunkčné kultúrne centrum.
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2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE
2.1. Poslanie organizácie
Knižnica v rámci svojho poslania, ako predmet hlavnej činnosti, plní všetky
úlohy, ktorými je poverená na základe zriaďovacej listiny, zákona o knižnici
súhrnu úloh a činností a kontaktu.
Uspokojuje kultúrne, informačné, vedecko-výskumné a vzdelávacie potreby
občanov, vytvára informačnú a vedomostnú štruktúru pre celoživotné vzdelávanie,
spravuje a fyzicky ochraňuje všetky druhy fondov, ktoré sú jej zverené, svoje
základné a špecializované služby poskytuje odborníkom z oblasti vedy, pedagógom,
študentom a širokej verejnosti, zabezpečuje sprístupňovanie, ochranu a uchovávanie
kultúrneho dedičstva, poskytuje príležitosti na aktívne využívanie voľného času.
Knižničný fond predstavuje 2 617 441 dokumentov v klasickej a elektronickej
podobe. Dokumenty knižnica získava na základe zákona č. 535/2003 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín
audiovizuálnych diel v znení neskorších zákonov, domácou a zahraničnou kúpou,
darmi a prostredníctvom medzinárodnej výmeny.
Knižnica je multikultúrnym, multifunkčným, moderným knižnično-informačným
centrom napojeným na sieť európskych a mimoeurópskych knižníc.
Svoje odborné činnosti prezentuje knižnica realizovaním konferencií, seminárov,
prednášok, koncertov, výstav, vydávaním edičných titulov, publikačnou činnosťou
v rôznych odborných časopisoch, spoluprácou s médiami a pod.

2.2. Strednodobý výhľad organizácie
Strednodobé úlohy organizácie vyplývajú najmä zo Stratégie slovenského
knihovníctva na roky 2007 – 2013 a strategických úloh jednotlivých odborných
útvarov Univerzitnej knižnice v Bratislave.
Zabezpečovanie informačných zdrojov
Systematický rozvoj IS národného registra ISSN a jeho sprievodných služieb.
Analýza vývoja v oblasti publikovania e-prameňov na pokračovanie vrátane
organizačných, technických a legislatívnych aspektov.
Knižnično-informačné služby
Spracovanie koncepcie rozvoja knižničných služieb:
- rozšírenie časového rozsahu služieb.
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).
Tvorba, ochrana a sprístupňovanie digitálneho kultúrneho a vedeckého
dedičstva
Vypracovanie projektu v rámci organizačných opatrení OPIS PO 2 – digitalizácie textových dokumentov a spracovanie Katalógu slovacikálnych tlačí v
7

UKB do roku 1918, zv. 9 – Doplnky, do elektronickej podoby v medzinárodnom formáte MARC 21.
Bibliografia článkov zo slovenských a inorečových výročných správ škôl za
šk. r. 1918/19 – 1952/53.
Digitalizácia historických periodík.
Realizácia národného projektu OPIS PO2 č. 8 – Centrálny dátový archív
Výstavba a rekonštrukcia, ochrana knižničného fondu
Spracovanie komplexného lokalizačného projektu umiestnenia jednotlivých
oddelení knižničných fondov do nových priestorov a realizácia koncepcie
lokalizácie umiestnenia knižničných fondov podľa konkrétnych hľadísk
odbornej a racionálnej štruktúry:
- sústredenie knižničných fondov zo 16., 17., 18., 19. storočia do objektu
kláštora klarisiek,
- dislokácia trvalo uchovávaných knižničných fondov do objektu skladu
„Technické sklo“.
Vypracovanie projektu umiestnenia knižničných pracovísk z budovy Kla-riská
5 do budovy Ventúrska, respektíve Michalská 1.
Vykonanie stavebných a technologických prác v objekte kláštora klarisiek,
potrebných na realizáciu dátového skladu, výskumného a testovacieho
pracoviska pre oblasť digitalizácie a na klimatizovanie knižných skladov pre
potreby historického fondu.

Personálny plán na rok 2012
Pri plánovaní počtu zamestnancov UKB na rok 2012 sa vychádza z predpokladu
realizácie Národného projektu č. 8 – Centrálny dátový archív, čo predstavuje zvýšenie záväzného ukazovateľa počtu zamestnancov o 20,00 plných úväzkov, t. j. 245
zamestnancov na plný pracovný úväzok (v roku 2011 bol plánovaný stav 225
zamestnancov).
V nadväznosti na zvýšenie stavu zamestnancov bude potrebné v súlade s uvedeným projektom realizovať potrebné organizačné a systémové zmeny, pripraviť
a prijať novú systematizáciu pracovných miest.
Naďalej sa bude osobitná pozornosť venovať skvalitňovaniu pracovných podmienok pre zamestnancov a zabezpečovať podmienky na odborný rast zamestnancov na všetkých pracovných pozíciách. Vedenie organizácie bude naďalej podporovať účasť zamestnancov na odborných školeniach, seminároch a vzdelávacích
podujatiach v záujme zvyšovania ich odbornosti a kvalifikácie.
Jednou z najdôležitejších úloh v oblasti ľudských zdrojov je stabilizácia zamestnancov.
V spolupráci s oddelením metodiky podieľať sa na adaptačnom procese nových
pracovníkov.
Referát BOZP, PO zabezpečí školenie zástupcov zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo februári 2012, odbornú prípravu protipožiarnych hliadok v marci 2012.
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Prijatím zákona č. 470/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 124/2006 Z. z.
zanikla dňom 1. 1. 2012 Univerzitnej knižnici v Bratislave právna povinnosť zabezpečovať pre svojich zamestnancov pracovnú zdravotnú službu, keďže jej zamestnanci sú výlučne zamestnancami prvej a druhej kategórie.

Rozpočet na rok 2012 a strednodobý rozpočtový výhľad
na roky 2013 – 2014
Návrh rozpočtu na roky 2012 – 2014, ktorý bol vypracovaný na základe určených
limitov v systéme Štátnej pokladnice – RIS je nasledovný:
Rozpočet príjmov:
(v EUR)
Číslo
rozpočtovej
položky

Názov
rozpočtovej položky

Rozpočet
príjmov
na rok 2011

212003

Príjmy z prenajatých budov, priestorov
a objektov

222003

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

35 000

223001

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

107 200

292012

Príjmy z dobropisov

4 500

3 300

Spolu:

150 000

V rokoch 2013 a 2014 očakávame plnenie plánu príjmov na tej istej úrovni.
Rozpočet bežných výdavkov:
(v EUR)
Číslo rozpočtovej

Názov

položky

rozpočtovej položky

Rozpočet
bežných
výdavkov
na rok 2011

610

Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV

620

Poistné a príspevok do poisťovní

630

Tovary a služby

1 991 382

640

Bežné transfery

66 720

Spolu

1 624 101
567 547

4 249 750
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Mzdové prostriedky sú určené záväzným ukazovateľom pre 225 zamestnancov. Najvyššie čerpanie
očakávame na položke 630 – Tovary a služby, ktorá je rozpočtovaná podľa podpoložiek nasledovne:

(v EUR)
Rozpočet
na rok 2011

Číslo rozpočtovej
podpoložky

Názov
rozpočtovej podpoložky

631

Cestovné náhrady

632

Energie, voda, komunikácie

365 900

633

Materiál

406 724

634

Dopravné

635

Rutinná a štandardná údržba

636

Nájomné za prenájom

637

Služby

630

Tovary a služby spolu

25 000

9 800
163 800
25 500
994 658
1 991 382

V rokoch 2013 a 2014 predpokladáme potrebu finančných prostriedkov približne na
podobnej úrovni so zohľadnením miery inflácie.
Do návrhu rozpočtu UKB na rok 2012 neboli pridelené limity finančné prostriedky na kapitálové
výdavky.
V roku 2012 navrhujeme v rámci financovania prioritných projektov realizáciu nasledovných akcií:

08T0104 – Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí
v eurách
Poradie
dôležitosti

Finančná potreba
v roku 2012

Názov projektu

bežný
výdavok

Spolu

kapitálový
výdavok

1

Slovenská knižnica v Národnej knižnici
Českej republiky

13 000,00

13 000,00

2

Kultúrny profil Slovenska

20 000,00

20 000,00

33 000,00

33 000,00

Spolu

08T0106 - Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov
v eurách
Poradie
dôležitosti

Finančná potreba v roku
2012

Názov projektu

bežný
výdavok
1

Nové informačné zdroje v Univerzitnej
knižnici v Bratislave

Spolu
10

Spolu

kapitálový
výdavok

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

08T0109 - Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008-2013
(v EUR)
Poradie
dôležitosti

Finančná potreba
v roku 2012

Názov projektu

bežný
výdavok

Spolu

kapitálový
výdavok

1

Stavebné úpravy objektu Klariská 3,5 pre
technologické a administratívne účely
Centrálneho dátového archívu

347 883,08

347 883,08

2

Výmena technologického zariadenia
„Chladenie“ v objekte UKB na Ventúrskej ul.
11, Bratislava

200 000,00

200 000,00

3

Digitálny repozit UKB

4

Nákup motorového vozidla

72 000,00

Spolu

Rekapitulácia:
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
Spolu:

72 000,00

155 000,00 €
559 871,08 €
714 871,08 €
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72 000,00
11 988,00

11 988,00

559 871,08

631 871,08

3. KONTRAKT ORGANIZÁCIE SO ZRIAĎOVATEĽOM
Medzi jednu z priorít UKB patrilo plnenie úloh kontraktu, ktorý bol uzatvorený
31. 12. 2010 medzi MK SR a UKB – č. MK – 246/2010-103/17 242 v súlade so
zriaďovacou listinou na poskytovanie verejných služieb a realizáciu týchto činností:
rozvoja knižnično-informačnej, kultúrno-spoločenskej a vzdelávacej činnosti,
sprístupňovanie kultúry a podporu návštevnosti prostredníctvom kultúrnych
poukazov:
vytvorili sa štandardné podmienky na akceptáciu a spracovanie kultúrnych
poukazov; MK SR vydalo metodické pokyny o nakladaní s nimi 12. mája
2011.
Činnosti a ukazovatele boli splnené takto:
aktívna akvizičná činnosť – kúpou minimálne 2 300 kn. j. do knižničného
fondu,
- kúpou bolo získaných do knižničného fondu 4 611 kn. j.,
zabezpečenie automatizovaného spracovania celého prírastku knižničného
fondu,
- zabezpečilo sa automatizované spracovanie celého prírastku knižničného
fondu:
- menná katalogizácia 14 215 kn. j.,
- vecná katalogizácia 14 578 kn. j.,
zabezpečenie pokračovania retrospektívneho spracovania knižničného fondu
do automatizovaného informačného systému v počte 10 000 záznamov t. j.
0,6% celého knižničného fondu,
- zabezpečilo sa pokračovanie retrospektívneho spracovania knižničného
fondu do automatizovaného informačného systému v počte 11 666
záznamov,
zabezpečenie minimálne 15 000 aktívnych čitateľov a 250 000 návštevníkov,
- aktívnych bolo 24 714 čitateľov a 267 674 návštevníkov,
- virtuálne návštevy www stránok knižnice – 1 183 895,
zrealizovanie minimálne 40 kultúrno-spoločenských a odborných podujatí,
 zrealizovalo sa 565 kultúrno-spoločenských a odborných podujatí:
- výstavy
110
- semináre
32
- exkurzie
111
- informačná výchova
104
- prednášky
36
- koncerty
32
- literárno-hudobné podujatia
52
- iné
88
Všetky úlohy vyplývajúce z kontraktu boli splnené a ukazovatele prekročené.
Finančné plnenie úloh definovaných kontraktom je uvedené v tab. č. 12, ktorá
tvorí prílohu. Podrobné hodnotenie rozpočtu je uvedené v kapitole 5.
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4. ČINNOSTI/PRODUKTY ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY
Stále činnosti:
aktívna akvizičná činnosť týkajúca sa všetkých typov dokumentov z oblasti
spoločenských a prírodných vied, budovanie fondu študovní, voľného výberu
a príručných knižníc,
systematické zabezpečovanie úplnosti povinného výtlačku v zmysle platnej
legislatívy,
riešenie koncepčných a programových úloh ochrany národného kultúrneho
dedičstva a legislatívnych úloh národného knižničného systému,
riešenie čiastkových úloh výskumnej úlohy Výskum dejín knižnej kultúry
a realizácia programu Slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie,
komplexná starostlivosť o knižničný fond,
zabezpečenie rutinnej prevádzky knižnice,
zabezpečovanie údržby automatizovaného knižnično-informačného systému,
podpora a modernizácia rozvoja knižničných a informačných služieb v rámci
štátneho informačného systému v SR,
integrácia a koordinácia informačných systémov a registrov v oblasti kultúry,
budovanie súborného katalógu knižníc SR – časť periodiká,
zabezpečenie a koordinácia úloh v oblasti personálnej práce,
zabezpečenie a plnenie úloh v oblasti tvorby plánov rozpočtu, mzdovej
politiky, hospodárskej správy a investícií,
zabezpečenie kontrolnej činnosti v zmysle platnej legislatívy,
koordinácia a kooperácia činnosti všetkých zložiek UKB,
komplexné zabezpečenie organizácie ako prevádzkovateľa služieb
pre verejnosť,
zabezpečenie právnej ochrany organizácie,
plnenie úloh v oblasti BOZP, PO a CO,
organizovanie vedeckých, kultúrno-výchovných, vzdelávacích
a spoločenských podujatí a výstav,
plnenie funkcie centrálneho dátového archívu digitálnych kultúrnych objektov.
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4.1. Náklady na činnosť/produkty organizácie v roku 2011
UKB v roku 2011 vykonávala činnosti vyplývajúce zo zriaďovacej listiny organizácie a organizačného poriadku UKB.
Podrobný rozpis nákladov na činnosti organizácie je uvedený v tabuľke:
v€
Činnosti/produkty
organizácie

Výpožičné služby
Študovne a kabinety
Medzikn. výpož. služby
Referent.a porad.služby
Reprografické služby
Doplň. fondov knihy
Dopl. fondov periodiká
Katalogizácia
Prev. knižn. skladov
Konz. a reštaur. dokum.
Väzba a preväzba
Digitalizácia
Súborný katalóg
Národ. agentúra ISSN
Inf.a dok.str. UNESCO
Depozit. knižn.NATO
Bibliogr. a výsk. čin.
Elekt.a autom. knižnice
Riad, met., ekon. a prev.
Multif. kult. centrum
Register kultúry
Centrálny dátový archív
Spolu

Náklady na
činnosť/
produkty
celkom

Náklady
kryté z prostr.
štátneho
rozpočtu

Náklady
kryté
z iných
zdrojov

Mzdové
náklady z
celkových
nákladov

Počet
zamest
x/pozn.

Počet
odprac.
hod./rok

284 970,62
865 822,30
152 486,56
517 726,93
77 931,80
181 840,87
181 840,87
131 964,51
693 333,25
155 863,60
103 909,07
188 335,18
285 749,93
108 065,43
77 931,80
51 954,53
211 714,72
313 285,84
863 744,12
129 886,33
103 909,07
36 887,72

284 970,62
865 722,30
152 486,56
517 726,93
77 931,80
170 140,87
181 840,87
131 964,51
693 333,25
155 863,60
103 909,07
167 845,70
285 749,93
108 065,43
77 931,80
47 795,91
211 714,72
313 285,84
863 744,12
129 886,33
103 909,07
36 887,72

0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
11 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 489,48
0,00
0,00
0,00
4 158,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

75 795,62
246 117,39
43 640,53
163 383,05
17 595,11
58 659,10
59 971,09
40 472,05
167 165,70
45 661,11
22 964,86
55 152,82
95 644,77
40 934,93
33 771,33
21 665,18
60 406,01
112 657,78
387 211,56
49 233,22
46 328,31
19 571,59

10,97
33,33
5,87
19,93
3,00
7,00
7,00
5,08
26,69
6,00
4,00
7,25
11,00
4,16
3,00
2,00
8,15
12,06
33,25
5,00
4,00
1,42

18 236,44
53 323,19
9 936,87
33 096,38
4 981,35
11 617,75
11 179,05
8 458,57
41 329,53
9 672,46
5 785,41
11 315,91
17 986,60
6 330,73
4 953,53
3 367,50
12 056,85
19 869,19
54 297,15
8 354,73
6 851,34
2 392,41

5 719 155,05

5 682 706,95

36 448,10

1 864 003,11

220,16

355 392,94

x/ pozn.: Počet zamestnancov znamená priemerný prepočítaný počet zamestnancov, zamestnaných
v UKB v roku 2011, ktorým v priebehu roka 2011 bola vyplácaná mzda.

Pozn. mzdové náklady:
z rozpočtu:
1 853 747,30 €
zo zahraničných grantov:
10 255,81 €
Z priemerného prepočítaného počtu zamestnancov 220,16 bol priemerný prepočítaný počet zamestnancov vyplácaných z rozpočtu 218,36 a z grantov 1,8 zamestnanca.
Vzhľadom na charakter vykonávaných činností a ich rôznorodosť, UKB nekalkulovala priame a nepriame náklady na tieto činnosti. Náklady boli kalkulované
a sledované podľa platnej rozpočtovej klasifikácie na jednotlivých rozpočtových
položkách a podpoložkách. Rozdelenie nákladov na jednotlivé činnosti preto bolo
stanovené podielom pracovných kapacít na jednotlivých činnostiach.
Z celkových rozpočtových nákladov 5 719 155,05 EUR väčší podiel mali priame
náklady sumou 3 310 292,01 EUR, z toho mzdové náklady 1 864 003,11 EUR.
Nepriame náklady predstavovali sumu 2 408 863,04 EUR. Na čerpaní nepriamych
nákladov najväčší podiel mali náklady na údržbu sumou 231 778,25 EUR a služby
sumou 682 069,70 EUR.
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4.2. Zhodnotenie jednotlivých činností/ produktov organizácie
Knižničný fond k 31. 12. 2011 obsahoval 2 617 441 knižničných jednotiek. Prírastok knižničného fondu za rok 2011 je 31 192 kn. j., úbytok 41 kn. j.
Riadenie
Proces riadenia sa uskutočňoval prostredníctvom pravidelných porád vedenia,
úsekov knižnice, operatívnych porád a zasadnutí komisií.
Edičná rada UKB, ktorá patrí medzi poradné orgány generálneho riaditeľa, zasadala 2-krát a vyhodnotila plnenie edičného plánu za rok 2011.
V uplynulom roku bolo prijatých niekoľko zásadných dokumentov, interných príkazov, pokynov a iných materiálov, dôležitých z hľadiska prevádzky a ďalšieho rozvoja
knižnice.
Dokumenty
Súhrn úloh a činností na rok 2011
Výpožičný poriadok – úprava pre zamestnancov
Cenník služieb a poplatkov platný od 20. 4. 2011
Rozhodnutie Ministerstva kultúry SR o zmene a doplnení zriaďovacej listiny
Univerzitnej knižnice v Bratislave
Dodatok č. 4 k organizačnému poriadku
Príkazy
Príkaz GR č. 1/2011
na zriadenie hliadok prvej pomoci v objektoch UKB
Príkaz GR č. 2/2011
na vykonanie školenia prvej pomoci pre určených zamestnancov UKB,
ktorí budú zaradení do hliadok prvej pomoci
Príkaz GR č. 3/2011
na usporiadanie inventarizačných rozdielov
Príkaz GR č. 4/2011
na zriadenie protipožiarnych hliadok právnickej osoby pre jednotlivé
objekty UKB
Príkaz GR č. 5/2011
na vykonanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok právnickej
osoby pre všetky objekty UKB
Príkaz GR č. 6/2011
na vykonanie cievneho vyšetrenia pomocou arteriografu pre všetkých
zamestnancov UKB
Príkaz GR č. 7/2011
na vykonanie školenia vedúcich zamestnancov UKB
Príkaz GR č. 8/2011
na vykonanie školenia všetkých zamestnancov UKB
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Smernice
Smernica č. 1/2011
o postupe pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služieb,
uskutočnenie stavebných prác a súťaž návrhov podľa zákona č. 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
Pokyny
Pokyn generálneho riaditeľa č. 1/2011 na odstránenie nedostatkov
v registrácii spisov
Pokyn generálneho riaditeľa č. 2/2011 o úprave pracovného času v letnom
období v roku 2011

Služby knižnice
Základným poslaním knižnice vo vzťahu k jej používateľom je poskytovanie kvalitných služieb. Na priamej realizácii služieb sa podieľajú: odbor knižničných služieb
a špecializované študovne.
Počas celého roka 2011 sa skvalitňovali pracovné postupy v knižničnom systéme
Virtua a v jeho softvérovej nadstavbe – Ensamble. Pokračovalo sa vo vystavovaní
preukazov MVS na jednotlivé knižnice na Slovensku, ktoré využívajú službu MVS
pomocou vlastných preukazov. Systém centrálnej pokladne prešiel do rutinnej prevádzky, vrátane platieb za služby MVS. Prostredníctvom centrálnej pokladne sa
vybavilo 406 finančných transakcií za výpožičky MVS. Aktívne sa využíval aj POS
terminál, v roku 2011 – 1 010 čitateľov realizovalo 1 781 platieb vo výške 11 807,33
eur.
Výpožičné služby
V priebehu roka 2011 sa výpožičky z knižničných skladov vybavovali v pravidelných časových intervaloch, dokumenty boli pripravené spravidla do dvoch hodín.
Čitatelia podali spolu za rok 167 798 žiadaniek prostredníctvom elektronických
katalógov, 3 634 žiadaniek prostredníctvom generálneho menného katalógu
a 12 985 žiadaniek prostredníctvom naskenovaného menného katalógu periodík,
resp. žiadanky pripojenej k súbornému katalógu periodík. Na jednu žiadanku bolo
možné objednať si viacej zväzkov viazaných periodík. Viazané periodiká, ktoré sú
spracované elektronicky, sa objednávali zo skladu prostredníctvom elektronického
katalógu a požičiavali na prezenčné štúdium elektronicky.
Knihy, získané formou kúpy, výmeny a daru v rokoch 2009 až 2010, si mohli čitatelia vyhľadať sami vo voľnom výbere na 2. poschodí.
Absenčné výpožičné služby
V priebehu roka sa zaregistrovalo 8 474 nových čitateľov a 16 240 čitateľov si
členstvo prolongovalo. K 31. 12. 2011 mala knižnica spolu 24 714 aktívnych čitateľov.
Výpožičky, ktoré sa nevrátili v určenom termíne, sa priebežne upomínali. Spolu
sa poslalo 31 743 upomienok, z toho 1 173 upomienok bolo na dokumenty fondov
Rakúskej knižnice, INFO USA, Ruskej knižnice a Mamateyovej zbierky. Ďalej
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nasledovali riaditeľské výzvy, v roku 2011 bolo poslaných 586 riaditeľských výziev na
992 zväzkov, 554 čitateľov vrátilo 940 zväzkov, 183 čitateľom sa poslal pokus
o zmier na 347 zväzkov. Do fondu sa vrátilo 31 zväzkov. Čitatelia dostávali aj
mailovú správu, ktorá ich upozornila na skoré ukončenie výpožičnej lehoty a možnosť
predĺženia výpožičky. Pred poslaním riaditeľskej výzvy sa čitateľom posielala e-mailová výzva a telefonovalo sa im. Súčasne sa podalo 11 návrhov na vydanie platobného rozkazu na súdne vymáhanie na 35 nevrátených dokumentov. Vedúci oddelenia sa zúčastnil troch súdnych pojednávaní.
Čitateľom sa určovali náhrady za stratené 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 70 knižničných jednotiek.
Koncom roka 2011 sa oslovilo 171 čitateľov, ktorým ostali na konte neuhradené
poplatky v rôznej výške. Zatiaľ čitatelia uhradili 518,90 €.
Pravidelne sa uskutočňovala poriadková kontrola vo voľnom výbere 2 – kníh
určených na absenčné požičiavanie. Tento výber sa v priebehu roka doplnil o 4 062
kníh.
Prezenčné výpožičné služby
Prezenčné výpožičky zo skladov UKB sa poskytujú na dvoch miestach. Čitatelia
si požičiavajú knihy na prezenčné štúdium na 1. poschodí, viazané periodiká si
objednávajú a požičiavajú pri pulte viazané periodiká na 2. poschodí.
Podľa dohodnutého pracovného postupu sa všetky dokumenty triedili na druhom
poschodí pri pulte „viazané periodiká“ na absenčné a prezenčné výpožičky.
Zamestnanci ďalej kontrolovali, či sú dokumenty spracované elektronicky, majú
čiarový kód, je pripísaná jednotka v holdingoch, či sú dokumenty opatrené
bezpečnostným kódom. Knihy, ktoré neboli elektronicky spracované, knihy, ktoré boli
objednané cez naskenované katalógy alebo im chýbal čiarový kód a pod., sa pred
požičaním presunuli na pracovisko rýchlej katalogizácie. Pri pulte viazané periodiká
sa overilo viac ako 130 tisíc dokumentov – kníh a viazaných periodík – a do takmer
30 tisíc dokumentov sa nalepil bezpečnostný kód.
Staršie ročníky viazaných periodík si čitatelia požičiavali prostredníctvom
lístkových katalógov alebo naskenovaných lístkových katalógov na klasických
papierových žiadankách alebo žiadankách pripojených k naskenovaným katalogizačným lístkom. Nové viazané periodiká, ktoré sú spracované elektronicky, sa
objednávali pomocou elektronického katalógu a zásadne sa požičiavali elektronicky
v automatizovanom knižničnom systéme Virtua. Pri pulte prezenčné výpožičky kníh
na 1. poschodí sa okrem prezenčných výpožičiek kníh spracovávali všetky dokumenty, ktoré sa zaradili do fondu voľného výberu a niektorých príručných knižníc,
spolu sa zaradilo 490 kníh.
V roku 2011 sa pri pulte “prezenčné výpožičky” požičalo 51 761 kníh (v tomto
čísle sú aj viazané periodiká spracované elektronicky), vybavilo sa 15 166 zväzkov
viazaných periodík, spracovávali sa dokumenty určené do voľného výberu –
príručných knižníc, zaradilo sa do nich 282 nových titulov a tlačili sa tu pre všetky
študovne tzv. druhé signatúry.
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Študovne a kabinety
Súčasťou práce zamestnancov pultu prezenčné výpožičky kníh
bola aj
starostlivosť o príručnú knižnicu, voľný výber 1 – VV1 (11 525 knižničných jednotiek).
Zahraničné zbierky sa nachádzajú na 1. a 2. poschodí budovy na Ventúrskej ulici
vo voľnom výbere. Medzi zahraničné zbierky UKB patria čiastkové knižnice Britského
centra, Centra ruských štúdií, InfoUSA, Mamateyovej a zbierky a Rakúskej knižnice.
Tieto centrá už niekoľko rokov zhromažďujú, odborne spracovávajú, uchovávajú a
sprístupňujú knižničný fond zahraničného pôvodu a tak poskytujú informácie
o kultúrnom, hospodárskom a spoločenskom živote krajiny, na ktorú sa zameriavajú.
Knihy zo zahraničných zbierok sa v priebehu roka 2011 mohli požičať prezenčne
a aj absenčne, formou krátkej sedemdňovej výpožičky. Výnimku tvoril fond Britského
centra, ktorý mal výpožičnú lehotu 30 dní.
Okrem odborných knihovníckych činností sa v zahraničných zbierkach organizovali rôzne podujatia, ako výstavy, autorské čítania, prezentácie a prednášky.
V priebehu roka 2011 ich bolo spolu 52.
Knižnica Britského centra má vo
svojej zbierke knihy, časopisy a zvukové dokumenty. Fond Britského
centra (7 932 knižničných jednotiek) je
zameraný na britské reálie, slovníky,
učebnice anglického jazyka a literatúru. Knižničný fond sa aj v roku 2011
vďaka grantu Britskej ambasády
doplnil o ďalšie dokumenty.
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V minulom roku sa absenčne požičalo spolu 8 080 knižničných jednotiek. Okrem
absenčných a prezenčných výpožičiek ponúkalo 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, audiokazetách, na
CD a DVD.
V priebehu roka sa konali stretnutia čitateľského klubu „Reading group“. Britské centrum
pripravilo v roku 2011 niekoľko veľmi úspešných
menších výstav v priestoroch knižnice, napr.
Cinema of the United Kingdom, History of
Britain, Historical books a iné. V mesiaci apríli
zabezpečilo centrum mimoriadne atraktívnu
akciu, kedy sa čitateľom knižnice sprístupnil
priamy prenos z Londýna, zo svadby Catherine
Middleton a princa Williama. V spolupráci
s Veľvyslanectvom Veľkej Británie a reportérom
Ivanom Jankom, redaktorom časopisu Plus
jeden deň, bola sprístupnená výstava fotografií z
kráľovskej svadby pod názvom Londýnska
kráľovská svadba. Návšteva Jej Excelencie, pani
Susannah Montgomery, veľvyslankyne Veľkej
Británie na Slovensku, v UKB bola spojená
s otvorením výstavy English is easy, výstavy
učebníc anglického jazyka, ktoré sa nachádzajú
vo fonde knižnice.

Pani Susannah Montgomery
veľvyslankyňa Veľkej Británie na Slovensku

Centrum ruských štúdií má fond (1 504 knižničných jednotiek) zameraný na
ruské reálie, ekonómiu, manažment, jazykovedu, právo a umenie. V roku 2011
dostala knižnica z Ruskej federatívnej republiky dar 50 knižničných jednotiek. Knihy
sa spracovali a sprístupnili na absenčné a prezenčné štúdium. Z tohto fondu sa
zrealizovalo 392 absenčných výpožičiek.
Čitatelia a používatelia mohli pri svojej práci využívať počítač s ruskou klávesnicou, na ktorom je prístup do databáz ruských periodík a na ruské stránky.
V priestoroch voľného výberu sa zorganizovali výstavy na témy: Stručné dejiny
maliarstva, Nové knihy z fondu Centra ruských štúdií, Ruský spisovateľ F. M. Dostojevskij a Stará ruština.
Info USA sprístupňovalo v minulom roku odborné knihy a filmy na DVD. Sú to
dokumenty zamerané na americké štúdie, výučbu anglického jazyka, kultúru,
umenie, právo a politiku. Nové knihy a filmy na DVD boli zakúpené z finančných
prostriedkov Veľvyslanectva USA. Do fondu pribudlo 91 kníh a 51 filmov na DVD.
K 31. 12. 2011 malo InfoUSA fond vo výške takmer 5 000 knižničných jednotiek.
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V roku 2011 zabezpečilo pracovisko 2 472 absenčných výpožičiek z príručnej
knižnice. Okrem toho sa tu poskytovali aj odborné konzultácie a rešeršné a poradenské služby na rôzne témy podľa požiadaviek čitateľov knižnice.
Čiastková knižnica InfoUSA má dobré technické vybavenie. V minulom roku boli
zakúpené z prostriedkov Veľvyslanectva USA dva nové počítače značky HP Touch
Smart 300 „All-In-One" s dotykovou obrazovkou, kamera Nikon 5100 s príslušnestvom a nový vozík na knihy.
Priestory študovne sa využívali na organizovanie výstav, prednášok a videokonferencií a premietanie filmov. Zaujímavé výstavy boli napr.: Martin Luther King, jr.,
Black History Month, Woman´s History Month, výstava plagátov a kníh na tému
Abraham Lincoln: Portrait of a President, Flag Day: celebrating patriotism in the
United States, 9/11 anniversary: 10 years from the teror attacks, Ronald Reagan –
výstava fotografií pri príležitosti 100. výročia narodenia amerického prezidenta, spojená s prednáškou pána Christophera Scharfa (kultúrneho atašé Veľvyslanectva
USA) a iné. V marci sa pripravila v spolupráci s American Field Service Slovakia
prezentácia s názvom Svet zblízka: Thajsko.
V tomto centre sa ponúkalo pre stálych čitateľov a používateľov pravidelné premietanie amerických filmov.
Mamateyova zbierka má 1 439 dokumentov, fond tejto knižnice sa už nedopĺňa.
V priebehu roka 2011 sa z tejto čiastkovej knižnice požičalo 387 absenčných výpožičiek. Fond Mamateyovej zbierky využívali používatelia, ktorí sa zaujímajú o európske
dejiny 20. storočia, ekonómiu a politológiu.
Rakúska knižnica má 5 591 knižničných jednotiek, knihy zamerané na rakúsku
literatúru, kultúru, umenie, jazykovedu a filozofiu. V priebehu roka 2011 sa zakúpilo
91 knižničných jednotiek, ktoré boli odborne spracované a sprístupnené. Nákup kníh
financovalo Rakúske spolkové ministerstvo pre vzdelanie, umenie a kultúru.
Absenčných výpožičiek z čiastkovej knižnice bolo spolu 984. Konzultanti rakúskeho centra poskytovali referenčné aj poradenské služby.
V priebehu roka konzultanti pripravili výstavy na témy: Nové knihy 2011, Gustav
Meyrink – jeho osobnosť a dielo, Peter Altenberg, Marlene Haushofer a jej životné
jubileum, Erich Fried – osobnosť a dielo autora, Stefan Zweig. Podujatie Kinder und
Jugendliteratur in Österreich sa skladalo z dvoch častí, odborného seminára a
výstavy detskej literatúry z fondu knižnice. Pokračovalo sa v spolupráci s Rakúskym
kultúrnym fórom, spoločne sa pripravilo autorské čítanie Martina Leidenfrosta.
Do Rakúskej knižnice prišlo viacero exkurzií ako napr. exkurzií. Významné boli
oficiálne návštevy predstaviteľov Rakúska, regionálnej radkyne Ministerstva
zahraničných vecí Rakúska pani Christine Dollinger a rakúskeho veľvyslanca Jeho
Excelencie pána Josefa Markusa Wuketicha. Súčasťou ich návštevy v UKB bola
prehliadka knižnice s dôrazom na Rakúsku knižnicu ako aj otvorenie výstavy o
dejinách a súčasnosti Viedne.
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Všeobecná študovňa

Vo všeobecnej študovni, v ktorej je 6 200 knižničných jednotiek, sa poskytovali
referenčné a poradenské služby a vyhotovovali rešerše z bibliografických a plnotextových databáz.
Druh rešerše

2011

2010

2009

Počítačové rešerše

3 666

3 407

3 942

33

46

65

Rešerše na citovanosť

Témy boli zamerané predovšetkým na sociálnu prácu, kvalitu života, globalizáciu,
psychológiu osobnosti, vzdelávanie dospelých, ľudské práva, špeciálnu pedagogiku
– mentálne a telesné postihnutia, týrané deti, šikanu, slovenskú literatúru, masmediálnu komunikáciu, vzťah štátu a cirkvi a problémy manažmentu.
Konzultanti vo všeobecnej študovni sledovali pre niektorých čitateľov knižnice
dennú tlač. Všeobecná študovňa je určená aj na štúdium dokumentov na krehkom
papieri, dokumentov s osobitným režimom výpožičiek “prezenčne” a na štúdium
výpožičiek získaných prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby.
Vo voľnom výbere periodík na 2. poschodí sa v roku 2011 vystavovalo 1 708 titulov domácich i zahraničných bežných ročníkov periodík a 507 elektronických
dokumentov, ktoré sú prílohami periodík. Periodiká sa sprístupňovali len na prezenčné štúdium. Nevystavené tituly a ročníky si mohli čitatelia objednať buď
z príručných skladov oddelenia alebo oddelenia periodík. Čitateľom bol k dispozícii
počítač s CD a DVD mechanikou na štúdium elektronických dokumentov, ktoré sú
prílohami periodík alebo elektronických periodík, ktoré knižnica získava na CD nosiči.
V roku 2011 sa požičalo 160 dokumentov na elektronickom nosiči.
Konzultanti, ktorí sú zodpovední za sprístupňovanie neviazaných periodík, priebežne evidovali jednotlivé čísla periodík, prideľovali im lokačné značky, ukladali
a kompletovali jednotlivé tituly a vyraďovali zaniknuté tituly. Spolu zaevidovali 23 048
čísel periodík. Denníky a často používané periodiká sa mesačne kompletovali. Do
väzby sa pripravilo 1 691 titulov s vročením 2007 a 2008.
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Vypracovali sa nové aktualizované zoznamy titulov periodík, ktoré sa nachádzajú
vo voľnom výbere usporiadané abecedne a vecne, zoznam titulov periodík, ktoré
treba na štúdium objednať z príručných skladov, zoznam elektronických periodík
a príloh periodík na CD a DVD a pripravila sa evidenčná kniha na rok 2012.
Zaevidované periodiká určené pre voľný výber 2 sa pravidelne odsúvali z oddelenia periodík do študovne, kde sú prístupné návštevníkom knižnice. Periodiká, ktoré
sa vo voľnom výbere nenachádzajú a sú uložené v sklade bežného ročníka v oddelení periodík, si čitateľ môže objednať prostredníctvom žiadanky. Zamestnanci
oddelenia periodík vybavili 113 žiadaniek zo skladu bežného ročníka periodík
a zamestnancom knižnice poskytli priamo v oddelení periodík 110 výpožičiek.
V PC študovni mohli čitatelia okrem internetu a sieťových zdrojov licencovaných
pre knižnicu, využívať aj produkty Microsoft Office ako Word, Excel, PowerPoint.
Výsledky vyhľadávania alebo práce v programoch Office si čitatelia mohli uložiť na
disketu, USB kľúč alebo samoobslužne vytlačiť. V študovni je 24 pracovných staníc.
Ku každému počítaču je nainštalované čítacie zariadenie čipových kariet. V študovni
je aktívny autentifikačný systém. V minulom roku navštívilo študovňu 3 665 čitateľov,
ktorým sa poskytlo 630 inštruktáží. V doobedňajších hodinách študovňa slúžila na
školenia a inštruktáže pre zamestnancov knižnice a knihovníkov z iných knižníc.
Spolu sa v týchto priestoroch uskutočnilo 14 školení, ktorých sa zúčastnilo 234 osôb.
Študovňa mikrografických dokumentov sa nachádza vo voľnom výbere periodík na druhom poschodí. Sprístupňujú sa v nej mikrografické dokumenty – mikrofilmy
a mikrofiše. Mikrografické dokumenty bolo možné študovať prezenčne prostredníctvom štyroch čítacích prístrojov na mikrofilmy a dvoch čítacích prístrojov na mikrofiše. V roku 2011 využilo služby študovne 1 340 používateľov, ktorí si požičali 3 388
mikrofilmov.
V študovni elektronických dokumentov je záujemcom k dispozícii 36 voľne
prístupných počítačov s pripojením na internet. Ku každému počítaču je nainštalované čítacie zariadenie čipových kariet. V študovni je aktívny autentifikačný systém.
Pre čitateľov sú k dispozícii licencované bibliografické a plnotextové elektronické
zdroje, voľne dostupné databázy, skúšobné prístupy do rôznych databáz ako aj
elektronické dokumenty – CD ROM a DVD, ktoré knižnica získava ako povinné
výtlačky, dary, prípadne výmenou či kúpou. Práca v študovni umožňuje aj samoobslužné tlačenie na sieťových zariadeniach. V uplynulom roku pribudlo do
fondu 1 071 elektronických dokumentov. Študovňu navštívilo 19 658 čitateľov, ktorí si
požičali z príručného fondu 2 004 dokumentov. Konzultanti priebežne posielali
čitateľom, ktorí využili možnosť kopírovania na samoobslužnom skeneri,
hypertextový link aktívny štyri dni, na čitateľom uvedenú adresu.
V študovni zvukovoobrazových dokumentov je vystavených 4 143 titulov. V roku 2011 pribudlo do fondu 333 audiovizuálnych dokumentov, študovňu navštívilo
2 030 čitateľov, ktorí si požičali 2 258 titulov.
Pre čitateľov sa naďalej sprístupňuje Modrá študovňa. K dispozícii je 10 študijných miest a denná tlač. Prezentovalo sa tu niekoľko výstav. Študovňa slúžila aj ako
spoločenská miestnosť počas domácich a zahraničných konferencií, ktoré organizovala knižnica alebo na organizácii ktorých sa podieľala. Uskutočnilo sa tu aj stretnutie
knihovníkov s prezidentkou Americkej asociácie knižníc pani Robertou Stevens,
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otváral sa Týždeň slovenských knižníc, prebiehala výročná schôdza Krajskej
pobočky slovenských knihovníkov. Britská rada mala v priestoroch študovne
školenia.
Od mája do konca septembra slúžila čitateľom knižnice letná študovňa –
Lisztova záhrada, ktorá je medzi čitateľmi veľmi populárna. V prípade priaznivého
počasia mohli čitatelia využiť 12 miest pri dvoch stoloch so slnečníkmi. Lisztova
záhrada je prepojená s Modrou študovňou.

Hudobný kabinet (HK) v roku 2011 navštívilo 1 024 návštevníkov, ktorí si prezenčne vypožičali 2 495 dokumentov (zvukové, zvukovoobrazové, partitúry hudobných diel, muzikologickú literatúru a hudobné periodiká).
Zamestnanci hudobného kabinetu priebežne poskytovali konzultačné a bibliograficko-informačné služby, a to pri osobnej návšteve kabinetu alebo elektronicky
(e-mailom), telefonicky a písomne, organizačne, dramaturgicky a ako spoluorganizátori participovali na viacerých podujatiach. Podrobnejšie v prílohe č. 3.
Pri príležitosti 200. výročia narodenia Franza Liszta a storočnice Jána Cikkera
boli v priestoroch UKB inštalované výstavy zostavené z dokumentov knižnice
a hudobného kabinetu. Ku všetkým podujatiam boli pripravené pozvánky, programy
a iné propagačné materiály.
V rámci informačnej podpory zamestnanci hudobného kabinetu spolupracovali pri
príprave 7. ročníka festivalu Viva Musica, ktorý sa konal 23. – 30. júla 2011.
Informačná pomoc sa priebežne poskytovala ďalším inštitúciám pri príprave
podujatí alebo v oblasti ich edičnej činnosti: Hudobný fond, SNM-Hudobné múzeum,
Katedra hudobnej vedy FFUK a ďalšie.
V kabinete rukopisov, starých a vzácnych tlačí (KRSVT) je služba, ktorá
zabezpečuje preberanie objednávok, vyhľadávanie a prípravu dokumentov, dozor
v študovni, konzultačné služby, kuriérny odvoz a dovoz dokumentov, objednaných na
digitalizáciu pre čitateľov alebo pre MMVS.
Počet návštevníkov v uplynulom roku v KRSVT bol 354. Požičali si 996 dokumentov, z toho 331 starých tlačí, 392 rukopisov a 273 dokumentov z príručnej knižnice. Osobne, písomne a telefonicky bolo poskytnutých 188 bibliografických a fakto23

grafických informácií (okrem požiadaviek o bežné informácie, v tomto roku prevažovali e-mailom odoslané požiadavky o komplikované bibliografické informácie,
informácie z oblasti knižnej kultúry, o komparácii ilustrácií v starých dokumentoch,
vrátane ich tvorcov). Kabinet navštívilo 12 exkurzií s počtom osôb 86.
Dokumentačné a informačné stredisko UNESCO (UNESCO) zabezpečovalo
spracovanie, uchovávanie a sprístupňovanie fondov UNESCO a OSN, databázy
UNESCO na CD ROM-och, poskytovalo konzultačné a reprografické služby.
Študovňu strediska navštívilo 218 čitateľov, ktorým sa poskytlo 586 výpožičiek.
Depozitná knižnica NATO (DK NATO) ponúka informačné zdroje z oblasti
medzinárodných vzťahov, obrany a bezpečnosti s dôrazom na Organizáciu severoatlantickej zmluvy a transatlantické vzťahy. V študovni sa sprístupňujú používateľom
depozitné výtlačky publikácií NATO, monografie, periodiká, elektronické a audiovizuálne dokumenty z produkcie domácich a zahraničných vydavateľov. Návštevníci
sa môžu oboznámiť aj s novinkami z produkcie Ministerstva obrany SR a Vojenského
historického ústavu. Knižnično-informačné služby pracoviska využilo v priebehu roka
470 používateľov, ktorí si prezenčne požičali 2 279 dokumentov. S mimoriadnym
záujmom návštevníci využívajú špecializované elektronické dokumenty.
Medziknižničná výpožičná služba a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba
Oddelenie MVS poskytlo služby 4 915 používateľom UKB. V uplynulom roku
oddelenie MVS zaslalo iným knižniciam 3 902 dokumentov, pre čitateľov UKB sa
objednalo z iných knižníc v rámci MVS 487 dokumentov. Zahraničné knižnice si
objednali v UKB 61 dokumentov a pre čitateľov UKB sa objednalo z partnerských
knižníc zo zahraničia 17 dokumentov. Zamestnanci oddelenia komunikujú
s knižnicami a používateľmi najmä elektronickou poštou. E-mailom, prípadne
písomne sa poskytlo 3 814 informácií. Pokračovalo sa v registrácii knižníc v systéme
Virtua. V roku 2011 bolo spolu registrovaných 495 knižníc a inštitúcií. Prostredníctvom svojej identifikačnej karty si knižnice mohli vyhľadávať a objednávať
dokumenty, ktoré sú v elektronickom katalógu UKB a knihy sa im aj prostredníctvom
tohto systému požičali. Automatizovaný knižničný systém v prípade nedodržania
výpožičnej lehoty upomína a určuje sankčné poplatky. Aplikácia Advance Rapid
Library (ARL) ako databázový softvér na príjem a správu žiadaniek medziknižničnej
výpožičnej služby, konkrétne článkov z fondov UKB a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby, je v rutinnej prevádzke.
Oddelenie MVS pokračovalo v budovaní novej podoby webovej stránky sekcie
MVS, vrátane verzie v anglickom jazyku.
Služby MVS a MMVS sa stali po spustení systému ARL súčasťou centrálne
spoplatnených služieb v UKB, spoločne s faktúrovanými platbami pre knižnice
a inštitúcie. Od apríla 2011 sa stala knižnica dobrovoľným platcom DPH pre krajiny
Európskej únie. Pre zamestnancov MVS to predstavoval nárast prác spojených
s účtovaním služieb MMVS. Písomne sa oslovili všetci zahraniční partneri z krajín
Európskej únie ako aj knižnice a inštitúcie, ktoré fakturujú za svoje služby.
Operatívne sa riešil rad úloh a problémov spojených s organizáciou, financovaním
a zásadami fungovania medzinárodnej MVS v Slovenskej republike.
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Referenčné a poradenské služby
Prvý kontakt s čitateľom zabezpečovala poradenská služba – konzultanti, ktorí
poskytujú informácie o knižnici, o jej službách, katalógoch a o literatúre vo fondoch
knižnice v priestoroch pri čitateľských katalógoch a pri centrálnom informačnom
pulte. Na časti terminálov v čitateľských katalógoch je prístupný internet, ktorý
využívali čitatelia predovšetkým na vstup do portálov, súborných katalógov a katalógov iných knižníc. Konzultanti radili pri vyhľadávaní dokumentov z elektronických
katalógov a klasických lístkových katalógov, využívaní vzdialeného prístupu,
používaní vyhľadávacích taktík v bibliografických a plnotextových databázach a
využívaní Metalib-u s SFX technológiou. Súčasne usmerňovali čitateľov aj na využívanie iných zdrojov, napr. zdrojov, ktoré ponúka projekt NIZPEZ, portál Scientia.sk,
česká Jednotná informačná brána. Priamy kontakt so zamestnancami knižnice mali
čitatelia aj pri každom pulte, ktoré sú v rámci voľných výberov, pri pultoch určených
na prezenčné a absenčné požičiavanie dokumentov a v študovniach a kabinetoch.
Zamestnanci odboru knižničných služieb poskytli veľké množstvo ústnych,
písomných, bibliografických a lokačných informácií.
Knižnica ďalej pokračovala v tradícii prednášok o knižnici a jej službách spojených s exkurziou po knižnici. Účastníkom odborných podujatí, na ktorých sa podieľa
knižnica, je vždy ponúknutá možnosť prehliadky knižnice s odborným sprievodom.
Uskutočnilo sa 10 prehliadok pre zahraničných návštevníkov. V roku 2011 sa uskutočnilo 86 exkurzií väčších či menších skupín poslucháčov univerzít, stredných škôl,
domácich a zahraničných knihovníkov, informačných a kultúrnych pracovníkov (spolu
1 528 účastníkov). Exkurziu po knižnici s podrobným výkladom o umiestnení pracovísk, ich zameraní a niektorých pracovných postupoch absolvuje aj každý nový zamestnanec knižnice v rámci adaptačného procesu, exkurzie pre verejnosť organizuje
v spolupráci s konzultantmi aj Spoločnosť priateľov UKB.
Referenčné služby zabezpečujú popri konzultantoch v čitateľských katalógoch aj
konzultanti vo všeobecnej študovni. Čitatelia si tam za asistencie zamestnancov
mohli urobiť rešerš z národných bibliografií, ale aj z plnotextových a bibliografických
databáz, ktoré knižnica získala do svojho fondu a z iných voľne dostupných zdrojov.
Referenčné a odborné konzultácie poskytovali aj zahraničné čiastkové knižnice
a ďalšie špecializované pracoviská.
Informačné služby
Oddelenie absenčných výpožičiek poslalo používateľom knižnice e-mailom
viac ako 5 000 odpovedí na rôzne otázky týkajúce sa výpožičného systému, stavu
čitateľského konta a vybavenia výpožičky. V elektronickom a telefonickom kontakte
s používateľmi boli aj ďalšie pracoviská.
Konzultanti pravidelne pripravovali do výstavných skriniek a vitrín rôzne špeciálne výstavky, ktoré sa stretli u čitateľov s veľkým záujmom.
Oddelenie multimediálnych dokumentov pripravilo v rámci Týždňa slovenských knižníc prehliadku filmov 50. a 60. rokov, ktoré knižnica získala zo Slovenského filmového ústavu ako povinný výtlačok. So záujmom sa stretla aj videoprojekcia dokumentu "Občan Václav Havel jede na dovolenou."
Bez väčšieho obmedzenia si môžu čitatelia vyhľadávať informácie na internete
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
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knižnicou. Čitatelia môžu 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 a Rakúskej knižnice.
Reprografické služby
Oddelenie reprografických služieb je vybavené kopírovacími strojmi, ktoré
patria firme EURODEAL a naša inštitúcia ich má v prenájme a údržbe.
V uplynulom roku bolo vyhotovených na všetkých strojoch 282 096 kusov kópií
A4, z toho zamestnanci reprografických služieb pre UKB vytlačili 36 168 a pre čitateľov 10 193 kópií A4.
Od apríla sa zmenil systém kopírovania pre zamestnancov – ich kredit na kartách
je nulový. Pre súkromné kópie si ho môžu, podobne ako čitatelia knižnice, predplatiť
v pokladni. Kópie pre služobné účely sa vyhotovujú na karty odborov, resp. oddelení
samoobslužne alebo pracovníčkami reprografického oddelenia. Takto vyhotovených
kópií od apríla do konca roku bolo 44 820 ks. Kopírovanie s obsluhou sa poskytuje aj
čitateľom knižnice na ich kartu alebo po zaplatení príslušnej sumy v pokladni UKB.
Na tlačiarenskom stroji bolo vytlačených 102 796 ks listov A4, boli to publikácie
edičného plánu, knižničný poriadok, cenník a iné interné materiály.
Väčšina objednávok knižníc v SR a aj zahraničných knižníc na články z periodík
prostredníctvom MVS, ktoré má UKB v svojom fonde, sa realizovala prostredníctvom systému pre elektronické dodávanie dokumentov EDO.
Reprografické služby poskytovalo aj oddelenie multimediálnych dokumentov.
Spolu sa vybavilo 488 elektronických žiadaniek na kópie mikrofilmov.
Tlačené výstupy z internetu a práce v programoch Office si mohli čitatelia v PC
študovni a študovni elektronických dokumentov vytlačiť prostredníctvom celosieťových reprografických zariadení.
Používatelia, ktorí si chcú nasnímať dokumenty vlastnými prístrojmi, predložia
knižnici žiadosť. Čitatelia si odfotili 1 059 dokumentov, spolu 61 821 strán. Mimoriadne využívané bolo pracovisko samoobslužného skenovania.

Knižničné fondy a ich doplňovanie
Doplňovanie fondov
Aktívnu akvizičnú činnosť zabezpečovalo oddelenie doplňovania kníh v súlade
s realizáciou zásad doplňovania knižničných fondov, zohľadňujúc základnú profiláciu
knižnice a finančný rozpočet. Akvizičná komisia, ktorá sa tomu venovala, zasadala
pravidelne raz týždenne.
Na akvizičnej činnosti sa veľkou mierou podieľa aj oddelenie vecnej katalogizácie. Priebežne sa vykonával výber českých a zahraničných kníh štandardným
spôsobom z vydavateľských ponukových zoznamov, kníhkupeckých katalógov a
ponukových zoznamov na výmenu.
Priamy výber bol realizovaný aj z každoročnej predajnej výstavy – Slovart
"Academia, jar a jeseň 2011" a z Malého centra priamo u dodávateľa, tiež na
medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka Bratislava 2011. Na výber zahraničnej
literatúry slúžili aj ponukové zoznamy z knižného veľtrhu v Prahe (firma Fénix).
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V rozpočtovej položke na doplnenie fondu bolo vyčlenených 166 100 € bez grantu
MK SR. Za túto sumu sa realizoval, podľa aktuálnych ponúk na knižnom trhu, nákup
kníh, periodík, databáz, hudobných dokumentov, audiovizuálnych dokumentov
domácej a zahraničnej produkcie.
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, bola získaná finančná čiastka 1 500 €, za ktorú bolo
zakúpených 96 titulov kníh zodpovedajúcich zmluve. Tento prírastok je k dispozícii
v Britskom centre v UKB.
Dopĺňanie českých dokumentov sa realizuje nielen z rozpočtu knižnice, ale opäť
sa 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
12 000 € a MK ČR vyčlenilo 300 000 Kč. Pre knižnicu bolo zakúpených 730 českých
kníh a 59 hudobných dokumentov a filmov.
Prírastok doplnených kníh za rok 2011 bol 10 500 knižničných jednotiek (bez depozitov).
Prírastok kníh získaných ako povinný výtlačok podľa zákona č. 535/2003 Z. z. činí
7 300 knižničných jednotiek a početne predstavuje dlhodobo najvyššie percento
doplnených kníh. Nedodané tituly boli s 99 % úspešnosťou urgované. V minulom
roku bolo zakúpených celkom 1 291 kníh, darom zamestnanci oddelenia doplňovania kníh celkovo získali a zapísali do knižničného systému 1 711 kníh.
Celkový prírastok kníh 19 675 knižných jednotiek je v intenciách predchádzajúceho roku a spolu s dosiahnutými knižnými jednotkami získanými kúpou a darom
s minimálnymi odchýlkami kopírujú priemerné prírastkové čísla za posledné 4 roky.
Povinný výtlačok činí takmer 70 %, kúpou získané knihy takmer tvoria 14 % a knižné
dary 15 % z celkového ročného prírastku kníh.
Pri výbere titulov z vydavateľstiev sa dbá o vyváženosť doplňovania humanitných
a prírodovedných odborov a okrem odborných monografií sa získali aj hodnotné
encyklopédie. Z množstva zaujímavých a hodnotných zahraničných kníh možno poukázať napr. na Österreichischen retrospektive Bibliografie, Handbook of Nanophysics 7 vol., Cultural Antropology 4 vol., Globalization and Culture 4 vol., International Economic Law 6 vol., International Library of the Philosophy of Educarions
24 vol., International Encyclopedie of Pseudonyms 16 vol., Geopolitics 4 vol.,
Encyclopedie of Animal Behavior 3 vol.
UKB pokračovala v spolupráci so zahraničnými výmennými partnermi so zreteľom
na zachovanie reciprocity výmeny pri jednotlivých knižniciach a inštitúciách. V roku
2011 spolupracovala aktívne s 89 výmennými partnermi a získala do fondu 381 kníh
(činí to necelé 2% z celkového ročného prírastku kníh) a 154 titulov časopisov.
Pri budovaní fondu elektronických informačných prameňov pokračovala knižnica
v stratégii nákupu databáz na princípe jedinečnosti. V rámci národného projektu
NISPEZ – Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku –
prístup k elektronickým informačným zdrojom (riešiteľom je CVTI SR) a jednotného
financovania nákupu konzorciálnych databáz pre akademické knižnice, bol pre UKB
zabezpečený prístup k databázam Web of Knowledge a Springer.
Ostatné databázy boli financované zo zdrojov UKB (okrem databázy EBSCO,
ktorá je národnou liceniou). Obnovili sa licencie na databázy Library Press Display,
ASPI, C.E.E.O.L., Ulrichsweb.com, Portal ISSN a nákup zdrojových dát slovenských
periodík.
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Nebola obnovená licencia na agregátorskú databázu ProQuest Central (je bežne
dostupná v akademických knižniciach a finančne veľmi nákladná) a na prístup ISSN
Z39.50 (nevyhovoval potrebám knižnice).
Na trvalo zakúpené tituly z kolekcie vydavateľstva de Gruyter „Deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert Online“ („Nationalsozialismus, Holocaust, Widerstand
und Exil 1933 – 1945“ a „Tagesrapporte der Gestapoleitstelle Wien 1938 – 1945“) a
„Český biografický archiv a Slovenský biografický archív online“ boli na rok 2011
zaplatené servisné poplatky.
Novinkou v roku 2011 sa stala predplatená služba Piano, ktorá ponúka prístup
k prémiovému obsahu na najvýznamnejších slovenských weboch (napr. k platenej
sekcii Komentáre v denníkoch Pravda, Sme, Hospodárske noviny). Služba je pre
čitateľov prístupná v študovni elektronických dokumentov. Na všetky licencované
databázy je možné poskytovať vzdialený prístup.
Prostredníctvom oddelenia periodík bolo do knižnice získaných 2 934 titulov periodík, čo predstavuje 4 893 exemplárov. Počet slovenských titulov je 2 298, českých
277 a zahraničných 359. V roku 2011 pribudlo do fondu knižnice 6 500 sprírastkovaných knižničných jednotiek. Podľa spôsobu nadobudnutia predstavuje povinný
výtlačok (PV) 4 861 kn. j., kúpa 975 kn. j, dar 338 kn. j, výmena 326 kn. j.
V rámci povinného výtlačku sa získalo do oddelenia multimediálnych dokumentov 333 audiovizuálnych dokumentov a 1 071 elektronických dokumentov na CD
ROM. Kúpou sa získal 1 audiovizuálny dokument a formou daru sa získalo 36 audiovizuálnych a 6 elektronických dokumentov.
V uplynulom roku sa do fondu hudobného kabinetu získalo spolu 1 470 kn. j.,
z toho povinným výtlačkom 340 kn. j., kúpou 950 kn. j., darom 180 kn. j. Nedodané
PV zvukových dokumentov boli urgované u vydavateľov. Všetky dokumenty boli po
adjustácii opatrené ochrannými elektronickými etiketami. Nové tituly boli priebežne
propagované na interných výstavkách a formou letáčikov.
Dokumentačné a informačné stredisko UNESCO získalo v rámci doplňovania
178 kn. j. kníh,103 periodík a 1 818 kn. j. špeciálnych dokumentov.
Systematické budovanie, uchovávanie a sprístupňovanie fondu patrilo aj v roku
2011 k prioritným úlohám Depozitnej knižnice NATO. Fond sa doplnil o ďalšie
depozitné exempláre, akvizíciou a grantovou podporou sa získali nové domáce
i zahraničné tituly. Depozitná knižnica NATO nadobudla 48 kn. j. kníh a 42 exemplárov periodík. Na nákup zahraničnej literatúry boli použité aj prostriedky z grantovej
podpory NATO vo výške 843,30 €.
Prehľad o formách získavania knižničných dokumentov za roky 2011, 2010, 2009
Knihy
Spôsob nadobudnutia
Povinný výtlačok
Kúpa
Výmena
Dary
Bezodplatným spôsobom
Spolu

2011

2010

2009

13 600

13 400

15 000

2685

2 547

3 062

381

200

204

2 963

3 345

2 803

126
19 855

291
19 783

447
21 516
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Periodiká
Spôsob nadobudnutia

2011

2010

2009

Povinný výtlačok

4 861

5 708

6 416

Kúpa

975

969

1 191

Výmena

326

367

766

Dary

338

396

872

145
6 645

174
7 614

187
9 432

2011

2010

2009

Povinný výtlačok

160

113

118

Kúpa

807

58

153

0

0

0

2
969

43
214

0
271

2011

2010

2009

Povinný výtlačok

177

129

177

Kúpa

129

292

586

0

0

0

156
462

92
513

221
984

2011

2010

2009

296

260

197

1

244

111

Bezodplatným spôsobom
Spolu

Hudobniny
Spôsob nadobudnutia

Výmena
Dary
Spolu

Zvukové dokumenty
Spôsob nadobudnutia

Výmena
Dary
Spolu

Audiovizuálne dokumenty
Spôsob nadobudnutia
Povinný výtlačok
Kúpa
Výmena
Dary
Spolu

0

0

0

58

72

71

355

576

379

Elektronické dokumenty
Spôsob nadobudnutia

2011

2010

2009

Povinný výtlačok

1 068

1 011

924

14

9

0

0

0

0

6
1 088

3
1 023

3
927

Kúpa
Výmena
Dary
Spolu
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Mikrografické dokumenty
Spôsob nadobudnutia

2011

2010

2009

Povinný výtlačok

0

0

97

Kúpa

0

0

0

Výmena

0

0

0

Dary

0

0

0

Spolu

0

0

97

Spôsob nadobudnutia

2011

2010

2009

Bezodplatným spôsobom

1 818

1 689

1430

Špeciálne dokumenty OSN a UNESCO

Spracovanie fondov
V roku 2011 spracovali zamestnanci oddelenia mennej katalogizácie (OMK)
9 555 popisných jednotiek prírastkov fondu monografickej literatúry, upravili 7 000
chybných záznamov z konverzie a 500 záznamov autorít.
V oddelení vecnej katalogizácie bolo spracovaných 9 546 titulov kníh. Formálna
a obsahová kontrola záznamov vecného spracovania prebieha formou sledovania
záhlavia vytypovaných polí. Redakcia predmetových hesiel prebieha sústavne, vždy
tam, kde to pracovný postup vyžaduje.
Ďalšia pracovná činnosť tohto oddelenia bola zameraná na sledovanie mediálnych správ o UKB v periodikách a na internete, článkov o masmédiách v periodickej
tlači, publikačnej a prednáškovej činnosti pracovníkov UKB.
V odbore knižničných služieb sa menne a vecne skatalogizovalo 333 audiovizuálnych dokumentov a 1 071 elektronických dokumentov.
Priebežne sa dopĺňali knižničné jednotky, exempláre, holdingy a čiarové kódy
dokumentov požičiavaných absenčne a prezenčne. V rámci modulu rýchla katalogizácia sa doplnil čiarový kód a pripísala jednotka, exempláre, holding v 3 366
bibliografických záznamoch, preverilo sa 1 890 záznamov a kompletne sa spracovalo
4 161 záznamov. Skompletovalo sa a pripravilo na ďalšie spracovanie 9 025 knižničných jednotiek tzv. drobných tlačí a 7 862 plagátov. Dokumenty sa roztriedili podľa
rokov a prírastkových čísiel, uložili do špeciálnych škatúľ a so sprievodkami sa
pripravili na ďalšie spracovanie a uloženie do skladov. Pripravil sa aj návrh na vyradenie poškodených a stratených dokumentov.
Dokumenty do voľného výberu sa naďalej spracovávali a pripravovali podľa
prijatej metodiky a pracovných postupov. V jednotlivých záznamoch sa dopĺňali
chýbajúce exempláre a druhá signatúra a menila sa čiastková knižnica. Spolu sa
pripravilo do voľného výberu viac ako 2 490 dokumentov a do zahraničných knižníc
224 dokumentov. Poškodené dokumenty sa priebežne dávali opraviť v knihárskej
dielni.
Zamestnanci hudobného kabinetu spracovali komplexne (vrátane akvizície,
adjustácie), menne 1 260 kn. j. a vecne 1 392 kn. j.
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V stredisku UNESCO bolo menne a vecne spracovaných 156 kn. j. kníh
a menne spracovaných 103 periodík.
V Depozitnej knižnici NATO bolo menne a vecne spracovaných 48 exemplárov
depozitu NATO, vrátane audiovizuálnych dokumentov, ktoré sa sprístupňovali v študovni pracoviska.

Knižničný fond a práca s periodikami
Zamestnanci oddelenia periodík vytvorili 4 893 aktívnych holdingov. Do systému v oddelení zaevidovali 57 389 jednotlivých čísiel periodík. Urobili revíziu zoznamu
nedodaných periodík, pričom skontrolovali periodiká od A – Ž. Súpis nedodaných
titulov slúžil ako podklad pri následnom reklamovaní predovšetkým povinného
výtlačku.
Na kúpu a väzbu periodík sa vystavilo 22 nových objednávok a overilo sa 72
faktúr za časopisy, noviny a väzbu periodík. Na kúpu časopisov sa vynaložila suma
79 632,38 € a 5 550,00 Kč. Za dobropisy sa spätne získalo 356,37 €. Overené
faktúry boli odovzdané ekonomickému útvaru na úhradu a informácie o faktúre
a cene za daný časopis doplnené k jednotlivým titulom do príslušných holdingov a na
evidenčný záznam dodávateľa bolo dopísané číslo faktúry.
Zamestnanci oddelenia periodík skompletovali 5 630 kn. j. periodík. Do evidenčného zoznamu CD a DVD sa zaznamenalo 557 titulov, čo predstavuje 1 011 CD
alebo DVD nosičov. Niektoré CD a DVD nosiče sú zaevidované aj v báze UKB, ktorá
obsahuje 201 bibliografických záznamov pre e-periodiká.
Na základe retrospektívneho doplňovania chýbajúcich titulov a čísiel zamestnanci
oddelenia periodík overili 21 ponukových zoznamov, pričom objednali 1 068 kn. j.
Získané periodiká z ponukových zoznamov sa postupne spracovávajú do bázy UKB.
Zoznamy spolu s jednotlivými číslami boli odovzdané do oddelenia revízie.
Zo súborného katalógu periodík bolo do bázy UKB prebraných 38 bibliografických záznamov, pričom boli urobené úpravy v 770 bibliografických záznamoch.
K bibliografickým záznamom bolo vytvorených 868 nových holdingových záznamov,
a upravených 11 452 holdingových záznamov.
Do bázy UKB sa spätne vložilo 45 titulov, čo predstavuje 2 749 starých prírastkových čísiel, pričom sa knižničné jednotky opatrili čiarovým kódom. Čiarové kódy sa
nalepili aj do všetkých kn. j., ktoré sa vrátili z väzby a do ročeniek, čo v roku 2011
predstavuje 9 157 kusov čiarových kódov. Naďalej sa lepili ochranné prúžky do
výpožičných exemplárov periodík, ktoré sa vrátili z väzby alebo boli spracované do
systému pri spätnom vkladaní starých prírastkov do bázy UKB, čo činí cez 5 500
kusov ochranných prúžkov. Priebežné redakcie a úpravy nielen v báze, ale aj
v mennom katalógu periodík boli urobené na 52 tituloch, pričom väčšina redakcií
súvisí so spätným vkladaním starých prírastkov do bázy UKB. Zamestnanci
oddelenia periodík pridelili 471 signatúr a do miestneho katalógu v OP zaradili 471
záznamov.
Väzba periodík prebiehala pravidelne. V októbri sa odovzdal do väzby posledný
súbor, nakoľko skončil štvorročný tender na väzbu periodík. Do externej väzby a do
oddelenia knižnej väzby bolo spolu odovzdaných 4 741 kn. j. Spolu s neviazanými
ročenkami sa do skladu odovzdalo 6 408 kn. j. periodík. Všetky odovzdané zväzky
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boli prekontrolované a bol im nalepený čiarový kód. Výpožičné exempláre boli
opatrené aj ochrannými prúžkami.

Uchovávanie a ochrana fondov
Činnosti na ochranu fondov sa vykonávajú najmä v odbore ochrany dokumentov,
odbore knižničných fondov a v kabinete rukopisov, starých a vzácnych tlačí.
Prevádzka knižničných skladov
Oddelenie knižničných skladov priebežne vybavovalo žiadanky a zakladalo
vrátené dokumenty v skladoch v hlavných budovách knižnice, pravidelne (spravidla
denne) v odľahčovacích skladoch na Továrenskej a Kopčianskej ulici.
Do fondu sa založilo 25 390 kn. j. nových prírastkov. Okrem výpožičiek, vykazovaných OKS, bolo vybavených 1 340 služobných žiadaniek.
V skladoch pretrváva kritická priestorová situácia, odľahčovací sklad v Dúbravke
(bývalé Technické sklo) nie je v najbližšej budúcnosti vo výhľade. Situáciu skomplikovala plánovaná výstavba dátového skladu v Klariseu, pre ktorú bude treba uvoľniť
skladové priestory v suteréne a na prízemí. Okrem toho bude treba odsunúť časť
fondov z budovy Ventúrska 11 a zo skladovej prístavby, aby sa získalo miesto na
uloženie nových prírastkov fondov SL, 33 a 26. Skladová kapacita budovy na Továrenskej ulici, kde je uložený fond SK a B, je už tiež takmer vyčerpaná.
V skladoch na Ventúrskej a Továrenskej ulici a v nových skladoch bolo potrebné
posunúť 797 b. m fondu, aby sa dali založiť nové prírastky.
Okrem bežných činností sa v oddelení vykonávala priebežná poriadková kontrola
knižničných fondov (38 746 b. m), pri ktorej bolo posunutých 1 506 b. m fondu.
Zaznačovali sa zmeny statusov nových prírastkov monografií a periodík prijatých
do skladov zo spracovateľskej linky (14 028 kn. j.). Preverilo sa 2 048 výpožičných
lístkov založených v kartotéke prezenčných a služobných výpožičiek v knižničných
skladoch.
Na opravu a preväzbu bolo odovzdaných 2 562 poškodených kn. j., na odborné
ošetrenie do odboru ochrany dokumentov 263 zväzkov. Pravidelne sa vykonával
dozor pri upratovaní knižničných skladov.
Oddelenie preventívnej ochrany pravidelne sledovalo, v spolupráci s príslušnými útvarmi vyhodnocovalo a v rámci možností regulovalo vnútorné klimatické
podmienky v knižničných skladoch. Pretrvávajú však tam značné sezónne výkyvy teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu.
Pokračovalo balenie dokumentov na krehkom papieri do ochranných obalov,
najmä vo fondoch v Klariseu, kde hrozí poškodenie v súvislosti s pripravovaným
presunom týchto fondov do skladov, mimo hlavných budov knižnice. Spolu bolo
zabalených 3 554 kn. j. najmä veľkých formátov a očistených 512 b. m regálov.
Vykonávali sa pravidelné kontroly funkčnosti pohyblivých regálov, súvisiace s nárokom na záručné opravy a následné odstránenie zistených nedostatkov (dotiahnutie
uvoľnených skrutiek a matíc, zabezpečenie očistenia koľajníc, kontrola stavu koncových dorazov pre krajné polohy regálov, kontrola celistvosti konštrukcie regálov),
sledovanie stavu skladov z technického hľadiska a hľadiska technickej údržby
(kúrenárske, elektrotechnické, zámočnícke, stavebné a iné prvky), hlásenie závad a
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následne dohľad nad ich odstraňovaním. Po niekoľkých rokoch sa podarilo odstrániť
vleklý a nepríjemný problém so zatekaním do skladov na 3. poschodí budovy Ventúrska 11.
Zamestnanci oddelenia vykonali presuny častí bývalého fondu špeciálnych tlačí
(fondy DT a PL) z Klarisea do budovy Ventúrska 11, aby ich bolo možné operatívne
odsúvať na katalogizáciu. Na dočasné uloženie týchto tlačí prispôsobili voľný novinový regál v podkroví vložením ďalších radov políc. V sklade na 2. poschodí Klarisea
boli roztriedené škatule so zostávajúcimi časťami fondu špeciálnych tlačí (OS, F, PL
a JT).
V rámci ochrany fondov bola v hudobnom kabinete uskutočnená pravidelná
kontrola a údržba fondu kníh, zvukových dokumentov a hudobnín a kompletizácia
hudobných periodík a odsun ročníkov do väzby.
Denná kontrola a regulácia klímy, vetranie, údržba prístrojov (čističky vzduchu,
odvlhčovača a klimatizácie) sa vykonáva v sklade kabinetu rukopisov, starých
a vzácnych tlačí. Doplnený bol informačný systém v sklade. Priebežne sa uskutočňovala hygienická údržba kníh, povysávalo sa 6 545 kn. j., dezinfikovalo sa 298 b. m
políc; vyložilo a založilo sa 1 304 kníh.
Zamestnanci KRSVT pripravili a odovzdali 43 kn. j. na reštaurovanie, po zreštaurovaní bolo prevzatých 40 kn. j., na digitalizáciu bolo pripravených z rukopisov
Bašagićovej knižnice 29 titulov rukopisov, čím je digitalizácia tohto fondu je
ukončená.
V rámci ďalších činnosti vedú zamestnanci kabinetu miestny zoznam kníh;
doplňovali príručnú kartotéku judaík podľa signatúry, podľa autora a táto úloha je
dokončená. V roku 2011 sa vyhotovilo 1 779 katalogizačných kartičiek pre čitateľov
a pripravil sa 30-stránkový zoznam kníh.
Oddelenie revízie fondov pri priebežnej revízii knižničných fondov podľa
miestneho zoznamu zaznamenalo vo fondoch 30D, SE a 24D zrevidovaných celkom
39 546 kn. j., z toho pri revízii na mieste chýbalo 1 081 kn. j. Pri superrevízii
chýbajúcich kn. j. vo fondoch 22B, 22D, 22G, SD a 30B bolo z 20 881
preverovaných kn. j. nájdených 9 045 kn. j., nezvestných ostáva 11 836 kn. j.
Vykonala sa 1. superrevízia kn. j. chýbajúcich vo výpožičnom procese za roky
2006 – 2007. Z dohľadávaných 1 414 kn. j., chýbajúcich po mimoriadnej revízii,
vykonanej v lete 2010, sa na mieste našlo 46 kn. j., naďalej nezvestných ostáva
1 368 kn. j.
V lístkovom miestnom zozname sa podľa potreby preverovali a opravovali chybné
evidenčné údaje (signatúry, prírastkové čísla) opravovali a dopĺňali sa údaje o exemplároch v báze UKB, preverovali sa chýbajúce kn. j.
Vo vydaniach na voľných listoch bolo v 135 zakladačoch vymenených a doložených 28 621 listov aktualizácií.
V sklade bolo overených a z miestneho zoznamu odpísaných 41 kn. j. čitateľských strát (s náhradami). Na nové spracovanie v útvare rýchlej katalogizácie bolo
ako revízne náhrady odovzdaných 40 kn. j. odpísaných v minulosti ako čitateľské
alebo revízne straty a nájdených pri terajšej revízii.
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Väzba a preväzba
V oddelení knižnej väzby sa preväzujú všetky novšie poškodené dokumenty,
viažu sa periodické tlače, spracúvajú sa tlačené materiály do knižnej podoby
a vyhotovujú sa všetky druhy kartonážnych výrobkov podľa požiadaviek oddelení
knižnice.
Väzba a preväzba v roku 2011
Väzba brožovaná

857 ks

Väzba pevná

2 785 ks

Spolu:

3 642 ks

Vyhotovených bolo 173 kusov kartonážnych výrobkov.
Konzervovanie a reštaurovanie
Zamestnanci oddelenia reštaurovania dokumentov reštaurujú a konzervujú
vzácne tlače. Taktiež sa tu spracúvajú a ošetrujú všetky knihy, ktoré sú poškodené
vodou pri haváriác, plesňami a inými mikroorganizmami.
Oddelenie naďalej spolupracovalo s oddelením digitalizácie. Pripravovali sa
materiály na skenovanie, ktoré boli ošetrené, vyčistené, podľa potreby boli vyrovnané
listy a následne po digitalizácii reštaurovaný knižný blok a väzba.
Aj v tomto roku pokračovala spolupráca s partnerskými organizáciami na prácach,
ktoré vyplynuli z projektu KNIHA.SK. Testovala sa pevnosť rôznych druhov papiera,
ktorý bol odkyselovaný viacerými druhmi činidiel a podrobený umelému starnutiu
v laboratórnych podmienkach.
V uplynulom roku bolo komplexne zreštaurovaných a zakonzervovaných 373 ks
historických dokumentov, z toho 40 ks vzácnych tlačí z kabinetu rukopisov, starých
a vzácnych tlačí.
Digitalizácia
Uplynulý rok pokračoval odbor digitalizácie v medzinárodných projektoch
a v ochrannej digitalizácii dokumentov z fondov UKB, v skenovaní pre používateľov, v sprístupňovaní, archivácii, editácii a tvorbe metadát k digitalizovaným dokumentom.
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Za rok 2011 odbor digitalizácie vyhotovil 585 079 skenov, z toho pre zabezpečenie
služieb MVS 13 015 strán, pre používateľov UKB 15 391strán, v rámci služby EoD
2 558 strán a v rámci ochrannej digitalizácie a služobných žiadaniek 285 691
strán. V digitalizačnom laboratóriu sa v špeciálnom ochrannom režime naskenovalo
11 082 skenov historických knižných fondov, čo predstavuje 43 vyhotovených
dokumentov. V rámci služieb bolo vyhotovených 143 kníh.
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 spolupracuje knižnica so Széchényiho
knižnicou v Budapešti a Bavorskou štátnou knižnicou. V rámci projektu je riešená aj
digitalizácia, spracovanie, kompletizácia a sprístupnenie periodika Pressburger
Zeitung. Rozpočtové finančné prostriedky UKB sa použili na analyticko-syntetické
spracovanie digitalizovaných súborov periodika Pressburger Zeitung v objeme
36 000 strán vo formáte A3. Z rozpočtových prostriedkov bol realizovaný metadátový popis, optické rozpoznanie znakov, tvorba výstupných formátov (pdf, txt, metsalto) a generovanie vstupných dát do systému digitálnej knižnice Kramerius. V súčasnosti sprístupňujeme vydania Pressburger Zeitung za roky 1764 – 1850
prostredníctvom digitálnej knižnice Kramerius. Na sprístupnení ďalších ročníkov sa
intenzívne pracuje, pričom tieto budú dostupné online v priebehu roka 2012.
Projekt digitalizácie periodika bol niekoľkokrát predstavený a prezentovaný vo
viacerých audiovizuálnych a printových médiách.
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Svetová digitálna knižnica
Univerzitná knižnica v Bratislave je oficiálnym partnerom a dodávateľom dát do
projektu Svetová digitálna knižnica. V jej virtuálnych zbierkach je možné nájsť
dokumenty z Bašagićovej zbierky islamských rukopisov. Projekt Svetovej digitálnej
knižnice je prevádzkovaný pod záštitou Kongresovej knižnice s podporou UNESCO.
Maďarsko-slovenský kooperačný projekt v oblasti výmeny
digitalizovaných dát
V rámci projektu so Széchényiho knižnicou v Budapešti UKB vzájomnou výmenou získala 1 000 digitalizovaných strán periodika Pressburger Zeitung.
E-kniha na objednávku (EOD) – Projekt eCulture
Projekt E-kniha na objednávku (EOD) sa realizuje v rámci medzinárodného
konzorcia 30 knižníc z dvanástich krajín EÚ s finančnou podporou EK v rámci
programu Kultúra a predstavuje elektronickú službu zameriavajúcu sa na konverziu
tradičnej knihy do elektronickej podoby s následným sprístupnením širokej verejnosti.
Služba je predovšetkým orientovaná na digitalizáciu voľne prístupných titulov, na
ktoré sa už nevzťahujú autorské práva. Služba sa poskytuje bez obmedzenia
geografických a administratívnych bariér. Cieľom projektu je rozšírenie súčasnej
služby o možnosti vytlačenia zdigitalizovanej knihy a jej doručenia poštou na adresu
objednávateľa. V roku 2011 bol sprístupnených centrálny projektový online katalóg
jedenástich projektových partnerov, ktorý obsahuje viac ako 1,5 milióna bibliografických záznamov knižných dokumentov.
Manuscriptorium – Enrich
V rámci participácie Univerzitnej knižnice v Bratislave ako asociovaného člena
medzinárodného už ukončeného projektu ENRIC, UKB do najväčšej digitálnej
knižnice rukopisov Manuscriptorium odoslala 43 dokumentov z kabinetu rukopisov,
starých a vzácnych tlačí, čo predstavuje 11 082 strán. V rámci následného spracovania dokumentov boli všetkým zdigitalizovaným dokumentom vytvorené bibliografické
záznamy v systéme VTLS VIRTUA a prezentačné vrstvy v HTML. V súčasnosti je
prostredníctvom digitálnej knižnice Manuscriptorium dostupných 242 dokumentov
z Univerzitnej knižnice v Bratislave.
OpenAire
Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) je projekt
financovaný zo 7. rámcového programu Európskej komisie (FP7) zameraný na
implementáciu princípov komunikácie vedeckých informácií na základe otvoreného
prístupu (angl. Open Access – OA). OpenAIRE je kombináciou projektu spolupráce
a koordinačnej a podpornej aktivity (angl. Collaborative Project a Coordination and
Support Action). V rámci realizácie projektu boli publikované odborné články
a prebehli osobné rokovania so zástupcami vybraných vedeckých inštitúcií; formou
listu boli zároveň oslovené všetky vysoké školy.
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Repozitáre na otvorený prístup v krajinách V4
V roku 2011 sa UKB podieľala na grante programu IVF na realizáciu projektu
Zdieľanie vedomostí: Repozitáre na otvorený prístup v krajinách V4 (Sharing
Knowledge: Open Access repositories in the V4 countries) s účasťou partnerov zo
štyroch krajín V4 (CZ, HU, PL, SK). Projekt s celkovým rozpočtom 74 300 € IVF
schválil a udelil grant v objeme 37 150 € s podmienkou 50 % spolufinancovania.
Partnermi projektu sú Univerzitná knižnica v Debrecíne, Národní technická knihovna
(NTK), Uniwersytet Warszawski (UW) a Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB).
Medzi jednotlivé projektové úlohy patrila aj digitalizácia sivej literatúry, kvalifikačných
prác, vedeckých monografií, zborníkov a článkov. Po ukončení digitalizácie projekt
pokračoval vytvorením inštitucionálneho otvoreného repozitára pre otvorený prístup k
výsledkom vedy a výskumu.

Súborné katalógy
Nosnými úlohami odboru súborných katalógov (OSK) v roku 2011 boli:
výkon funkcie správcu súborného katalógu periodík,
metodická pomoc inštitúciám kooperujúcim na tvorbe súborného katalógu
periodík (SKP) v oblasti katalogizácie seriálových dokumentov,
získanie a spracovanie údajov z knižníc SR zapojených do tvorby súborného katalógu periodík (SKP),
správa komplementárnej bázy dát Adresár knižníc SR,
participácia na záverečnej etape implementácie automatizovaného systému ARL na bázu Adresár knižníc,
správa klasických lístkových súborných katalógov zahraničných kníh,
poskytovanie bibliograficko-lokačných informácií o periodikách a knihách.
Súborný katalóg periodík
Zamestnanci OSK zabezpečili zber údajov o periodikách vo fondoch viac ako 350
knižníc SR. Získané údaje spracovali v súlade s prijatými štandardmi do súborného
katalógu. V oblasti kooperatívnej katalogizácie sa pokračovalo v rozbehnutej spolupráci so 14 knižnicami SR, poskytovali sa metodické rady a inštrukcie telefonicky,
e-mailom i osobne. Účastníkom kooperatívnej katalogizácie bola pravidelne mesačne
poskytovaná štatistika ich výkonov v báze súborného katalógu.
V priebehu roka bolo vytvorených celkom 1 689 nových bibliografických záznamov a vyše 37 861 záznamov bolo zredigovaných. Zamestnanci sa sústredili najmä
na dotváranie predmetových hesiel a úpravu znakov MDT podľa novej verzie. Holdingové záznamy vzrástli celkom o 6 802 a aktualizovaných bolo viac ako 61 826
holdingov. Celkový objem databázy SKP dosiahol 64 566 bibliografických záznamov
a 151 950 holdingových záznamov.
Vykonané boli aj záverečné práce v abecednom heslári k znakom najnovšej
dostupnej verzie MDT, ktoré boli vybrané na používanie v súbornom katalógu
periodík. Aktualizované boli aj ďalšie príručky potrebné pre prácu v súbornom
katalógu a sprístupnené na webovej stránke knižnice.
V spolupráci s oddelením knižničným systémov bol v októbri 2011 pripravený
odborný seminár „Spolupráca knižníc na tvorbe adresára knižníc a súborného
katalógu periodík“ pre knižnice západoslovenského regiónu. Tridsiatim účastníkom
seminára bolo priblížené fungovanie súborného katalógu periodík (SKP) ako
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základného informačného zdroja o dostupnosti periodík v knižniciach SR a nástroja
kooperatívnej katalogizácie.
Báza Adresár knižníc SR
Pre bázu adresára boli získané aktuálne údaje o knižnično-informačných
pracoviskách z 358 inštitúcií SR, ktoré boli spracované do báza adresára. Pripravené
boli záverečné podklady a pripomienky pre inštaláciu adresára knižníc vo formáte
MARC 21 Format for Authority Data v automatizovanom systéme ARL, do ktorého
bol na jar 2011 prevedený. Údaje v adresári boli aktualizované, časť záznamov
inštitúcií dlhodobo zrušených bola z adresára vyradená. Ku koncu roka 2011 bolo
v adresári zaznamenaných 776 inštitúcií.
Na odbornom seminári bol predstavený adresár knižníc ako báza dát, na ktorej
participujú knižnice dlhé roky poskytovaním údajov a najmä nové prostredie – systém
ARL – a možnosti aktualizácie údajov o inštitúciách priamo na webovej stránke
adresára.
OSK inicioval aj implementáciu bázy adresára v medzinárodnom systéme
Invenio, k čomu bol pripravený návrh záznamu inštitúcií podľa MARC 21 Community
Information a poskytli sa podklady pre konverziu dát a návrh zobrazovania údajov.
Súborné katalógy zahraničných kníh
Celkový objem klasických súborných katalógov zahraničných kníh stabilne
dosahuje cca 3,016 mil. záznamov. Naďalej sa aktívne využívajú v informačnej
činnosti, najmä pri zisťovaní diel z 20. i 19. storočia. V týchto katalógoch sa vykonali
rozsiahle redakčné práce – v celkovom rozsahu 86 400 záznamov.
Historický súborný katalóg slovenských knižníc – Emlerov katalóg
OSK sa podieľal na príprave webovej prezentácii tzv. Emlerovho katalógu –
prvého súborného katalógu, ktorý vznikol na Slovensku v rokoch 1923 – 1937 za
osobnej asistencie prvého riaditeľa UKB dr. Jána Emlera. Katalóg, ktorý obsahuje
vyše 60 tisíc záznamov historických diel viacerých historických knižníc na Slovensku,
bol naskenovaný. Pred jeho zverejnením bolo zredigované jeho abecedné členenie
a pripravený informačný leták pre čitateľov. Katalóg, ako historický dokument, je
k dispozícii používateľom na webstránke knižnice.
Informačná činnosť
Údaje v online súbornom katalógu periodík využilo celkom 25 817 používateľov,
zaznamenaných bolo 32 407 vstupov, pri ktorých si používatelia prezreli údaje o
periodikách na 236 053 stránkach. Okrem toho e-mailom, telefonicky i osobne bolo
poskytnutých temer 917 bibliografických a lokačných informácií o časopisoch a
knihách zo súborných katalógov UKB ako aj z katalógov knižníc SR a ČR a z ďalších
informačných zdrojov dostupných na internete pre vyše 510 používateľov zo Slovenska, Čiech i Maďarska. Zamestnanci odboru prijali aj niekoľko študentských
exkurzií a informovali ich o svojej práci. Podrobné informácie o vývoji súborného
katalógu periodík sa poskytli doktorandke Karlovej univerzity v Prahe na komparáciu
súborných katalógov v Čechách a na Slovensku.
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Národná agentúra ISSN (NA ISSN)
Národná agentúra ISSN v SR je výkonný orgán Medzinárodného systému ISSN
(International Standard Serial Number – Medzinárodné číslovanie seriálových
publikácií) so sídlom v Paríži. Agentúra vykonáva činnosť s celoštátnou pôsobnosťou a realizuje úlohy vyplývajúce z účasti v systéme. Prideľuje ISSN tlačeným
periodickým publikáciám v zmysle zákona 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch
periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych
diel v znení neskorších predpisov a tiež elektronickým pokračujúcim prameňom,
spracováva záznamy v celosvetovej databáze ISSN podľa medzinárodne dohodnutých pravidiel, spravuje národnú databázu ISSN, zabezpečuje komunikáciu s vydavateľmi pokračujúcich prameňov publikovaných na Slovensku. Agentúra sa zúčastňuje na aktivitách v rámci medzinárodného systému ISSN, spolupracuje s ústredím v Paríži a s ďalšími národnými centrami.
Prideľovanie ISSN, podmienky pridelenia pre elektronické časopisy,
generovanie čiarového kódu EAN/ISSN
V roku 2011 sa pridelilo celkovo 298 čísel ISSN, z toho 209 tlačeným periodickým
publikáciám, 89 elektronickým pokračujúcim prameňom (84 on-line, 5 na CD-ROM).
Zamietnutých bolo 23 žiadostí o pridelenie ISSN, z toho 21 pre elektronické pramene a 2 pre tlačené publikácie. Medzi najčastejšie dôvody zamietnutia u elektronických publikácií patrili: nefunkčná stránka, neuvádzanie potrebných údajov, stránka
nespĺňala kritériá pre elektronické pokračujúce pramene, vydavateľ bol súkromná
osoba.
Čiarový kód EAN/ISSN sa poskytoval automaticky a zdarma vydavateľom nových tlačených periodických publikácií, ktoré sa predávajú v obchodnej sieti. Vydavateľom starších periodických publikácií sa poskytoval čiarový kód na požiadanie.
V roku 2011 poskytla agentúra vydavateľom 150 kódov EAN/ISSN.
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Spracovanie záznamov ISSN, ich aktualizácia a
sprístupňovanie databázy ISSN
Agentúra spracúvala záznamy slovenských pokračujúcich prameňov priamo (online) do medzinárodnej databázy ISSN. Proces on-line katalogizácie umožnil efektívne spracovanie záznamov a zabezpečil skvalitnenie a zrýchlenie spracovania
slovenských záznamov pokračujúcich prameňov (tlačených a elektronických). Záznamy sa zapisovali do databázy ISSN hneď po pridelení čísla ISSN do jednej z kategórií, a to buď ako záznamy časopisov pred vydaním do kategórie „work“ –
pracovné záznamy alebo po vydaní do kategórie „register“ – registrované záznamy.
Pracovné záznamy sa po vyjdení prvého čísla overovali s časopisom v ruke a po
doplnení údajov sa presunuli do kategórie registrované záznamy. Nové záznamy sa
spracúvali vytváraním nových záznamov a tiež preberaním a dopĺňaním záznamov
zo súborného katalógu slovenských periodík. Priebežne sa aktualizovali na základe
informácií od vydavateľov, údajov z iných oddelení UKB a ďalších slovenských
knižníc a na základe vlastných zistení. Zmeny sa týkali najmä zmien názvov
vydavateľstiev, ich adries, periodicity, ukončenia vydávania.
Agentúra pokračovala v spracovávaní záznamov kategórie „legacy“ – t. j. neoverených starších záznamov, ktoré sa postupne overovali a preraďovali medzi registrované záznamy. V roku 2011 sa podarilo znížiť počet záznamov v tejto kategórii na 37
záznamov. Koncom roka sa uskutočnila kontrola pracovných záznamov v databáze
ISSN, t. j. časopisov, ktorým sa ISSN pridelilo pred ich vydaním. Záznamy časopisov,
ktoré nevyšli ani po roku, sa navrhli na presun do kategórie „suppress” – záznamy
titulov, ktoré nikdy nevyšli.
Agentúra zabezpečovala počas roka sprístupňovanie databázy ISSN cez webovú
stránku knižnice, v prvej polovici roka v plnom rozsahu, v druhej s obmedzenými
možnosťami vyhľadávania. Komplikovanejšie rešerše zabezpečovali zamestnanci
agentúry. Počas roka sa vykonávali priebežné prípravné práce na sprístupnenie
národnej databázy ISSN v novom systéme (INVENIO) a uskutočnili sa experimentálne exporty zo systému VIRTUA/ISSN.
Konzultačná činnosť a sprístupňovanie databázy ISSN
Poskytnuté konzultácie (osobné, telefonické a zaslané e-mailom, celkový počet
978) sa týkali najmä prideľovania ISSN tlačeným a elektronickým pokračujúcim
prameňom, evidencie periodík na MK SR, používania čiarových kódov EAN/ISSN,
vydavateľskej úpravy publikácií, odovzdávania povinných výtlačkov, zaradenia časopisov do citačných databáz a pod.
Domáca a zahraničná spolupráca
Agentúra spolupracovala v rámci Slovenska s Ministerstvom kultúry SR – sekcia
médií, audiovízie a autorského práva, ktorá vykonáva evidenciu periodík, s vydavateľstvami periodických publikácií, s ďalšími knižnicami a inštitúciami, najmä s CVTI,
SNK, Slovenskou lekárskou knižnicou, Slovenskou lesníckou a drevárskou knižnicou, Univerzitnou knižnicou Trnavskej Univerzity a pod. V rámci UKB spolupracovala
NA ISSN s viacerými oddeleniami knižnice, najmä s odborom súborných katalógov,
s oddelením periodík a čitárňou časopisov, s odborom digitalizácie a pod. Spolupráca sa týkala najmä:
vzájomnej výmeny informácií o zmenách vydavateľských údajov v záznamoch
periodických publikácií,
kľúčových názvov,
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-

získavania nedodaných titulov povinných výtlačkov,
prideľovania ISSN digitalizovaným titulom.

V mesiacoch apríl – máj a júl sa agentúra aktívne zapojila do pripomienkovania
zákona o povinných výtlačkoch periodických publikácií. Návrh zákona, ktorý definoval už aj on-line publikácie, sa však kvôli zmenenej situácii vo vláde do parlamentu
nedostal.
Agentúra aktívne spolupracovala s medzinárodným ústredím – MC ISSN v Paríži.
Zamestnanci agentúry systematicky spolupracovali
s medzinárodným centrom
v Paríži, vybavilo sa 13 požiadaviek na pridelenie ISSN a 2 opravy v záznamoch,
spracoval sa dotazník pre medzinárodné centrum a pripomienky k odbornému
problému (FRBR a ISSN).
Pri príležitosti konania každoročnej konferencie riaditeľov národných centier ISSN
(Bosna a Hercegovina, Sarajevo 5. – 7. október 2011) sa vypracovala v anglickom
jazyku správa o činnosti agentúry za posledný rok.
Prehľad výkonov Národnej agentúry ISSN za rok 2011
Celkový počet pridelených ISSN

298

z toho tlačené periodické publikácie
elektronické pramene na pokračovanie
z toho prístupné on-line
na CD-ROM

209
89
84
5

Počet zamietnutých žiadostí o pridelenie
z toho elektronické publikácie
tlačené publikácie

23
21
2

Počet konzultácií
z toho telefonické
e-mail
osobné

978
549
364
65

Počet poskytnutých kódov EAN/ISSN

150

Rešerše (počet záznamov)
Počet medzinárodných požiadaviek na pridelenie ISSN
Počet medzinárodných požiadaviek na doplnenie záznamov
Počet nových záznamov v databáze ISSN ( registrované., pracovné),
Spolu
Počet opravených a aktualizovaných záznamov

12(246)
13
2
324+77
401
1 709

Stav národného registra ISSN SR k 31. 12. 2011
Celkový počet registrovaných záznamov prameňov na pokračovanie
v slovenskej databáze ISSN

4 496

Počet vychádzajúcich publikácií

2 409

Počet nevychádzajúcich publikácií

2 087
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Referát elektronické informačné pramene (Referát EIP)
Poslaním referátu elektronické informačné pramene je komplexný manažment
sprístupňovania voľných a licencovaných e-IP a informačných databáz zodpovedajúcich profilu a poslaniu knižnice v snahe zabezpečiť čo najefektívnejšie uspokojovanie informačných potrieb používateľov.
Akvizícia
V roku 2011 pokračovala UKB v nákupe zdrojových dát slovenských periodík
(Monitoring tlače), ktoré sa pravidelne aktualizovali a obnovila licencie a servisné
poplatky na databázy v podobnom rozsahu ako v predchádzajúcom roku okrem
dvoch – ProQuest Central a prístup Z39.50. Podrobný prehľad sprístupňovaných aj
licencovaných databáz je publikovaný v časti Knižničné fondy a ich doplňovanie.
V mesiacoch október – december bol pre UKB zabezpečený skúšobný prístup do
najväčšej svetovej databázy elektronických kníh od spoločnosti World eBook Library
Association, ktorá obsahuje viac ako 2 milióny elektronických kníh dostupných vo
viac než 230 svetových jazykoch. Skúšobný prístup bol vyhodnotený ako mimoriadne
úspešný, čo viedlo k rokovaniam o zmluve o zabezpečení prístupových práv k tejto
službe. Databáza bude od januára 2012 k dispozícii pre používateľov UKB.
Štatistické údaje o využívaní jednotlivých databáz boli priebežne sledované,
štatistiky vstupov sú znázornené v grafe 1 až 3.
Sprístupňovanie elektronických prameňov
Na väčšinu zakúpených a licencovaných databáz sa poskytoval vzdialený prístup.
Používateľ UKB sa tak mohol dostať do uvedených elektronických informačných
prameňov po zadaní používateľského mena a hesla aj z priestorov mimo UKB.
Pri vyhľadávaní dokumentov mohli čitatelia opätovne využívať nové nástroje –
metavyhľadávač MetaLib a link server SFX. Oba poskytujú vyšší používateľský
komfort. MetaLib umožňuje paralelné vyhľadávanie v lokálnych i vzdialených informačných prameňoch, SFX prelinkuje používateľa do plných textov tých elektronických prameňov, ku ktorým má knižnica prístup.
Služba EZB
Referát naďalej zabezpečoval koordináciu a administráciu konzorciálneho konta
EZB – Slovensko. V ňom zostalo v roku 2011 zapojených všetkých desať slovenských knižníc, ktoré v roku 2010 podpísali zmluvu o spoluúčasti na financovaní EZB
s UK v Regensburgu (prevádzkovateľ a organizátor služby EZB poskytuje potrebnú
technickú infraštruktúru na jej prevádzku).
V rámci správy konzorciálneho konta EZB boli poprepájané jednotlivé kolekcie
titulov a uskutočnené potrebné zmeny v nastavení licencií kvôli odstraňovaniu
dubletov.
Využívanie elektronickej knižnice časopisov používateľmi UKB znázorňuje graf 4.
Spolupráca s partnermi
V rámci účasti na národnom projekte NISPEZ – Národný informačný systém
podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným
zdrojom, spolupracoval referát s CVTI SR (riešiteľ projektu). Išlo predovšetkým o
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zabezpečenie účasti na školeniach, seminároch a konferencii, objednanie a distribúciu propagačných materiálov k projektu, nahlasovanie aktuálnych IP adries a pod.
V spolupráci so spoločnosťou Minerva Wissenschaftliche Buchhandlung ako aj
s konkrétnymi vydavateľmi zahraničných periodík sa zabezpečil on-line prístup
zdarma k viacerým zahraničným periodikám, ktoré má UKB predplatené v tlačenej
podobe. Referát sa zúčastnil na úvodnom stretnutí o pripravovanom konzorciu
Emerald, po zvážení podmienok skúšobného prístupu do databázy Emerald sa
knižnica predbežne rozhodla v roku 2012 sa doň nezapojiť.
Propagácia e-prameňov a konzultácie
V snahe napomôcť propagácii e-prameňov zorganizoval referát EIP počas roka
niekoľko školení zameraných na prezentáciu elektronických databáz sprístupňovaných v UKB a aktívne spolupracoval so spoločnosťou AiB pri zabezpečení
seminára o moderných technológiách v sprístupňovaní EIZ. Uskutočnilo sa viacero
stretnutí a konzultácií týkajúcich sa získavania a sprístupňovania elektronických kníh.
Referát zabezpečil licenčnú zmluvu pre UKB o prístupe k odborným elektronickým
časopisom na stránke Versita Open a zúčastnil sa na prieskume ARROW – systému
na vyhľadávanie osirelých diel za účelom digitalizácie. V rámci propagácie
elektronických databáz bolo zhotovených viacero propagačných materiálov – letáky,
prehľadná informačná tabuľa (roll-up).
Webová stránka E-knižnica sa priebežne aktualizovala a dopĺňala novými informáciami, preverovala sa funkčnosť jednotlivých prístupov a URL adries a zabezpečilo sa niekoľko skúšobných prístupov do databáz rôzneho zamerania (chémia,
umenie, hudba a pod.).
Referát poskytoval počas roku telefonické, mailové i osobné konzultácie ako aj
konzultácie v rámci služby Spýtajte sa knižnice, či Napíšte nám.
Graf 1 – vstup do plných textov licencovaných e-časopisov
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Graf 2 – EBSCO – porovnanie počtu vstupov (vyhľadávaní) a stiahnutých plných textov (ft)
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Graf 3 – EBSCO – počet stiahnutých plných textov vo formáte html a PDF

UKB vstupy za mesiac a priemery za deň (2011)
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Graf 4 – prístupy do EZB (mesačné, denné)

Vstup do plných textov - online databázy (2011)
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Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO
Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO v súlade s návrhom Stratégie
rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008 – 2013, v roku 2011:
- priebežne zabezpečovalo informácie o UNESCO, jeho aktivitách a programoch na Slovensku a vo svete širokej verejnosti, ale aj špecializovaným
skupinám a to na základe osobných, telefonických a elektronických požiadaviek, aj na svojej webovej stránke;
- v rámci dobrého prístupu ku knižničným zbierkam raz mesačne uverejňovalo
na svojej webovej stránke zoznam nových dokumentov z produkcie UNESCO
a OSN;
- vytváralo partnerstvá s vysokými školami a so súkromným sektorom v záujme
zlepšovania služieb a ich aktivizácie pre vedomostnú spoločnosť (spolupráca
s nadáciami, ale aj budovanie a podpora siete Klubov UNESCO, ktoré sú tiež
neziskovými organizáciami);
- prostredníctvom siete Pridružených škôl UNESCO podporovalo rozširovanie
partnerstiev medzi vzdelávacími ustanovizňami a záujmovými vzdelávacími
školskými zariadeniami.
Z titulu svojich funkcií zabezpečovalo spracovávanie, uchovávanie a sprístupňovanie fondov UNESCO a OSN, vrátanie databáz UNESCO na CD ROM, ako aj
konzultačné a reprografické služby v študovni strediska, koordinovalo činnosť Klubov
UNESCO v SR a vykonávalo funkciu sekretariátu Slovenského výboru pre program
UNESCO Pamäť sveta.
Vedúca strediska bola aj v roku 2011 členkou predsedníctva Slovenskej komisie
pre UNESCO, ktorá je poradným orgánom vlády, členkou sekcie pre vzdelávanie a
sekcie pre kultúru SK UNESCO a podieľala sa na ich aktivitách a pracovných
povinnostiach.
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Okrem týchto základných úloh informačné a dokumentačné stredisko UNESCO
sústredilo svoju činnosť aj na napĺňanie svojho ďalšieho cieľa – vytváranie a
realizáciu projektov, podujatí a aktivít zameraných na podporu a propagáciu
medzinárodných dní, rokov a dekád vyhlásených UNESCO a OSN v roku 2011, s dôrazom na Medzinárodný rok lesov a Medzinárodný rok chémie ako aj významných
slovenských a svetových osobností zapísaných do kalendára výročí UNESCO.
Medzinárodné dni, vyhlásené OSN a UNESCO
27. 1. 2011 Medzinárodný deň spomienky na obete holokaustu, OSN
Podujatie pripravené v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku pri príležitosti Medzinárodného dňa spomienky na obete holokaustu.
7. 3. 2011 Medzinárodný deň žien, OSN
Majú sa ženy rady? Motivačná prednáška na tému výnimočnosti a jedinečnosti žien.
21. 3. 2011 Svetový deň poézie – Rabíndranáth Thákur – básnik a filozof
Prednáška o básnikovi a filozofovi, ktorého dielo bolo mostom medzi východným a
západným svetom a ktorého UNESCO zaradilo do Kalendára významných osobností
na rok 2011 (150. výročie narodenia).
21. 11. 2011 Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách (OSN,
25. 11.) Prednáška pre verejnosť pripravená v spolupráci s Inštitútom pre verejné
otázky.
25. 11. 2011 Svetový deň detí – UNICEF (20.11.) – Koncert Divých makov
Prezentácia mladých rómskych talentov za účasti predstaviteľov zastupiteľských
úradov v SR.
Rok 2011 – Medzinárodný rok chémie, vyhlásený OSN
2. 6. – 17. 6. 2011 Míľniky chémie – putovná výstava pripravená v spolupráci s
Americkou chemickou spoločnosťou so zámerom popularizovať chémiu. Predstavila
širokej verejnosti výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblastiach energie a dopravy,
informácií a komunikácie, medicíny a zdravotníctva a v potravinárstve a poľnohospodárstve.
Bola doplnená o informácie o významných slovenských chemikoch, nositeľoch
Nobelových cien, ktorí navštívili Slovensko a prezentáciu Slovenskej chemickej
spoločnosti.
Rok 2011 – Medzinárodný rok lesov, vyhlásený OSN
12. 10. 2011 Karpatské bukové pralesy – prednáška o spoločnom svetovom
prírodnom dedičstve Slovenskej republiky a Ukrajiny. Táto lokalita bola zapísaná do
Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO v Christchurche
na Novom Zélande v roku 2007.
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Pridružené školy UNESCO
Jednou z dôležitých celoštátnych úloh strediska UNESCO v UKB je úloha
národného koordinátora Pridružených škôl UNESCO v SR. Z tejto úlohy vyplýva aj
každoročná povinnosť 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.
V súlade s uvedeným usporiadalo stredisko v dňoch 12. – 13. 12. 2010 konferenciu Pridružených škôl UNESCO v SR.
Zúčastnilo sa na nej 22 predstaviteľov UNESCO škôl (z celkového počtu 24 škôl)
z celého Slovenska. Konferencia sa ako obvykle stala platformou, na ktorej školy
prezentovali svoje aktivity v priebehu celého roka formou PowerPointovej
prezentácie, krátkeho filmu alebo iných výstupov prác študentov a tiež sa oboznámili
s novými informáciami týkajúcimi sa aktivít UNESCO vo svete aj na Slovensku.
Okrem vedúcej informačného a dokumentačného strediska UNESCO, ktorá školy
oboznámila s novinkami v celosvetovej sieti UNESCO škôl a informovala o aktivitách
strediska v roku 2011, vystúpili na konferencii aj ďalší hostia. Za Slovenskú komisiu
pre UNESCO Ing. Aurélia Füle, generálna tajomníčka, informovala účastníkov o
priebehu a najdôležitejších momentoch nedávno skončenej generálnej konferencie
UNESCO, hovorila o aktivitách Slovenska vo vzťahu k UNESCO. Za sekciu pre
výchovu a vzdelávanie SK UNESCO jej predsedníčka, PhDr. Dagmar Kopčanová,
hovorila o plánoch a aktivitách v oblasti vzdelávania detí zo sociálne znevýhodnených rodín. Mgr. Kamila Poláková-Hermannová priblížila účastníkom konferencie
jednu z lokalít svetového kultúrneho dedičstva – mesto Cuzco a komplex Machu
Picchu. Účastníci konferencie ocenili význam tohto podujatia pre ďalšiu prácu a prijali
uznesenia a závery, ktoré budú predložené príslušným rezortom.
Celé podujatie, vrátane nákladov na ubytovanie mimobratislavských účastníkov,
bolo financované z prostriedkov MZV SR.
V neposlednom rade ako koordinátor Pridružených škôl UNESCO v SR stredisko:
- podporovalo rozširovanie partnerstiev medzi vzdelávacími inštitúciami
a záujmovými vzdelávacími školskými zariadeniami,
- zabezpečovalo odborný výklad o UNESCO a jeho činnosti pre exkurzie zo
stredných a základných škôl,
- spolupracovalo so školami pri vzdelávaní o svetovom dedičstve,
- sprístupňovalo školám dokumenty vydávané UNESCO,
- zabezpečovalo účasť slovenských škôl na medzinárodných projektoch.
Stredisko počas celého roka poskytovalo školám všetky informácie a dokumenty,
ktoré boli určené pre Pridružené školy UNESCO a prišli či už bežnou alebo elektronickou poštou.
Iné aktivity – séria prednášok "Po stopách starých kultúr"
Na základe veľkého záujmu a úspechu prednášok o rôznych kultúrach v roku
2010, ktorý bol Medzinárodným rokom zbližovania kultúr, sa stredisko rozhodlo
pokračovať v kultúrno-vzdelávacích podujatiach zameraných na spoznávanie
starých kultúr (Afrika, Amerika a Ázia).

47

Afrika
13. 4. 2011 Magický Egypt
Prednáška o Egypte, jednej z najväčších kultúr histórie. Témy: Rôzne pohľady na
históriu Egypta. Egypt nebeský a Egypt pozemský. Egyptská kniha mŕtvych.
Amerika
30. 5. 2011 Aztékovia, národ z ostrova Aztlán
Prednáška o významnej mezoamerickej predkolumbovskej civilizácii.
15. 6. 2011 Mayovia – stavitelia pyramíd
Druhá prednáška z cyklu Po stopách starých amerických kultúr. Prednáška o živote,
náboženstve a filozofii civilizácie Mayov. Mayské symboly, poňatie Univerza a
človeka, stavby a kalendár.
13. 7. 2011 Inkovia – synovia Slnka
Prednáška venovaná najvýznamnejšej juhoamerickej klasickej kultúre Inkov, ktorej
poznatky a zručnosti nás dodnes udivujú svojou veľkoleposťou. Pozornosť bola
venovaná dejinám, mýtom, duchovnému aj každodennému životu tejto výnimočnej
civilizácie.
Ázia
5. 10. 2011 India – matka Východu
Prednáška venovaná mytológii a filozofii starej indickej civilizácie, vývoju indického
myslenia a náboženstva, významným textom Védy, Mahabharáta a Bhagavadgíta,
základným symbolom staroindickej kultúry, z ktorých sa mnohé zachovali až do
dnešných čias.
9. 11. 2011 Tibet – Strecha sveta
Prednáška venovaná tradíciám a filozofii Tibetu, vývoju tibetského myslenia a náboženstva, významným textom „Tibetská kniha mŕtvych“ a „Hlas Ticha“, základným
symbolom tibetskej kultúry.
14. 12. 2011 Čína – Ríša stredu
Prednáška venovaná tradíciám a filozofii starovekej Číny, základným symbolom a
mýtom čínskej kultúry a trom významným smerom čínskeho myslenia – taoizmu,
konfucianizmu a budhizmu.
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Depozitná knižnica NATO
Depozitná knižnica NATO (DK NATO) ako špecializované knižnično-informačné
pracovisko sa zameriava na oblasť medzinárodných vzťahov, obrany a bezpečnosti
s dôrazom na Organizáciu severoatlantickej zmluvy. Návštevníkom ponúka depozitné výtlačky publikácií NATO, ako aj monografie, periodiká, elektronické a audiovizuálne dokumenty z produkcie renomovaných domácich a zahraničných vydavateľov. V študovni sa sprístupňujú aj knižné tituly Ministerstva obrany SR a Vojenského historického ústavu. DK NATO aktívne spolupracuje so zahraničnými partnermi,
sprístupňuje špecializované elektronické pramene s najnovšími štatistickými údajmi
a prehľadmi. Informačné podujatia, ktoré DK NATO pripravila v roku 2011, sa venovali aktuálnym otázkam medzinárodnej bezpečnosti ako aj výrazným osobnostiam
našej vojenskej histórie. Konferencia „Slovenské bezpečnostné fórum 2011“ opätovne vytvorila platformu pre odbornú diskusiu slovenskej bezpečnostnej komunity;
v uplynulom roku sa konal jubilejný piaty ročník tohto vrcholného podujatia verejnej
diplomacie na pôde UKB.
Medzinárodná integrácia a grantová podpora
V uplynulom roku pokračovala spolupráca v rámci medzinárodnej knižničnej siete
NATO, najmä so sekciou verejnej diplomacie NATO v Bruseli a jej odbornými
pracoviskami. Priebežne sa dopĺňali depozitné výtlačky nových publikácií NATO,
ktoré sa v študovni menne a vecne spracovávali a sprístupňovali. Zároveň sa distribuovali vybraným knižničným pracoviskám v SR ako aj stredným a vysokým školám.
Návštevníci študovne mohli naďalej využívať prístup k špecializovaným elektronickým databázam s aktualizovanými štatistickými údajmi a prehľadmi.
V rámci grantovej podpory sekcie verejnej diplomacie NATO získala DK NATO
grant vo výške 3 158 € za účelom usporiadania piateho ročníka konferencie „Slovenské bezpečnostné fórum 2011“. Časť prostriedkov vo výške 843,30 € bola použitá
na nákup odbornej literatúry a rozšírila fond DK NATO o hodnotné zahraničné tituly.
Projekt konferencie bol zaradený aj do systému grantovej podpory MZV SR, z týchto
zdrojov UKB/DK NATO získala dotáciu vo výške 1 000 €.
Pokračovala dlhodobá 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 zabezpečil 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 a partnerské stredné i vysoké školy. V roku 2011 DK NATO
distribuovala uvedeným knižniciam a odborným pracoviskám 454 exemplárov
publikácií NATO.

49

Informačné a vzdelávacie podujatia
Popri budovaní fondu a poskytovaní knižnično-informačných služieb DK NATO
každoročne pripravuje široké spektrum informačných a vzdelávacích podujatí so
zámerom podporovať šírenie informácií, verejnú diskusiu a odborný výskum. V roku
2011 pracovisko v spolupráci s externými partnermi realizovalo dve odborné konferencie, tri prednášky a štyri výstavy.
Medzi najvýznamnejšie podujatia patrili:
Slovenské bezpečnostné fórum 2011
Piaty ročník výročnej konferencie slovenskej zahraničnopolitickej a bezpečnostnej
komunity Slovenské bezpečnostné fórum 2011 sa uskutočnilo 3. 10. 2011. Hlavnými
organizátormi podujatia boli Ministerstvo zahraničných vecí SR, Univerzitná knižnica
v Bratislave/Depozitná knižnica NATO a Euroatlantické centrum s podporou sekcie
verejnej diplomacie NATO. O aktuálnych témach týkajúcich sa vnútornej a vonkajšej
bezpečnosti Slovenska a nových bezpečnostných výziev,diskutovalo 135 zástupcov
štátnej správy, súkromného sektora, akademických kruhov a mimovládnych organizácií.
Diskusia prvého panelu „Zodpovedné riadenie štátu ako garancia bezpečnosti“ sa
venovala zdieľaniu transformačných a integračných skúseností SR, ako aj novej
legislatíve SR, ktorá má uľahčiť vysielanie expertov do misií medzinárodného
civilného krízového manažmentu.

Podnetom pre diskusiu v druhom paneli „Bezpečnosť a obrana Slovenska pre
budúcnosť“ bol znižujúci sa záujem o budovanie a podporu obranno-bezpečnostného sektoru a zvyšujúce sa nároky na jeho efektívnosť a racionálnejšie využitie
verejných prostriedkov.
Tretí programový blok „Bezpečnosť v informačnom veku“ ponúkol diskusiu
o aktuálnych otázkach kybernetickej bezpečnosti.
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Sprievodným podujatím konferencie bola výstava fotografií „Slováci pomáhajú
svetu“ o oficiálnej rozvojovej pomoci SR. Depozitná knižnica NATO pripravila pre
účastníkov konferencie výstavu najnovších titulov vo svojom fonde.
Piaty ročník Slovenského bezpečnostného fóra poskytol priestor pre aktuálnu
odbornú diskusiu, ktorá bola výrazným príspevkom k vytváraniu konsenzu slovenskej
bezpečnostnej komunity.
Pôsobenie Slovenska v zahraničných misiách a operáciách
1. 12. 2011 sa na pôde UKB uskutočnila konferencia „Pôsobenie Slovenska
v zahraničných misiách a operáciách“, ktorej organizátormi boli depozitná knižnica
NATO, Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy a Centrum bezpečnostných
štúdií. Podujatie sa zameralo na zhodnotenie výsledkov doterajšieho pôsobenia SR
v misiách v zahraničí ako aj na identifikáciu limitov a výziev, pred ktorými stojí SR
v oblasti medzinárodného krízového manažmentu. Súčasťou podujatia bola výstava
fotografií P. Vitka o pôsobení Slovenska v zahraničných misiách a operáciách.
Karol Pajer – hrdina boja proti fašizmu
12. 9. až 1. 10. 2011 bola na pôde UKB inštalovaná putovná výstava „Karol Pajer
– hrdina boja proti fašizmu“, ktorá vznikla v spolupráci depozitnej knižnice NATO
s Vojenským historickým ústavom Bratislava, Klubom vojenských veteránov
v Trenčíne a Klubom priateľov Francúzska a Slovenska v Žiline.
Výstava bola venovaná pamiatke Karola Pajera, mladého slovenského vlastenca,
učiteľa, vojaka československej armády vo Francúzsku a bojovníka francúzskeho

hnutia odporu, ktorý v ťažkých časoch druhej svetovej vojny sa podieľal na záchrane vyše päťsto slovenských, českých, belgických, poľských a židovských detí, ktoré
sa ocitli v bezvýchodiskovej situácii na území Francúzska.
Bezmála stovka návštevníkov slávnostnej vernisáže si so záujmom vypočula
prednášku o čs. vojsku na území Francúzska v rokoch 1939 – 1940.
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Na slávnostnom otvorení výstavy sa zúčastnili aj rodinní príslušníci Karola Pajera,
ktorí ocenili úsilie Univerzitnej knižnice pripomínať verejnosti významné osobnosti
Slovenska.

Multifunkčné kultúrne centrum
Multifunkčné kultúrne centrum Univerzitnej knižnice v Bratislave (MFKC) ponúklo
v priebehu roka 2011 svojim návštevníkom množstvo príťažlivých podujatí v rozličných žánroch, dôsledne pritom vychádzajúc z tematicky a žánrovo pestrej, mnohorozmernej programovej štruktúry. Univerzitná knižnica sa v ostatných rokoch vďaka
tejto činnosti postupne stala vyhľadávanou platformou pozoruhodných diskusií,
seminárov a konferencií, umelecko-publicistických i umelecko-spoločenských podujatí.
Analýzou súčasného stavu, prezentáciou nových technológií, metód a postupov,
ale aj žiaducim priestorom na konfrontáciu názorov dynamicky sa vyvíjajúceho
odvetvia, boli odborné knihovnícke podujatia. Nejeden silný zážitok si návštevníci
odniesli aj z programov, ktoré sa do programovej ponuky jednotlivých mesiacov
dostali prostredníctvom prenájmu priestorov. Spektrum podujatí z oblasti politológie,
histórie, zdravotníctva, techniky, športu či umenia tým najprirodzenejším spôsobom
potvrdzovalo status inštitúcie ako centra vzdelanosti, humanizmu, kultúry. A tisíce
spokojných návštevníkov tak aj v uplynulom roku napĺňali víziu knižnice ako
moderného multifunkčného kultúrneho centra.
Dramaturgia MFKC rozšírila vlani svoju činnosť o ďalšie tri programové projekty.
Ich počet tak vzrástol na štrnásť, charakteristickou črtou prevažnej väčšiny z nich je
naďalej predovšetkým inšpiratívna fúzia žánrov a orientácia na náročného návštevníka, hľadajúceho odpovede na zložité otázky života jednotlivca i spoločnosti.
Tri dynamické večery postavené na obdivuhodnom ovládaní ľudského hlasu – to
bol premiérový ročník letného projektu À Cappella Dreams. Slovinsko-slovenskočeské zastúpenie poskytlo pozoruhodnú vzorku aktuálnych trendov v žánri, ktorého
kompletný sound je tvorený výlučne bez pomoci hudobných nástrojov. Úspešný
cyklus sa bude pravidelne striedať s projektom Gregorian Meditations.
Tretím ročníkom pokračovali Letné Literárne Láskania, originálny projekt uvádzania literatúry s využitím špecifík oboch hracích priestorov. Za jeho dominanty
možno tentokrát označiť mimoriadne silné režisérske zastúpenie (J. Krasula, R. Polák, K. Žiška) a zaujímavú dramaturgickú konšteláciu slovenských autorov, ktorých
výročia sme si v minulom roku pripomenuli (D. Dušek, M. Válek, P. O. Hviezdoslav).
O eventuálny „export“ projektu LLL prejavili záujem tri slovenské mestá.
Súčasťou programovej štruktúry 2011 boli aj štyri časti umelecko-vzdelávacieho
projektu Nomen omen, ktorý naprieč žánrami i storočiami zachytáva osobnosti, činy
a udalosti, ktoré by nemali upadnúť do zabudnutia. Štyria režiséri poskytli v štyroch
večeroch pohľady na život a dielo Mikuláša Schneidera-Trnavského, Vincenta Šikulu,
Federica Garcíu Lorcu a Ľubomíra Feldeka.
Osem ďalších pokračovaní zaznamenali oba umelecko-publicistické projekty.
Záhrada i Salón u Liszta predstavujú významné platformy na zmysluplný dialóg,
v prvom prípade postavený na odbornej náročnosti, v druhom na neobyčajne širokom spektre vybraných tém, pričom permanentným lákadlom sú v oboch projektoch
atraktívni hostia a vysoká spoločenská úroveň jednotlivých častí. Projekt mladých
tvorcov (Záhrada) bude od januára 2012 pravidelnou súčasťou programovej ponuky
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Rozhlasu a televízie Slovenska – Rádia Devín a aj v tomto prípade sa pripravuje
koncepcia jeho uvádzania v ďalších slovenských mestách.
Priestory Univerzitnej knižnice v Bratislave boli aj v uplynulom roku súčasťou
významných medzinárodných výstavníckych projektov Socha a Objekt a Mesiac
fotografie, literárneho projektu Anasoft litera a ďalšieho ročníka Víkendu bratislavských parkov a záhrad.
Prvé malé jubileum zaznamenali večery šansónov (Šanson.cz - Šansóna.hr Šansón.sk). Piaty ročník potvrdil pretrvávajúci záujem návštevníkov i unikátne
postavenie Univerzitnej knižnice v Bratislave, ktorá je jediným priestorom pravidelnej
medzinárodnej prezentácie tohto sugestívneho hudobného žánru na Slovensku.
Uplynulému ročníku dominovalo čisto ženské (chorvátsko-slovensko-české) interpretačné obsadenie.
Komunikácia s mladými slovenskými vedcami vyústila do prvých troch častí
projektu Živá vœda (živá voda – živá veda). Otvorená diskusia o súčasnom stave
spoločenských a humanitných vied na Slovensku je mimoriadne potrebná a kritická
naliehavosť jednotlivých večerov bola toho eklatantným svedectvom.
Posledným z premiérovaných projektov bolo Adventné pastorále. Štyri predvianočné nedeľné večery, štyri rôzne žánre, štyri možnosti na adventné stíšenie
a vnímanie vianočného posolstva. Aj v tomto prípade programy sprevádzal veľký
záujem verejnosti, jednotlivé večery mali výbornú umeleckú úroveň a príťažlivú
predsviatočnú atmosféru.
Dôvodov, prečo sa produkcie Multifunkčného kultúrneho centra UKB stali
vyhľadávanou súčasťou bratislavskej kultúrnej ponuky, je nepochybne viacero. Za
originálnu odlišnosť od všetkých ostatných usporiadateľov je považovaná predovšetkým skutočnosť, že dramaturgia MFKC prakticky od začiatku svojej činnosti
neponúka jednotlivé, izolované podujatia, že všetky koncerty, diskusie, literárne,
tanečné či divadelné produkcie sú súčasťou myšlienkových celkov – programových
projektov, ktoré boli a sú vytvárané špeciálne pre potreby Univerzitnej knižnice
v Bratislave. Podľa vyjadrení návštevníkov sa práve tento ojedinelý tvorivý princíp
spolu s preferovanou fúziou umeleckých žánrov, dôrazom na atmosféru podujatí,
atraktívnymi priestormi a kvalitným usporiadateľským servisom rozhodujúcou mierou
podieľajú na razantnom etablovaní sa UKB do nie príliš početného bratislavského
portfólia miest, ktorých program sa inteligentnému domácemu i zahraničnému
návštevníkovi oplatí pozorne sledovať.

Bibliografická a výskumná činnosť
Kabinet retrospektívnej bibliografie (KRB) – sa venuje registrácii, spracúvaniu
a výskumu nepravých periodík v súlade s úlohami, ktoré mu boli stanovené v intenciách Slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie. Činnosť kabinetu je zameraná
na pokračovanie v už rozpracovaných bibliografických súpisoch a rozpisoch 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 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 a vzdelávaciu činnosť.
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Projekty
Bibliografia almanachov, ročeniek a zborníkov 1701 – 1918
Almanachy, ročenky a zborníky sú špecifickým typom nepravých periodík.
Koncepcia spracovania dvestoročného obdobia spočíva v spracúvaní dokumentov
na úrovni súpisovej /seriály/ a analyticko-rozpisovej /články/. Realizácia úlohy je
v databázovom spracovaní. Tento zdroj informácií tvorí rozsiahly poznatkový fond
k počiatkom prírodných, lekárskych, technických a spoločenských vied. Články z nich
predstavujú pramenné a faktografické údaje a štúdie z rôznych vedných odborov
v štyroch jazykoch používaných vo vtedajšom Uhorsku. Ústredným výstu-pom je online databáza, ktorá je pravidelne dopĺňaná a aktualizovaná. V súčasnosti obsahuje
viac ako 6,5 tisíca záznamov. V databáze je možné tematické vyhľadá-vanie, ako aj
kombinovaná formulácia dotazov. Súčasne so spracúvaním doku-mentov sa
vykonáva aj prieskum vo fondoch domácich i zahraničných knižníc, zameraný na
získanie lokácií titulov nových, prípadne overenie už titulov známych a vytvorenie
relevantných bibliografických záznamov.
Bibliografia článkov zo slovenských a inorečových správ škôl za školské
roky 1918/19 – 1952/53
Je súčasťou bibliografického súpisu Bibliografia výročných školských správ
z územia Slovenska za školské roky 1918/19 – 1952/53, s ktorou tvorí jeden celok.
Databáza sa priebežne dopĺňa a aktualizuje, nie je uzavretá. V súčasnosti obsahuje
viac ako 4 tisíc záznamov a ponúka požívateľovi možnosti prezerania a vyhľadávania
údajov podľa stanovených kritérií. Cieľom je obsiahnuť a predstaviť produkciu
článkov vo výročných školských správach, čím sa sprístupnia pramenné a dobové
faktografické dokumenty pre výskum školstva a vzdelanosti na Slovensku v sledovanom období ako aj priblíženie nového zdroja informácií širokej verejnosti. Články
z predmetných správ škôl tvoria biografické medailóny, drobné literárne útvary, štúdie a správy. Autorsky sa pod ne podpísali nielen pedagógovia, ale aj študenti.
Katalóg slovacikálnych tlačí UKB do roku 1918
Po ukončení série plánovaných zv. 1 – 8 sa začalo pracovať na zv. 9 – Doplnky.
Tento zväzok bude obsahovať chýbajúce záznamy z predchádzajúcich dielov
a záznamy nové, ktoré sa objavili počas výskumu. Priebežne sa vykonáva excerpcia
sekundárnych prameňov a popis chýbajúcich záznamov z nich. Práce na úlohe
v súčasnosti stagnujú, nakoľko spracovateľka úlohy je dlhodobo práceneschopná.
Zamestnanci KRB sa aktívne podieľajú na napĺňaní projektu Výskum dejín
knižnej kultúry nielen vlastnou výskumnou, publikačnou, ale i prednáškovou
a výstavnou činnosťou, a to samostatne, i v spolupráci s domácimi a zahraničnými
inštitúciami. Jedným z publikačných priestorov pre uverejňovanie aktuálnych
výsledkov výskumu je i odborný lektorovaný zborník Studia Bibliographica Posoniensia, ktorý je recenzovaný v domácich i zahraničných odborných periodikách.
Publikované štúdie pracovníkov kabinetu sa venujú primárnemu výskumu
relevantných zložiek systému dejín knižnej kultúry, mapujú rozmanité aspekty vývoja
dejín kníhtlačiarstva, knižníc, knižnej distribúcie a propagácie.
Výsledky činnosti kabinetu vo vzťahu k bibliografii a výskumu dejín knižnej kultúry
sú prezentované na odborných domácich a zahraničných konferenciách.
Kabinet aktívne spolupracuje s Katedrou knižničnej a informačnej vedy Univerzity
Komenského a Filozofickou fakultou Trnavskej univerzity v oblasti prednáškovej
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činnosti. Doplnkovou odbornou činnosťou je i zadávanie tém bakalárskych a diplomových prác, ich posudzovanie a vypracovávanie oponentských posudkov.
Výstava pod názvom Svedectvá vedeckého výskumu a literárneho života na
Slovensku bola inštalovaná v máji 2011. Prostredníctvom tohto podujatia sa priblížila
odbornej aj laickej verejnosti obsahová a jazyková rozmanitosť vybraných titulov
almanachov a ročeniek. Ako špecifický publikačný priestor regionálneho i celouhorského významu na poli výskumu a popularizácie humanitných i prírodovedných
disciplín predstavujú originálny východiskový prameň pre poznanie charakteru
spolkového života. Sú cenným materiálom pre výskum dejín vedy, literatúry ako aj
regionálnych a všeobecných dejín Slovenska.
Zamestnanci kabinetu rukopisov, starých a vzácnych tlačí pokračovali
v odbornom spracovávaní tlačí 16. storočia vo fondoch Univerzitnej knižnice
v Bratislave. V roku 2011 spracovali 53 tlačí.
Spracovanie tlačí 16. storočia
Rok

2009

2010

2011

Počet

102

119

53

Spolu

1 421

1 539

1 592

Spracovanie tlačí 16. storočia obsahuje heuristickú, analytickú a evidenčnú
činnosť, verifikáciu bibliografických údajov, rozbor rukopisných záznamov, biografických dát o autoroch a pôvodných vlastníkoch. Ďalšie spracované bibliografické
záznamy sú pripravené na overovanie, po ktorom sa zapíšu do počítača.
Zamestnanci KRSVT sa zaoberajú čiastkovými výskumami ďalších fondov
kabinetu ako sú emblémové knihy, európske rukopisy, rukopisy a tlače Bašagićovej
knižnice, unikátne a raritné tlače a rukopisy, ktoré sa získali pre knižnicu. Výsledky
týchto čiastkových výskumov sú spracované ako štúdie, ďalšie sa využívajú pri
prezentáciách, výstavách a výstavkách, pri prednáškach, publikačnej činnosti, pri
poskytovaní odborných informácií, pri konzultáciách a vzdialeným čitateľom cez email.
Medzi najvýznamnejšie výstavy, ktoré pripravili zamestnanci KRSVT v uplynulom
roku patrili:
- Srce u rukama – Zbirka Safvet-beg Bašagić
10. 2. 2011 Sarajevo: Fakulteta islamskih nauka
- ... heart in the hands
20. 6. 2011 Kuvajt: Múzeum moderného umenia
- príležitostné výstavky v kabinete pre delegácie, exkurzie, vzácne návštevy
- výstavka mimo knižnice:
Johannes Sambucus – literárne a vydavateľské dielo
25. 11. 2012 Trnava
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Na domácich výstavách a výstavkách sa zúčastnilo spolu 319 návštevníkov,
o počte návštevníkov výstav v zahraničí informácie nie sú k dispozícii.
Iné činnosti:
- vyhľadávanie a popis exponátov pre pripravovanú výstavu Slovenskej národnej
galérie: Architectura delineata et sculpta,
- fotodokumentácia činnosti kabinetu,
- podklady pre dokumentárny film Rukopisy a tlače Bašagićovej knižnice v Univerzitnej knižnici v Bratislave,
- pre Interpol – vyhľadávanie dokumentov, či neboli odcudzené z fondov UKB;
vypracovanie zoznamu ilustrácií, ktoré boli odcudzené z fondov UKB za posledných 20 rokov,
- spolupráca so Slovenskou národnou galériou pri výstavách,
- overovanie kníh, ponúkaných knižnici na predaj,
- príprava kníh pre redaktorov rádia Devín; pre štáb STV – dokumenty o Habánoch, dozor pri natáčaní,
- spolupráca s revíznym oddelením a oddelením skladov pri revízii čiastkových fondov, umiestnených v KRSVT.

Metodická činnosť
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.
Operatívne boli zvolávané pracovné komisie na riešenie aktuálnych odborných
problémov.
Zamestnanci oddelenia metodiky spracovali podklady pre niekoľko dotazníkov,
odpovedali na viacero dotazov v rámci služby Spýtajte sa knižnice.
Podľa zásad adaptačného procesu v UKB sa oddelenie metodiky v spolupráci
s ostatnými odbormi a oddeleniami spolupodieľalo na zaškoľovaní nových zamestnancov knižnice.
Zamestnanci oddelenia sa podieľali na príprave periodika UKB – Bulletin UKB,
propagačných materiálov knižnice, na základe podkladov z jednotlivých odborov
a oddelení pripravili výročnú správu UKB za rok 2010, vyhodnotenie prioritných úloh
za rok 2010, rozpracovanie súhrnu úloh a činností na rok 2011, vyhodnotenie
vládnych programov, odpovede na dotazníky. Realizoval sa edičný plán za rok 2011,
zabezpečovala sa jazyková a technická úprava materiálov knižnice.
V rámci štatistického výkazníctva sa spracovali podklady za UKB pre ročný
štatistický výkaz o činnosti KULT 10-01 za rok 2010, ročný výkaz o neperiodických
publikáciách za rok 2010, ročný výkaz o VVP za rok 2010 a štatistika výkonov UKB
za rok 2011.
V oddelení metodiky bol pripravovaný harmonogram zaraďovania študentov
stredných a vysokých škôl na odbornú prax v UKB.
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Súčasťou oddelenia je aj registratúrne stredisko UKB, ktoré pokračovalo
v archivácii a skartácii dokumentov knižnice.
Na vnútroknižničnej, ale aj na vonkajšej metodickej činnosti sa podieľali viaceré
organizačné útvary, ktoré usmerňujú a koordinujú odborné činnosti v rámci svojej
odbornej gescie.
Zamestnanci knižnice sa podieľali na plnení operatívnych úloh, na posudzovaní
návrhov a materiálov, vypracovávali a poskytovali odborné stanoviská. Niektorí
zamestnanci knižnice sú členmi viacerých komisií.
Zamestnanci odboru knižničných služieb sa aktívne zúčastňovali na činnosti
národnej komisie pre služby. Na 13. zasadnutí v Prešove vedúca MVS predniesla
príspevok o predbežnom „Prieskume spokojnosti so službami MVS a MMVS v Univerzitnej knižnici v Bratislave“.
V hudobnom kabinete sídli sekretariát komisie pre hudobné knižnice pri SNS
IAML a Spolku slovenských knihovníkov. 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, konzervatórií, PdFUK a FFUK v Bratislave. Informačnú
pomoc priebežne poskytuje ďalším inštitúciám pri príprave podujatí alebo v oblasti
ich edičnej činnosti.
Zamestnanci kabinetu rukopisov, starých a vzácnych tlačí poskytli 75 bibliografických a faktografických informácií a metodických konzultácií. Prevažovali konzultácie z oblasti humanistických tlačí, hudobných rukopisov, bibliografické informácie, informácie o dokumentoch Bašagićovej knižnice, konzultácie o knižných
ilustráciách, o spracovaní starých tlačí a rukopisov, o usporiadaní knižníc so starými
knihami, metodické pokyny o príprave výstav mimo republiky a iné.
Na metodickej činnosti sa podieľali aj ďalšie odbory a oddelenia, čo je podrobne
rozpísané pri opise ich činnosti v tejto kapitole.
Vydavateľská činnosť
1.

Bulletin Univerzitnej knižnice v Bratislave. Zodp. redaktor Tatiana Popová.
Bratislava : UKB, 2011( 2 čísla)
Periodikum obsahujúce informácie zo seminárov a porád, o činnosti UKB,
zaujímavosti zo zahraničia, personálie, ocenenia, kalendár akcií a pod.

2.

KALENDÁR výročí 2012. HUDBA. Zost. Dana Drličková. Bratislava : UKB,
2011. 101 s .
Informácia pre širší okruh kultúrnych pracovníkov, redaktorov, dramaturgov
o životných jubileách muzikológov, skladateľov, spevákov, inštrumentalistov,
pedagógov, hudobných knihovníkov, ale aj významných dramatikov, teoretiov, estetikov a filozofov.

3.

Slovenské hudobné knihovníctvo na polceste? Hudba a knihovníctvo v informačnom prostredí 21. storočia. Zborník z 30. seminára hudobných knihovníkov. Zost. Dana Drličková. Bratislava: UKB, 2011.
Zborník obsahuje referáty zamerané na slovenské hudobné knihovníctvo
v novom tisícročí, slovenskú hudobnú scénu na začiatku 21. storočia, Rok
kresťanskej kultúry 2010 na Slovensku.
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4.

Správa o činnosti a hospodárení za 1. polrok 2011. Sprac. Tatiana Popová
a pracovníci UKB. Bratislava: UKB, 2011. 94 s.
Vyhodnotenie plnenia hlavných úloh a činností UKB za 1. polrok 2011.

5.

Studia Bibliographica Posoniensia. Zost. Miriam Poriezová. Bratislava: UKB,
2011. 159 s.
Zborník obsahuje jedenásť štúdií zameraných na problematiku knižného
obchodu a distribúcie, súčasťou zborníka je informácia o projekte vydávania
monumentálneho diela Mateja Bela ako aj štyri recenzie aktuálnych knižných
noviniek z oblasti výskumu histórie a dejín knižnej kultúry.

6.

Súpis článkov o masmédiách za rok 2010. Zost. Terézia Kamenická. Bratislava: UKB, 2011. 18 s.
Súpis obsahuje články o masmédiách uverejnené vo vybraných periodikách
v roku 2010. Články sú zoradené do piatich tematických skupín, v rámci
ktorých sú zoradené chronologicky.

7.

Súpis hudobných periodík v UKB. Zost. Dana Drličková, Jana Pražienková.
Bratislava: UKB, 2011. 70 s.
Nové doplnené vydanie obsahuje hudobné periodiká z fondov Univerzitnej
knižnice v Bratislave k 31. decembru 2010. Súpis má 353 záznamov v abecednom poradí podľa názvu periodika a tiež vecný register členený do 14
obsahových skupín, v rámci ktorých sú záznamy abecedne radené.

8.

Výročná správa za rok 2010. Sprac. Tatiana Popová a pracovníci UKB.
Bratislava : UKB, 2011. 165 s.
Správa o činnosti knižnice za uplynulé obdobie, poslanie a strednodobý
výhľad organizácie, činnosti organizácie, rozpočet, personálne otázky, ciele
a prehľad ich plnenia, hodnotenie a analýza vývoja organizácie, hlavné
skupiny používateľov.

Knižnično-informačné technológie
Činnosť odboru knižnično-informačných systémov (OIS) vychádzala aj v roku 2011 z priorít Univerzitnej knižnice v Bratislave. Ťažiskom boli úlohy týkajúce sa
hlavne systémového zabezpečovania online knižnično-informačných služieb používateľom, návrhov a implementácie nových riešení, kvalitnej prezentácie činnosti
knižnice na internete, metodickej, školiacej a poradenskej činnosti pre zamestnancov, ale aj pre verejnosť.
Knižnično-informačný systém Virtua
Lokálny katalóg UKB je vytváraný a prezentovaný v KIS Virtua od roku 2006.
Používaná verzia v rámci celého projektu KIS3G – 48.1.9., bola neaktuálna a
nevyhnutne sa muselo pristúpiť k rozsiahlym upgradom. Upgrady boli naplánované
na mesiac august, v čase zatvorenia knižnice pre verejnosť, ale prípravné práce
prebiehali už od 25. júla. Samotné práce na upgrade boli časovo aj obsahovo
náročné a otestované boli najskôr na demo verzii, ale s ostrými dátami. Na dosiahnutie plánovanej verzie bolo nutné prejsť postupne piatimi verziami. Prebehol aj
58

upgrade databázového systému ORACL z v.10 na v.11. Konečný upgrade databáz
clas 05 – lokálny katalóg UKB a clas02 – súborný katalóg periodík na verziu 2010.1.3
prebehol od 20. 8. – 21. 8. 2011. Nasledujúce dni prebiehalo interné testovanie
databáz a odstraňovanie nedostatkov. Súčasťou každej zmeny verzie KIS Virtua je aj
lokálna úprava a inštalácia nových klientov na pracovné stanice zamestnancov
v počte 93.
Upgrade webového prostredia KIS Virtua nebol realizovaný, nakoľko správca KIS
Virtua – SNK v Martine, začal práce na osamostatnení webového prostredia UKB
a SNK. Obidve datábázy clas05 a clas02 zatiaľ používali predchádzajúce prostredie
a skiny verzie 48.1.3. Tieto upgrady však nevyriešili dlhodobý problém UKB pri
evidencii periodík a to nemožnosť zmeny prístupových práv. Závada bola odstránená v septembri v spolupráci s podporou systému v Španielsku. Zároveň sa zistila
aj nefunkčnosť možnosti rezervácie dokumentov pre používateľov cez webový portál.
Ďalší upgrade KIS Virtua na poslednú verziu uvoľnenú dodávateľom bol spolu so
SNK naplánovaný na 23. 12. – 25. 12. 2011. Malo ísť o rutinnú záležitosť, z dôvodu,
že sa prechádzalo len o jednu verziu na 2011.1.3. Vyskytli sa však problémy
s prístupmi na ostrý server /nový SW r. 2011 -read only filesystem/ a upgrade ostrých
databáz clas 05 a clas 02 sa v uvedenom termíne nedal zrealizovať. Upgrade
prebehol až 31. 12. 2011.
Okrem upgradov KIS Virtua sa riešila v spolupráci s f. Tempest aj zmena VPN
pripojenia klient /UKB/- server/SNK Martin/. Pôvodne bolo potrebné, aby sa každý
zamestnanec, ktorý pracoval s klientom KIS Virtua, najskôr prihlásil do VPN siete. Od
marca 2011 sa VPN pripojenie vyriešilo cez site to site na server a zamestnanci sa
už nemusia osobitne pripájať do VPN.
Webová prezentácia a funkcionalita lokálneho katalógu UKB neprešla zásadnými zmenami. Pre rozšírenie informácií pre požívateľov bolo doplnené prelinkovanie
z úplného záznamu cez ISBN na ďalšie rozširujúce informácie o vyhľadanom titule z
Google Books, WorldCat, iBookDB, Martinus.sk a amazon.com.
Veľká pozornosť sa venovala zabezpečeniu prevádzky katalógov clas05 a clas02
ako aj nadväzujúcim systémom v rámci integrovaného identifikačného systému UKB.
Každú zmenu KIS Virtua, ktorá sa prejaví v nových verziách, je nutné otestovať
a upraviť aj v systéme Ensamble, cez ktorý sa robia registrácie, aktualizácie a iné
úpravy používateľov v báze clas 05. Prínosom by mala byť aj nová demo báza UKB,
v ktorej by sa mohli testovať procesy a vykonávať zaškolenia zamestnancov, s rovnakými parametrami ako sú nastavené v clas05.
Ochrana osobných údajov
Pri získavaní osobných údajov používateľov a zamestnancov UKB a pri nakladaní
s nimi sa postupovalo v súlade zo zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
údajov, v znení neskorších predpisov. Priebežne sa vykonávali poučenia nových
zamestnancov o spôsobe nakladania s osobnými údajmi, vystavovali sa poverenia
oprávneným osobám na získavanie alebo prácu s osobnými údajmi.
Permanentná pozornosť sa venuje aktualizácii databázy používateľov služieb
UKB. Aj v roku 2011 prebehlo vyraďovanie neaktívnych osôb, bez záväzkov voči
knižnici. Prvým krokom bolo vymazanie z databáz UKB a následne boli skartované
registračné formuláre 7 015 osobám.
V roku 2011 zrealizovala f. IntraNet aktualizáciu bezpečnostného projektu na
ochranu osobných údajov, v súčinnosti s poverenou osobou na ochranu osobných
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údajov v UKB. Všetky aktuálne zmeny boli do projektu zapracované a v súčasnosti
popisujú reálny stav bezpečnosti IS a osobných údajov. Súčasťou bezpečnostného
projektu sú bezpečnostné smernice, ktoré vo formáte PDF boli sprístupnené zamestnancom UKB na intranetových stránkach.
Webový portál UKB
Webový portál UKB slúži na prezentáciu poslania, odborných činností, kultúrnych
a spoločenských podujatí organizovaných knižnicou pre širokú verejnosť a zároveň
poskytuje prístup ku knižnično-informačným službám používateľom UKB.
Obsah webových stránok sa vytvára pomocou redakčného systému Webjet, ktorý
umožňuje zamestnancom odborných útvarov spravovať vlastné podstránky.
Zamestnanci odboru knižnično-informačných systémov sú zodpovední za administráciu celého systému, jeho funkčnosť a aktuálnosť zverejnených informácií.
Zásadnou zmenou v roku 2011 bolo ukončenie webhostingu webového sídla UKB
firmou InterWay a migrácia celej inštalácie na server UKB. Migrácia prebehla bez
komplikácií s minimálnou nedostupnosťou pre verejnosť. Koncom roka bol zrealizovaný aj upgrade redakčného systému na verziu WebJet7, súčasťou ktorej bola
kontrola zobrazovania HTML stránok, konverzia customizovaných komponentov, celková kontrola funkčnosti novej verzie a redizajn editora.
V marci bolo zverejnené na webovom portáli UKB Diskusné fórum UKB. Tomuto
kroku predchádzala interná diskusia a oponentúra odbornými zamestnancami.
Obsah fóra bol rozdelený na 10 oblastí činnosti knižnice, vrátane všeobecných
informácií a boli určené zodpovedné osoby za odpovede používateľom. Celkovú
funkčnosť fóra zabezpečoval administrátor. Používatelia takto získali možnosť oveľa
rýchlejšej reakcie na položené otázky a zároveň aj možnosť on-line diskusie. Za takmer rok používania sa na stránkach diskusného fóra zaznamenalo cca 1 650 návštev
a 960 návštevníkov, zverejnených bolo 69 príspevkov. Najviac príspevkov, podnetov
a diskusií bolo venovaných otázkam digitalizácie a skenovacím službám, licencovaným elektronickým zdrojom a katalógom UKB. Fórum bolo oficiálne sprístupnené
verejnosti pri príležitosti Týždňa slovenských knižníc na http://forum.ulib.sk.
Priebežne pokračovali práce na tvorbe databázy článkov a informácií z periodickej tlače týkajúce sa knižnice – Čo sa o nás píše v novinách. Boli doplnené informácie v počte 976 článkov a iných informácií, z toho 874 naskenovaných a zverejnených v PDF formáte.
Virtuálna prezentácia priestorov UKB, ktorá je súčasťou webového portálu, bola
aktualizovaná a upravená vo vysokokvalitnom softvéri Tourwear 4.00 Professional.
Interaktívna virtualizácia je dostupná pre používateľov na dotykovom monitore vo
vstupných priestoroch UKB.
Knižnica aj v roku 2011 prezentovala svoju činnosť, služby a podujatia na stránkach sociálnej siete Facebook. Pravidelné štatistiky o využívaní stránok UKB na
Facebooku sú dôkazom, že tento spôsob prezentácie je úspešný a obľúbený.
Týždenný priemer návštev stránok bol 500. Od minulého roka pribudlo 290 priaznivcov a ich celkový počet na konci roka dosiahol 790 osôb.
Zamestnanci odboru, v spolupráci s oddelením ekonomiky, zabezpečovali
v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka s účinnosťou od 1. 1. 2011 zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok na webových stránkach. Celkovo bolo zverejnených 370 objednávok a 461 faktúr
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v PDF formáte. Dokumenty sú zverejnené v aplikácii, ktorá umožňuje vyhľadávanie
podľa rokov, predmetu objednávky a firmy.
Súčasťou webového portálu UKB sú aj neverejné stránky, určené pre zamestnancov – intranet. Stránky obsahujú informácie o interných smerniciach, príkazoch GR,
pokynoch, BOZP, materiály ZO OZPK a pracovné manuály. Stránky sa priebežne
aktualizovali a dopĺňali.
V roku 2011 bolo vykonaných cca 7 020 zmien /nové, upravené/ webových
stránok.
Integrovaný identifikačný systém /IIS/
Jednou zo súčastí IIS je prístupový systém, ktorý riadi vstupy a výstupy používateľov do priestorov knižnice pomocou čipových kariet. Vo februári prebehol
upgrade celého prístupového systému. Vymenil sa koncentrátor ovládajúci vstupy
a výstupy cez turnikety, snímače čipových kariet a personalizátor na vyčítanie SRN
čísel z Bratislavskej mestskej karty (BMK). Tieto zmeny boli nevyhnutnou prípravou
na akceptáciu BMK ako knižničného pasu do systémov UKB a zároveň aj nových
typov ISIC kariet študentov vysokých škôl. Doteraz používané karty typu Mifare
Standart začali postupne vysoké školy nahrádzať bezpečnejšími kartami typu
DESFire EV1. Tieto sa od pôvodných líšia aj dĺžkou SRN čísiel, namiesto desaťmiestnych sú sedemnásťmiestne. Pre funkčnosť celého IIS bolo potrebné vykonať
softvérové úpravy aj na strane Ensamblu a personalizátora.
V spolupráci s dodávateľmi technológií zvládla UKB v roku 2011 riešenie akceptácie 3 rôznych typov čipových kariet ako identifikačných médií do knižničnoinformačných systémov. Používatelia, hlavne študenti vysokých škôl, ale aj majitelia
BMK, tak ušetrili financie za vystavenie knižničného pasu UKB.
Metalib a SFX
Súčasťou poskytovaných on-line elektronických služieb používateľom je Metalib,
systém, ktorý integruje lokálne a vzdialené informačné zdroje a umožňuje jediným
vyhľadávaním získať požadované informácie zo všetkých zdrojov zapojených do
systému. Linkovací server SFX zároveň umožňuje prelinkovanie na existujúce plnotextové dokumenty.
Administrácia systému sa vykonávala priebežne. Boli inštalované potrebné
service packy, opravné fixy a nakonfigurované nové informačné zdroje /CVTI, ŠVK
Košice a ŠVK Banská Bystrica/. Dodávateľ systému organizuje pravidelné webináre
o novinkách, ktoré sledoval administrátor. Za rok 2011 používatelia uskutočnili
16 605 vyhľadávacích relácii celkovo so 71 431 vyhľadávaniami v databázach.
Advances Rapid library /ARL/
Systém zabezpečuje prevádzku centrálnej pokladne a služby MVS a MMVS.
V roku 2011 bol realizovaný upgrade systému a webového portálu ARL pre MVS.
V rámci MVS bola doplnená funkcionalita zobrazovania kreditu na osobných účtoch
používateľov s možnosťou hradiť služby MVS z tohto kreditu. Používateľ získal
prehľad o platbách, prípadne dlhoch, podľa konkrétnych žiadaniek.
Projekt Inovácia informačného systému identifikácie a sprístupňovania
seriálových dokumentov v knižniciach SR pokračoval druhou etapou. Prebiehali
práce na zobrazovacích formátoch SKP a ADR, výstupoch z databáz, spresňovanie
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zápisu údajov do spracovateľských formulárov. Cieľovým výstupom bolo sprístupnenie testovacieho webového rozhrania pre úpravu a vytváranie nových záznamov
v adresári a vytváranie návrhov nových bibliografických záznamov a holdingov v SKP
pre spolupracujúce inštitúcie.
Metodická a školiaca činnosť
Dôležitou súčasťou činnosti odboru je metodická, školiaca a konzultačná činnosť.
Je zameraná na nových zamestnancov, ktorí sa oboznamujú s prácou v jednotlivých
systémoch a po úspešnom preskúšaní sa im prideľujú prístupové heslá s konkrétnymi právami, na stálych zamestnancov, ktorí sa priebežne informujú o zmenách,
prípadne o úplne nových pracovných postupoch sa organizujú školenia. V neposlednom rade sú to požívatelia UKB, ktorým sa poskytuje hlavne konzultačná pomoc,
resp. vyriešenie konkrétnych problémov.
V roku 2011 bolo zrealizovaných 34 školení o KIS Virtua, ARL, Ensamble,
WebJet, diskusnom fóre a prihlasovaní sa na wifi, pre 63 zamestnancov.
Konzultácie sa týkali hlavne prevádzkových problémov všetkých systémov. Za rok
odbor vyriešil 995 požiadaviek zamestnancov. Hlásenie požiadaviek sa realizuje cez
vytvorený Helpdesk. Požiadavku dostáva každý zainteresovaný pracovník odboru
mailom. Riešenie sa zapíše spolu s menom riešiteľa do databázy, kde je možné
prezerať všetky požiadavky zamestnancov. Tento postup je veľmi prehľadný a efektívny.
Používatelia služieb UKB komunikujú väčšinou e-mailovou poštou alebo telefónom. Žiadajú o vysvetlenie a pomoc s prihlasovaním do katalógu UKB, pri objednávaní dokumentov a služieb všeobecne. Používateľom sa poskytlo cca 75 vyjadrení.
Iné činnosti
Odbor knižnično-informačných systémov zabezpečuje aj prezentáciu a úpravu
skenovaných lístkových katalógov. V roku 2011 bol sprístupnený historický Emlerov
katalóg /úprava rozraďovačov, prezentačný skript, zobrazovacie prvky) a pokračovali
práce na zverejnení Predmetového katalógu UKB 1963 – 1984. Priebežne sa
pracovalo na údržbe všetkých naskenovaných lístkových katalógov a prebiehali
prípravy na ich migráciu na nový server.
Podľa požiadaviek pracovísk UKB sa vyhotovovali tlačové výstupy – prírastkové
zoznamy, kontrolné zoznamy pre revíziu fondov, sklady, štatistiky absenčných a prezenčných výpožičiek, exporty dát zo SKP a adresára knižníc SR. V rámci zahraničnej
spolupráce boli vyhotovené exporty bibliografických záznamov titulov vydaných do
roku 1940, pre databázu EOD a titulov vydaných do roku 1900 pre databázu Invenio.
Priebežne sa zverejňovali na webovej stránke štatistiky vstupov návštevníkov cez
turnikety, výpožičiek, vrátených kníh, nevybavených objednávok a štatistiky prístupov
na webové adresy patriace UKB.

Informačné technológie
Odbor informačných technológií (OIT) komplexne zabezpečuje prevádzku
informačných technológií, rozvoj rutinného počítačového spracovania a elektronizácie knižničných a informačných agend. Vykonáva centrálne nákup, inštaláciu,
evidenciu a servis výpočtovej techniky (hardware, software). Zabezpečuje školiacu
a poradenskú činnosť.
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OIT zabezpečuje prevádzku celkom 345 PC, 65 notebookov a 33 serverov.
Všetky PC a servery sú chránené antivírusovým a antispyware systémom, sú
pripojené k internetu prostredníctvom akademickej siete SANET. Prenosová rýchlosť
internetového pripojenia je 1GBps.
Nové technológie
Nakúpila sa nová reprografická technika: 11 multifunkčných zariadení, 25 čiernobielych tlačiarní, 7 farebných tlačiarní. Vyradili sa staré servery a nahradili sa dvoma
blade servermi s novou technológiou VM Ware. Vymenil sa prístupový server, koncentrátor a zároveň aj upgradeoval prístupový systém. Vymenil sa dochádzkový
server.
Služby pre používateľov
Zmodernizovala sa PC študovňa; 25 ks starých PC sa nahradilo novými multimediálnymi PC. Pre používateľov je v UKB k dispozícii celkom 72 PC s pripojením na
internet (študovňa elektronických dokumentov, PC študovňa, INFO USA, stredisko
UNESCO, depozitná knižnica NATO, nemecká a ruská študovňa, hudobný kabinet).
Možnosť pripojiť sa na internet je tiež na ôsmich termináloch v priestore čitateľských
katalógov na prízemí. Okrem toho sa používatelia môžu na internet pripojiť vlastnými
notebookmi:
- pevné pripojenie káblom – v priestoroch voľného výberu kníh (tzv. otvorený
sklad) na 2. poschodí je vytvorených 6 pracovných miest,
- WiFi pripojenie – signálom sú pokryté všetky priestory prístupné pre verejnosť.
Pre používateľov knižnice sa zaviedol jednotný autentifikačný systém. Ak chce
používateľ UKB využívať služby PC študovne alebo študovne elektronických
dokumentov, prípadne chce na pripojenie do internetu použiť vlastné zariadenie, je
povinný sa autentifikovať prostredníctvom svojho knižničného pasu.
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. V priestoroch čitárne neviazaných
periodík je pre používateľov k dispozícii PC na čítanie digitalizovaných príloh k periodikám.
Pre používateľov je k dispozícii tiež samoobslužný skener a technológia na
elektronické zasielanie naskenovaných dokumentov.
Vo verejných priestoroch sú umiestnené samoobslužné multifunkčné reprografické zariadenia, dve na plnofarebnú a šesť 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.
Technické zabezpečovanie akcií
Odbor informačných technológií v spolupráci s oddeleniami UKB zabezpečuje po
technickej stránke odborné podujatia, semináre a prednášky.
Ochrana údajov a bezpečnosť IT
Všetky PC a notebooky v používaní UKB sú chránené pravidelne aktualizovaným antivírusovým systémom a antispyware programom. Servery chráni antivírusový softvér CLAM. Zabezpečila sa ochrana údajov aktívnymi bezpečnostnými
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prvkami a pravidelnou archiváciou databáz. V auguste sa vykonala pravidelná ročná
profylaktická údržba informačných technológií – archivácia systémov a databáz,
profylaktika hardvéru.
Školiaca a poradenská činnosť
Pre používateľov bolo v minulom roku poskytnutých približne 500 konzultácií. Ide
hlavne o riešenie problémov pri pripojení notebookov na internet.
Register kultúry – Kultúrny profil Slovenska (KPS)
Počas roka 2011 prebiehali v rámci projektu Kultúrny profil Slovenska rutinné
úkony súvisiace s údržbou a aktualizáciou portálu. Doplňoval sa podporný grafický
aparát a aktualizovali údaje jednotlivých inštitúcií. Portál si aj napriek problematickému financovaniu zabezpečil vysokú návštevnosť, ktorá v rámci roka 2011 oscilovala medzi 30 – 40 tisíc jedinečnými prístupmi mesačne. V priebehu roka 2011
prebehla dvakrát hromadná aktualizácia údajov na portáli.
Z dôvodu nedofinancovania projektu sa nepodarilo zakontrahovať realizáciu
korektúr anglických prekladov textov v celkovom rozsahu cca 500 normostrán.
Z rovnakých dôvodov bolo problematické zabezpečenie spracovania nových tematických celkov. V rámci rozvoja portálu a technických možností systému sa podarilo
s firmou Librios doplniť funkcionality portálu KPS o aktualizačné formuláre. Súčasne
bol v rámci portálu doplnený monitoring návštevnosti Google Analytics.
Pred vytvorením odboru CDA zabezpečoval činnosti vyplývajúce z príprav
realizácie projektu „Centrálny dátový archív“ odbor registra kultúry (ORK).
Odbor Centrálneho digitálneho archívu (CDA)
Odbor CDA bol vytvorený v rámci organizačnej štruktúry UKB ku dňu 1. 7. 2011
s cieľom plnenia úloh súvisiacich s prípravou, riadením a implementáciou národného
projektu "Centrálny dátový archív" v rámci OPIS (Operačný program informatizácie spoločnosti) PO2. Odbor v súlade so svojím poslaním plánuje, organizuje
a kontroluje informačný systém národného digitálneho archívu kultúrnych objektov,
zabezpečuje nepretržitú prevádzku a trvalo udržateľný rozvoj, trvalé uchovávanie
a kontrolované sprístupňovanie digitálnych archiválií kultúrnych objektov, kontrolu
a dodržiavanie pracovných postupov a harmonizuje súčinnosť spolupracujúcich
kultúrnych sektorových integrátorov a ďalších spolupracujúcich subjektov.
Cieľom národného projektu "OPIS PO2 č. 8 – Centrálny dátový archív" je vybudovanie komplexného integrovaného systému dlhodobého uchovávania a ochrany
digitálneho obsahu, jeho získavania, spracovania, ochrany a využitia. V rámci projektu sa vybuduje centrálny dátový archív, ktorý musí v zmysle predpísaných štandardov zabezpečiť uloženie kópií digitálnych objektov v minimálne dvoch geograficky
oddelených lokalitách vzdialených najmenej 50 km. Lokality budú dve: Univerzitná
knižnica v Bratislave (primárna lokalita) a sekundárna lokalita, ktorá bude zriadená
v prenajatých priestoroch. Lokality budú vybavené príslušným hardvérovým a softvérovým vybavením a budú vzájomne prepojené prostredníctvom dátových telekomunikačných sietí. Súčasťou dátového archívu bude aj pasívny sklad pamäťových médií
(terciárna lokalita), ktorý bude umiestnený v objekte Univerzitnej knižnice v Bratislave. Primárnym cieľom projektu je záznam, zbieranie, dlhodobé archivovanie a
ochrana digitálneho obsahu, realizovanie webharvestingu a webarchivingu. Spomí64

nané aktivity súčasne vytvárajú bázu pre systematickú podporu fyzickej digitalizácie
kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedičstva, ktoré budú v rámci digitalizačných projektov a kampaní riešiť príslušné pamäťové a fondové inštitúcie (PFI).
Cieľovým stavom bude vybudovanie dátových úložísk v stanovených lokalitách
spĺňajúcich všetky definované parametre, ukazovatele, kritériá a štandardy stanovené projektom CDA.
V priebehu mesiacov jún – december 2011 prebiehala v rámci odboru intenzívna
činnosť zameraná na kompletizáciu projektovej dokumentácie súvisiacej s podaním
žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP). Zamestnanci odboru sa sústredili
primárne na štúdium predpisov, metodík a dokumentov potrebných k vypracovaniu
žiadosti o NFP aj jej príloh. Pravidelne sa organizovali stretnutia s jednotlivými
pamäťovými a fondovými inštitúciami v súvislosti so zabezpečením adekvátnej
spolupráce medzi jednotlivými projektmi OPIS PO2. Zároveň bola zabezpečená
súčinnosť a intenzívna spolupráca s dodávateľom projektu stavebného riešenia ako
aj s dodávateľom technického riešenia CDA. V mesiaci august bol do zamestnaneckého pomeru prijatý 1 pracovník na TPP na pozíciu asistenta hlavného manažéra
projektu CDA. Následne ku dňu 30. 11. 2011 bola odovzdaná žiadosť o NFP spolu
s kompletnou podpornou projektovou dokumentáciou. Koncom roka 2011 bola UKB
vyzvaná na doplnenie formálnych náležitostí príloh žiadosti o nenávratný finančný
príspevok k projektu CDA. Doplnenie UKB úspešne odovzdala v stanovenom
termíne.
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5. ROZPOČET ORGANIZÁCIE
Celkové príjmy a výdavky UKB v roku 2011 s porovnaním s rokom 2010 boli
nasledovné:
(v eurách)
Ukazovateľ
Skutočnosť Schválený Upravený Skutočnosť
%
Index
rok
rozpočet
rozpočet
rok
čerpania 10/09x100
2010
2011
2011
4:3
4:1
2011
a
Príjmy celkom
z toho:
200 Nedaňové
Príjmy
z toho:
210 Príjmy
z vlastníctva
majetku
220 Adminin.
popl. a iné popl.
a platby
290 Iné
nedaňové
príjmy
300 Granty
a transfery

1
220 194

2
150 000

3
137 000

4
183 883,75

5
134,22

6
83,51

165 129

150 000

137 000

147 435,65

107,62

89,29

10 536

4 500

8 000

8 107,48

101,34

76,95

148 737

142 200

128 000

138 419,47

108,14

93,06

5 856

3 300

1 000

908,70

90,87

15,52

55 065

0

0

36 448,10

0

66,19

600 Bežné
výdavky
z toho:
610 Mzdy, platy
služ. príjmy
a OOV
620 Poistné
a príspevok do
poisťovní
630 Tovary a
služby
z toho:
631 Cestovné
náhrady
632 Energie,
voda a komun.
633 Materiál

4 341 772

4 249 750 4 329 026,75 4 364 260,66

100,81

100,52

1 897 257

1 636 067 1 853 747,30 1 864 003,11

100,55

98,25

628 239,52

100,48

97,85

1 975 158 1 823 448,31 1 845 453,43

101,21

103,30

634 Dopravné
635 Rutinná
a štand. údržba

642 040

1 786 575

571 805

625 266,54

20 918

25 000

12 837,15

19 082,63

148,65

91,23

334 695

363 900

363 153,84

363 153,84

100,00

108,50

365 070

392 500

395 589,56

410 032,86

103,65

112,32

8 788

9 800

5 898,36

5 898,36

100,00

67,12

185 774

163 800

231 778,25

231 778,25

100,00

124,76
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636 Nájomné za
nájom
637 Služby
640 Bežné
transfery
z toho:
642 Jednotliv.
a nezisk.práv.os.
649 Transfery
do zahraničia
700 Kapitálové
výdavky
z toho:
710 Obstar.
kapitálových
aktív
Výdavky
celkom
/ BV + KV /

21 931

25 500

23 755,05

23 755,05

100,00

108,32

849 399

994 658

790 436,10

791 752,44

100,17

93,21

15 900

66 720

26 564,60

26 564,60

100,00

167,07

14 602

65 420

24 414,60

24 414,60

100,00

167,20

1 298

1 300

2 150,00

2 150,00

100,00

165,64

93 015

0 1 357 821,99 1 354 894,39

99,78

1 456,64

93 015

0 1 357 821,99 1 354 894,39

99,78

1 456,64

4 434 787

4 249 750 5 686 848,74 5 719 155,05

100,57

128,96

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

5.1 Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu
organizácie na rok 2011 k 31.12.2011
Ministerstvo kultúry SR schválilo a rozpísalo pre UKB záväzné ukazovatele štátneho
rozpočtu na rok 2011 nasledovne:
Programová štruktúra: 08S

Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt
08S 01
Inštitucionálna podpora štátnymi RO a PO
08S 0105 Knižnice a knižničná činnosť

Funkčná klasifikácia: 08.2.0.5

Knižnice

Ekonomická
klasifikácia

Schválený
rozpočet
(€)

1. Príjmy ŠR (zdroj 111)

200

150 000

2. Bežné výdavky spolu
z toho:
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV

600

4 249 750

610

1 636 067

-

225

Ukazovateľ

Limit počtu zamestnancov
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Záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu boli v roku 2011 dodržané.
MK SR vykonalo v rozpočte našej organizácie v priebehu roka 2011 nasledovné
rozpočtové opatrenia:
Rozpočtové opatrenie č. 1
V nadväznosti na žiadosť MK SR č. MK-300/2011-100/3409 zo dňa 18.03.2011 bolo
vytvorené rozpočtové opatrenie Ministerstva financií SR č. 2/2011 zo dňa 23.03.2011,
ktorým MK SR listom č. MK-312/2011-103/5155 zo dňa 31.03.2011 upravilo (zvýšilo)
UKB rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2011, ktoré boli viazané v rozpočte
kapitálových výdavkov v roku 2010 rozpočtovým opatrením Ministerstva financií SR č.
28/2010 zo dňa 08.12.2010 o sumu 1 342 370,80 EUR nasledovne:
1. prvok 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry, zdroj 1319
840 047 EUR
investičná akcia zaregistrovaná v Registri investícií MF SR pod názvom a číslom:
UKB – Budovanie záložných dátových skladov...........................................24 918
2. prvok 08T0109 – Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 20082013, zdroj 1319
398 000 EUR
investičná akcia zaregistrovaná v Registri investícií MF SR pod názvom a číslom:
UKB – Klimatizácia knižničných skladov.....................................................22 237
3. prvok 08T0109 – Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 20082013, zdroj 131A
70 000 EUR
investičná akcia zaregistrovaná v Registri investícií MF SR pod názvom a číslom:
UKB – Obnova mechanizmov laboratória digitalizácie – OMLAD..............25 302
4. prvok 08T0109 – Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 20082013, zdroj 131A
70 000 EUR
investičná akcia zaregistrovaná v Registri investícií MF SR pod názvom a číslom:
UKB – Zariadenia pre reštaurátorskú dielňu................................................25 303
Rozpočtové opatrenie č. 2
Na základe súhlasu ministra kultúry SR zo dňa 14.04.2011 a 09.05.2011 upravilo
(zvýšilo) MK SR listom č. MK-312/2011-103/7579 zo dňa 01.06.2011 rozpočet
bežných výdavkov na rok 2011 v programe 08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít
v zahraničí o 12 000 EUR, ktoré boli účelovo určené na financovanie prioritného
projektu „Slovenská knižnica v Národnej knižnici Českej republiky“.
Rozpočtové opatrenie č. 3
Na základe súhlasu ministra kultúry SR zo dňa 28.11.2011 upravilo (zvýšilo) MK SR
listom č. MK-312/2011-103/16414 rozpočet bežných výdavkov na rok 2011 o sumu 2
607,66 EUR v prvku 08T0103 Podpora kultúrnych aktivít RO a PO. Finančné
prostriedky boli účelovo určené na vykrytie nákladov na prevádzku internetového
portálu „Kultúrny profil Slovenska“.
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Rozpočtové opatrenie č. 4
Na základe rozpočtového opatrenia MF SR č. 21 zo dňa 08.12.2011 a súhlasu
ministra kultúry SR zo dňa 30.11.2011 realizovalo MK SR listom č. MK-312/2011103/10816 zo dňa 08.12.2011 úpravu rozpočtu bežných výdavkov na rok 2011
nasledovne:
1) Prvok 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť
Kat. 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania +169 000 EUR
Kat. 630 – Tovary a služby
- 169 000 EUR
Rozpočtovým opatrením sa zabezpečila realokácia zdrojov v rámci rozpočtu
organizácie – zvýšenie limitu mzdových výdavkov (preraďovanie do vyšších platových
stupňov z titulu odbornej praxe – zvýšenie tarifných platov a ohodnotenie zvýšeného
pracovného zaťaženia zamestnancov po znížení stavov).
2) Prvok 08T0105 Projekt informatizácie kultúry
Kat. 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania +48 680,30 EUR
Kat. 620 – Poistné a príspevok do poisťovní
+17 013,76 EUR
Rozpočtovým opatrením sa zabezpečilo dofinancovanie potrieb miezd účelovo
určených na prijatie nových zamestnancov z titulu realizácie národného projektu
OPIS 2.
Rozpočtové opatrenie č. 5
Na základe rozpočtového opatrenia MF SR č. 19 zo dňa 09.12.2011 a súhlasu
ministra kultúry zo dňa 18.11.2011 upravilo (znížilo) MK SR listom č. MK-312/2011103/14775 rozpočet bežných výdavkov na rok 2011 o 15 451,19 EUR v prvku
08S0105 Knižnice a knižničná činnosť (kat. 630 Tovary a služby) a zároveň zvýšilo
rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2011 o 15 451,15 EUR, ktoré boli určené na
investičnú akciu UKB – Výmena plynových kotlov. Rozpočtovým opatrením sa
riešila realokácia zdrojov v rámci rozpočtu organizácie na zabezpečenie financovania
kapitálových výdavkov. Úprava sa vykonala v prvku 08S0105 Knižnice a knižničná
činnosť, č. investičnej akcie 27 450.
Rozpočtové opatrenie č. 6
Na základe súhlasu p. ministra kultúry SR zo dňa 12.12.2011 upravilo (znížilo) MK SR
listom č. MK-312/2011-103/116985 zo dňa 21.12.2011 v zmysle žiadosti UKB (list č.
554/R/2011) rozpočet príjmov ŠR (zdroj 111) na rok 2011 o 13 000 EUR.
Rozpočtové opatrenie č. 7
Na základe súhlasu p. ministra kultúry SR zo dňa 19.12.2011 upravilo (zvýšilo) MK
SR rozpočet bežných výdavkov na rok 2011 o 14 157,22 EUR v prvku 08T0105 –
Projekt informatizácie kultúry. Rozpočtovým opatrením sa pridelili organizácii
účelové prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie výdavkov spojených
s realizáciou národného projektu OPIS 2.
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Rozpočtové opatrenie č. 8
Na základe rozpočtového opatrenia Ministerstva financií SR č. 27, zo dňa 27.12.2011
a súhlasu p. ministra kultúry zo dňa 19.12.2011 upravilo (zvýšilo) Ministerstvo kultúry
SR listom č. MK-312/2011-103/17988 zo dňa 28.12.2011 rozpočet bežných výdavkov
na rok 2011 o 269 EUR v prvku 08S0105 – Knižnice a knižničná činnosť (kat. 630
Tovary a služby). Rozpočtovým opatrením sa zabezpečili bežné výdavky v súvislosti
so zúčtovaním vyzbieraných kultúrnych poukazov nahlásených k 20.11.2011.

5.2. Príjmy organizácie
Príjmy organizácie boli na základe rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu
na rok 2011 určené sumou 150 000 EUR. Rozpočtovým opatrením č. 6 bol znížený
rozpočet príjmov na rok 2011 o 13 000 EUR na sumu 137 000 EUR. Rozpočet príjmov
z činnosti organizácie bol splnený sumou 147 435,65 EUR na 98,29 % oproti
schválenému a na 107,62 % oproti upravenému rozpočtu.
Celkové príjmy vrátane mimorozpočtových príjmov boli splnené sumou 183 883,75
EUR na 122,59 % oproti schválenému a na 134,22 % oproti upravenému rozpočtu
nasledovne:
v eurách

Ukazovateľ

Schválený
rozpočet
2011
1

Príjmy celkom
z toho:
Príjmy z rozpočtu
organizácie
Príjmy z podnikania
a z vlastn. majetku
Administratív. a iné
poplatky a platby
Iné nedaňové
príjmy
Príjmy z grantov
Príjmy z tuzems.
bežných grantov
Príjmy z tuzems.
transferov
Príjmy zo
zahranič. grantov

Upravený
rozpočet
2011
2

Plnenie
rok
2011
3

%
plnenia
3:1

3:2

150 000

137 000

183 883,75

122,59

134,22

150 000

137 000

147 435,65

98,29

107,62

4 500

8 000

8 107,48

180,17

101,34

142 200

128 000

138 419,47

97,34

108,14

3 300

1 000

908,70

27,54

90,87

0

0

36 448,10

0

0

0

0

10 000,00

0

0

0

0

1 000,00

0

0

0

0

25 448,10

0

0

5.2.1. Príjmy organizácie podľa ekonomickej klasifikácie
Príjmy z vlastníctva majetku obsahujú príjmy na podpoložke 212003 - Príjmy
z prenajatých priestorov v sume 8 107,48 EUR.
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Sú tu zahrnuté príjmy:
1. z prenajatých bytov v sume 2 201,28 EUR, z toho od nájomcu na Pionierskej ul.
v sume 714 EUR a na Michalskej ul. v sume 1 487,28 EUR.
2. z prenajatých nebytových priestorov v sume 5 906,20 EUR a to:
- z prenájmu nebytových priestorov na prevádzkovanie bankomatu
VÚB a veľkoplošnej obrazovky
2 257,20 EUR
- z prenájmu nebytového priestoru na prevádzkovanie nápojových
a predajných automatov
500,00 EUR
- na základe zásad krátkodobého prenájmu priestorov zinkasovalo
špecializované pracovisko Multifunkčné kultúrne centrum, ktoré
organizuje vzdelávacie, vedecké, kultúrno-výchovné a spoločenské
podujatia za prenajatie nebytových priestorov v roku 2011 spolu
3 149,00 EUR
z toho:
prednášková sála, Ventúrska ul. č. 11:
2 024,00 EUR
Slovenský filmový ústav – prezentácia informačného systému
„SK CINEMA“
210,00 EUR
Platforma mimovládnych rozvojových organizácií – inštalácia výstavy
245,00 EUR
SĽUK – „Aktuálny stav realizácie koncepcie starostlivosti o tradičnú
ľudovú kultúru“
140,00 EUR
Slovenská pedagogická knižnica – medzinárodná konferencia „Školské
knižnice ako kultúrne a informačné
centrá škôl“
210,00 EUR
PREVEDA – slávnostné vyhodnotenie a ukončenie konferencie „Mladých
vedcov 2011“
140,00 EUR
REC Slovensko –seminár „Voda v urbanizovanom prostredí“
275,00 EUR
Medzinárodný festival J. Smreka 2011-seminár „Poézia písaná ženou“
104,00 EUR
Medzinárodná konferencia „Deti v kontexte duševných porúch“
350,00 EUR
Medzinárodná konferencia „Budovy a prostredie 2011“
350,00 EUR
seminárna sála, Michalská ul. č. 1:
YEMINEE, spol. s r.o. – medzinárodná konferencia „Global and Locals
in Creative Dialoque
Medzinárodná konferencia „Budovy a prostredie 2011“

525,00 EUR

výstavná sála, Michalská ul. č. 1:
výstava „Suiseki a kokeshi“
Julo Turoň – Z plenéru

480,00 EUR
240,00 EUR
240,00 EUR

Lisztov pavilón a Lisztova záhrada:
Embassy of the Republic of Korea – podujatie

120,00 EUR
120,00 EUR
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275,00 EUR
250,00 EUR

Príjmy z titulu administratívnych poplatkov na rozpočtovej položke 220 sumou
138 419,47 EUR boli evidované:
- na položke 222 - Pokuty, penále a iné sankcie na podpoložke 222003 – príjmy za
porušenie predpisov v sume 35 043,99 EUR – príjmy z pokút za stratené diela
a za oneskorené vrátenie vypožičaných kníh: v hotovosti v sume 28 141,17 EUR,
cez bankový terminál v sume 4 650,83 EUR, za prekročenie výpožičnej lehoty na
základe pokusu o zmier, na základe platobného rozkazu a po začatí exekučného
konania bolo zaplatených 2 251,99 EUR.
- na položke 223 – Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja
a služieb na podpoložke 223001 – za predaj výrobkov, tovarov a služieb v sume
103 375,48 EUR. Boli to príjmy za registráciu čitateľov v sume 60 809,32 EUR, za
reprografické služby v sume 26 329,94 EUR, z platieb kartou cez bankový terminál
v sume 6 105,30 EUR. Za poskytovanie medzinárodnej výpožičnej služby v súvislosti
so sprostredkovaním výpožičiek kníh, dodávky xerokópií dokumentov
a naskenovaných dokumentov v sume 10 090,52 EUR. Tržby za poskytnutie služieb
informačného a dokumentačného strediska UNESCO boli v sume 18,80 EUR. Za
predaj železného šrotu bol príjem 21,60 EUR.
Iné nedaňové príjmy boli zaznamenané na položke 292 – Ostatné príjmy sumou
908,70 EUR, z toho:
na podpoložke 292012 – Príjmy z dobropisov
v sume 532,52 EUR z titulu
vyúčtovania prevádzkových nákladov za rok 2010 (elektrická energia, vykurovanie,
vodné, stočné OLO, z nájmu bytových priestorov)
na podpoložke 292017 – Vratky v sume 0,70 EUR – prevod zostatku z depozitného
účtu
na podpoložke 292027 – Iné príjmy v sume 375,48 EUR boli príjmy za úhradu faktúry
MVS v sume 76,20 EUR, z vymáhania pohľadávok exekútorom voči čitateľom z roku
2010 v sume 299,28 EUR.

5.2.2. Vyhodnotenie mimorozpočtových príjmov
Zahraničné granty:
Univerzita v Innsbrucku poskytla v roku 2009 a 2010 finančný grant na projekt
eBooks on Demand – European Library Network (EoD), t.j. Elektronické knihy na
požiadanie – Európska knižničná sieť. Z grantu sa čerpalo v rokoch 2009-2010,
k 01.01.2011 zostatok na účte Dary a granty predstavoval sumu 12 485,60 EUR.
Projekt má stanovený na 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.
V roku 2011 bolo na zahraničnú pracovnú cestu do Švédska pre riaditeľa úseku
elektronizácie a integrácie a vedúceho oddelenia digitalizácie vyčerpaných celkom
1 856,71 EUR. Za zahraničnú pracovnú cestu do portugalského Lisabonu pre
vedúceho oddelenia digitalizácie na projektové stretnutie medzinárodnej skupiny EOD
bolo zaplatených 768,65 EUR. Na mzdové prostriedky a odvody do poisťovní
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zamestnancov, ktorí participovali na uvedenom projekte sa vyčerpalo 9 117,67 EUR,
z toho na mzdy 6 808,06 EUR a na odvody do poisťovní 2 309,61 EUR. Za inzerciu
a vytlačenie 200 ks propagačných výtlačkov bolo uhradených
595,20 EUR.
K 31.12.2011 zostatok na účte Dary a granty bol 147,37 EUR.
Na základe Siedmeho rámcového programu – Grantovej zmluvy č. 246686
Infraštruktúra otvoreného prístupu pre výskum v Európe – Projekt kombinovanej
spolupráce, koordinačnej činnosti a podpory, Európske spoločenstvo zastúpené
komisiou európskych spoločenstiev a National and Kapodistrian University of Athens
sa dohodli na podmienkach a okolnostiach zmluvy. Finančné prostriedky na projekt
EÚ FP 7 Open AIRE poskytla UKB Univerzita v Aténach v sume 8 980 EUR. V roku
2010 bolo z uvedeného grantu bolo vyčerpaných 8 757,94 EUR. Zostatok v sume
222,06 EUR je na účte Dary a granty. V roku 2011 bolo poskytnutých ďalších 6 813
EUR. V 1. polroku 2011 bolo na zahraničnú pracovnú cestu riaditeľa úseku
elektronizácie a integrácie a zamestnanca digitalizácie do Ženevy vyčerpaných
2 176,30 EUR. Z uvedeného grantu boli čerpané aj finančné prostriedky na mzdy
a odvody do poisťovní zamestnancov, ktorí participujú na projekte v sume 4 641,85
EUR. Z toho mzdové prostriedky boli v sume 3 447,75 EUR a odvody 1 194,10 EUR.
Zostatok na účte je 216,91 EUR.
Univerzita v Aténach poskytla v novembri 2011 na projekt Open AIREplus 9 834
EUR. Z týchto finančných prostriedkov bola hradená zahraničná pracovná cesta
riaditeľovi úseku elektronizácie a integrácie a vedúcemu oddelenia digitalizácie do
Florencie v Taliansku v sume 1 333,10 EUR. Zostatok na účte je 8 500,90 EUR.
British Council poskytol finančný grant vo výške 1 700 EUR, z toho 1 530 EUR na
nákup kníh a 10%, t.j. 170 EUR na reprezentačné výdavky. Finančné prostriedky boli
poskytnuté na základe Memoranda o porozumení medzi Spojeným kráľovstvom
Veľkej Británie a Severného Írska a Slovenskej republiky uzatvoreného na spoluprácu
týkajúcu sa prevádzky „Britského centra“ v priestoroch UKB. Následne bola
uzatvorená Zmluva o poskytnutí grantu medzi British Council a UKB na nákup nových
kníh, audiokaziet, CD-ROM týkajúcich sa výučby a štúdia angličtiny, súčasnej britskej
literatúry za účelom obnoviť existujúcu kolekciu v Britskom centre na základe
navrhovaného zoznamu kníh zo strany partnerskej inštitúcie a po odsúhlasení British
Council. Finančné prostriedky boli čerpané sumou 1 542,09 EUR na nákup kníh
a 157,91 EUR na občerstvenie počas vernisáže výstavy English is easy.
British Council prispel aj ďalším finančným grantom vo výške 100 EUR na
uskutočnenie výstavy „Kráľovská svadba“ v Britskom centre v UKB. Z poskytnutých
finančných prostriedkov boli vyhotovené propagačné plagáty k uvedenej výstave.
Sekcia verejnej diplomacie NATO v Bruseli poskytla UKB finančný grant v sume
3 158,62 EUR na organizovanie 5. ročníka konferencie Slovenské bezpečnostné
fórum 2011. Konferencia sa uskutočnila dňa 3. októbra 2011 v UKB. Podujatie
každoročne organizuje MZV SR v spolupráci s UKB/DK NATO a Euroatlantickým
centrom. Z poskytnutých finančných prostriedkov sa zabezpečilo: občerstvenie pre
účastníkov konferencie v sume 800 EUR, tlmočnícke služby a prenájmu konferenčnej
techniky 1 121,40 EUR, grafické práce pre potreby konferencie v sume 100 EUR,
zhotovenie fotodokumentácie z konferencie 100 EUR, farebná tlač programu
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konferencie 83,20 EUR, nákup zahraničných publikácií do fondu DK NATO 843,30
EUR, cestovné náklady pre účastníkov konferencie 110,72 EUR.
Tuzemské granty:
Nadácia VÚB poskytla na základe rozhodnutia správnej rady Nadácie VÚB finančný
grant v hodnote 10 000 EUR na realizáciu projektu: „Doplnenie knižničného fondu
nákupom kníh“. V roku 2011 boli všetky finančné prostriedky z uvedeného grantu
vyčerpané na nákup zahraničnej literatúry.
Tuzemské transfery:
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky poskytlo UKB dotáciu vo
výške 1 000 EUR na realizáciu 5. ročníka konferencie Slovenské bezpečnostné fórum
2011. Všetky finančné prostriedky sa v plnej výške použili na zabezpečenie
občerstvenia pre 135 účastníkov konferencie.
Podrobný prehľad o mimorozpočtových výdavkoch za rok 2011 je uvedený v tabuľke
č. 5, ktorá tvorí prílohu č. 5 k tomuto hodnoteniu.

Vývoj dosiahnutých príjmov
Príjmy v jednotlivých mesiacoch boli nasledovné :
január:
10 791,15 EUR
júl:
14 200,80 EUR
február:
13 456,02 EUR
august:
6 609,73 EUR
marec:
15 767,89 EUR
september: 19 685,13 EUR
apríl:
11 870,60 EUR
október:
17 540,42 EUR
máj:
10 719,76 EUR
november: 22 447,36 EUR
jún:
23 048,03 EUR
december: 17 746,86 EUR
___________________________________________________________________
Spolu: 183 883,75 EUR
Podrobný prehľad plnenia príjmov podľa rozpočtových položiek a podpoložiek je
uvedený v tabuľke č. 1, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tomuto hodnoteniu.

5.3. Výdavky organizácie
5.3.1. Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie
Stanovený rozpočet bežných výdavkov vrátane bežných transferov na krytie
prevádzkových potrieb UKB na rok 2011 v sume 4 249 750 EUR upravený na
4 329 026,75 EUR bol k 31.12.2011 čerpaný sumou 4 364 260,66 EUR na 102,69%
oproti schválenému a 100,81 % oproti upravenému rozpočtu.
Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2011 v celkovej sume 1 357 821,99 EUR
bol v roku 2011 čerpaný sumou 1 354 894,39 EUR na 99,78 %.
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5.3.2. Výdavky podľa funkčnej klasifikácie
Všetky výdavky organizácie boli čerpané podľa funkčnej klasifikácie 08 – Rekreácie,
kultúra a náboženstvo, 082 – Kultúrne služby, 0820 – Kultúrne služby, 08205 –
Knižnice.

5.3.3. Výdavky podľa programovej štruktúry
5.3.3.1. Bežné výdavky ŠR v programe 08S, zdroj 111
Kód programu 08S – Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt
Kód podprogramu 08S0105 – Knižnice a knižničná činnosť
Stanovený limit bežných výdavkov vrátane bežných transferov na rok 2011
v sume 4 249 750 EUR, upravený na 4 234 567,81 EUR bol k 31.12.2011 čerpaný
sumou 4 233 883,72 EUR na 99,63 % oproti schválenému a na 99,98 % oproti
upravenému rozpočtu.
Celkové čerpanie výdavkov v programe 08S0105 vrátane mimorozpočtových (zdroj
14, 35 ,72c), bolo v sume 4 270 331,82 EUR na 100,48 % oproti schválenému a na
100,84 % oproti upravenému rozpočtu.
Podľa jednotlivých rozpočtových položiek čerpanie bežných výdavkov (zdroj 111) bolo
nasledovné:
Rozpoč.
položka

Názov rozpočtovej položky

Schválený
rozpočet
2011

Upravený
rozpočet
2011

v eurách
%
čerpania

1
1 636 067

2
1 805 067,00

Čerpanie
rozpočtu
rok
2011
3
1 805 067,00

571 805

608 252,78

608 252,15

106,37

100,00

3:1
110,33

3:2
100,00

620

Mzdy, platy, služ. príjmy a
OOV
Poistné a príspevok do poisťovní

630

Tovary a služby

1 975 158

1 794 683,43

1 793 999,97

90,83

99,96

640

Bežné transfery

66 720

26 564,60

26 564,60

39,82

100,00

4 249 750

4 234 567,81

4 233 883,72

99,63

99,98

610

Spolu

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Rozpočet mzdových prostriedkov na rok 2011 v programe 08S0105 stanovený sumou
1 636 067 EUR, upravený na 1 805 067 EUR bol v roku 2011 čerpaný sumou
1 805 067 EUR na 110,33 % oproti schválenému a na 100,00 % oproti upravenému
rozpočtu.
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Rozpočet mzdových prostriedkov na rok 2011 v programe 08T0105 bol pridelený
rozpočtovým opatrením č. 4 v sume 48 680,30 EUR bol čerpaný v sume 48 680,30
EUR na 100,00 %.
Rozpočet v oboch programoch stanovený sumou 1 853 747,30 EUR bol čerpaný
sumou 1 853 747,30 EUR na 100,00 % pre priemerný prepočítaný evidenčný počet
zamestnancov 218,36.
Priemerná mesačná mzda na jedného zamestnanca dosiahla 707,45 EUR. Oproti
roku 2010, kedy priemerná mesačná mzda bola 678,39 EUR, v roku 2011 vzrástla
o 29,06 EUR.
Okrem rozpočtových prostriedkov UKB v roku 2011 čerpala mzdové prostriedky aj
z mimorozpočtových zdrojov v celkovej sume 10 255,81 EUR. (projekt: „EoD e
Books on Demand“ 6 808,06 EUR a „Open-AIRE“ 3 447,75 EUR).
Mzdové prostriedky čerpané v roku 2011 z rozpočtových a mimorozpočtových
zdrojov činili spolu 1 864 003,11 EUR pre priemerný prepočítaný evidenčný počet
zamestnancov 220,16. Priemerná mesačná mzda na jedného zamestnanca dosiahla
705,55 EUR. Oproti roku 2010, kedy priemerná mesačná mzda bola 675,95 EUR,
v roku 2011 vzrástla o 29,60 EUR.
Podrobný prehľad o zamestnancoch a čerpaní mzdových prostriedkov za rok 2011 je
uvedený v tabuľke č. 4, ktorá tvorí prílohu č. 4 k tomuto hodnoteniu.
620 - Poistné a príspevok do poisťovní
Zo schváleného rozpočtu na rok 2011 na odvody do zdravotných poisťovní a do
Sociálnej poisťovne v sume 571 805 EUR, upravenému na 608 252,78 EUR bolo
čerpaných 608 252,15 EUR na 106,37 % 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 2011 stanovený sumou 1 975 158
EUR upravený na sumu 1 794 683,43 EUR bol k 31.12.2011 čerpaný sumou
1 793 999,97 EUR na 90,83 % oproti schválenému a na 99,96 % oproti upravenému
rozpočtu.
Čerpanie podľa jednotlivých rozpočtových položiek bolo nasledovné :
Rozpoč.
položka

Názov rozpočtovej
položky

631
632
633
634
635
636
637
630

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

Schválený
rozpočet
2011
1
25 000
363 900
392 500
9 800
163 800
25 500
994 658
1 975 158
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Upravený
rozpočet
2011
2
12 461,91
362 586,23
384 740,47
5 898,36
231 778,25
23 755,05
773 463,16
1 794 683,43

Čerpanie
rozpočtu
k 31.12.
2011
3
12 461,91
362 586,23
384 740,47
5 898,36
231 778,25
23 755,05
772 779,70
1 793 999,97

v eurách
%
čerpania

3:1
49,85
99,64
98,02
60,19
141,50
93,16
77,69
90,83

3:2
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,91
99,96

Položka 631 - Cestovné náhrady
Cestovné náhrady na pracovné cesty boli čerpané k 31.12.2011 sumou 12 461,91
EUR na 49,85 % oproti schválenému a na 100,00 % oproti upravenému rozpočtu.
Rozpočet na tuzemské pracovné cesty sumou 5 000 EUR, upravený na 3 714,55
EUR bol čerpaný sumou 3 714,55 EUR na 74,29 % oproti schválenému a na 100,00
% oproti upravenému rozpočtu.
Na tuzemských pracovných cestách sa v roku 2011 zúčastnilo 94 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 – 26, Banskej Bystrice - 10, Nitry - 1, Trnavy - 3, Čadce – 1, Prešova – 2,
Senice – 2, Levoče – 4, Liptovského Mikuláša – 2, Levoče – 2, Trenčína – 2. 7
zamestnancov sa zúčastnilo v Starej Lesnej na konferencii INFOS. Referentka BOZP
sa zúčastnila 2 pravidelných školení BOZP v Podbanskom. 7 zamestnancov sa
zúčastnilo 2 krát odborného seminára o digitalizácii s medzinárodnou účasťou v
Jasnej. 1 zamestnanec bol na školení elektrotechnikov v Poprade a 5 zamestnancov
pracovalo v Oponiciach.
Všetky pracovné cesty boli vopred plánované a zamestnanci sa ich zúčastňovali na
pokyn a so súhlasom vedúcich zamestnancov.
Rozpočet na zahraničné pracovné cesty stanovený sumou 20 000 EUR, upravený
na 8 747,36 EUR bol čerpaný sumou 8 747,36 EUR na 43,74 % oproti schválenému
a na 100,00 % oproti upravenému rozpočtu.
Z mimorozpočtových zdrojov na zahraničné pracovné cesty bolo čerpaných
6 134,76 EUR, z toho na projekt: „EoD e Books on Demand“ z grantu Univerzity
v Innsbrucku 2 625,36 EUR, na projekt „Open AIRE“ 2 176,30 EUR a Open AIRE plus
1 333,10 EUR z grantu Univerzity v Aténach.
Na zahraničných pracovných cestách sa zúčastnilo 53 zamestnancov. Na
zahraničné pracovné cesty sa využívali služobné osobné motorové vozidlá, resp. sa
použil vlak, alebo autobus. Na dlhšie trasy sa cestovalo letecky.
Podrobný rozpis zahraničných pracovných ciest je uvedený v tabuľke č. 7, ktorá tvorí
prílohu č. 7 k tomuto hodnoteniu.
Položka 632 – Energie, voda a komunikácie
Schválený rozpočet na rok 2011 v sume 363 900 EUR, upravený na 362 586,23
EUR bol čerpaný sumou 362 586,23 EUR na 99,64 % oproti schválenému a na
100,00 % oproti upravenému rozpočtu.
Z podpoložky 632001 – Energie v sume 287 559,46 EUR boli uhradené všetky
zálohové platby vrátane vyúčtovania za elektrickú energiu (160 312 EUR) a plyn
(127 247 EUR) z toho: pre objekty UKB na Michalskej a Ventúrskej ul., Klariskej,
Pionierskej, na Továrenskej ulici v Bratislave. Platby za elektrickú energiu na
Michalskej a Ventúrskej ul. boli v sume 113 576 EUR a za plyn v sume 81 889 EUR,
na Klariskej ulici za elektrickú energiu v sume 44 624 EUR a za plyn v sume 32 487
EUR, na Pionierskej ul. za elektrickú energiu v sume 1 523 EUR a za plyn v sume
6 779 EUR, na Továrenskej za elektrickú energiu v sume 589 EUR a za plyn v sume
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6 092 EUR. Boli tu zahrnuté aj refundované platby od nájomcov bytových
a nebytových priestorov.
Na podpoložke 632002 – Vodné, stočné boli zahrnuté platby v celkovej sume
12 285,79 EUR, z toho na Michalskej ul. v sume 3 216 EUR, Ventúrskej ul. 5 656
EUR, Klariskej ul. 2 686 EUR, Pionierskej ul. 200 EUR a Továrenskej ul. 528 EUR.
Na podpoložke 632003 – Poštové a telekomunikačné služby boli zahrnuté platby
v celkovej sume 38 841,30 EUR, z toho za služby verejnosti poskytované STV a SRo
– koncesionárske poplatky v sume 956 EUR a za služby UPC v sume 72 EUR, za
telefónne účty za pevné linky T-Comu v sume 6 102 EUR, za telefónne účty mobilných
telefónov spoločnosti Orange Slovensko, a.s. v sume 16 037 EUR, za hovorné na
základe Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete
SWAN v súlade s prevádzkovým poriadkom WAN VPN siete rezortu MK SR 3 279
EUR. Poplatky za poštové služby a frankovací stroj boli v sume 12 395 EUR.
Z podpoložky 632004 – Komunikačná infraštruktúra čerpanie v sume 23 899,68
EUR bolo za poskytnuté služby počítačovej siete SANET realizované uzlom CVT
STU, štvrťročne sumou 5 975 EUR.

Položka 633 - Materiál
Schválený rozpočet v sume 392 500 EUR upravený na 384 740,47 EUR bol
čerpaný sumou 384 740,47 EUR na 98,02 % oproti schválenému a na 100,00 %
oproti upravenému rozpočtu.
Z podpoložky 633001 – Interiérové vybavenie – 2 355,84 EUR boli zakúpené kovové
stojany pod plechové registračné skrine v sume 384 EUR, 2 ks atypických kovových
podstavcov pod racky do technologickej miestnosti v sume 576 EUR a 2 ks atypických
kovových regálov v sume 1 396 EUR.
Z podpoložky 633002 – Výpočtová technika – 80 220,89 EUR, bola zakúpená
výpočtová technika – router spolu s inštaláciou a sprevádzkovaním zariadenia v sume
1 188 EUR, 2 ks Scanner Canon LIDE 110 v sume 142 EUR, 25 ks PC grafických
staníc v sume 35 670 EUR, 25 ks čiernobielych tlačiarní Ricoh Aficio v sume 7 467
EUR, 7 ks farebných tlačiarní Ricoh Aficio v sume 5 165 EUR a 11 ks multifunkčných
zariadení Ricoh Aficio v sume 7 527 EUR, výpočtová technika – 2 dotykové monitory
LCD NEC 32, 10 snímačov čiarového kódu, 3 termotlačiarne EPSON, DVD recorder
SAMSUNG a DVD prehrávač SONY spolu v sume 6 238 EUR. Myš a káble boli
v sume 76 EUR, držiaky na PC v sume 944 EUR, materiál k výpočtovej technike
v sume 652 EUR a HDD WD Caviar – 2 ks v sume 198 EUR a HP Storage Works
v sume 1 032 EUR, PrintServer v sume 60 EUR. Termotlačiareň EPSON bola v sume
312 EUR, 2 Termotlačiarne Epson spolu v sume 656 EUR, tlačiareň EPSON v sume
396 EUR. Nootebooky v počte 4 ks boli v sume 1 227 EUR, notebook s brašnou 1 774
EUR, výpočtová technika v sume 820 EUR. USB - pamäťový kľúč bol v sume 65
EUR. Ďalej boli zakúpené 3 ks Switch Cisco v sume 1 332 EUR, 2 ks PC karty boli
v sume 50 EUR. 2 ks Cisco + Switch a 10 ks Metrologic MS boli v sume 2 388 EUR.
Drobná výpočtová technika – myši, gélové podložky, printservery boli v sume 253
EUR. Materiál pre výpočtovú techniku bol v sume 30 EUR a 1 ks WLAN Controller
v sume 2 340 EUR. 5 ks Manhattan HDD bolo v sume 171 EUR a 5 ks WD RE4
v sume 849 EUR. Synology DiskStation DS bol v sume 1 199 EUR.
Z podpoložky 633003 – Telekomunikačná technika – 50 EUR - boli zakúpené USB
modemy v sume 3 EUR, 47 ks mobilných telefónov NOKIA bolo v sume 47 EUR.
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Z podpoložky 633004 – Prevádzkové stroje, prístroje zariadenia, technika
a náradie – 3 881,98 EUR – boli zakúpené: skartovací stroj v sume 198
EUR, ohrievač vody v sume 408 EUR, prenosné hasiace prístroje v sume 274 EUR,
DVD prehrávač v sume 69 EUR, prepravný vozík s bočnicami v sume 1 060 EUR, 4
ks rohových kolíkov v sume 31 EUR, 2 ks núdzových svietidiel v sume 151 EUR, 2 ks
COMPAC – prepäťová ochrana v sume 178 EUR, 1 sada – výsečník v sume 109
EUR, ručný lis spolu so stolíkom pod lis v sume 1 272 EUR, vozík do oddelenia
digitalizácie 132 EUR.
Z podpoložky 633006 Všeobecný materiál – 81 796,71 EUR boli zakúpené
kancelárske potreby, obálky, rôzne druhy papiera (papier pre reprografické služby),
spotrebný materiál do tlačiarní, pásky, batérie, farby a tonery, ochranné bezpečnostné
pásky, samolepiace pásky a etikety, čistiace, hygienické, toaletné a dezinfekčné
potreby, laminovacie fólie, termopásky, knižničné preukazy vo forme bezkontaktných
čipových kariet, elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál, maliarske potreby, hadice
k hasiacim prístrojom.
Z podpoložky 633007 – Špeciálny materiál – 1 599,09 EUR bol zakúpený spotrebný
materiál pre knihárske a reštaurátorské dielne a to: koža, knihárske plátno, ručný
papier, farebný poťahový (mráčkový) papier, japonský papier, lepidlo, debnová
lepenka, Latex a pod.
Z podpoložky 633009 – Knihy, časopisy, noviny – 182 445,90 EUR bolo
čerpaných na nákup kníh, periodík, databáz, DVD, hudobných a iných odborných
dokumentov ako jednej z hlavných činností a úloh našej organizácie.
Z podpoložky 633013 – Softvér – 13 390,54 EUR boli zakúpené nasledovné softvéry:
Windows Professional 7 v počte 25 ks v sume 3 868 EUR, Office Standard 2010
v počte 25 ks v sume 1 606 EUR a Windows Server Standard v počte 2 ks v sume
250 EUR, AuditPro Cit v sume 2 380 EUR, špeciálny softvér v sume 91 EUR, 4 ks
softvéru Windows Server Standard v sume 504 EUR, 3 ks Adobe Acrobat X Pro Win
v sume 677 EUR A 1 KS Adobe CS5 Design PRO Win v sume 745 EUR, 10 ks Office
ProPlus v sume 840 EUR, 2 ks Visiopro v sume 161 EUR, 2 ks Red Hat Enterprise
Linux Standard na 1 rok boli v sume 1 524 EUR, 1 ks Adobe Design Premium v sume
745 EUR.
Z podpoložky 633016 – Reprezentačné bolo čerpanie v celkovej sume 1 388,08 EUR
na občerstvenie - kávu, čaj, minerálky, drobné pečivo na rokovaniach, poradách a
konferenciách.
Z podpoložky 633018 – Licencie – 17 611,44 EUR boli uhradené 2 licencie Standard
a licencia 8 Port Activation v sume 5 041 EUR, 25 licencií softvéru ScanGate
s aktiváciou prístupu k softvérovým aktualizáciám ScanGate, on-line podporou
a predĺžením na 1 rok v sume 9 840 EUR, vernostná licencia pre 350 PC na 1 rok
v sume 2 730 EUR.

Položka 634 – Dopravné
Schválený rozpočet v sume 9 800 EUR upravený na 5 898,36 EUR bol čerpaný
sumou 5 898,36 EUR na 60,19 % oproti schválenému a na 100,00 % oproti
upravenému rozpočtu.
Z podpoložky 634001 – Palivo, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny – 2 416,81 EUR
boli hradené faktúry za čerpané pohonné hmoty spoločnosti Slovnaft pre 3 služobné
motorové vozidlá.
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Z podpoložky 634002 – Servis, údržba, opravy – 882,49 EUR čerpanie bolo na
nákup drobného materiálu, umytie vozidiel, výmenu pneumatík a pod. sumou 251
EUR. Za ročnú servisnú prehliadku vozidla Felicia LX spojenú s výmenou oleja
a kvapalín a drobné opravy sme zaplatili 212 EUR, za servis vozidla OCTAVIA 358
EUR, za vykonanie STK + EK na vozidle Octavia sme zaplatili 61 EUR.
Z podpoložky 634003 – Poistenie – 2 497,66 EUR čerpanie bolo na havarijné
poistenie za osobné motorové vozidlo Škoda Octavia v sume 562 EUR, povinné
zmluvné poistenie na 1 rok pre vozidlo Mercedes Benz Vito v sume 439 EUR, poistné
za havarijné poistenie pre uvedené vozidlo 1 161 EUR, poistenie zodpovednosti za
škodu spôsobenú prevádzkou vozidla Škoda Octavia na rok 2012 v sume 215 EUR
a Škoda Felícia v sume 121 EUR.
Z podpoložky 634005 – Karty, známky, poplatky – 101,40 EUR boli zakúpené 2
tuzemské diaľničné známky po 50 EUR a poplatok za parkovanie 1,40 EUR.

Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba
Schválený rozpočet na tejto položke v sume 163 800 EUR upravený na 231 778,25
EUR bol čerpaný sumou 231 778,25 EUR na 141,50 % oproti schválenému a na
100,00 % oproti upravenému rozpočtu.
Z podpoložky 635002 – Údržba výpočtovej techniky – 98 517,71 EUR na základe
zmluvy bolo zaplatených za služby podpory, prevádzky a riešenia porúch na IT
infraštruktúre UKB v zmysle katalógu služieb v časti LAN, Servery platforma SUN
Solaris a ostatné interné služby spolu 81 944 EUR, za opravu prepínačov CISCO WSC3550 sme zaplatili 936 EUR, za upgrade z Windows Vista Ultimate na Windows 7
Profesional v počte 10 ks sme zaplatili 756 EUR, za opravu prepínača CISCO 2 266
EUR, za predĺženie HW podpory pre 3 servery SUN Fire X4500 5 760 EUR, za
inštaláciu, konfiguráciu a migráciu serverov 2 900 EUR, za opravu serverov 2 928
EUR, za opravu zdroja Cisco PWR-C45 778 EUR, za opravu PC 43 EUR a za opravu
zdroja do serveru FRU 206 EUR.
Z podpoložky 635004 – Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,
techniky a náradia – 54 205,94 EUR – za výmenu výparníka na chladiacom
zariadení v kotolni na Ventúrskej 11 sme zaplatili 5 452 EUR, za opravu plynového
kotla na Pionierskej ul. sme uhradili 248 EUR, na Ventúrskej a Klariskej ul. 754 EUR.
Za výmenu nefunkčného tlakomeru plynu v kotolni na Klariskej ul. sme zaplatili 78
EUR. Za opravu ohrievačov 226 EUR, za výmenu výparníka na chladiacom zariadení
v kotolni na Ventúrskej ul. 1 036 EUR, za výmenu akumulátorov na zariadení EZS na
Klariskej ul. 623 EUR, za opravu ďalšieho plynového kotla na Pionierskej ul. sme
zaplatili 232 EUR. Za odstránenie poruchy riadenia chladenia v kotolni na Ventúrskej
ul. – opravu SW vzduchotechniky sme zaplatili 226 EUR, za vykonanie rozboru
kotlovej vody v kotolni na Klariskej sme zaplatili 158 EUR, za odstránenie havárie na
zariadení chladenia a klimatizácie v objekte na Ventúrskej ul. sme uhradili 3 888 EUR.
Za opravu a sfunkčnenie zariadenia pre odvzdušňovanie chladiaceho systému sme
uhradili 2 777 EUR, za opravu prenosných hasiacich prístrojov 215 EUR, za opravu na
tepelnom čerpadle CIAT sme zaplatili 5 889 EUR, za opravu výťahu 312 EUR, za
opravu zariadenia v kotolni na Ventúrskej 421 EUR, za čistenie kondenzátorov
chladenia umiestnených na streche sme uhradili 286 EUR. Za servisný audit skenera
ProServ Scann Tech sme zaplatili 3 000 EUR, za servisný audit knižného skenera
MINOLTA PS5000C sme uhradili 2 640 EUR, za servisný audit mikrofilmového
skenera MS7000 sme zaplatili 2 280 EUR, za servisný audit skenera Microform MF
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sme zaplatili tiež 2 280 EUR, za servisný audit skenera MEMORIA BEETTEALIGHT
6000 sme uhradili 3 200 EUR, za servisný audit dlhodobej dátovej archivačnej
jednotky sme zaplatili 2 712 EUR, za servisný audit pre robotický skener Treventus
Scan Robot 301 sme zaplatili 6 000 EUR, za servisný audit pre skener Bookey 3 sme
zaplatili 3 000 EUR. Oprava a nastavenie pákových nožníc v knihárskej
a reštaurátorskej dielni bolo v sume 140 EUR. Za nadpaušálne výkony pri pravidelnom
servise VZT sme zaplatili 641 EUR. Výmena noža v knihárskej a reštaurátorskej
dielni, brúsenie a premazanie bolo v sume 279 EUR. Za vykonanie skúšky
v plynových kotolniach sme zaplatili 2 632 EUR, za výmenu a opravu hlásičov
a výmenu akumulátorov a opravu zdroja ústredne EPS MHU sme zaplatili 1 102 EUR,
za nastavenie software kontrolleru v kotolni sme uhradili 314 EUR. Polročná servisná
prehliadka klimatizácie bola v sume 590 EUR. Za odstavenie výparníka na zariadení
CIAT v kotolni na Klariskej sme zaplatili 94 EUR, za opravu dochádzkového terminálu
sme zaplatili 66 EUR.
Z podpoložky 635005 – Údržba špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení bolo
čerpanie v sume 12 453,06 EUR, za opravu nefunkčných hlásičov sme uhradili 945
EUR za identifikáciu a odstránenie poruchy pochôdzkového systému KOS sme
zaplatili 189 EUR, za odstránenie poruchy na zariadení PSN na Klariskej ul. sme
uhradili 288 EUR. Za nadpaušálne výkony pri odstránení poruchy domáceho rozhlasu
a rozhlasovej ústredne na Klariskej ul. sme zaplatili 654 EUR. Za opravu a výmenu
nefunkčných káblov a zásuviek v digitalizačnom stredisku sme zaplatili 8 055 EUR,
Za odstránenie závad elektrickej inštalácie EPS sme zaplatili 2 322 EUR.
Z podpoložky 635006 – Údržba budov, objektov alebo ich častí – 21 234,71 EUR
čerpanie bolo za výmenu vložiek a kľúčov v sume 429 EUR, za odstránenie havárie
prasknutých ventilov v miestnosti na Ventúrskej ul. 662 EUR, za opravu automatických
vstupných dverí zn. DORMA na Ventúrskej ul. 893 EUR, za úpravu zelene – strihanie
živých plotov 235 EUR, za opravu odkvapových strešných žľabov po zimnej sezóne
na Ventúrskej a Klariskej ul. sme zaplatili 7 355 EUR. Za profylaktiku 2 ks
automatických vstupných dverí zn. DORMA na Klariskej ul. sme uhradili 1 116 EUR,
za opravu poškodeného schodiska vstupu do objektu na Pionierskej ul. sme zaplatili
1 075 EUR, za opravu komína a rímsy sme uhradili 5 310 EUR, za vyhotovenie
atypického oceľového krytu kontrolnej šachty optických káblov na Michalskej
a Klariskej ul. sme zaplatili 735 EUR, za spustenie do prevádzky 3 plynových kotlov
sme zaplatili 3 425 EUR.
Z podpoložky 635009 – Údržba softvéru – 43 281 EUR sme hradili poplatok v sume
415,05 EUR mesačne, spolu 4 565 EUR za maintenance SafeQ - reprografické služby
UKB, za úpravu softvéru sme zaplatili 5 041 EUR, za servisné práce na základe
servisnej zmluvy sme zaplatili 4 158 EUR štvrťročne, spolu 12 474 EUR. Za ročný
update licencie Agvanced System Care sme uhradili 108 EUR, štvrťročný poplatok za
aplikáciu 339 EUR, spolu 1 355 EUR a za softvérový ensamble 309 EUR, spolu 1 235
EUR. Za upgrade firmvéru dochádzkového terminálu sme zaplatili 306 EUR. Za WebJet maintenance na 1 rok sme zaplatili 777 EUR. Za webhostingové služby –
kniznica.info - predĺženie registrácie domény na 1 rok sme zaplatili 14 EUR. Poplatok
za doménu ulib.sk bol v sume 25 EUR, za doménu issn.sk 25 EUR a doménu
caslin.sk 25 EUR. Poplatok za obnovu softvéru bol v sume 4 082 EUR. Za softvérovú
údržbu a podporu softvéru ScanFlowTM LITE sme uhradili 2 820 EUR, za softvérovú
údržbu a podporu ABBYY OCR Recognition Server sme zaplatili 4 200 EUR. Za
profylaktické práce na prostredím UKB sme zaplatili 2 290 EUR, za servisný poplatok
na rok 2012 pre
databázy sme uhradili 1 175 EUR, za softvérovú úpravu
personalizátora M520 pre autentifikáciu čipových kariet sme zaplatili 372 EUR. Za
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migráciu systému Kramerius 4 a dát na nový softvér sme zaplatili 476 EUR. Za Basic
Support Coverage Academic sme uhradili 1 916 EUR
Z podpoložky 635010 – Údržba komunikačnej infraštruktúry – 2 085,83 EUR boli
úhrady na základe zmluvy za práce a služby VT pre STU v sume 474 EUR za 4.
štvrťrok 2010 a po 478 EUR za 1.,2.,3 štvrťrok 2011 spolu 1 434 EUR, za predĺženie
domény kultura.sk sme zaplatili 24 EUR a NAJ.sk 16 EUR. Za predĺženie domény
webdepozit.sk na 1 rok sme uhradili 24 EUR. Za údržbu siete sme pre ISSN uhradili
114 EUR.

Položka 636 - Nájomné za nájom
Schválený rozpočet na tejto položke v sume 25 500 EUR upravený na 23 755,05
EUR bol čerpaný sumou 23 755,05 EUR na 93,16 % oproti schválenému a na
100,00 % oproti upravenému rozpočtu.
Čerpanie bolo z podpoložky 636001 – Nájomné za prenájom budov, objektov alebo
ich častí – 2 516,10 EUR za prenájom výlepových plôch na výlep propagačných
plagátov Multifunkčného kultúrneho centra UKB v centre a v širšom centre hlavného
mesta SR Bratislavy.
Z podpoložky 636002 – Nájomné za prenájom prevádzkových strojov, prístrojov,
zariadení, techniky a náradia – 21 238,95 EUR boli hradené výdavky na pravidelné
mesačné splátky spoločnosti IBM Slovensko za operatívny prenájom samoobslužných
kopírovacích strojov v sume 1 630 EUR mesačne, spolu 19 561 EUR, za servisný
prenájom rohoží sme zaplatili 803 EUR. Nájomné za používanie uzamykacieho
poštového priečinka za rok 2011 bolo v sume 48 EUR. Za zapožičanie, montáž
a demontáž pódia na realizáciu programových projektov sme zaplatili 827 EUR.

Položka 637 – Služby
Schválený rozpočet v sume 994 658 EUR upravený na 773 463,16 EUR bol čerpaný
sumou 772 779,70 EUR na 77,69 % oproti schválenému a na 99,91 % oproti
upravenému rozpočtu.
Z podpoložky 637001 – Školenia, kurzy, semináre, konferencie, sympóziá –
16 417,10 EUR bola uhradená faktúra za školenie obsluhy na využívanie AuditPro
v sume 1 136 EUR. Za vykonanie školenia z poskytovania prvej pomoci sme zaplatili
861 EUR. Boli hradené účastnícke poplatky na odborných školeniach pracovníkov
ekonomického oddelenia, oddelenia prevádzky a MTZ, za preškolenie odborne
spôsobilých zamestnancov na verejné obstarávanie, zamestnancov úseku
informatizácie, školenie revízneho technika elektrických zariadení, referátu BOZP
a PO, referátu kontroly. Zamestnancom boli hradené účastnícke poplatky za kurz
knihovníckeho minima, registračný poplatok 4 zamestnancom za účasť na odbornom
podujatí „Digitálna knižnica 2010“ v Jasnej v sume 360 EUR, účastnícke poplatky 3
zamestnancom na konferenciu „Inforum 2011“ v Prahe, registračný poplatok 2
zamestnancom na medzinárodnú konferenciu CASLIN v Brne, 2 zamestnancom na
konferenciu v Ženeve, registračné poplatky za účasť 6 zamestnancov na 36.
medzinárodnom informatickom sympóziu INFOS 2011 v Starej Lesnej, registračný
poplatok riaditeľovi úseku elektronizácie a integrácie a 2 zamestnancom na
konferenciu Digitálna knižnica 2011 v Demänovskej doline – v Jasnej v sume 387
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EUR. Za školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci a ochrane pred požiarmi 8 021 EUR
Z podpoložky 637003 – Propagácia, reklama a inzercia – 1 497,51 EUR bolo
čerpaných za vyhotovenie vizitiek 62 EUR, za uverejnenie inzercie o UKB v Zlatých
stránkach 191 EUR, za uverejnenie 3 inzerátov na odpredaj 2 budov v obci Nebojsa
a halového skladu vo Vysokej pri Morave v periodiku Nový čas bolo uhradených 513
EUR, v periodiku SME 507 EUR, za uverejnenie inzercie v regionálnych denníkoch
bolo uhradených spolu 135 EUR a pod.
Z podpoložky 637004 – Všeobecné služby – 511 948,52 EUR bolo čerpanie na
základe zmluvy s dodávateľskou firmou COFELY, a.s. na zabezpečovanie
nasledovných činností: správa nehnuteľností, obsluha zariadení kotolní, strážna
služby, upratovanie objektov, prevádzka šatní, deratizácia, havarijná služba, CALL
Centrum, servis zariadení vzduchotechniky a chladenia, údržba a odborné prehliadky
technologických zariadení kotolní, údržba zariadení merania, regulácie a riadiaceho
systému, servis a odborné prehliadky zdvíhacích zariadení, prevádzka, prehliadky
a skúšky slaboprúdových a zabezpečovacích zariadení (PSN, EPS, DR, PTV, PS). Za
tieto služby bolo uhradených spolu 313 285 EUR. Za odborné služby – web hosting
bolo uhradených 159 EUR, za pranie rohoží 796 EUR, za uskladnenie knižničného
fondu sme zaplatili 29 715 EUR, za vyhotovenie xerokópií článkov získaných
prostredníctvom Medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby 6 682 EUR, za
reprografické služby spoločnosti Eurodeal sme zaplatili 16 730 EUR, za grafickú
úpravu a tlač obálky, pozvánok a plagátov sme zaplatili 13 461 EUR, za zvukovú a
svetelnú réžiu pri príprave programových projektov sme zaplatili 17 384 EUR, za
grafický návrh, výrobu, montáž, údržbu a demontáž veľkoplošných plagátov sme
hradili 10 033 EUR, za náklady súvisiace s dramaturgickým a interpretačným
zabezpečením a moderovaním sme zaplatili 12 496 EUR, za koncertné vystúpenia
sme zaplatili 11 995 EUR, za inštaláciu výstavy a výstavné práce sme zaplatili 890
EUR, za vypracovanie ideového námetu a dramaturgicko-režijnej koncepcie sme
zaplatili 2 300 EUR, za vyhotovenie fotodokumentácie a napálenie CD sme zaplatili
1 230 EUR, za grafické návrhy a vyhotovenie reklamného bannera sme zaplatili 595
EUR. Za odbornú činnosť v zmysle zmluvy o Outsourcingu sme zaplatili 4 288 EUR.
Za väzbu periodík 41 464 EUR, za tlač zborníka sme uhradili 1 812 EUR. Za
mimoriadne upratovanie 2 636 EUR, za manipulačné práce pri príprave programov
sme zaplatili 509 EUR, za otvorenie trezora 216 EUR, za migráciu dochádzkového
systému na nový server sme zaplatili 576 EUR, za prekladateľské služby sme zaplatili
2 036 EUR. Za úschovu odpadu za účelom jeho znehodnotenia sme uhradili 156
EUR, za ročnú kontrolu požiarnych uzáverov sme zaplatili 1 663 EUR, za kontrolu
protipožiarnych mriežok a klapiek 968 EUR, za kontrolu hydrantu a tlakovú skúšku
požiarnej hadice 918 EUR. Za kontrolu prenosných hasiacich prístrojov sme zaplatili
746 EUR, za revíziu bleskozvodu sme uhradili 249 EUR. Za výmenu a nabrúsenie
noža pre stroj APC-6III sme uhradili 88 EUR, za brúsenie nožov 392 EUR. Za
periodickú skúšku ochranných a pracovných pomôcok pre trafostanicu sme zaplatili 76
EUR. Za odvoz vyradeného majetku sme uhradili 600 EUR. Za digitalizáciu
historických dokumentov a grafický post-procesing sme zaplatili 2 674 EUR. Za
strojové čistenie podláh s nanesením leštiaceho prípravku sme uhradili 1 418 EUR. Za
implementáciu serverov sme zaplatili 9 900 EUR. Okrem toho bolo vykonaných
niekoľko služieb v menšom rozsahu hradených cez pokladňu UKB.
Z podpoložky 637005 – Špeciálne služby – 22 322,25 EUR sme uhradili v zmysle
zmlúv za právnu pomoc komerčnému právnikovi 7 136 EUR. Mesačné úhrady za
služby centralizovanej ochrany na Pionierskej ul. v sume 140,62 EUR boli celkom
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v sume 1 688 EUR. Štvrťročné úhrady na Továrenskej ul. v sume 418 EUR boli spolu
1 254 EUR. Mesačné úhrady za monitorovanie objektu na Pionierskej a Továrenskej
ul. v sume 173,87 EUR boli celkom 1 913 EUR. Za stráženie objektu UKB nad rámec
zmluvy sme zaplatili 893 EUR. Za služby v oblasti pracovnej zdravotnej služby sme
uhradili 9 342 EUR. Za konzultáciu súťažných podkladov podlimitnej zákazky sme
zaplatili 58 EUR. Za notárske overenie dokladov sme uhradili 38 EUR.
Z podpoložky 637006 – Náhrady – 6 377,64 EUR sme hradili vykonanie
preventívnych lekárskych prehliadok nových zamestnancov pred nástupom do
zamestnania.
Z podpoložky 637011 – Štúdie, expertízy, posudky – 660,00 EUR sme uhradili 410
EUR za vypracovanie znaleckého posudku budov v obci Nebojsa a 250 EUR v obci
Vysoká pri Morave.
Na podpoložke 637012 – Poplatky a odvody – 8 004,43 EUR boli evidované
poplatky za výpožičky kníh prostredníctvom MMVS v sume 5 088 EUR, poplatky
súvisiace s bankovými prevodmi (zahraničným platobným stykom) 2 309 EUR,
poplatky za odovzdanie mincí VÚB v sume 51 EUR, poplatky za súrne platby,
poplatky na základe zmluvy EFT POS o akceptácii platobných kariet v sume 301 EUR
a pod.
Na podpoložke 637014 – Stravovanie – 89 833,96 EUR boli evidované úhrady faktúr
spoločnosti Edenred Slovakia, s.r.o. za stravovacie poukážky pre zamestnancov
UKB.
Z podpoložky 637016 – Prídel do sociálneho fondu – 24 782,65 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 – 8,00 EUR boli zakúpené kolkové známky
pre úradnú potrebu.
Z podpoložky 637026 – Odmeny a príspevky – 137,76 EUR uhradili sme licencie na
verejné použitie hudobných diel.
Z podpoložky 637027 – Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru –
55 916,47 EUR boli vyplatené odmeny na základe dohôd o vykonaní práce, dohôd
o pracovnej činnosti a dohôd o vykonaní brigádnickej činnosti študenta.
Z podpoložky 637035 – Dane – 34 793,58 EUR bol zaplatený miestny poplatok za
komunálne odpady na Michalskej ul. v sume 4 916 EUR, na Klariskej ul. v sume
1 565 EUR a na Pionierskej ul. v sume 349 EUR. Na uvedenú podpoložku boli
refundované poplatky od nájomcov bytových priestorov na Michalskej ul. v sume 40
EUR, Pionierskej ul. v sume 80 EUR. Za vjazd vozidiel a parkovanie v historickej časti
mesta – pešej zóne pre 3 motorové vozidlá bolo uhradených 30 EUR. Za povolenie
vjazdu motorových vozidiel do pešej zóny počas konferencie Slovenské bezpečnostné
fórum bolo uhradených 60 EUR, pre účinkujúcich umelcov 15 EUR. Z tejto podpoložky
boli zaplatené aj dane z nehnuteľností za objekty v správe UKB: za objekt Nebojsa
v okrese Galanta v sume 284 EUR a za objekt vo Vysokej pri Morave v sume 529
EUR a za objekty v správe Hl. mesta SR v sume 23 089 EUR. Odvod dane z pridanej
hodnoty daňovému úradu za tovar a služby nadobudnuté z členských štátov EÚ bol
v sume 4 077 EUR.
Z podpoložky 637200 – Ostatné služby – 79,83 EUR boli uhradené nevyčerpané
finančné prostriedky, ktoré boli plánované na podpoložku 637027. Odhad výšky
odmien zamestnancov mimopracovného pomeru pri preúčtovaní na depozitný účet
v decembri 2011 bol vyšší ako skutočnosť po prepočítaní decembrových výplat
v januári 2012).

84

640 – Bežné transfery
Zo schváleného rozpočtu bežných transferov v sume 66 720 EUR upraveného na
26 564,60 EUR k 31.12.2011 bolo vyčerpaných 26 564,60 EUR na 39,82 % oproti
schválenému a na 100,00 % oproti upravenému rozpočtu.
Z položky 642 – Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám –
24 414,60 EUR 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
150 EUR
____________________________________________________________________
Spolu
442 EUR
Z podpoložky 642013 – Odchodné bolo zaplatené v sume 9 757,60 EUR
zamestnancom pri odchode do dôchodku.
Z podpoložky 642015 – Nemocenské dávky boli vyplatené náhrady za dočasnú
pracovnú neschopnosť v sume 14 215,00 EUR.
Z položky 649 – Transfery do zahraničia z podpoložky 649003 – Príspevky na
členstvo medzinárodným organizáciám čerpanie bolo nasledovné:
IFLA – International Federation of Library Associations and Institutions
414 EUR
ISSN - International Centre Paris – Medz.org. pod záštitou UNESCO
1 586 EUR
Consortium of European Research Libraries
150 EUR
___________________________________________________________________
Spolu
2 150 EUR

Podrobný prehľad čerpania rozpočtových položiek a podpoložiek bežných výdavkov je
uvedený v tabuľke č. 2, ktorá tvorí prílohu č. 2 k tomuto hodnoteniu.
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5.3.3.2. Kapitálové výdavky ŠR v programe 08S
Kód programu 08S – Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt
Kód podprogramu 08S0105 – Knižnice a knižničná činnosť
1. UKB - Výmena plynových kotlov

15 451,19 EUR

zdroj 111

č. IA: 27 450
Rozpoč.
položka

Názov rozpočtovej položky

Schválený
rozpočet
2011

Upravený
rozpočet
2011

Čerpanie
rozpočtu
rok 2011

1

2

3

700

Kapitálové výdavky

0

713
713004

Nákup strojov,prístr., zariad.
Prevádz.strojov,prístr.,zariadení

0
0

15 451,19
15 451,19
15 451,19

15 451,19
15 451,19
15 451,19

v eurách
%
čerpania
3:1
0
0
0

3:2
100,00
100,00
100,00

Na základe rozpočtového opatrenia MF SR č. 19 zo dňa 09.12.2011 a súhlasu
ministra kultúry zo dňa 18.11.2011 upravilo (znížilo) MK SR listom č. MK-312/2011103/14775 rozpočet bežných výdavkov na rok 2011 o 15 451,19 EUR v prvku
08S0105 Knižnice a knižničná činnosť (kat. 630 Tovary a služby) a zároveň zvýšilo
rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2011 o 15 451,15 EUR, ktoré boli určené na
investičnú akciu UKB – Výmena plynových kotlov. Rozpočtovým opatrením sa
riešila realokácia zdrojov v rámci rozpočtu organizácie na zabezpečenie financovania
kapitálových výdavkov. Úprava sa vykonala v prvku 08S0105 Knižnice a knižničná
činnosť, č. investičnej akcie 27 450.
Výmenu plynových kotlov pre ich zlý technický stav v objekte UKB na Pionierskej ul. č.
4 v Bratislave sme riešili od roku 2010, kedy sme v rámci prioritných projektov žiadali
8 000 EUR, avšak našej žiadosti nebolo vyhovené. V dôsledku havarijného stavu
v roku 2011 sme boli nútení výmenu kotlov realizovať ešte pre začatím vykurovacej
sezóny.

5.3.3.3. Bežné výdavky ŠR v programe 08T
Kód programu 08T – Tvorba a implementácia politík
Kód podprogramu 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO
Kultúrny profil Slovenska
Zdroj: 111

Rozpočet: 2 607,66 EUR
Čerpanie: 2 607,66 EUR
Kultúrny profil Slovenska (KPS) je spoločný projekt Ministerstva kultúry SR, Visiting
Arts, Britskej Rady (British Council) a Univerzitnej knižnice v Bratislave. Projekt
prezentovaný rovnomenným portálom Kultúrny profil Slovenska vstúpil v roku 2011 už
do štvrtého roka svojej existencie.
V roku 2011 sa úspešne zrealizovala hromadná aktualizácia registra kultúrnych
inštitúcii, pričom sa súčasne priebežne aktualizovali údaje podľa individuálnych
požiadaviek inštitúcií. Aktualizácia údajov prebehla pomocou on-line formulára
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a alternatívne aj jednoduchou formou priamej aktualizácie e-mailom. Pre subjekty,
ktoré nedisponovali anglickými prekladmi informácií, sa zabezpečil aj preklad a
spracovanie anglických verzií ich profilov. Preklady sa realizovali formou externej
spolupráce.
Okrem vykonávania bežných rutinných činností súvisiacich s fungovaním portálu boli
oslovení autori tých vstupných príspevkov, ktoré bolo potrebné aktualizovať. Následne
ich podľa potreby doplnili, aktualizovali alebo prepracovali. Zároveň sa do niektorých
sekcií pribudli nové texty, čím sa rozšíril a obohatil obsah portálu.
Redakcia portálu KPS aj v roku 2011 venovala pozornosť ilustrovaniu príspevkov,
skvalitneniu grafického aparátu a tiež registra inštitúcií, preto sa pristúpilo k zakúpeniu
ďalších fotografií.
Internetový portál má od začiatku sprístupnenia verejnosti vysokú návštevnosť.
V súčasnosti sa pohybuje na úrovni 30 – 40 tisíc jedinečných prístupov mesačne,
z čoho je približne polovica zo zahraničia (z viac ako 100 krajín).

Kód programu 08T – Tvorba a implementácia politík
Kód podprogramu 08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí
Slovenská knižnica v Národnej knižnici Českej republiky
Zdroj: 111

Rozpočet:
Čerpanie:

12 000 EUR
12 000 EUR

Budovanie Slovenskej knižnice v Národnej knižnici Českej republiky sa realizuje na
základe bilaterálneho dohovoru Ministerstiev kultúry SR a ČR od roku 2005.
Hodnotovo je významným obohatením odbornej a nadštandardnej spoločenskej
spolupráce a prehlbovania historicky rozvinutých vzťahov oboch krajín najmä
v kontinuite vývojových tendencií vedy a kultúry.
Projekt predpokladá naplnenie uspokojenia informačných potrieb používateľov NK ČR
a ich potenciálnych používateľov z celej ČR reálnou informačnou ponukou
slovenských dokumentov. Cieľom projektu je prezentácia slovenskej knižnej kultúry
odbornej verejnosti v ČR. Profilová odborová skladba informačných dokumentov je
realizovaná na platforme potrieb zabezpečenia informačného potenciálu NK ČR ako
súčasti ich akvizičných zásad.
Trend výšky pridelených finančných prostriedkov z roka na rok na oboch
ministerstvách klesá. Pre Národnú knižnicu ČR bolo z pridelených finančných
prostriedkov 12 000 EUR zakúpených 785 slovenských kníh.
Recipročne z projektu na české knihy bolo získaných pre UKB 730 kníh a 59 CD
a DVD – hudobných dokumentov. Získané dokumenty sú súčasťou knižničných
fondov.

Kód programu 08T – Tvorba a implementácia politík
Kód podprogramu 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry
Centrálny dátový archív v UKB
Zdroj: 111

Rozpočet: 65 694,06 EUR
Čerpanie: 65 163,96 EUR
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V súvislosti so zabezpečením úloh vyplývajúcich z projektu budovanie CDA v UKB, v
rámci programov MK SR, nadväzujúcich na Operačný program informatizácie
spoločnosti "Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova národnej
infraštruktúry" . Prioritná os 2 (OPIS 2), vznikli našej organizácii výdavky, ktoré neboli
zabezpečené v rozpočte na rok 2011.
Z toho dôvodu požiadali sme MK SR o zabezpečenie ich financovania. Jednalo sa
o dofinancovanie potrieb miezd účelovo určených na prijatie nových zamestnancov
z titulu realizácie národného projektu.
Rozpočtovým opatrením MK SR č. 4 zo dňa 08.12.2011 do prvku 08T0105 Projekt
informatizácie kultúry boli pridelené finančné prostriedky nasledovne:
kat. 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
48 680,30 EUR
kat. 620 – Poistné a príspevok do poisťovní
17 013,76 EUR
Účelovo určené prostriedky štátneho rozpočtu boli čerpané:
kat. 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
kat. 620 – Poistné a príspevok do poisťovní

48 680,30 EUR
16 483,66 EUR

Nevyčerpaný zostatok na poistnom v sume 530,10 EUR bol odvedený do štátneho
rozpočtu.
Kód programu 08T – Tvorba a implementácia politík
Kód podprogramu 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry
Centrálny dátový archív v UKB
Zdroj: 111

Rozpočet: 14 157,22 EUR
Čerpanie: 14 157,22 EUR
V súvislosti so zabezpečením úloh vyplývajúcich z projektu budovanie CDA v UKB, v
rámci programov MK SR, nadväzujúcich na Operačný program informatizácie
spoločnosti "Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova národnej
infraštruktúry" . Prioritná os 2 (OPIS 2), vznikli našej organizácii výdavky, ktoré neboli
zabezpečené v rozpočte na rok 2011.
Z toho dôvodu sme požiadali MK SR o zabezpečenie ich financovania. K žiadostiam
o rozpočtové opatrenia č. 406/R/2011 zo dňa 20.09.2011, č. 498/R/2011 zo dňa
15.11.2011 a č. 580/R/2011 zo dňa 14.12.2011 boli priložené fotokópie výdavkov na
sumu 14 157,22 EUR.
Účelovo určené prostriedky štátneho rozpočtu boli čerpané nasledovne:
631001 – Tuzemské pracovné cesty
375,24 EUR
637006 – Náhrady
21,58 EUR
637027 – Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru
13 760,40 EUR
Podrobný prehľad čerpania rozpočtových položiek a podpoložiek bežných výdavkov
v programe 08T je uvedený v tabuľke č. 2 a č. 6, ktoré tvoria prílohu č. 2 a č. 6
k tomuto hodnoteniu.
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5.3.3.4. Kapitálové výdavky ŠR v programe 08T
Kód programu 08T – Tvorba a implementácia politík
Kód podprogramu 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry
UKB – Budovanie záložných dátových skladov
Zdroj:1319

Číslo IA: 24 918
Rozpočet: 840 047,00 EUR
Čerpanie: 839 206,80 EUR
Schválený
rozpočet
2011

Upravený
rozpočet
2011

Rozpoč.
položka

Názov rozpočtovej položky

700

Kapitálové výdavky

0

2
840 047

Čerpanie
rozpočtu
rok
2011
3
839 206,80

713
713002
716

Nákup strojov, prístr.zariad.
Výpočtovej techniky
Príprav. a projekt. dokument.

0
0
0

605 047
605 047
235 000

604 258,80
604 258,80
234 948,00

1

v eurách
%
čerpania

3:1
0

3:2
99,90

0
0
0

99,87
99,87
99,98

V rámci rozvojových programov MK SR, nadväzujúcich na operačný program
informatizácie spoločnosti „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova
národnej infraštruktúry“, UKB pripravuje v súlade so závermi „Štúdie uskutočniteľnosti
projektov Prioritnej osi 2 (OPIS 2)“ investície, ktoré majú umožniť zásadné riešenie jej
úloh vyplývajúcich z týchto strategických dokumentov.
Realizácia investičného zámeru UKB má umožniť:
1. dokončenie obnovy a revitalizácie objektu Kláštora klarisiek na Klariskej ul. 3-5
ako národnej historickej kultúrnej pamiatky prvej kategórie
2. úpravu interiérových priestorov objektu tak, aby sa na 2. NP a 3. NP sústredili
historické knižné zbierky z fondov knižnice (rukopisy, tlače od 16. do 20. stor.)
a zároveň vytvorili potrebné podmienky na ich ochranu (klimatizované sklady
a pod.)
3. vybudovanie priestorových a technických podmienok na 1. PP a 1. NP na
zriadenie pracoviska dátového centra a digitálny inštitucionálny sklad knižného
kultúrneho dedičstva
4. vytvoriť administratívne a technologicky primerane vybavené priestory na
zriadenie výskumného a testovacieho pracoviska pre digitalizáciu kultúrneho
dedičstva.
Priebeh realizácie a financovania v roku 2011:
V roku 2011 bol vypracovaný projekt stavby „Centrálneho dátového archívu“ (CDA)
a 20.10.2011 bolo vydané stavebné povolenie. Finančné prostriedky čerpané na tento
účel v roku 2011 predstavovali sumu 173 220,00 €. Ďalší priebeh realizácie
investičného zámeru sa uskutoční v roku 2012. 21.09.2011 bol zahájený proces
verejného obstarávania „Stavebných úprav objektu UKB, Klariská 3-5, BA pre
technologické a administratívne účely Centrálneho dátového archívu. Predpokladané
trvanie stavebných úprav je 9 mesiacov od uzatvorenia zmluvy s dodávateľom.
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Hodnotu stavebných úprav predpokladáme sumou 3 014 889,00 €, autorský dozor
v sume 30 000,00 €.
V roku 2011 bol vypracovaný projekt technického riešenia dátového skladu pre CDA
v sume 61 728 EUR a zakúpená výpočtová technika v sume 604 258,80 EUR.
Cieľom investičnej akcie bolo zvýšenie kapacít a zlepšenie parametrov existujúcej
konfigurácie o komponenty úložných kapacít pre lokálny dátový sklad UKB s dôrazom
na vyriešenie kritických oblastí infraštruktúry, ktoré predstavovali najväčšie
prevádzkové riziká. Primárne sa riešilo zvýšenie operačnej a pamäťovej kapacity,
virtualizácia procesorov a implementácia riadiaceho SW tak aby eliminovali sa
kapacitné a bezpečnostné riziká, vyplývajúce z prístupu a riziká, vyplývajúce z
prevádzky low-end serverov. V rámci dodávky sa obstaralo diskové pole, rozširujúce
moduly zostavy blade serverov, magnetopásková jednotka a príslušný systémový SW
vrátane implementačných služieb.
Kód programu 08T – Tvorba a implementácia politík
Kód podprogramu 08T0109 – Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na
roky 2008-2013
UKB – Klimatizácia knižničných skladov
Zdroj: 1319
Číslo IA: 22 237
Rozpočet: 398 000,00 EUR
Čerpanie: 398 000,00 EUR

Rozpoč.
položka

Názov rozpočtovej položky

Schválený
rozpočet
2011

Upravený
rozpočet
2011

1

2

700

Kapitálové výdavky

0

713
713002
713006

Nákup strojov, prístr.zariad.
Výpočtovej techniky
Komunikačnej infraštruktúry

0
0

398 000,00
398 000,00
206 000,00
192 000,00

Čerpanie
rozpočtu
rok
2011
3
398 000,00
398 000,00
206 000,00
192 000,00

v eurách
%
čerpania

3:1

3:2
0

100,00

0
0
0

100,00
100,00
100,00

Finančné prostriedky boli použité na obstaranie:
1) centrálneho prepínača dátovej siete pre informačný systém UKB –CISCO Catalyst
WS-C6506-E v sume 192 000,00 EUR.
Pôvodné zariadenie Cisco Catalyst WS-C-4507R, zakúpené v roku 2003 bolo už
fyzicky aj morálne zastarané. Výmena existujúceho switcha, ktorý sme bez väčších
porúch využívali viac ako 8 rokov, za výkonnejší modulárny switch vrátane výmeny
existujúcich sieťových kariet, si vyžiadali zvýšené nároky na bezpečnosť siete a objem
prenesených dát.
2) Diskové pole v sume 206 000,00 EUR
Nárast pôvodne elektronických publikovaných dokumentov a špecializovaných
digitálnych zbierok vyžaduje odpovedajúce rozšírenie diskovej kapacity a potrebného
SW informačného systému UKB. Táto kapacita podmieňuje sprístupňovanie tohto typu
knižničných fondov. UKB nedispovala diskovým polom odpovedajúcej kapacity, ktoré
je komplementárnym doplnkom existujúcej serverovej kapacity.
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Kód programu 08T – Tvorba a implementácia politík
Kód podprogramu 08T0109 – Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na
roky 2008-2013
UKB – Obnova mechanizmov laboratória digitalizácie - OMLAD
Zdroj: 131A
Číslo IA: 25 302
Rozpočet: 70 000,00 EUR
Čerpanie: 69 960,00 EUR
Rozpoč.
položka

Názov rozpočtovej položky

Schválený
rozpočet
2011

Upravený
rozpočet
2011

1

2

700

Kapitálové výdavky

0

70 000

713
713005

Nákup strojov, prístr.zariad.
Špec.stroj.,prístr.,zar.,techn.,nár

0
0

70 000
70 000

Čerpanie
rozpočtu
rok
2011
3

v eurách
%
čerpania

3:1

69 960,00
69 960,00
69 960,00

3:2
0

99,94

0
0

99,94
99,94

Pre zachovanie kontinuity prác na čiastkových projektoch digitalizácie
knižných fondov, dokumentov sme zabezpečili nákup dvoch nových snímacích
zariadení. Nové snímacie zariadenia pracujú v režime „one-shot“, čiže
ich výkon je oproti doteraz prevádzkovanému riešeniu niekoľkonásobný.
OMLAD je v súlade s plánmi operačného programu OPIS 2 na
regionálny rozvoj pamäťových inštitúcií.

Kód programu 08T – Tvorba a implementácia politík
Kód podprogramu 08T0109 – Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na
roky 2008-2013
UKB – Zariadenia pre reštaurátorskú dielňu
Zdroj: 131A
Číslo IA: 25 303
Rozpočet: 34 323,80 EUR
Čerpanie: 32 276,40 EUR
Rozpoč.
položka

Názov rozpočtovej položky

Schválený
rozpočet
2011

Upravený
rozpočet
2011

1

2

700

Kapitálové výdavky

0

713
713004

Nákup strojov, prístr.zariad.
Prev.str.,prístr.,techn., náradia

0
0

34 323,80
34 323,80
34 323,80

Čerpanie
rozpočtu
rok
2011
3
32 276,40
32 276,40
32 276,40

v eurách
%
čerpania

3:1

3:2
0

94,04

0
0

94,04
94,04

Z tohto prioritného projektu bolo zakúpené laboratórne zariadenie na odprašovanie
a čistenie kníh a dopĺňanie chýbajúcich častí papierových listov. Stroj sa používa na
čistenie listov papiera od prachu a škvŕn. Zároveň pri tejto operácii je možné doplniť
papierovinou chýbajúce časti listu. Stroj spĺňa ekologické i ekonomické kritéria. Jeho
zakúpením sme zvýšili kvalitu reštaurátorsko-konzervátorských prác.
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Prehľady čerpania kapitálových výdavkov podľa jednotlivých kódov programu
a zdrojov financovania sú uvedené v tabuľkách č. 3a, 3b a 3c, ktoré tvoria prílohu č.
3a,3b a 3c k tomuto hodnoteniu.

5.3.4.Výdavky na prevádzku budov
Prehľad o čerpaní rozpočtových výdavkov na prevádzku budov v roku 2011 je
uvedený v tabuľke č. 8, ktorá tvorí prílohu č. 8 k tomuto hodnoteniu.

5.3.5. Výdavky organizácie kryté prostriedkami Európskej únie
a inými prostriedkami zo zahraničia poskytnutých na základe
medzinárodných zmlúv
V roku 2011 v UKB neboli čerpané finančné prostriedky z tohto titulu.

5.3.6. Vyhodnotenie mimorozpočtových výdavkov
Pri čerpaní finančných prostriedkov z grantov mohla naša organizácia podľa § 23
zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších
predpisov prekročiť čerpanie limitu výdavkov.
Mimorozpočtové prostriedky sú podrobne komentované v bode 5.2.2. tohto
hodnotenia.
Podrobný prehľad o mimorozpočtových výdavkoch za rok 2011 je uvedený v tabuľke
č. 5, ktorá tvorí prílohu č. 5 k tomuto hodnoteniu.

5.3.7. Vyhodnotenie čerpania finančných prostriedkov poskytnutých
na zahraničné aktivity
UKB v roku 2011 na zahraničné aktivity čerpala finančné prostriedky v rámci
prideleného rozpočtu a zo zahraničných grantov. Podrobné komentáre sú uvedené
v bodoch 5.2.2. a 5.3.3.1 tohto hodnotenia.

5.4

Finančné operácie

V roku 2011 UKB nevykonávala transakcie s finančnými aktívami a finančnými
pasívami v hlavných kategóriách 400 a 500 rozpočtovej klasifikácie.
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5.5. Účty mimorozpočtových prostriedkov
Účet 221 – Sociálny fond
Tvorba:
Zostatok z roku 2010
Tvorba SF za december 2010
Tvorba v zmysle zákona a KZ
Tvorba celkom:

542,81 EUR
184,57 EUR
24 598,08 EUR
25 325,46 EUR

Čerpanie:
Príspevok na stravovanie
Príspevok na cestovné výdavky
Čerpanie celkom:

19 120,20 EUR
836,81 EUR
19 957,01 EUR

Zostatok k 31.12.2011:

5 368,45 EUR

Účet 221 – Účet cudzích prostriedkov (depozitný účet)
Strana MÁ DAŤ
Zostatok z roka 2010 – mzdy a odvody do poisťovní
Prevod miezd a odvodov do poisťovní z roka 2011
Spolu:

428 722,93 EUR
453 449,43 EUR
882 172,36 EUR

Strana DAL
Vyplatené mzdy a odvody do poisťovní za december 2010
odvod nevyčerpaných miezd a odvodov na príjmový účet ŠR
Spolu:

428 722,23 EUR
0,70 EUR
428 722,93 EUR

Zostatok k 31.12.2011

453 449,43 EUR

Účet 221 - Dary a granty
Strana MÁ DAŤ
Počiatočný stav k 1.1.2011
Príjmy:
Univerzita Atény
Univerzita Atény 2
The British Council
The British Council
Nadácia VÚB
MZV SR
NATO

6 813,00 EUR
9 384,00 EUR
1 700,00 EUR
100,00 EUR
10 000,00 EUR
1 000,00 EUR
3 158,62 EUR

Príjmy spolu
Príjmy celkom

32 155,62 EUR
52 618,19 EUR

20 462,57 EUR

93

Strana DAL
Univerzita Innsbruck
projekt EOD - refundácia miezd
projekt EOD – refundácia odvodov
z zahraničná pracovná cesta Švédsko – Umea
zahraničná pracovná cesta - Portugalsko – Lisabon
inzercia a propagačné letáky
Spolu

6 808,06 EUR
2 309,61 EUR
1 856,71 EUR
768,65 EUR
595,20 EUR
12 338,23 EUR

Univerzita Atény
projekt OpenAIRE - zahraničná prac. cesta Švajčiarsko - Ženeva
projekt OpenAIRE - refundácia miezd
projekt OpenAIRE – refundácia odvodov
Spolu

2 176,30 EUR
3 447,75 EUR
1 194,10 EUR
6 818,15 EUR

Univerzita Atény
projekt Open AIREplus - zahr. prac. cesta Taliansko - Florencia
Spolu

1 333,10 EUR
1 333,10 EUR

British Council
príspevok na výstavu „Londýnska kráľovská svadba“
Spolu

100,00 EUR
100,00 EUR

British Council
nákup kníh
občerstvenie počas vernisáže
Spolu

1 542,09 EUR
157,91 EUR
1 700,00 EUR

Sekcia verejnej diplomacie NATO
tlmočnícke služby a prenájom konferenčnej techniky
farebná tlač programu konferencie
občerstvenie pre účastníkov konferencie
grafické práce pre potreby konferencie
zhotovenie fotodokumentácie z konferencie
nákup zahraničných publikácií do fondu DK NATO
úhrada cestovných nákladov pre účastníkov konferencie
Spolu

1 121,40 EUR
83,20 EUR
800,00 EUR
100,00 EUR
100,00 EUR
843,30 EUR
110,72 EUR
3 158,62 EUR

Nadácia VÚB
nákup kníh
Spolu

10 000,00 EUR
10 000,00 EUR

MZV SR
projekt Slovenské bezpečnostné fórum
Spolu

1 000,00 EUR
1 000,00 EUR

Výdavky celkom

36 448,10 EUR

Zostatok 31.12.2011

16 170,09 EUR
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Tabuľka č. 1
Príloha č. 1
Prehľad o dosiahnutých príjmoch za rok 2011
(v eurách)
Č.
rozp.
polož.

Ekonomická klasifikácia

zdroj

a

Schválený
rozpočet
2011

Upravený
rozpočet
2011

Plnenie
za rok
2011

1

2

3

% plnenia

3:1

3:2

CELKOVÉ PRÍJMY

150 000

137 000

183 883,75

122,59

134,22

200
111

NEDAŇOVÉ PRÍJMY

150 000

137 000

147 435,65

98,29

107,62

210
111
212
111

Príjmy z podnikania
a vlastníctva majetku

4 500

8 000

8 107,48

180,17

101,34

Príjmy z vlastníctva

4 500

8 000

8 107,48

180,17

101,34

212003
111
220
111
222
111

Z prenajatých budov,
priestorov a objektov

4 500

8 000

8 107,48

180,17

101,34

142 200

128 000

138 419,47

97,34

108,14

Pokuty, penále a iné sankcie

35 000

33 000

35 043,99

100,13

106,19

222003
111
223
111

Za porušenie ostatných
predpisov

35 000

33 000

35 043,99

100,13

106,19

Poplatky a platby z nepriem.
a náhodného predaja
a služieb

107 200

95 000

103 375,48

96,43

108,82

223001
111
290
111

Za predaj výrobkov, tovarov
a služieb

107 200

95 000

103 375,48

96,43

108,82

Iné nedaňové príjmy

3 300

1 000

908,70

27,54

90,87

292
111

Ostatné príjmy

3 300

1 000

908,70

27,54

90,87

292012
111

Z dobropisov

3 300

539

532,52

16,14

98,80

0

1

0,70

0

70,00

Iné

0

460

375,48

0

81,63

GRANTY A TRANSFERY

0

0

36 448,10

0

0

Tuzemské bežné granty a
transfery

0

0

1 000,00

0

0

Transfery v rámci verejnej
správy

0

0

1 000,00

0

0

Zo štátneho rozpočtu

0

0

1 000,00

0

0

Tuzemské bežné granty a
transfery

0

0

10 000,00

0

0

292017
111
292027
111
300
310
14
312
14
312001
14
310
72c

Admin. a iné poplatky
a platby

Vratky

95

311
72c
330
35
331
35
331001
35
331002
35

0

0

10 000,00

0

0

Zahraničné granty

0

0

25 448,10

0

0

Bežné

0

0

25 448,10

0

0

Od zahraničného subjektu univerzity

0

0

16 258,64

0

0

Od medzinárodnej organizácie

0

0

9 189,46

0

0

Granty
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Tabuľka č. 2
Príloha č. 2

Prehľad čerpania bežných výdavkov za rok 2011

(v eurách)

Číslo

Názov rozpočtovej

Schválený

Upravený

Čerpanie

%

rozp.

položky

rozpočet

rozpočet

za rok

čerpania

2011

2011

2011

1

2

3

pol.

3:1

3:2

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

610

Bežné výdavky vrátane
transferov
Mzdy, platy, služ. príjmy

611

Tarifný plat

612

Príplatky

612001

Osobný príplatok

612002

Ostat. príplatky okrem osobných

77 200

77 769,09

77 769,09

100,74

100,00

613

Náhrada za prac., služ. pohot.

80

42,13

42,13

52,66

100,00

614

Odmeny

0

195 538,53

195 538,53

0,00

100,00

620

Poistné a príspevok
do poisťovní

571 805

608 252,78

608 252,15

106,37

100,00

621

Poistné do VšZP

135 990

146 416,19

146 416,19

107,67

100,00

623

Poistné do ostat. zdravot. poisť.

27 617

28 835,00

28 835,00

104,41

100,00

625

Poistné do Sociálnej poisťovne

408 198

433 001,59

433 000,96

106,08

100,00

625001

Na nemocenské poistenie

22 905

23 290,86

23 290,86

101,68

100,00

625002

Na starobné poistenie

229 049

250 839,58

250 839,58

109,51

100,00

625003

Na úrazové poistenie

13 089

15 097,59

15 096,96

115,34

100,00

625004

Na invalidné poistenie

49 082

44 142,17

44 142,17

89,94

100,00

625005

Na poistenie v nezamestnanosti

16 360

14 535,31

14 535,31

88,85

100,00

625007

Na poistenie do rezervného fondu

77 713

85 096,08

85 096,08

109,50

100,00

600

4 249 750

4 234 567,81

4 233 883,72

99,63

99,98

1 636 067

1 805 067,00

1 805 067,00

110,33

100,00

1 558 787

1 376 722,71

1 376 722,71

88,32

100,00

77 200

232 763,63

232 763,63

301,51

100,00

0

154 994,54

154 994,54

0,00

100,00
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630

Tovary a služby

1 975 158

1 794 683,43

1 793 999,97

90,83

99,96

631

Cestovné náhrady

25 000

12 461,91

12 461,91

49,85

100,00

631001

Tuzemské

5 000

3 714,55

3 714,55

74,29

100,00

631002

Zahraničné

20 000

8 747,36

8 747,36

43,74

100,00

632

Energie, voda, komunikácie

363 900

362 586,23

362 586,23

99,64

100,00

632001

Energie

280 000

287 559,46

287 559,46

102,70

100,00

632002

Vodné a stočné

10 000

12 285,79

12 285,79

122,86

100,00

632003

Poštové a telekomunikačné služby

50 000

38 841,30

38 841,30

77,68

100,00

632004

Komunikačná infraštruktúra

23 900

23 899,68

23 899,68

100,00

100,00

633

Materiál

392 500

384 740,47

384 740,47

98,02

100,00

633001

Interiérové vybavenie

20 000

2 355,84

2 355,84

11,78

100,00

633002

Výpočtová technika

40 000

80 220,89

80 220,89

200,55

100,00

633003

Telekomunikačná technika

0

50,00

50,00

0,00

100,00

633004

Prevádz. stroje, prístroje, zariad.

15 000

3 881,98

3 881,98

25,88

100,00

633006

Všeobecný materiál

130 000

81 796,71

81 796,71

62,92

100,00

633007

Špeciálny materiál

5 000

1 599,09

1 599,09

31,98

100,00

633009

Knihy, časopisy, noviny

166 100

182 445,90

182 445,90

109,84

100,00

633010

Prac. odevy, obuv a prac. pom.

1 000

0,00

0,00

0,00

0,00

633013

Softvér

10 000

13 390,54

13 390,54

133,91

100,00

633016

Reprezentačné

3 000

1 388,08

1 388,08

46,27

100,00

633018

Licencie

2 400

17 611,44

17 611,44

733,81

100,00

634

Dopravné

9 800

5 898,36

5 898,36

60,19

100,00

634001

Palivo

3 000

2 416,81

2 416,81

80,56

100,00

634002

Servis, údržba, opravy

1 600

882,49

882,49

55,16

100,00

634003

Poistenie

2 700

2 497,66

2 497,66

92,51

100,00

634005

Karty, známky, poplatky

2 500

101,40

101,40

4,06

100,00

635

Rutinná a štandardná údržba

163 800

231 778,25

231 778,25

141,50

100,00

635002

Výpočtovej techniky

30 000

98 517,71

98 517,71

328,39

100,00

635004

Prevádz. strojov, prístr., zariad.

35 000

54 205,94

54 205,94

154,87

100,00

635005

Špec. stroj., prístr., zariad. a tech.

40 000

12 453,06

12 453,06

31,13

100,00

635006

Budov, objektov alebo ich častí

25 000

21 234,71

21 234,71

84,94

100,00

635009

Softvéru

30 000

43 281,00

43 281,00

144,27

100,00

635010

Komunikačnej infraštruktúry

3 800

2 085,83

2 085,83

54,89

100,00

636

Nájomné za prenájom

25 500

23 755,05

23 755,05

93,16

100,00

636001

Budov, objektov alebo ich častí

3 500

2 516,10

2 516,10

71,89

100,00

636002

Prevádz. strojov, prístrojov, zariad.

22 000

21 238,95

21 238,95

96,54

100,00

637

Služby

994 658

773 463,16

772 779,70

77,69

99,91

637001

Školenia, kurzy, semináre

15 000

16 417,10

16 417,10

109,45

100,00

637003

Propagácia, reklama, inzercia

1 000

1 497,51

1 497,51

149,75

100,00

637004

Všeobecné služby

514 058

512 632,61

511 948,52

99,59

99,87

637005

Špeciálne služby

250 000

22 322,25

22 322,25

8,93

100,00

637006

Náhrady

1 300

6 377,64

6 377,64

490,59

100,00

637011

Štúdie, expertízy, posudky

10 000

660,00

660,00

6,60

100,00

98

637012

Poplatky a odvody

10 000

8 004,43

8 004,43

80,04

100,00

637014

Stravovanie

110 000

89 833,96

89 833,96

81,67

100,00

637016

Prídel do sociálneho fondu

23 000

24 782,65

24 782,65

107,75

100,00

637023

Kolkové známky

0

8,00

8,00

0,00

100,00

637027

Odm. zamest. mimoprac. pomeru

30 000

55 995,67

55 916,47

186,39

99,86

637035

Dane

30 300

34 793,58

34 793,58

114,83

100,00

640

Bežné transfery

66 720

26 564,60

26 564,60

39,82

100,00

642

Transf. jedn. a nezisk. práv. os.

65 420

24 414,60

24 414,60

37,32

100,00

642006

Na členské príspevky

420

442,00

442,00

105,24

100,00

642013

Na odchodné

50 000

9 757,60

9 757,60

19,52

100,00

642015

Na nemocenské dávky

15 000

14 215,00

14 215,00

94,77

100,00

649

Transfery do zahraničia

1 300

2 150,00

2 150,00

165,38

100,00

649003

Medzinárodnej organizácii

1 300

2 150,00

2 150,00

165,38

100,00

Povolené prekročenie bežných výdavkov na základe poskytnutých darov
a grantov
zdroj 14
(v eurách)

600

Bežné výdavky

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

630

Tovary a služby

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

633

Materiál

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

633016

Reprezentačné

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

zdroj 72c
(v eurách)

600

Bežné výdavky

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

630

Tovary a služby

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

633

Materiál

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

633009

Knihy, časopisy, noviny, učeb.pom.

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

zdroj 35
(v eurách)

600

Bežné výdavky

0,00

0,00

25 448,10

0,00

0,00

610

Mzdy, platy, služ. príjmy

0,00

0,00

10 255,81

0,00

0,00

611

Tarifný plat, osob. plat, funkčný

0,00

0,00

7 441,69

0,00

0,00

612

Príplatky

0,00

0,00

2 814,12

0,00

0,00

612001

Osobný príplatok

0,00

0,00

2 814,12

0,00

0,00

620

Poistné a prísp. do poisť.

0,00

0,00

3 503,71

0,00

0,00

621

Poistné do VšZP

0,00

0,00

456,61

0,00

0,00

623

Poist. do ostat. zdrav. poisť.

0,00

0,00

476,97

0,00

0,00

99

625

Poistné do Soc. poisťovne

0,00

0,00

2 570,13

0,00

0,00

625001

Na nemocenské poistenie

0,00

0,00

132,65

0,00

0,00

625002

Na starobné poistenie

0,00

0,00

1 448,99

0,00

0,00

625003

Na úrazové poistenie

0,00

0,00

82,77

0,00

0,00

625004

Na invalidné poistenie

0,00

0,00

310,67

0,00

0,00

625005

Na poistenie v nezamestnanosti

0,00

0,00

103,48

0,00

0,00

625007

Na poistenie do rezerv. fondu

0,00

0,00

491,57

0,00

0,00

630

Tovary a služby

0,00

0,00

11 688,58

0,00

0,00

631

Cestovné náhrady

0,00

0,00

6 245,48

0,00

0,00

631001

Tuzemské

0,00

0,00

110,72

0,00

0,00

631002

Zahraničné

0,00

0,00

6 134,76

0,00

0,00

633

Materiál

0,00

0,00

3 443,30

0,00

0,00

633006

Všeobecný materiál

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

633009

Knihy, časopisy, noviny, učeb.pom.

0,00

0,00

2 385,39

0,00

0,00

633016

Reprezentačné

0,00

0,00

957,91

0,00

0,00

637

Služby

0,00

0,00

1 999,80

0,00

0,00

637003

Propagácia, reklama a inzercia

0,00

0,00

595,20

0,00

0,00

637004

Všeobecné služby

0,00

0,00

1 404,60

0,00

0,00

2. program 08T Tvorba a implementácia politík
podprogram 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO
zdroj 111
názov: Kultúrny profil Slovenska 2011
(v eurách)

600

Bežné výdavky

0,00

2 607,66

2 607,66

0,00

100,00

630

Tovary a služby

0,00

2 607,66

2 607,66

0,00

100,00

632

Energie, voda, komunikácie

0,00

567,61

567,61

0,00

100,00

632003

Poštové a telekomunikačné služby

0,00

567,61

567,61

0,00

100,00

637

Služby

0,00

2 040,05

2 040,05

0,00

100,00

637004

Všeobecné služby – preklady

0,00

812,55

812,55

0,00

100,00

637012

Autorské popl. – hľbkový prieskum

0,00

897,50

897,50

0,00

100,00

637027

Odmeny zam. mimo prac. pomeru

0,00

330,00

330,00

0,00

100,00

3. program 08T Tvorba a implementácia politík
podprogram 08T0104 – Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí
zdroj 111
názov: Slovenská knižnica v Národnej knižnici Českej republiky
(v eurách)

600

Bežné výdavky

0,00

12 000,00

12 000,00

0,00

100,00

630

Tovary a služby

0,00

12 000,00

12 000,00

0,00

100,00

633

Materiál

0,00

10 849,09

10 849,09

0,00

100,00

633009

Knihy, časopisy, noviny, uč. pom.

0,00

10 849,09

10 849,09

0,00

100,00

100

637

Služby

0,00

1 150,91

1 150,91

0,00

100,00

637012

Poplatky a odvody

0,00

80,00

80,00

0,00

100,00

637035

Dane

0,00

1 070,91

1 070,91

0,00

100,00

4. program 08T Tvorba a implementácia politík
podprogram 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry
názov: realizácia národného projektu – Centrálny dátový archív v UKB
(v eurách)

600

Bežné výdavky

0,00

14 157,22

14 157,22

0,00

100,00

630

Tovary a služby

0,00

14 157,22

14 157,22

0,00

100,00

631

Cestovné náhrady

0,00

375,24

375,24

0,00

100,00

631001

Tuzemské

0,00

375,24

375,24

0,00

100,00

637

Služby

0,00

13 781,98

13 781,98

0,00

100,00

637006

Náhrady

0,00

21,58

21,58

0,00

100,00

637027

Odmeny zam. mimo prac. pomeru

0,00

13 760,40

13 760,40

0,00

100,00

5. program 08T Tvorba a implementácia politík
podprogram 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry
názov: realizácia národného projektu – Centrálny dátový archív v UKB

600

Bežné výdavky

0,00

65 694,06

65 163,96

0,00

99,19

610

Mzdy, platy, služ. príjmy

0,00

48 680,30

48 680,30

0,00

100,00

611

Tarifný plat, osob. plat, funkčný

0,00

31 170,05

31 170,05

0,00

100,00

612

Príplatky

0,00

8 184,69

8 184,69

0,00

100,00

612001

Osobný príplatok

0,00

8 184,69

8 184,69

0,00

100,00

614

Odmeny

0,00

9 325,56

9 325,56

0,00

100,00

620

Poistné a prísp. do poisť.

0,00

17 013,76

16 483,66

0,00

96,88

621

Poistné do VšZP

0,00

3 394,79

2 864,69

0,00

84,39

623

Poist. do ostat. zdrav. poisť.

0,00

1 898,46

1 898,46

0,00

100,00

625

Poistné do Soc. poisťovne

0,00

11 720,51

11 720,51

0,00

100,00

625001

Na nemocenské poistenie

0,00

599,96

599,96

0,00

100,00

625002

Na starobné poistenie

0,00

6 788,09

6 788,09

0,00

100,00

625003

Na úrazové poistenie

0,00

388,69

388,69

0,00

100,00

625004

Na invalidné poistenie

0,00

1 235,70

1 235,70

0,00

100,00

625005

Na poistenie v nezamestnanosti

0,00

405,21

405,21

0,00

100,00

625007

Na poistenie do rezerv. fondu

0,00

2 302,86

2 302,86

0,00

100,00

101

102

103

104

105

Organizácia: Univerzitná knižnica v Bratislave

Tabuľka č. 5
Príloha č. 5
Prehľad o mimorozpočtových výdavkoch za rok 2011
(v eurách)
Mimorozpočtové výdavky

Mimorozpočtové príjmy
Rozpoč. Zdroj
Poskytovateľ
položka
a
b
c
331001
35 Univerzita Innsbruck

d
Projekt "EoD -eBooks on Demand - 2011"

Spolu

35 Univerzita Innsbruck

Projekt" EoD- eBooks on Demand - 2011"

35 Univerzita Atény

Projekt "Open-AIRE"

6 818,15

35 Univerzita Atény

Projekt "Open-AIRE"

6 818,15

331001

Spolu

Účel

Suma

106

Rozpoč. Zdroj
položka
1
a
b
12 338,23
611
35
612001
35
621
35
623
35
625001
35
625002
35
625004
35
625005
35
625003
35
625007
35
631002
35
637003
35
12 338,23
35
611
612001
621
623
625001
625002
625004
625005
625003
625007
631002

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

Suma
2
5 105,77
1 702,29
282,71
321,59
90,92
959,66
205,83
68,52
54,82
325,56
2 625,36
595,20
12 338,23
2 335,92
1 111,83
173,90
155,38
41,73
489,33
104,84
34,96
27,95
166,01
2 176,30
6 818,15

331001
Spolu

35 Univerzita Atény
35 Univerzita Atény

Projekt "Open-AIREplus"
Projekt "Open-AIREplus"

331002
Spolu

35 British Council
35 British Council

Výstava "Britská kráľovská svadba"
Výstava "Britská kráľovská svadba"

331002

35 British Council

Nákup kníh za účelom výučby AJ

35 British Council

Nákup kníh za účelom výučby AJ

35 Sekcia verejnej diplomacie
NATO

Konferencia "Slovenské bezpečnostné
fórum 2011"

Spolu

35 Sekcia verej.diplom. NATO

Konferencia "Slovenské bezpečnostné
fórum 2011"

Spolu

35

Spolu
331002

311

14 Ministerstvo zahranič.vecí

Spolu

14 Ministerstvo zahranič.vecí

Spolu

14

311
Spolu

72c Nadácia VÚB
72c Nadácia VÚB

Spolu

72c

1 333,10 631002
1333,10

35
35

1 333,10
1 333,10

100,00 637004
100,00

35
35

100,00
100,00

1 700,00 633009
633016
1 700,00

35
35
35

1 542,09
157,91
1 700,00

3 158,62 631001
633009
633016
637004
3 158,62

35
35
35
35
35

110,72
843,30
800,00
1 404,60
3 158,62

35

25 448,10

1 000,00 633016

14

1 000,00

1 000,00

14

1 000,00

1 000,00

14

1 000,00

72c
72c

10 000,00
10 000,00

72c

10 000,00

25 448,10
Konferencia "Slovenské bezpečnostné
fórum 2011"
Konferencia "Slovenské bezpečnostné
fórum 2011"

Doplnenie knižničného fondu UKB
Doplnenie knižničného fondu UKB

10 000,00 633009
10 000,00

10 000,00

SPOLU

36 448,10 S P O L U
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36 448,10

Názov organizácie: Univerzitná knižnica v Bratislave
Tabuľka č. 6
Príloha č. 6
Prehľad čerpania programu 08T za rok 2011
(bežné výdavky)

Prvok

Názov projektu

08T0103
Medzisúčet

Kultúrny profil Slovenska 2011
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO

08T0104
Medzisúčet
08T0105
08T0105
08T0105

Rozpočet

Čerpanie

2 607,66
2 607,66

2 607,66
2 607,66

Slovenská knižnica v NK ČR
Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí

12 000,00
12 000,00

12 000,00
12 000,00

Realizácia národného projektu - Centrálny dátový archív v UKB - mzdy
Realizácia národného projektu - Centrálny dátový archív v UKB
Projekt informatizácie kultúry

65 694,06
14 157,22
79 851,28

65 163,96
14 157,22
79 321,18

94 458,94

93 928,84

Spolu
Podrobný komentár k jednotlivým projektom je v textovej časti

108

Názov organizácie: Univerzitná knižnica v Bratislave
Prehľad výdavkov na zahraničné pracovné cesty za rok 2011

Tabuľka č. 7
Príloha č. 7
(v eurách)

Kód
programu/
zdroj
08S/111

1.

08S/111

2.

ČR – Praha

08S/111

3.

ČR – Praha

08S/111

4.

08S/111

Por.
č.

Štát - mesto

Podujatie

Počet Počet
osôb
dní

Vyúčt. ZSC z roka 2010
- Diners
Rokovania o bilaterálnej 3
spolupráci

Výdavky
631002

Prínos pre činnosť organizácie

392
1

120

4

262

MaďarskoDebrecen

Kurz
Stredoveká 1
brožúra
–
Mäkká
pergamenová
gotická
väzba
Vyšehradská iniciatíva - 2
Projektový míting V4

3

466

5.

ČR - Praha

Projekt “Česká knižnica“ 2

4

77

08S/111

6.

ČR - Praha

Konferencia - INFORUM 3
2011

3

636

08S/111

7.

Dovoz z letiska

1

1

16

08S/111

8.

Rakúsko –
Schwechat
Maďarsko –
Budapešť

Spracovanie
3
almanachov,
ročeniek
a zborníkov 1701-1918

6

1 278

109

Prerokovanie zámerov na dvojstrannú spoluprácu UKB
a partnerských knižníc za účasti riaditeľov knižníc – Zemědelská
a potravinářska knihovna a Národní technická knihovna.
Kurz sa konal na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe,
účastníčka získala nové vedomosti z oblasti umeleckej
a knihárskej väzby.
Oboznámenie sa s jednotlivými projektovými cieľmi a spôsobmi
realizácie. Rozdelenie rozpočtu a spôsob čerpania. Vyjasnenie
možností a cieľov ohľadom otvoreného prístupu v krajinách V4,
technologických
požiadaviek
a zhoda
na
spoločných
softvérových a hardvérových riešeniach.
Návšteva knižného veľtrhu „Svět knihy“ a rokovanie s NK ČR
o projekte „Česká knižnica v UKB“. Výmena návrhov na ďalšiu
spoluprácu. Nákup kníh s výraznou zľavou na veľtrhu „Svět
knihy“.
Oboznámenie sa s problematikou rozvoja elektronických zdrojov
(e-kníh), zhodnotenie zbierok a sprístupnenie e-kníh, prebehol
tematický segment venovaný úlohám knižníc v oblasti digitálnych
knižníc a elektronických zdrojov. Veľký priestor bol venovaný
novým vyhľadávacím nástrojom (federatívne vyhľadávanie),
elektronickým zdrojom v akademickom a vedeckom prostredí.
Dovoz zamestnancov z letiska zo zahraničnej pracovnej cesty.
V Országos Széchenyi konyvtár a Magyar Tudományos
Akadémia Konyvtár preskúmali a spracovali almanachy, ročenky
a zborníky z rokov 1701-1918 pre účely bibliografie. Spracovali
seriály a analyticky rozpísali články, overili a doplnili signatúry,
overili výskyt titulov v katalógoch OSZK a MTAK a vykonali
heuristický prieskum.

08S/111

9.

ČR – Brno

08S/111

10.

08S/111

11.

Rakúsko
Schwechat
ČR Brno

08S/111

12.

Rakúsko
Viedeň

08S/111

13.

08S/111

Medzinárodná
konferencia „CASLIN“

1

4

349

1

1

16

Medzinárodný seminár 1
„Po
stopách
zdraví
a nemoci
člověka
a zvířat“
- Seminár – Geistigkeit 1
und Literatur in der Zeit
Wittengeisteins

2

119

12

0

ČR - Praha

Spolupráca
v oblasti 2
podporných
systémov
digitalizácie
„KRAMERIUS“

1

82

14.

ČR – Praha

1

77

08S/111

15.

Bosna
Hercegovina
Sarajevo

Výstava
1
dokumentárnych
fotografií „Fotografové
války 1914-1918“
– 36.
konferencia 2
- riaditeľov ISSN , Porada
expertov
FRBR
a Identifikácia VIRTUA
ISSN USERŚ GROUP

6

1 393

08S/111

16.

Maďarsko
Budapešť

- Országos
Szécheny 2
Konyvtár
Semmelweis
Orvostorténeti konyvtár

6

994

– Dovoz z letiska

110

Účasť 100 knižničných a informačných špecialistov – riešenie
problematiky budovania a optimalizácie centralizovaných služieb
(indexov, katalógov, knižničných systémov, e-dokumentov).
Odznelo 10 odborných prednášok, brainstormingové rokovanie
na témy FRBR, centrálne indexy a vzdelávanie knihovníkov
v oblasti nových technológií.
Dovoz zamestnancov z letiska zo zahraničnej pracovnej cesty.
Seminár organizovaný k dejinám farmácie a veterinárneho
lekárstva, na ktorom zamestnankyňa predniesla príspevok
„Psychiatria a súdna psychiatria na stránkach ročeniek
lekárskych spolkov na Slovensku (1850-1918)“.
Seminár pracovníkov rakúskych knižníc – 18 účastníkov,
prednášky venované osobnostiam 20. storočia – filozofom,
hudobníkom, básnikom, architektom. Účastníci absolvovali
workshop a informovali o činnosti čiastkových knižníc.
Bilaterálna spolupráca na podpornom systéme pre digitalizáciu –
systém KRAMERIUS – systém dlhodobej ochrany. V UKB sa v
súčasnosti v spolupráci s KNAV pripravuje prechod na vyššie
verzie a špecifikujú sa požiadavky na rozšírenie funkcionality.
Predmetom rokovania boli technické a organizačné otázky
spolupráce na danom projekte.
Výstava 4 autorov fotografií rakúsko-uhorskej armády počas 1.
sv. vojny inštalovaná na vysokej profesionálnej úrovni. DK NATO
má záujem nadviazať kontakt s organizátorom výstavy s cieľom
preskúmať možnosť jej uvedenia na pôde UKB v roku 2012.
UKB v systéme ISSN používa ILS VIRTUA. Na konferencii
riešené technické a organizačné otázky práce so systémom.
Nasadenie novej verzie koncom roka 2011. Riešenie
identifikácie digitalizovaných periodík, súborných katalógov
a projektu registra digitalizovaných periodík – zmena pravidiel.
Prijatie uznesení, načrtnutie ďalších úloh na rok 2012, tézy pre
strategický plán 2012-2016. Získali nové poznatky v oblasti
identifikácie a digitalizácie seriálov.
Spracovanie materiálu zachovaného mimo územia SR –
chýbajúceho
materiálu
do
rozpracovanej
bibliografie
almanachov, ročeniek a zborníkov na Slovensku za roky 1701 –
1918.

Medzinárodná
2
konferencia
–
„Problematika
historických a vzácnych
knižných fondov Čiech,
Moravy a Sliezska 2011“
ČR – České Tretia archívna súťaž 1
Budějovice
knihviazačská

3

350

2

112

19.

ČR – Jihlava

Kolokvium slovenských 2
českých a moravských
bibliografov

3

405

08S/111

20.

32

21.

– Odvoz
a dovoz 1
zamestnancov
Realizácia
projektu 4
„Česká knižnica v UKB“
Získavanie, spracovanie
a sprístupňovanie
elektronických zdrojov

2

08S/111

Rakúsko
Schwechat
ČR - Praha

1

150

22.

ČR - Praha

NTK
–seminár: 1
Sprístupňovanie
sivej
literatúry

1

96

08S/111

23.

ČR - Brno

Komisia pre služby- 1
MZK
a Knihovna
univerzitného kampusu
Masarykovej univerzity

2

135

08S/111

24.

ČR – Valašské 47.
ročník 1
Meziřičí
medzinárodného
festivalu poézie

4

172

08S/111

17.

08S/111

18.

08S/111

ČR – Olomouc
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Prezentácia príspevku „Knižný trh v optike Jozefínskej
legislatívy“, ktorý bude publikovaný v zborníku z konferencie a
„Vzťahy Ambroziho Annales Evangelicorum...(1793-1803)
k českému prostrediu“, účasť na programe, návšteva výstavy
„Silesia Picta“ v priestoroch vlastivedného múzea v Olomouci,
prieskum vo fonde Vědeckej knihovny v Olomouci.
Do súťaže bolo zapojených 53 kníh. Boli použité rôzne materiály
a technológie spracovania, každá kniha bola svojím spôsobom
originál.
Prezentácia príspevku „Ročenky regionálnych spolkov ako
prameň k dejinám regiónov na Slovensku do roku 1918“
a príspevku „Odraz českých a slovenských vzťahov na stránkach
slovenských almanachov a kalendárov“
Odvoz a dovoz zamestnancov – zahraničná pracovná cesta.
Boli prerokované otázky platenia DPH, ukončenia a dodania
českých kníh, ukončenia akvizície slovenských kníh pre NK ČR
a perspektívy financovania projektu. Oboznámenie sa so
spôsobom získavania a spracovania elektronických kníh
(databázy ebrary). NKP má do r. 2012 predplatenú kolekciu
Academic Complete (60 000 knižných titulov). Ich zoznam sa
mesačne aktualizuje.
Prezentácia riešení použitých na zabezpečenie prístupu
k dokumentom sivej literatúry v rámci úspešného projektu
„Národného úložiska sivej literatúry“. Problémy sprístupňovania
a ukladania sivej literatúry sú hardvérové, softvérové, právne,
autorské inštitucionálne a iné. Bol prezentovaný systém
INVENIO a jeho kostumizácia a nasadenie systémového
vyhľadávania FAST, implementácia ďalších systémových
riešení.
25. zasadnutie komisie pre služby - prehliadka oboch knižníc.
V MZK sa reorganizovala aj prevádzka služieb – voľný pohyb
v kabátoch s batožinou po knižnici. KUK – elektronické
vzdelávanie študentov. Program zasadnutia zameraný na právne
mantinely služieb a pod.
Prehliadka aktuálnych trendov, diel a osobností v literárnej,
hudobnej, divadelnej a výtvarnej sfére, prezentácia koncepcie
činnosti MFKC v Univerzitnej knižnici. Rozšírenie poznatkov
a kontaktov z jednotlivých umeleckých oblastí, výmena

08S/111

25.

ČR – Valtice

08S/111

26.

Rakúsko
Viedeň

08S/111

27.

ČR - Praha

08S/111

28.

08S/111

29.

08S/111

30.

Seminár ARL

1

2

54

- Knižný
veľtrh 1
Buchmesse 2011

1

59

2

4

79

Rakúsko
Schwechat
ČR – Praha

– Odvoz
a dovoz 1
zamestnancov
Konferencia
Archívy, 1
knižnice
a múzeá
v digitálnom svete 2011

2

32

1

117

Belgicko
Brusel

– Pracovné
rokovanie 1
o spolupráci DK NATO a
Sekcie
verejnej
diplomacie
NATO,
Knižnice NATO, Stála
misia SR
46

4

677

87

8 747

EÚ - Projekt EOD- 2
Culture-porada riešiteľov

4

1 857

– Koordinačná porada EÚ 2
projektu – OpenAIRE

4

2 176

Spolu

08S/35

1.

Švédsko - UMEA

08S/35

2.

Švajčiarsko
Ženeva

Knižnice Praha

112

skúseností z prípravnej i realizačnej fázy usporadúvania
podujatí.
Pracovníci spoločnosti Cosmotron prezentovali novinky za
posledný rok v systéme ARL. Pracovníci knižníc prezentovali
novinky v ich knižnici, týkajúce sa systému ARL. Vyhodnotil sa
dotazník „Návrhy na vývoj“.
Objednávky nových dokumentov do fondu rakúskej knižnice,
pozvanie autorov z Rakúska do Univerzitnej knižnice na
autorské čítania. Získanie prehľadu o súčasných trendoch
v literatúre a nadviazanie nových kontaktov.
Na základe recipročnej výmeny navštívili 2 zamestnankyne
Národní knihovnu ČR, Národní technickú knihovnu a Městskú
knihovnu v Praze. Získali nové poznatky a skúsenosti, ktoré
využijú pri práci v UKB.
Odvoz a dovoz zamestnancov – zahraničná pracovná cesta
12. ročník seminára so zameraním na problematiku digitalizácie,
archivácie
a sprístupnenia
elektronických
dokumentov.
Prezentácia projektov a riešení použitých na zabezpečenie
prístupu k dokumentom pamäťových inštitúcií. Prezentácia
dosiaľ využitých nástrojov a technológií. Súčasťou bolo diskusné
fórum.
Počas rokovania v centrále NATO boli dohodnuté formy
spolupráce nar. 2012 s Knižnicou NATO–prístup k elektronickým
zdrojom MVS, NATO – Leb-Gride s pracoviskom distribúcie
publikácií NATO ako aj s koordinátorom PDD pre SR.
Boli rozšírené doterajšie formy partnerskej spolupráce, ktoré
skvalitnia ponuku služieb NATO.

Pracovné projektové stretnutie medzinárodnej skupiny eBooks
on demand (EOD).Témou bol odpočet plnenia projektových
aktivít a kontrola plnenia ďalších cieľov. Bol prezentovaný ďalší
vývoj a nové funkcionality konzorcionálneho softvéru. Projekt je
realizovaný v 12 krajinách, kde ho ako službu poskytuje viac ako
26 knižníc.
32 zástupcov riešiteľských inštitúcií. Zhodnotenie 1. etapy
riešenia projektu – stav webového sídla, úroveň propagácie

08S/111

3.

Portugalsko
Lisabon

08S/111

4.

Taliansko – Pisa

– Projektové
stretnutie 1
medzinárodnej skupiny
EOD

4

769

Projektové
stretnutie 2
medzinárodnej skupiny
Open AIREplus

4

1 333

Spolu

7

16

6 135

Celkom

53

103

14 882
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otvoreného prístupu v jednotlivých krajinách. Odporúčalo sa
využitie sociálnych sietí a organizovanie osobných stretnutí
s potenciálnymi partnermi a riešiteľmi výskumných programov.
Z administratívneho hľadiska neboli konštatované žiadne
nedostatky.
V NK v Lisabone sa za účasti 40 odborníkov z európskych
knižníc konal odpočet plnenia jednotlivých projektových aktivít
a kontrola plnenia projektových cieľov. Zároveň bol prezentovaný
ďalší vývoj a nové funkcionality konzorcionálneho softvéru.
Cieľom je, aby kultúrne dedičstvo bolo dostupné čitateľom
kliknutím myši, čo umožňuje práve EOD vyhľadávanie.
V priestoroch Centra výskumných vied v Pise sa konalo
projektové stretnutie riešiteľov medzinárodného projektu “Open
AIREplus“ Druhá generácia pre Infraštruktúru na otvorený
prístup pre výskum v Európe a projektu OpenAIRE. Ústrednou
témou bol odpočet plnenia projektových aktivít,
Prezentácia
ďalšieho
vývoja
a nové
funkcionality
konzorcionálneho softvéru. Získané nové poznatky a skúsenosti.
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Organizácia: Univerzitná knižnica v Bratislave

Tabuľka č. 9
Príloha č. 9

Prehľad pohľadávok a záväzkov organizácie k 31.12.2011
(v eurách)
z toho:
Spolu
Zdôvodnenie pohľad. po lehote splatn.
Celkom pohľadávky pohľadávky do 1 roka pohľadávky
po
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)
1 152,18
1 020,40
131,78
1 152,18
70 Voči zamestnancom (335)
226,25
0,00
0,00
0,00
81 Iné pohľadávky (378)
7 356,78
352,55
7 004,23
7 356,78

Č.
r. Druh pohľadávky

SPOLU POHĽADÁVKY
Č.
r. Druh záväzku
a
144
160
152
165
167
172

b
Záväzky voči SF (472)
Iné záväzky (379)
Dodávatelia (321)
Zúčt.s org.zdr.poist.(336)
Dane (342)
Zúčt.so subj.mimo VS(372)

SPOLU ZÁVÄZKY

8 735,21

Celkom záväzky
1
5 368,45
260 686,49
74 631,23
144 454,39
48 228,72
16 170,09

549 539,37

1 372,95

7 136,01

8 508,96

z toho:
Spolu
Zdôvodnenie pohľad. po lehote splatn.
pohľadávky do 1 roka pohľadávky
po
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
2
3
4
5
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32 097,60
0,00
32 097,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

32 097,60

0,00
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32 097,60
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Tabuľka č. 9a
Príloha č. 9a

Zoznam pohľadávok k 31. 12. 2011

Účet

Názov

316/13

MVS

Účet
Názov
316/14 Nájomné

Fakt. č.

Názov firmy -sídlo

77/2008
42/2009
44/2009
09/2011
68/2011
75/2011
85/2011
91/2011
92/2011
94/2011
99/2011
105/2011
Spolu

Slovens. centrum Nitra, Piešťany
Netbased Services, Dánsko
Trnavská univerzita Trnava
STU Trnava
Odbor. lek .knižnica Ružomberok
EMIH a Chábád Lubavics Zsido
Slovens. poľnohosp. kniž. Nitra
Krajská knižnica K. Kmeťa Nitra
Katolícka univerzita Ružomberok
Mestská knižnica Ružomberok
Nemocnica gen. Svobodu Svidník
Univerzit. knižnica TU Trnava

Fakt. č.

Názov firmy – sídlo

Suma v EUR
114,25
17,53
200,50
10,40
303,60
72,00
30,50
44,60
31,50
54,20
37,20
165,90
1 082,18

Suma v EUR

76/2011 Two Dots,s.r.o. Bratislava
Spolu

70,00
70,00
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Odoslaná

Splatná

Poznámky

28.11.2008 11.12.2008
24.11.2009 15.12.2009
24.11.2009 14.12.2009
15.01.2011 27..01.2011
3.11.2011 28.11.2011
21.11.2011
9.12.2011
8.12.2011 22.12.2011
9.12.2011 22.12.2011
9.12.2011 22.12.2011
12.12.2011 22.12.2011
12.12.2011 22.12.2011
12.12.2011 22.12.2011

upomienka
upomienka
upomienka
upomienka

Odoslaná
23.11.2011

Splatná
5.12.2011

Poznámky

Účet
378

Názov
Služby

Fakt. č.

Názov firmy – sídlo

Suma v EUR

77/2011 OZ FOTOFO Bratislava
Platobné rozkazy –čitateľom
Spolu

277,20
7 079,58
7 356,78

Rekapitulácia:
_________________________________________________________________
316/13
MVS
1 082,18 EUR
316/14
Nájomné
70,00 EUR
378
Služby
7 356,78 EUR
_________________________________________________________________
Celkom
8 508,96 EUR
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Odoslaná

Splatná

7.12.2011
2008-2011

19.12.2011
2008-2011

Poznámky

Exekučné konanie

Názov organizácie: Univerzitná knižnica v Bratislave

Tabuľka č. 9b
Príloha č. 9b

Zoznam záväzkov k 31.12.2011

Tuzemské záväzky
Por. č. fa

Dodávateľ

Č. fa. dodávateľa

Predmet fakturácie

Suma
v EUR

Dátum
prijatia

Splatnosť

111067
1111266
1111285
1111333
1111334

COFELY, s.r.o, Bratislava
Microform, s.r.o., Bratislava
Mediaprint –Kapa, Bratislava
Magnet Press, Bratislava
Magnet Press, Bratislava
Spolu

221100107
2011084
804320
8848211855
3975212610

paušálne služby
digitalizácia
predplatné časopisov
predplatné časopisov
predplatné časopisov

28 775,00
32 097,60
13 248,63
10,00
500,00
74 631,23

02.12.2011
12.12.2011
15.12.2011
30.12.2011
30.12.2011

12.01.2012
14.12.2011
12.01.2012
03.01.2012
16.01.2012
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Tabuľka č. 10
Príloha č. 10
Vonkajšie kontroly vykonané kontrolnými orgánmi v organizácií
za rok 2011

Názov organizácie

a
Univerzitná knižnica v Bratislave

Univerzitná knižnica v Bratislave

Vonkajšia kontrola

1
1.
Kontrolný orgán:
Ministerstvo vnútra - SR Slovenský
národný archív
Dátum vykonania kontroly:
22. a 23. 2.2011
Predmet vykonania kontroly:
Štátny odborný dozor nad správou
registratúry podľa §28 zákona NR SR č.
395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach
a o doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (úplné znenie č.
503/2007 Z.z.).
Účel kontroly:
Zistenie nedostatkov v registrácii spisov.
Záver kontroly:
Bol vypracovaný Záznam o kontrole
správy registratúry v UKB, v závere
ktorého boli navrhnuté opatrenia na
odstránenie zistených nedostatkov. Bol
vydaný Pokyn GR č. 1 na odstránenie
nedostatkov v registrácii spisov.

2.
Kontrolný orgán:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Bratislava
Dátum vykonania kontroly:
11.4.2011
Predmet vykonania kontroly:
Štátny zdravotný dozor v pracovných
priestoroch digitalizačného strediska na
Ventúrskej č.11 v Bratislave.
119

Účel kontroly:
Zistenie zabezpečenia minimálnych
bezpečnostných a zdravotných
požiadaviek pri práci so zobrazovacími
jednotkami
Záver kontroly:
Rozhodnutím č. PPL/7984/2011 zo dňa
12.4.2011 bolo nariadené opatrenie podľa
§30 zákona č. 355/2007 Z.z. a § 2a §7 NV
SR č. 276/2006 Z.z. o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách pri práci so zobrazovacími
jednotkami zabezpečiť vyšetrenie zraku
u všetkých pracovníkov, ktorých práca so
zobrazovacími jednotkami predstavuje
prevažnú časť pracovnej doby. Termín
splnenia bol do 13.6.2011. Po predložení
výsledkov očného vyšetrenia
zamestnancov považuje Regionálny úrad
verejného zdravotníctva opatrenie za
splnené.

Univerzitná knižnica v Bratislave

3.
Kontrolný orgán:
Okresné riaditeľstvo hasičského
a záchranného zboru v Bratislave, mjr. Bc.
Beata Janatová
Dátum vykonania kontroly:
22.6.2011
Predmet vykonania kontroly:
Následná protipožiarna kontrola podľa §
25 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č.
314/2001 Z.z. o ochrane pre požiarmi
v znení neskorších predpisov.
Účel kontroly:
Preverenie splnenia opatrení uložených
pri komplexnej protipožiarnej kontrole
v dňoch 6.-13.6.2010.
Záver kontroly:
V Zápisnici č. ORHZ –BA1-2039/2011-002
zo dňa 22.6.2011 sa konštatuje, že
opatrenia uložené pri komplexnej
protipožiarnej kontrole boli splnené
v celom rozsahu a k uvedenému dátumu
následnej kontroly nebol zistený žiaden
nový požiarny nedostatok.
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Univerzitná knižnica v Bratislave

4. Kontrolný orgán:
Správa finančnej kontroly Ministerstva
financií SR – Poverenie na vykonanie
vládneho auditu č.108/PZ-22/2011.
Dátum vykonania kontroly:
6.7.2011-30.9.2011
Predmet vykonania kontroly:
Vládny audit vykonaný na základe
ročného plánu vládnych auditov
medzinárodných a vlastných zdrojov,
kontrolnej a dozornej činnosti Ministerstva
financií SR za obdobie od 1.1.2008 do
31.12.2010.
Účel kontroly:
Hlavným účelom bolo overenie
a hodnotenie hospodárnosti, efektívnosti
a účelnosti pri hospodárení s verejnými
prostriedkami, efektívnosti a účelnosti
finančného riadenia.
Záver kontroly:
Nedostatky zistené vládnym auditom sú
uvedené v Správe z vládneho auditu č.
108/PZ-22/2011. Celkovo bolo
identifikovaných 11 nedostatkov, z toho 5
so strednou závažnosťou, 6 s nízkou
závažnosťou a navrhnuté boli 3
odporúčania.
Generálny riaditeľ UKB prijal 4.11.2011
opatrenia na nápravu zistených
nedostatkov a na odstránenie príčin ich
vzniku, ktoré boli predložené Správe
finančnej kontroly Bratislava.
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6. PERSONÁLNE OTÁZKY
V súvislosti s uplatňovaním kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vo verejnej službe
na rok 2011 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 jeden týždeň.
Organizácia pri odmeňovaní zamestnancov vychádzala z nariadenia vlády SR
č. 578/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. V roku 2011 sa stupnice platových taríf pre všetkých zamestnancov nezvyšovali. Okrem toho bol našej organizácii
krátený rozpočet mzdových prostriedkov na rok 2011 o sumu 85 872,00 €. Chýbajúce mzdové prostriedky si vynútili zníženie stavov o 18,00 plných pracovných
úväzkov, predovšetkým ukončením pracovných pomerov na dobu určitú, ďalej sa
znižovali, resp. odoberali osobné príplatky. Na pracovné úlohy prepustených pracovníkov sa vo zvýšenej miere museli prijímať pracovníci na dohody a študenti na
dohody brigádnickej práce študentov. Priemerný mesačný plat zamestnancov
v uplynulom roku 2011 predstavoval 705,55 €. Priemerný plat zamestnancov UKB je
dlhodobo nižší ako je štatisticky uvádzaný priemerný plat v SR.
Na základe schválenej organizačnej štruktúry UKB platnej od 15. 11. 2005 boli
vymenovaní alebo dočasne poverení vedúcou funkciou dvaja noví vedúci oddelení.
Súčasne sa uskutočňovali osobné pohovory a výber nových zamestnancov na
uvoľnené pracovné miesta, pričom organizácia úzko spolupracovala s Úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny Bratislava I.
Počet zamestnancov
V roku 2011 došlo k výraznému zníženiu počtu zamestnancov UKB oproti
predchádzajúcemu kalendárnemu roku 2010, keď organizácia mala 243,00
zamestnancov. Limit počtu zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme bol
v Univerzitnej knižnici v Bratislave stanovený ako záväzný ukazovateľ počtom
225,00, čo predstavuje zníženie stavu zamestnancov o 18,00. Priemerný fyzický stav
zamestnancov bol 222,91, z toho bolo 153,37 žien; priemerný prepočítaný stav bol
220,16. Určený limit počtu zamestnancov bol dodržaný.
K 31. 12. 2011 mala UKB vo fyzickom stave 219 zamestnancov, z toho 65 mužov
a 154 žien. V dvojsmennej prevádzke k 31. 12. 2011 pracovali 3 zamestnanci.
V rámci skráteného pracovného úväzku pracovalo 7 zamestnancov. Priemerný vek
zamestnancov knižnice sa zvýšil zo 47,78 rokov v roku 2010 na 48,79 rokov v roku
2011. Priemerný vek mužov bol 45,94 rokov, žien 49,99 rokov.
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Veková štruktúra zamestnancov podľa veku a pohlavia v roku 2011
Ženy

Muži

Spolu

%

0 – 17 rokov

0

0

0

0,0

18 – 25 rokov

4

2

6

2,74

26 – 30 rokov

11

13

24

10,96

31 – 35 rokov

7

5

12

5,48

36 – 40 rokov

8

4

12

5,48

41 – 45 rokov

11

6

17

7,76

46 – 50 rokov

19

2

21

9,59

51 – 55 rokov

37

10

47

53,40

56 – 59 rokov

28

13

41

18,72

Nad 60 rokov

29

10

39

17,81

Spolu

154

65

219

100,00

70,32

29,68

100,00

x

Vek

%

V roku 2011 UKB uzatvorila pracovný pomer na dobu určitú s 9 zamestnancami.
V organizácii minulom v roku pracovali vo funkcii knihovník 5 zamestnanci so zdravotným postihnutím I. do 70 % (ZPS) a 4 zamestnanci so zdravotným postihnutím II.
nad 70% (ZPS – ŤZP), 37 starobných dôchodcov a jeden poberateľ predčasného
starobného dôchodku. Materskú dovolenku čerpalo sedem zamestnankýň a rodičovskú dovolenku dve 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 predpokladov, dosiahnutú odbornú prax a zdravotnú spôsobilosť. Pracovný pomer ukončilo 20
zamestnancov, z toho 14 dohodou podľa § 60 Zákonníka práce (z toho 5 zamestnancov odišlo na starobný dôchodok, 2 zamestnanci na predčasný dôchodok), 6 zamestnancov podľa § 71 na základe uplynutia dohodnutej doby pracovného pomeru
na dobu určitú.
V roku 2011 sa v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
I. podarilo získať kvalitných zamestnancov na voľné pracovné miesta.
Štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2011
vedúci zamestnanci – 42
odborní zamestnanci kultúry ( knihovníci,
manažéri kultúry, konzervátori, reštaurátori) – 138
iní odborní zamestnanci (THP) – 25
ostatní ( robotníci, manipulanti, remeselníci,
prevádzka) – 14
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17 mužov, 25 žien,
28 mužov, 110 žien,
13 mužov, 12 žien
7 mužov, 7 žien

Kvalifikačná štruktúra k 31. 12. 2011
vedúci zamestnanci – 42
odborní zamestnanci – knihovníci – 138
iní odborní zamestnanci – 25
ostatní ( robotníci, manipulanti, remeselníci,
prevádzka) –14

2 VED, 34 VŠ-II., 5 ÚSV, 1 SO
3 VED, 51 VŠ-II., 3 VŠ-I., 1 VO,
77 ÚSV, 3 SO
5 VŠ-II., 17 ÚSV, 3 SO
6 ÚSV, 7 SO, 1 Z

Poznámka: VED – vedecká výchova, VŠ-II. – vysokoškolské vzdelanie II. stupeň, VŠ-I. –
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň (bakalár), VO – vyššie odborné, ÚSV – úplné stredné
vzdelanie (maturita), SO – stredné odborné vzdelanie, Z – základné vzdelanie

Organizačná štruktúra organizácie
Činnosť knižnice bola zabezpečovaná 4 úsekmi, 10 odbormi a 41 oddeleniami.
Na jednotlivé oddelenia v roku 2011 bolo naplánovaných 225,00 plných úväzkov
zamestnancov.
Knižnica sa organizačne člení na:
10000 – Úsek generálneho riaditeľstva
20000 – Úsek knižničných činností
30000 – Úsek elektronizácie a integrácie
40000 – Úsek techniky a ekonomiky
10000 – Úsek generálneho riaditeľstva – 19,5
10001 – Riaditeľstvo – 8 pracovníkov
- generálny riaditeľ – 1
riaditeľ úseku knižničnej činnosti – 1
riaditeľ úseku elektronizácie a integrácie – 1
námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku – 1
personálny referát – 2
právny referát – 0
referát BOZP, PO, CO a US – 1
referát vnútornej kontroly – 1
10002 – Kancelária GR – 3 pracovníci
10004 – Oddelenie metodiky – 3,5
10005 – Multifunkčné kultúrne centrum – 5
20000 – Úsek knižničných činností – 127,5
Samostatné oddelenia priamo riadené riaditeľom úseku – 42,00
20001 – Oddelenie doplňovania kníh – 7
20002 – Oddelenie periodík – 7
20003 – Oddelenie mennej katalogizácie – 5
20004 – Oddelenie vecnej katalogizácie – 7
20005 – Kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí – 5
20006 – Kabinet retrospektívnej bibliografie – 8
20007 – Hudobný kabinet – 3
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20100 – Odbor knižničných služieb – 58,50
20101 – Oddelenie absenčných výpožičiek – 11 (prevádzka do 21,15, sobota )
20102 – Oddelenie MVS – 6
20103 – Oddelenie prezenčných služieb – 21,5 (prevádzka do 21,15, sobota )
20104 – Oddelenie konzultačných služieb – 14 (prevádzka do 21,15, sobota )
20105 – Oddelenie multimediálnych dokumentov – 6 (prevádzka do 21,15, sobota )
20200 – Odbor knižničných fondov – 27,00
20201 – Oddelenie knižničných skladov – 18, (prevádzka do 20,00)
20202 – Oddelenie revízie fondov – 6,
20203 – Oddelenie preventívnej ochrany dokumentov – 3 (prevádzka do 20,00)
30000 – Úsek elektronizácie a integrácie – 59,00
30300 – Odbor súborných katalógov – 11,00
30301 – Oddelenie správy súborného katalógu periodík – 7
30302 – Oddelenie prieskumu súborných katalógov – 4
30400 – Odbor informačných technológií – 8,00
30401 – Oddelenie výpočtovej techniky – 5 (prevádzka do 21,15, sobota )
30402 – Oddelenie programových systémov – 3
30500 – Odbor knižnično-informačných systémov – 6,00
30501 – Oddelenie knižničných systémov – 3
30502 – Oddelenie sieťových aplikácií – 3
Samostatné oddelenia priamo riadené riaditeľom úseku – 9,00
30601 – Národná agentúra ISSN – 4
30602 – Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO – 3
30603 – Depozitná knižnica NATO – 2
30700 – Odbor ochrany dokumentov – 13,00
30701 – Oddelenie knižnej väzby – 4
30702 – Oddelenie reprografických služieb – 3 (prevádzka do 19,00 hod)
30703 – Oddelenie reštaurovania dokumentov – 6
30800 – Odbor registra kultúry – 3,00
30801 – Oddelenie správy registrov – 0
30802 – Oddelenie riadenia registrov – 3
30900 – Odbor digitalizácie – 6,00
30901 – Oddelenie digitalizačných služieb – 3 (prevádzka do 19,00 hod.)
30902 – Laboratórium digitalizácie – 3 (prevádzka do 19,00 hod.)
31000 – Odbor centrálneho digitálneho archívu (CDA) – 3,00
31001 – Oddelenie informačných technológií CDA – 0
31002 – Oddelenie informačných systémov CDA – 0
31003 – Oddelenie informačných procesov CDA – 3
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40000 – Úsek techniky a ekonomiky – 19,00
40001 – Oddelenie ekonomiky – 5 pracovníci
40900 – Odbor prevádzky – 14,00
40901 – Oddelenie správy budov – 11, z toho (3 dvojzmenná prevádzka, sobota),
40902 – Oddelenie správy majetku – 3
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Personálny referát zaevidoval v uplynulom kalendárnom roku 92 dohôd o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru, z toho bolo 55 dohôd o vykonaní práce, 26
dohôd o pracovnej činnosti a 11 dohôd o brigádnickej práci študentov.
Personálny plán na rok 2011 a jeho plnenie
Vedenie organizácie venovalo osobitnú pozornosť vytváraniu podmienok na
profesionálny rast zamestnancov formou organizovania vzdelávacích aktivít alebo
vyčlenenia finančných prostriedkov na úhradu nákladov na účasť vybraných zamestnancov na rôznych typoch odborných školení, seminárov a kurzov.
Vzdelávanie sa riadilo ako plánovitý proces, ktorý vychádzal z konkrétnych
požiadaviek na zabezpečenie kvalitného výkonu práce v jednotlivých oblastiach
činnosti UKB.
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 poskytovala organizácia v roku 2011
stravné lístky v hodnote 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.
UKB aktívne spolupracovala s Národným úradom práce v oblasti sprostredkovania práce, voľné pracovné miesta sa inzerovali prostredníctvom Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny Bratislava I.
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 ňou sa realizovali pred nástupom do zamestnania
vstupné preventívne prehliadky nových zamestnancov, cielené podľa pracovného
zaradenia a kategorizácie práce zamestnanca.
UKB zabezpečila odborné očné vyšetrenie pre osem zamestnancov odboru
digitalizácie, ktorí vykonávajú prácu so zobrazovacími jednotkami prevažnú časť
pracovnej doby.
V spolupráci s bezpečnostnotechnickou službou, pracovnou zdravotnou službou
a odborovou organizáciou sa v roku 2011 uskutočnila verejná previerka všetkých
objektov a pracovísk UKB.
Ako vybraný zamestnávateľ v rámci hlavného mesta SR Bratislavy sa UKB
zúčastnila dotazníkového prieskumu zamestnanosti organizovaného Úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny Bratislava v rámci medzinárodného projektu: „Improvement
of the staff qualification for survey, evaluation and prognosis of employer´s
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qualification requirements and requirements of whole regions“. Už druhý rok sa
knižnica zapojila do prieskumu medzi významnými slovenskými zamestnávateľmi
v rámci Národného projektu NP XIV-2 „Systém zisťovania vzniknutých a zaniknutých
pracovných miest a prognózovania potrieb trhu práce“, ktorý v rámci operačného
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia realizuje Ústredie práce, sociálnych vecí
a rodiny a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR s podporou Európského
sociálneho fondu (ESF). Participovala na činnosti expertného pracovného tímu v
rámci Aktivity č. 6 národného projektu Národná sústava povolaní s názvom: „Revízia
súčasnej a návrh novej štatistickej klasifikácie zamestnaní s ohľadom na medzinárodnú klasifikáciu zamestnaní a jej prepojenie s Národnou sústavou povolaní“.
Aktivity na rozvoj ľudských zdrojov
V priebehu roka 2011 sa prostredníctvom personálneho referátu zúčastnilo 56
zamestnancov 34 rôznych platených kurzov, školení, seminárov, z toho 8 mužov a
48 žien. Finančné náklady predstavovali sumu 3 771,89 €. Z uvedeného množstva
školení možno osobitne uviesť Rekvalifikačný kurz knihovnícke minimum, ktorý
absolvovali 2 zamestnankyne, 3 zamestnanci počítačový kurz Adobe FLASH a 2
zamestnanci kurz Windows Server – správca systémov, 2 zamestnankyne sa zúčastnili bezplatného školenia Samohodnotiaca správa podľa modelu kvality
a posúdenie na mieste v rámci súťaže Národná cena SR za kvalitu 2011, personalista sa pravidelne zúčastňoval školení a porád organizovaných osobným úradom
MK SR k personálnej problematike.

7. ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV KONTROL
Vonkajšie kontroly
V roku 2011 boli v UKB vykonané kontrolnými orgánmi štyri vonkajšie kontroly,
ktoré sú podrobne uvedené v tabuľke č. 10.
Na základe poverenia zo dňa 20. 1. 2011 zamestnanci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Slovenského národného archívu vykonali v dňoch 22. a 23. 2. 2011
štátny odborný dozor nad správou registratúry podľa § 28 zákona NR SR č.
395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (úplne znenie č. 503/2007 Z. z.).
Bol vypracovaný Záznam o kontrole správy registratúry v UKB , v závere ktorého
navrhnuté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. V súlade s vykonaným
štátnym odborným dozorom nad správou registratúry bol vydaný Pokyn GR č. 1 na
odstránenie nedostatkov v registrácii spisov.
11. 4. 2011 bol zamestnancom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
Bratislava vykonaný štátny zdravotný dozor v pracovných priestoroch digitalizačného
strediska na Ventúrskej ulici č. 11 v Bratislave. Na základe zistených skutočností
bolo rozhodnutím č. PPL/7984/2011 zo dňa 12. 4. 2011 nariadené opatrenie podľa §
30 zákona č. 355/2007 Z. z. a § 2 a § 7 NV SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami
zabezpečiť vyšetrenie očí a zraku u všetkých pracovníkov, ktorých práca so
zobrazovacími jednotkami predstavuje prevažnú časť pracovnej doby. Termín
splnenia opatrenia bol do 13. 6. 2011. Po predložení výsledkov očného vyšetrenia
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zamestnancov podľa rozhodnutia úradu považuje Regionálny úrad verejného
zdravotníctva opatrenie za splnené.
22. 6. 2011 bola vykonaná vo všetkých objektoch UKB následná protipožiarna
kontrola podľa § 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 kontroly bolo preveriť splnenie opatrení uložených pri komplexnej
protipožiarnej kontrole v dňoch 6. – 13. 6. 2010. V závere zo zápisnice č. ORHZ –
BA1-2039/2011-002 zo dňa 22. 6. 2011 je konštatované, že opatrenia uložené pri
komplexnej protipožiarnej kontrole boli splnené v celom rozsahu a k uvedenému
dátumu následnej kontroly nebol zistený žiaden nový požiarny nedostatok.
Na základe ročného plánu vládnych auditov medzinárodných a vlastných zdrojov,
kontrolnej a dozornej činnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky na rok 2011,
v súlade s Postupmi pre vládny audit a na základe Poverenia na vykonanie vládneho
auditu č. 108/PZ-22/2011 bol v Univerzitnej knižnici v Bratislave vykonaný vládny
audit v dňoch 6. 7. 2011 – 30. 9. 2011, za obdobie od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2010.
Hlavným účelom a cieľom vládneho auditu bolo overenie a hodnotenie hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami, efektívnosti
a účinnosti finančného riadenia. Nedostatky zistené vládnym auditom sú uvedené
v Správe z vládneho auditu č. 108/PZ-22/2011. Celkom bolo identifikovaných 11 nedostatkov, z toho 5 nedostatkov so strednou závažnosťou a 6 nedostatkov s nízkou
závažnosťou a navrhnuté boli 3 odporúčania.
Generálny riaditeľ prijal dňa 4. 11. 2011 opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, ktoré boli predložené Správe finančnej
kontroly Bratislava.
Vnútorné kontroly
V rámci riadenia zohráva dôležitú úlohu vnútorná kontrolná činnosť, ktorá bola
zameraná na zisťovanie súladu so všeobecne záväznými predpismi, schválenými
limitmi, s uzatvorenými zmluvami alebo inými rozhodnutiami o nakladaní s verejnými
prostriedkami a na kontrolu plnenia prijatých opatrení na nápravu zistených
nedostatkov a na odstránenie ich vzniku.
V roku 2011 boli vykonané nasledovné kontroly:
- kontrola povinného zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok v zmysle zákona
č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia dopĺňajú niektoré zákony,
- kontrola dodržiavania zákona č . 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov,
- kontrola pečiatok v zmysle vypracovaného pokynu GR č. 1 na odstránenie
nedostatkov v registrácii spisov,
- kontrola plnenia prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na
odstránenie ich vzniku v zmysle Správy z vládneho auditu č. 108/PZ-22/2011 zo
dňa 7. 10. 2011,
- následná finančná kontrola zákaziek s nízkou hodnotou v zmysle internej
smernice č. 1/2011 o postupe pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služieb, uskutočnenie stavebných prác a súťaž návrhov podľa zákona
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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Na referáte kontroly v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach nebola vybavené žiadna sťažnosť. Tri podania označené ako sťažnosť, neobsahovali náležitosti
v zmysle zákona o sťažnostiach, boli vybavené ako podania, ktoré mali charakter
názoru, vyjadrenia, podnetu.
Ostatné podnety, názory pripomienky na služby knižnice od čitateľov boli
priebežne vybavované vedúcimi zamestnancami, do kompetencie ktorých spadali.

Referát BOZP, PO
V oblasti ochrany pred požiarmi bolo v roku 2011 vykonaných niekoľko opatrení.
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
následne 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. Možno
konštatovať, že previerkou účinnosti a aktuálnosti opatrení uvedených v požiarnopoplachových smerniciach bolo zistené, že tieto zodpovedajú podmienkam pre dané
objekty.
Počas celého roka boli vo všetkých priestoroch a objektoch vykonávané kontroly
prenosných hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z. a kontroly o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov v zmysle vyhlášky MV SR
č. 699/2004 Z. z.
Technička požiarnej ochrany pravidelne v trojmesačných intervaloch vykonávala
preventívne protipožiarne prehliadky so zameraním na zisťovanie nedostatkov, ktoré
by mohli zapríčiniť vznik požiarov objektoch UKB. V roku 2011 nevznikol v objektoch
UKB žiaden požiar ani zahorenie.
Aj v minulom roku boli z oblasti požiarnej ochrany priebežne zaškoľovaní všetci
novoprijatí zamestnanci, zamestnanci prevedení na inú pracovnú pozíciu,
zamestnanci, ktorí pracujú v UKB na dohodu ako aj zamestnanci bezpečnostnej
strážnej služby, ktorí zabezpečujú ochranu pred požiarmi v mimopracovnej dobe.
V septembri 2011 bolo vykonané školenie vedúcich zamestnancov UKB i všetkých
zamestnancov UKB z oblasti ochrany pred požiarmi ako aj z oblasti bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci a z § 20 vyhl. MPVSaR č. 508/2009 Z. z. (poučená osoba,
ktorá môže obsluhovať technické zariadenie elektrické....). Získané vedomosti počas
školenia boli overené formou písomných testov.
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 2010),
 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.
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8. ZHODNOTENIE MAJETKOVEJ POZÍCIE ORGANIZÁCIE
K 31. 12. 2011 UKB eviduje hmotný a nehmotný majetok v obstarávacej
cene 27 090 738,61 EUR takto:
Licencie
Software
Pozemky
Stavby
Stroje, prístroje a zariadenia
Dopravné prostriedky
Drobný krátkodobý hmotný majetok
Drobný krátkodobý nehmotný majetok
Umelecké diela

199 813,69 EUR
380 080,52 EUR
1 008 025,80 EUR
19 297 604,44 EUR
4 216 939,86 EUR
69 647,98 EUR
1 807 019,64 EUR
62 826,19 EUR
48 780,49 EUR

K 31. 12. 2011 bol evidovaný neupotrebiteľný a prebytočný dlhodobý hmotný
majetok v obstarávacej cene 93 786,30 EUR, dlhodobý nehmotný majetok bol
evidovaný v sume 124 041,45 EUR.
Podrobný prehľad dlhodobého hmotného a nehmotného majetku je uvedený
v tabuľke č. 11.
Pohľadávky UKB evidované k 31. 12. 2011 sumou 8 508,96 EUR pozostávajú
z vystavených a k 31. 12. 2011 neuhradených faktúr za poskytnuté služby našou
organizáciou používateľom:
 za služby MVS: výška pohľadávok v sume 1 082,18 EUR je určená cenníkom
služieb a poplatkov, ktorý tvorí prílohu ku knižničnému poriadku UKB.
Uhradenie pohľadávok je priebežne sledované a urgované,
 pohľadávku v sume 70,00 EUR evidujeme voči firme Two Dots, s.r.o.
Bratislava za prenájom prednáškovej sály, v ktorej sa uskutočnila prednáška
„Alchýmia úspechu podnikania“,
 za refakturáciu nákladov za dozor vo výstavnej sále, v ktorej sa uskutočnila
výstava „FRAME 10“ v rámci 21. ročníka Mesiaca fotografie pohľadávku
evidujeme v sume 277,20 EUR,
 pohľadávky v sume 7 079,58 EUR sú za služby, ktoré boli poskytnuté
používateľom našej knižnice; vymáhanie týchto pohľadávok prebieha
v exekučnom konaní.
Záväzky UKB evidované k 31. 12. 2011 v sume 74 631,23 EUR sú za prijaté faktúry
koncom roka 2011 uhradené v januári 2012:
 faktúra od spoločnosti Microform a.s. Bratislava v sume 32 097,60 EUR,
prijatá dňa 12. 12. 2011 bola uhradená v januári 2012,
 faktúry v celkovej sume 42 533,63 EUR prijaté koncom decembra 2011 so
splatnosťou v roku 2012 boli uhradené v januári 2012.
Podrobný pohľadávok a záväzkov je v tabuľke č. 9, 9a a 9b, ktorá tvorí prílohu č. 9,
9a a 9b k tomuto hodnoteniu.
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9. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA
UKB sa v roku 2011 zameriavala, v súlade s platnou legislatívou, zriaďovacou
listinou a podľa aktuálnej spoločenskej požiadavky, na kvalitné a spoľahlivé
zabezpečovanie svojich funkcií a rozvoj hlavných a súvisiacich úloh a činností.
Pozri kapitoly 3,4.10.
Vedenie knižnice venovalo pozornosť plneniu vládnych programov.
Vypracované boli:
- vyhodnotenie plnenia Programu ozdravenia výživy obyvateľstva
za roky 2009 – 2010,
- vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z plnenia Národnej protidrogovej
stratégie za rok 2010,
- vyhodnotenie plnenia Koncepcie boja proti extrémizmu za rok 2010,
- vyhodnotenie plnenia Národného akčného plánu pre deti za rok 2010,
- vyhodnotenie plnenia Národného programu starostlivosti o deti a dorast
za rok 2010,
- vypracovanie podkladov pre správu Rady Európy o práve na účasť na
kultúrnom živote,
- vypracovanie podkladov k Európskemu roku dobrovoľníctva,
- vypracovanie podkladov k Sociálnej prevencii,
- podklady ku Koncepcii migračnej politiky,
- vyhodnotenie plnenia úloh Koncepcie štátnej politiky starostlivosti o Slovákov
žijúcich v zahraničí za rok 2010 a aktivity na roky 2011 – 2012,
- vypracovanie podkladov ku Stratégii boja proti korupcii,
- vypracovanie podkladov pre Koncepciu integrácie cudzincov,
- vyhodnotenie Mesiaca slovenskej a českej vzájomnosti.
Verejnoprospešné činnosti a rozvoj informačných služieb
Knižnica realizovala rad mimoriadnych úloh aktuálnej spoločenskej, ekonomickej
a kultúrnej potreby, zameraných najmä na oblasť legislatívy a projektov.
Legislatíva
- spracovanie návrhu novelizácie zákona 212/1997,
- konštituovanie postupu pri uplatňovaní úloh dobrovoľného platiteľa DPH.
Projekty
V súlade so zriaďovacou listinou knižnica je :
- členom riešiteľských a realizačných tímov medzinárodných projektov
(EÚ, V4, bilaterálna spolupráca),
- riešiteľom rozsiahlych projektov informatizácie s komplexnými
medzinárodnými väzbami (OPIS, SKP, ...),
- riešiteľom výskumných projektov v oblasti bibliografie, knižnej kultúry a
knižnično-informačných služieb,
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- účastníkom medzinárodných expertných skupín a hodnotiacich komisií
(VaV projekty, digitalizácia, elektronizácia).
Projekty v roku 2011
- FP7-INFRASTRUCTURES-2011-2: OpenAIREplus (283595) 2nd-Generation
Open Access Infrastructure for Research in Europe,
- FP7-INFRASTRUCTURES-2009-1: OpenAIRE (246686) Open Access
Infrastructure for Research in Europe,
- EC Culture (2007-2013): eBooks on Demand – A European Library Network
(EOD),
- International Visegrad Fund (2011): Sharing Knowledge: Open access
repositories in the V4 countries,
- OPIS-2011/2.1/08-NP Centrálny dátový archív (CDA),
- Bibliografia almanachov, ročeniek a zborníkov na Slovensku za roky
1701 –1918,
- Bibliografia článkov zo slovenských a inorečových výročných správ škôl
za školské roky 1918/19 – 1952/53,
- Katalóg slovacikálnych tlačí v Univerzitnej knižnici v Bratislave,
- Tlače 16. storočia vo fondoch Univerzitnej knižnice v Bratislave,
- Emblematové knihy vo fondoch Univerzitnej knižnice v Bratislave.
V rámci štatistického výkazníctva sa spracovali podklady za UKB pre:
- ročný štatistický výkaz o činnosti KULT 10-01 za rok 2010,
- ročný výkaz o neperiodických publikáciách KULT 4-01 za rok 2010,
- štatistika výkonových ukazovateľov UKB za rok 2011,
- štatistický výkaz o výskume a vývoji za rok 2010.
V roku 2011 bolo jedným z cieľov UKB sprístupnenie aj ďalších katalógov
verejnosti.
V minulom roku bol sprístupnený historický Emlerov katalóg, pokračovali práce
na zverejnení predmetového katalógu UKB 1963 – 1984. Priebežne sa pracovalo na
údržbe všetkých naskenovaných lístkových katalógov a prebiehali prípravy na ich
migráciu na nový server.
Od 1. 5. 2011 je platné rozhodnutie Ministerstva kultúry SR o zmene a doplnení
zriaďovacej listiny Univerzitnej knižnice v Bratislave, na základe ktorého knižnica plní
funkcie centrálneho dátového archívu (CDA). 1. 7. 2011 bola UKB zverejnením výzvy
MK SR definitívne určená za riešiteľa projektu CDA.
V rámci tejto úlohy sa riešilo:
– zabezpečenie spracovania projektovej dokumentácie stavebných úprav pre
realizáciu národného projektu vybudovanie Centrálneho dátového archívu,
– zabezpečenie spracovania projektovej dokumentácie stavebných úprav pre
realizáciu depozitného skladu dokumentov a médií v Dúbravke,
– operatívne organizačno-technické zabezpečenie prípravných a počiatočných
aktivít na realizácii národného projektu Centrálny dátový archív po zmene
štruktúry a realizátorov programu OPIS2.
V záujme splnenia cieľov rozvoja knižničného systému v Slovenskej republike bol
realizovaný rad významných národných a medzinárodných podujatí s aktívnou
účasťou knižnice. Pozri prílohu č. 5.
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UKB splnila v zásade všetky ciele, ktoré si stanovila na rok 2011, o čom svedčia
aj vybrané výkonové ukazovatele za minulý rok a úlohy a činnosti jednotlivých
odborov a oddelení uvedené v kapitole 4.
Vybrané výkonové ukazovatele za rok 2011 v porovnaní rokov 2010 a 2009
ROK

2011

2010

2009

2 617 441

2 586 290

2 554 949

31 192

31 412

35 036

19 855

19 783

21 516

6 645

7 614

9 432

Zvukové dokumenty

462

513

984

Hudobniny

969

214

271

Audiovizuálne dokumenty

355

576

379

Mikrografické dokumenty

0

0

97

Elektronické dokumenty

1 088

1 023

927

Špeciálne dokumenty

1 818

1 689

1 430

41

71

263

Počet dochádzajúcich titulov periodík

2 934

3 031

3 099

Počet dochádzajúcich exemplárov periodík

4 893

5 091

5 203

24 714

15 690

15 140

267 674

219 619

235 421

1 131 024

1 097 265

908 451

Absenčné výpožičky

188 131

174 169

167 392

Prezenčné výpožičky

942 893

923 096

741 059

6 764

7 117

7 092

565

557

13 013

Počet návštevníkov kultúrno-vzdelávacích
podujatí

24 533

21 839

40 342

Poskytnuté bibliografické a faktografické
informácie

15 541

16 924

22 286

111

108

187

8

9

11

Počet počítačov pre používateľov

80

80

80

z toho napojených na internet

80

80

80

483

483

473

220.16

233,91

238,53

1 183 895

1 146 656

923 201

240 560

194 487

1 899

Stav knižničného fondu
Prírastok knižničného fondu spolu
z toho
Knihy
Periodiká

Úbytky knižničného fondu

Aktívni čitatelia
Počet návštevníkov spolu
Výpožičky spolu

Výpožičky MVS celkom
Kultúrno-vzdelávacie podujatia

Počet exkurzií
Edičná činnosť
-

Počet študijných miest
Priemerný prepočítaný stav zamestnancov
Návštevy online služieb
Vstupy cez turnikety
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Ciele a prehľad ich plnenia za rok 2010
Okrem úloh vyplývajúcich zo zriaďovacej listiny a zákona o knižniciach plnila
Univerzitná knižnica v Bratislave plán prioritných úloh na rok 2010 takto:
Prioritné úlohy:
- Zabezpečenie a optimalizácia nepretržitej prevádzky knižnično-informačného
systému s dôrazom na spoľahlivosť, kvalitu a rozširovanie služieb pre verejnosť.
Plnenie tejto úlohy si vyžiadalo zo strany UKB mimoriadne úsilie na zabezpečenie
prevádzky online katalógov a ostatných súvisiacich služieb.
- Analýza, vyhodnotenie a implementácia výsledkov prieskumu spokojnosti
čitateľov so službami Univerzitnej knižnice v Bratislave do praxe.
Na základe výsledkov prieskumu spokojnosti používateľov so službami knižnice sa
zlepšila kvalita najmä výpožičných služieb vďaka niektorým novým technológiám
a novým pracovným postupom. Išlo najmä o prepojenie naskenovaných lístkových
katalógov – katalógu periodík a generálneho menného katalógu s online katalógom
UKB.
- Digitalizácia vecných lístkových katalógov UKB.
Vytvorením digitalizovanej verzie vecného spracovania dokumentov v predmetových
katalógoch patrí UKB medzi priekopníkov poskytovania komplexu bibliografických
informácií na úrovni nových možností informačných technológií.
- Budovanie českej knižnice v UKB.
Budovanie českej knižnice v UKB sa uskutočňuje na základe dohody medzi MK SR
a MK ČR ako napĺňanie kultúrnych aktivít v zahraničí.
- Vytvorenie a realizácia projektov, podujatí a aktivít zameraných na podporu a
propagáciu medzinárodných dní, rokov a dekád vyhlásených UNESCO a OSN
v roku 2010 s dôrazom na Medzinárodný rok zbližovania kultúr a
Medzinárodný rok biodiverzity, ako aj významných slovenských a svetových
osobností zapísaných do kalendára výročí UNESCO.
Stredisko UNESCO vytváralo partnerstvá s vysokými školami a so súkromným sektorom v záujme zlepšovania služieb a ich aktivizácie pre vedomostnú spoločnosť,
spolupracovalo s nadáciami, podporovalo sieť Klubov UNESCO, prostredníctvom
siete Pridružených škôl UNESCO podporovalo rozširovanie partnerstiev medzi
vzdelávacími ustanovizňami a záujmovými vzdelávacími školskými zariadeniami.
- Usporiadanie výročnej konferencie 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.
Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO usporiadalo v dňoch 7. – 8. 12.
2010 konferenciu Pridružených škôl UNESCO v SR. Zúčastnilo sa na nej 23 predstaviteľov UNESCO škôl z celého Slovenska.
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- Príprava experimentálneho projektu inovácie systémového prostredia súborného katalógu periodík.
Vypracovaný bol variantný projekt, ktorý v optimálnej verzii navrhoval implementáciu
programových riešení. Tieto majú zefektívniť a uľahčiť prácu kooperujúcich inštitúcií v
súbornom katalógu a umožniť webový prístup do bázy súborného katalógu periodík i
komplementárnej bázy adresára knižníc a tým rozšíriť počet spolupracujúcich knižníc.
- Implementácia systému pre MVS a MMVS s prepojením na centrálnu pokladňu – 2. etapa.
Služby MVS a MMVS sa stali po spustení systému ARL súčasťou centrálne spoplatnených služieb v UKB.
- Zabezpečenie presunov fondov z knižničných skladov podľa prijatých projektov zmien lokalizačných plánov knižnice.
Vzhľadom na to, že realizácia stavebných úprav pripravovaných knižničných skladov
v Bratislave-Dúbravke sa oddialila, boli vykonané iba presuny kvôli havarijnému
stavu budov zo skladov v Galante-Nebojse do prenajatých priestorov v BratislavePetržalke.
- Digitalizácia historických knižničných fondov zapísaných do programu
UNESC-a Pamäť sveta.
V digitalizačnom laboratóriu bolo v špeciálnom ochrannom režime naskenovaných
18 967 strán historických knižných fondov, čo predstavuje 73 vyhotovených dokumentov.
- Aktívna spolupráca na realizácii stratégie digitalizácie kultúrneho dedičstva
v segmente knižničných fondov.
V rámci spolupráce pri realizácii stratégie digitalizácie kultúrneho dedičstva bolo za
rok 2010 vyhotovených 535 kníh.
V rámci projektu Digitalizácie titulných listov slovacikálnych periodík boli naskenované titulné strany a obsahy aktuálne vydávaných slovenských periodických dokumentov.
Vzájomnou výmenou digitálnych dát so Széchényiho knižnicou sa získalo 7 000
digitalizovaných strán periodika Pressburger Zeitung a niekoľko tisíc strán jeho
príloh.
- Aktívna spolupráca na medzinárodných projektoch v rámci programov EÚ,
nadnárodných iniciatív a na základe bilaterálnych a multilaterálnych dohôd.
Výmena digitalizovaných dát s Maďarskou národnou knižnicou v Budapešti,
spolupráca s konzorciom DIFMOE zameraným na digitalizáciu a sprístupnenie
historických fondov, spolupráca na projekte EU e-book on demand (program
Kultúra), spolupráca na projekte EU Open AIRE (7 rámcový program), digitalizácia
Pamäti sveta Unesco – Bašagić, národná spolupráca v oblasti digitalizácie SVKKE,
SNK, CVTI.
Ciele, ktoré si Univerzitná knižnica v Bratislave vytýčila boli v splnené.
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Ciele a prehľad ich plnenia za rok 2009
Knižnica plnila v plnom rozsahu úlohy stanovené zriaďovacou listinou, zákonom
o knižniciach a plánom prioritných úloh na rok 2009.
Prioritné úlohy:
- Zabezpečenie prípravy podujatí k 90. výročiu založenia Univerzitnej knižnice v
Bratislave ako 1. slovenskej verejnej knižnice na Slovensku.
V roku 2009 si pripomenula knižnica 90. výročie svojho vzniku. Rok osláv priniesol
veľké množstvo zaujímavých a príťažlivých odborných knihovníckych seminárov,
pokračovali všetky vzdelávacie, umelecko-spoločenské programové cykly a ponuka
podujatí bola obohatená 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 pokračovala v spolupráci s tretím sektorom,
s občianskymi združeniami a nadáciami. Intenzívne spolupracovalo s občianskym
združením Spoločnosť priateľov UKB.
- 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
dokumentu, prípadne obálku,
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
dokumentov.
Táto úloha sa plnila pri periodických publikáciách v súbornom katalógu periodík.
Prepojenia na úplné texty monografií sa robili čiastočne. Bolo potrebné vyriešiť
úložisko digitálnych kópií.
- 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.
- Dobudovanie a sprístupnenie nového webového sídla UKB.
Prezentácia poskytovaných elektronických služieb a informácií o činnosti knižnice na
webových stránkach /www.ulib.sk/ prešli rozsiahlymi zmenami. Zmena priniesla
nielen nový dizajn stránky, ale hlavne splnenie všetkých predpísaných štandardov
pre tvorbu a využívanie webových stránok podľa príslušných predpisov.
- Zabezpečenie informačných zdrojov pre čitateľov knižnice v optimálnom
množstve a postupné priblíženie sa v doplňovaní fondov k vyspelým
európskym krajinám.
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Doplňovanie knižničného fondu sa uskutočňuje výberom dokumentov podľa profilácie 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 prírodovedných 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.
- Rozvíjanie spolupráce so slovenskými a zahraničnými knižnicami v intenciách
štátnej kultúrnej politiky SR.
Priebežne sa pokračovalo v spolupráci s knižnicami a kultúrnymi inštitúciami v zahraničí a uskutočňovala sa výmena dokumentov pri zachovaní reciprocity a najmä
dodržiavaní stanovenej profilácie knižničného fondu. V poslednom období knižnica
aktívne spolupracovala so 119 výmennými knižnicami v zahraničí a v zmysle vyhlášky so všetkými slovenskými knižnicami, ktoré pri vyraďovaní dokumentov zo svojich
fondov zasielajú zoznamy a z nich sa robí výber pre zabezpečenie doplňovania,
najmä slovacikálneho fondu UKB.
- Zabezpečenie ďalšieho rozvoja kooperatívnej katalogizácie v súbornom katalógu.
Pre Univerzitnú knižnicu v Bratislave ako správcu súborného katalógu periodík je i
naďalej rozhodujúca dobrá kooperácia s knižnicami a prispôsobenie sa niektorým ich
požiadavkám. Do radu úloh patrí aj ďalší rozvoj kooperatívnej katalogizácie.
- Realizácia a rozvoj zahraničných kultúrnych stykov so zahraničnými knižnicami v rámci medzinárodných profesionálnych združení, medzinárodných
kultúrnych dohôd, regionálnych iniciatív a bilaterálnych dohôd.
UKB pokračovala v spolupráci v intenciách bilaterálnych zmlúv s vyspelými
partnerskými inštitúciami v susedných štátoch, štátoch EÚ a v rámci celého sveta.
– Aktívna spolupráca na programoch EÚ, projekte Michael Plus a na realizácii
národného portálu digitalizácie zbierok z oblasti kultúrneho dedičstva.
UKB pokračovala v aktívnej spolupráci na programoch EÚ.
– Zabezpečenie kontinuálnej revízie fondu v zmysle zákona.
V rámci priebežnej revízie fondov bolo zrevidovaných 145 434 k. j.
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.
Stredisko UNESCO participovalo na viacerých projektoch v rámci Pridružených škôl
UNESCO v SR a realizovalo veľa podujatí a aktivít zameraných na propagáciu
medzinárodných dní, rokov a dekád vyhlásených UNESCO a OSN.
-

140

Usporiadanie výročnej konferencie 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. Konferencie sa zúčastnilo 21 predstaviteľov zo 17 ASP škôl
v SR.
-

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.
-

Vytvorenie a realizácia projektov, podujatí a aktivít zameraných na podporu
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 Centra, 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“).
-

- 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.
Všetky stanovené ciele na rok 2009 boli v zásade splnené.
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10. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V ROKU 2011
Univerzitná knižnica v Bratislave je rozpočtovou organizáciou, ktorej činnosť je
financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu. Rozsahom svojho fondu a širokou
škálou služieb, poskytovaných verejnosti, patrí k najnavštevovanejším a najväčším
knižniciam na Slovensku.
Knižnica v zmysle zákona 183/2000 Z. z. plní úlohy celoštátneho rozsahu
zviazané s ďalšími legislatívnymi opatreniami. Je poberateľom povinného výtlačku
v celom rozsahu. V zmysle zákona 535/2003 Z. z. plní úlohu celoštátnej konzervačnej knižnice trvalo uchovávajúcej celú vydavateľskú produkciu z územia Slovenska.
Povinný výtlačok je dominantným spôsobom pasívneho doplňovania knižničného
fondu. Knižnica plní významnú úlohu budovania profilového knižničného fondu.
Aktívne doplňovanie sa realizuje aj kúpou informačných nosičov a budovaním
univerzálneho knižničného fondu domácich a zahraničných dokumentov a vonkajších
informačných zdrojov pre vedecké a odborné využitie najmä z oblasti spoločenských
a prírodných vied.
Neoddeliteľnou súčasťou budovania knižničného fondu je úplne elektronické
spracovanie celého prírastku a retrospektívne spracovávanie starších častí fondu do
katalógovej bázy knižnice. Súčasťou moderného pokrytia služieb je uspokojovanie
informačných potrieb používateľov a rozširovanie možností vzdialeného prístupu
k rôznym typom služieb. Cez webovú stránku pokrýva knižnica skoro celý diapazón
realizovaných služieb. Pre vzdialený prístup sú aktívne všetky katalógy, možnosti
objednávania, všetky administratívne vstupy do výpožičných vzťahov (rezervácia,
predlžovanie, platby).
K 31. 12. 2011 mala knižnica 2 617 441 dokumentov v klasickej a elektronickej
podobe. Prírastok za rok 2011 predstavuje 31 192 knižničných jednotiek, z toho
20 162 je povinný knižný výtlačok, kúpou pribudlo 4 611, darom 3 523, výmenou 707
a bezodplatným prevodom 2 189 dokumentov.
Činnosť Univerzitnej knižnice v Bratislave je zameraná na implementáciu najnovších trendov v poskytovaní knižnično-informačných služieb čitateľom.
Výpožičné služby sú dominantnou činnosťou knižnice. Knižnica ako celok
poskytuje svoje služby na 13 pracoviskách 640 hodín týždenne vrátane sobôt.
Medziknižničná výpožičná služba – vnútroštátna aj medzinárodná – je
mnohoročnou tradičnou knižničnou službou, ktorú knižnica poskytuje. Posledných
desať rokov zaznamenáva táto služba kvantitatívny a kvalitatívny nárast. Akceleračný vplyv na jej funkcie a nové formy má zmena technológií poskytovania
informačných prameňov, najmä vstup elektronickej komunikácie a digitalizácie.
Knižnica pracuje v sieti medzinárodných poskytovateľov takýchto služieb a patrí
k akceptovaným a vyhľadávaným pracoviskám.
S postupným vývojom a rozšírením informačných technológií a internetu
zaznamenávame zvýšený dopyt po digitalizácii a prístupe k digitálnym objektom.
Tento fakt sa v činnosti UKB prejavuje každoročným nárastom počtu vyhotovených a
doručených skenov a to vo všetkých službách, ktoré digitalizačné stredisko
poskytuje. Zaznamenali sme zvýšenie nárokov na kvalitu dokumentov, rýchlosť
vyhotovenia, jednoduchosť samoobslužného skenovania a zabezpečenia prístupu do
digitálnych zbierok. Uplynulý rok sa pokračovalo v medzinárodných projektoch
a v ochrannej digitalizácii dokumentov z fondov UKB, v skenovaní pre používateľov, v sprístupňovaní, archivácii, editácii a tvorbe metadát k digitalizovaným dokumentom.
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V rámci knižnično-informačných technológií sa zabezpečovala prevádzka KIS3G,
inovovalo sa technické vybavenie knižnice.
V bibliografickej a výskumnej činnosti bola pozornosť aj v roku 2011 zameraná na
pokračovanie už rozpracovaných projektov a vytvárali sa bibliografické súpisy a
rozpisy nepravých periodík. Naďalej sa spracovávali tlače 16. storočia.
UKB venuje veľkú pozornosť ochrane knižničného fondu vo všetkých podobách
a zároveň jeho sprístupneniu širokej verejnosti. Jeho uchovávanie a ochrana je
mimoriadne náročný prvok knižničnej práce. Strategickou aktivitou je najmä kompletizácia a väzba periodík, ochrana poškodených dokumentov a historicky cenných
a jedinečných dokumentov a zbierok. Súčasťou činností ochrany je revízia fondu.
Úspešne sa plnili úlohy v oblasti reštaurovania a konzervovania a taktiež pokračovala spolupráca s partnerskými organizáciami na výskumných úlohách z tejto
oblasti. Vzácne tlače a rukopisy, ktoré sú kultúrnou pamiatkou nášho národa, sa konzervujú a reštaurujú. Zároveň najvzácnejšie a najviac žiadané exempláre sú prevádzané do elektronickej podoby.
Pre Univerzitnú knižnicu v Bratislave, ako správcu súborného katalógu periodík,
naďalej bola a je rozhodujúca vzájomná spolupráca s inštitúciami SR.
Národná agentúra ISSN v rámci zahraničnej spolupráce spolupracovala s ústredím MC ISSN v Paríži a ďalšími národnými centrami ISSN. V roku 2011 sa pridelilo
celkovo 298 čísel ISSN, z toho 209 tlačeným periodickým publikáciám, 89 pokračujúcim prameňom online, 5 pokračujúcim prameňom na CD ROM.
Stredisko UNESCO naďalej vytváralo partnerstvá s vysokými školami a so
súkromným sektorom v záujme zlepšovania služieb a ich aktivizácie pre vedomostnú
spoločnosť, spolupracovalo s nadáciami, podporovalo sieť Klubov UNESCO,
prostredníctvom siete Pridružených škôl UNESCO podporovalo rozširovanie
partnerstiev medzi vzdelávacími ustanovizňami a záujmovými vzdelávacími
školskými zariadeniami.
Depozitná knižnica NATO pokračuje v prehlbovaní integrácie do knižničných
a informačných systémov NATO a pripravovala informačno-vzdelávacie podujatia pre
študentov.
Tradičná medzinárodná výmena publikácií patrí k štandardným aktivitám knižnice. Aj v uplynulom roku knižnica spolupracovala s 89 výmennými partnermi.
UKB je koordinačným pracoviskom medzinárodnej knižnično-informačnej spolupráce.
Pokračovalo sa v spolupráci so slovenskými a zahraničnými knižnicami, rozširovali sa kontakty v rámci uzatvorených dohôd, veľmi intenzívna bola spolupráca so
zastupiteľskými úradmi v SR, s medzivládnymi organizáciami, s nadáciami a občianskymi združeniami. Pokračovala účasť knižnice v programoch EÚ a UNESCO s dôrazom na záchranu kultúrneho dedičstva a v ďalších medzinárodných projektoch
knižničnej spolupráce.
UKB pokračovala v spolupráci s knižnicami v SR a v zahraničí. Knižnica má
bilaterálne zmluvy o spolupráci s Národní knihovnou v Prahe, Moravskou zemskou
knihovnou, Vědeckou knihovnou v Olomouci, Bibliotekou Narodowou vo Varšave,
Országos Széchényi Könyvtár v Budapešti, Národnou a univerzitnou knižnicou
v Debrecíne, Oesterreichische Nationalbibliothek vo Viedni, Bibliothecou Alexandrina v Alexandrii, Národnou knižnicou Iránu aj s najväčšiou svetovou knižnicou Library
of Congress vo Washingtone.
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Je príjemné poznanie, že výsledky snaženia zamestnancov Univerzitnej knižnice
v Bratislave majú pozitívny ohlas vo svete.
Univerzitná knižnica pokračuje v úspešnej prezentácii svojej činnosti na ázijskom
kontinente. Výstavu ... srdce v rukách ... (... heart in the hands ...) otvorili 20. 6. 2011
v Kuvajte z iniciatívy slovenského veľvyslanectva a bola inštalovaná v priestoroch
Múzea moderného umenia. Výstava sa uskutočnila pod patronátom Národnej rady
pre kultúru, umenie a písomnosti Kuvajtu, na otvorení sa zúčastnil jej generálny
tajomník Ali Hussein Al Youha. Arabské, turecké a perzské rukopisy a tlače knižnice
sarajevského vzdelanca, Safveta bega Bašagića, sú odrazom európskej islamskej
kultúry a sú registrované v programe UNESCO – Pamäť sveta.
Pre žiadnu knižnicu nie je bežné, keď za jej prácu oceňujú celú krajinu.
Občianske združenie pre ochranu kultúry a kultúrneho dedičstva mesta Sarajevo
„Klepsidra“ sa rozhodlo oceniť prácu, ktorú Slovenská republika venovala na ochranu, spracovanie a prezentáciu Bašagićovej knižnice. Klepsidra pred Slovenskom
preukázala podobnú poctu len Spojeným štátom americkým.
Zástupcovia združenia „Klepsidra“ odovzdali 12. 12. 2011 na Úrade vlády SR
predsedníčke vlády Ivete Radičovej cenu Isa beg Ishakovića. Ocenenie bolo udelené
za zásluhy, ktoré vynaložila a vynakladá Slovenská republika pre zachovanie a
propagáciu zbierky Safveta bega Bašagića.
http://www.vlada.gov.sk/predsednicka-vlady-sr-iveta-radicova-dostala-cenuod-zastupcov-obcianskeho-zdruzenia-klepsidra-zo-sarajeva/

Ocenená bola aj vedúca kabinetu rukopisov, starých a vzácnych tlačí Univerzitnej knižnice za dlhoročnú prácu s Bašagićovou knižnicou, za starostlivosť, študijné
možnosti, dobré podmienky na uchovávanie a prezentáciu tohto fondu.
Univerzitnú knižnicu v Bratislave, najmä kabinet rukopisov, starých a vzácnych
tlačí každoročne navštevuje veľa zahraničných hostí. V roku 2011 popri návšteve
univerzitných profesorov a členov akadémií vied rôznych krajín, intenzívny záujem
o zbierky UKB prejavili najmä predstavitelia Bosny a Hercegoviny.
Možno uviesť sedemčlennú delegáciu na čele s profesorom Dr. Ismetom Bušatlićom, dekanom Fakulty islamských vied v Sarajeve a profesorom Dr. Enesemom
Karićom, 18 účastníkov seminára Európa v škole spolu s profesorom Jozicom
Zoranom z Tuzly (Bosna a Hercegovina), profesora Sacir Filadra, dekana Fakulty
politických vied v Sarajeve.
Všetky knižničné služby, fondy a kultúrno-spoločenské podujatia boli propagované na webovej stránke knižnice. Ďalej sa vydávali a inovovali propagačné letáky,
pozvánky, informácie sa zverejňovali v médiách a prostredníctvom informačných
panelov vo vstupnej hale knižnice. Knižnica prezentuje svoju činnosť a služby aj na
stránkach sociálnej siete Facebook.
Špecifickou činnosťou knižnice je organizovanie odborných a spoločenskokultúrnych podujatí, najmä z oblastí knižničnej a informačnej vedy, vzdelávania,
umeleckej publicistiky, občianskych aktivít a pod.
Uvedené aktivity sa stretávajú so širokým záujmom verejnosti. Mnohé podujatia
knižnica organizuje v širokom celoštátnom a medzinárodnom kontexte. Ako celok sú
významnou platformou aktivít v rámci úloh Bratislavy ako hlavného mesta štátu.
Aj v uplynulom roku sa na pôde knižnice uskutočnilo množstvo významných
konferencií, prednášok a seminárov, výstav a koncertov. Široká škála vzdelávacích i
kultúrno-spoločenských podujatí prilákala do priestorov knižnice množstvo návštevníkov.
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Intenzívnu činnosť vyvíjali čiastkové knižnice, ako INFO USA, Rakúska knižnica,
Centrum ruských štúdií a Britské centrum.
Univerzitnú knižnicu v Bratislave navštívila aj pani Roberta Stevens, prezidentka
Americkej asociácie knižníc, ktorá si prehliadla knižnicu a najväčšiu pozornosť
venovala INFO USA.
Britské centrum Univerzitnej knižnice v Bratislave poctila svojou návštevou britská
veľvyslankyňa Jej Excelencia Sussanah Montgomery.
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 naďalej
spolupracovala s občianskym združením – Spoločnosťou priateľov UKB pri organizovaní niektorých spoločensko-kultúrnych podujatí a exkurziách pre verejnosť.
V knižnici pracovalo v uplynulom roku 225 zamestnancov, ktorí prezentovali svoju prácu aj prostredníctvom prednášok a publikovaním v odborných knihovníckych
časopisoch. V rámci vydavateľskej činnosti knižnica vydala 8 titulov. Naďalej sa
venovala pozornosť skvalitňovaniu pracovných podmienok pre zamestnancov a
zabezpečoval sa ich odborný rast. Zamestnanci knižnice sa aktívne zúčastňovali na
odborných knihovníckych podujatiach, konferenciách, seminároch a pracovali
v odborných komisiách.
V rámci podporovania ďalšieho vzdelávania sa zamestnanci knižnice zúčastňovali rôznych kurzov a školení.
UKB si stále udržuje výnimočné postavenie v rámci celého Slovenska, aj vďaka
svojim silným stránkam:
- vedecká, informačná, kultúrno-vzdelávacia inštitúcia s dlhoročnou tradíciou
poskytovania komplexných a kvalitných knižnično-informačných služieb,
- jasne definované spoločenské poslanie a koncepcia činnosti knižnice,
- dlhodobo a systematicky budovaný a odborne spracovaný úplný slovacikálny
a rozsiahly univerzálny fond,
- kontinuálna exkluzivita informačného fondu v rámci Slovenska, v niektorých
profiloch ide o svetovú a európsku unikátnosť,
- kvalitná infraštruktúra, priestorové a technické vybavenie knižnice, vysoký
inovačný potenciál v oblasti rozvoja knižnično-informačných systémov,
- rozsiahla medzinárodná spolupráca, aktívne zapojenie do domácich a medzinárodných (európskych) výskumných a vývojových projektov a programov,
- pozitívne vnímanie knižnice verejnosťou a domácimi a zahraničnými partnermi,
- dominantná orientácia celej činnosti na používateľa, čitateľa,
- lokalizácia a pôsobenie inštitúcie v hlavnom meste SR a dobrá dostupnosť
knižnice vďaka umiestneniu v centre mesta,
- kvalitný ľudský potenciál s vysokou úrovňou kvalifikácie a zručností, vrátane
špecializovaných odborných a jazykových znalostí.

145

Dlhodobým problémom UKB sú nedostatočné skladové priestory knižnice.
Univerzitná knižnica v Bratislave plnila aj v roku 2011 všetky svoje stanovené
úlohy a naďalej chce zefektívňovať, rozvíjať, skvalitňovať a rozširovať svoje služby
a činnosti.
Knižnica zabezpečovala aj v roku 2011 výkon všetkých funkcií inštitúcie vyplývajúcich zo zákona, zriaďovacej listiny, súhrnu úloh a činností a kontraktu. V rámci
špecifických riadiacich činností vytvárala podmienky pre funkčné, bezpečné a kultúrne prostredie verejnej budovy.
Knižnica zabezpečovala prevádzku a údržbu všetkých objektov knižnice, realizovala predpísané revízie a kontroly technických zariadení.
Univerzitná knižnica v Bratislave ako organizácia zriadená orgánom štátnej
správy zabezpečovala dodržiavanie štátneho rozpočtu, limitu mzdových prostriedkov
a limitu zamestnancov.
Činnosť Univerzitnej knižnice v Bratislave v roku 2011 môžeme hodnotiťveľmi
pozitívne. Zabezpečili sa všetky úlohy vyplývajúce z poslania knižnice ako aj úlohy
vypracované na základe požiadaviek Ministerstva kultúry SR.

11. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE
K 31. 12. 2011 bolo v UKB aktívnych 24 714 čitateľov, z toho 8 474 nových čitateľov a 16 240 čitateľov si svoju registráciu predĺžilo. Knižnicu navštívilo 267 674
používateľov. Počet virtuálnych návštev bol 1 183 895.
Služby a výstupy UKB využíval široký okruh používateľov všetkých typov a sietí
knižníc, vedecká, pedagogická, študentská, odborná a široká verejnosť.
Najpočetnejšiu skupinu používateľov tvorili študenti univerzít a vysokých škôl.
Takmer 70 % tvorili vysokoškolskí študenti, ďalej je to čoraz väčšia skupina stredoškolských študentov a potom pedagogickí a výskumní pracovníci, odborná knihovnícka verejnosť, bádatelia, najmä z oblasti spoločenských a prírodných vied.
V rámci 12. ročníka Týždňa slovenských knižníc,
ktorý sa uskutočnil v dňoch 28. 3. 2011 – 3. 4. 2011, sa
ponúklo čitateľom a návštevníkom široké spektrum
kultúrno-spoločenských podujatí.
Univerzitná knižnica v Bratislave uviedla 28. 3.
2011 netradičnú výstavu pod názvom „Humor – tá
vzácna kvetina, ktorej sa vždycky dobre v Klarisseu
darilo,“ alebo dejiny „Univerzitky“ trochu inak, kde
predstavila súbor historických karikatúr našich predchodcov.
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29. 3. 2011 otvoril výstavu Rómovia na Slovensku po roku 1989 Miroslav Pollák,
splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity. Výstavu zorganizovalo Romano kher
a Univerzitná knižnica v Bratislave v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity,
Ústavom etnológie SAV a občianskym združením In
Minorita pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov.
Vystavená bola aj rómska literatúra a literatúra o Rómoch z výberu fondov Univerzitnej knižnice v Bratislave a Rómskeho dokumentaného a informačného
centra.
Občianske združenie Divé maky pomáha nadaným
rómskym deťom, ktoré by bez vonkajšej podpory svoj
talent nemohli rozvinúť. Koncert mladých rómskych
talentov – bratov Karola Daniša, husľového virtuóza a
prvého slovenského víťaza svetovej súťaže Louisa
Spohra pre mladých huslistov v nemeckom Weimare a
Norberta Daniša, klaviristu, odznel v Klariskách
v popoludňajších hodinách 29. 3. 2011.
V reprezentačných priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave sa 30. 3. 2011
uskutočnila slávnosť darovania nových kníh do Celosvetovej PEN knižnice pod
názvom Kniha ako dar. Tento rok bolo hlavným darcom kníh Veľvyslanectvo štátu
Izrael na Slovensku vďaka osobnej podpore veľvyslanca Alexandra Ben-Zviho, ktorý
má blízky vzťah k literatúre. Knižnicu PEN obohatili aj knihy z Cypru; vďaka nim
môžu čitatelia PEN knižnice spoznať tvorbu členov Únie spisovateľov Cypru. Na
slávnostnom stretnutí sa zúčastnili veľvyslanci viacerých zastupiteľstiev na
Slovensku; aj vďaka ich pomoci sa zbierka kníh v originálnom jazyku rozrástla o tituly
zo Slovinska, Indie, Španielska, Grécka, Švajčiarska, Iraku, Poľska ďalšie. Individuálnymi darmi prispeli aj také osobnosti PEN International ako bývalá predsedníčka
komisie WiPC a medzinárodná tajomníčka Joan Leedom-Ackerman, Lee Gil Won,
prezident kórejského PEN Centra, Anna Nasilowska z poľského PEN Centra.
V minulosti významnými knižnými darmi prispeli veľvyslanectvá USA, Japonska,
Rumunska či Turecka.
31. 3. 2011 sa uskutočnila spoločná prezentácia najnovších publikácií Slovenskej
národnej knižnice a Univerzitnej knižnice v Bratislave. Predstavených bolo 7 publikácií zo SNK Martin a 2 publikácie z UKB.
Počas Týždňa slovenských knižníc bola vyhlásená amnestia pre čitateľov knižnice s možnosťou vrátenia kníh bez sankčných poplatkov, ktorú využilo 448 čitateľov,
odpustených bolo 976,10 €.
Najintenzívnejšiu spoluprácu mala knižnica s vysokými a strednými školami.
Prostredníctvom informatickej výchovy, exkurzií, úvodných prednášok pripravovala
potencionálnych používateľov UKB a knižnično-informačných služieb. Novým čitateľom sa venuje mimoriadna pozornosť. Formou vstupných prednášok získavajú
prehľad o službách, o lokácii pracovísk. Knižnica pravidelne prijíma na odbornú prax
praktikantov najmä zo strednej odbornej školy knihovníckych a informačných štúdií
a z Katedry informačných štúdií UK, spolu 13 osôb.
Knižnica v roku 2011 poskytla 1 131 024 výpožičiek, z toho bolo 188 131
absenčných a 942 893 prezenčných. Prostredníctvom medziknižničnej a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby sa kladne vybavilo 6 764 žiadaniek na
výpožičky kníh a článkov.
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Knižnica poskytovala referenčné, poradenské a informačné služby. UKB má
nezastupiteľné miesto ako spoľahlivý zdroj informácií, či už ide o primárne dokumenty alebo metadáta o týchto dokumentoch. UKB poskytovala služby založené na
vlastných fondoch nielen čitateľom, ktorí knižnicu navštívia, ale sprístupňovala
informácie aj vzdialeným používateľom. Ponúkala vlastné a externé zdroje moderným transformovaným spôsobom – online, virtuálne a digitálne.
Na úvodnej webovej stránke UKB je virtuálna prehliadka knižnice, môžu ju
absolvovať používatelia knižnice vo vstupných priestoroch pred turniketmi a aj
v centrálnej hale. UKB je na stránkach sociálnych sietí, na Facebooku. Zaviedol sa
jednotný systém platieb prostredníctvom centrálnej pokladne, zabezpečila sa lepšia
informovanosť o kultúrnych a vzdelávacích podujatiach knižnice, okrem tradičných
propagačných prostriedkov sa podujatia UKB prezentujú priamo na úvodnej webovej
stránke knižnice. Ďalej sa zlepšila komunikácia medzi zamestnancami knižnice
a čitateľmi prostredníctvom stránky Pýtajte sa knižnice a Diskusného fóra. Na webovej stránke sa uverejňujú všetky informácie o zmenách, krokoch a nových pracovných postupoch. Hala na Ventúrskej ulici sa vďaka novému zariadeniu a organizovaniu rôznych výstav stáva miestom stretávania sa, rozhovorov a oddychu.
Čitatelia veľmi pozitívne hodnotili možnosť používať databázy, internet v študovni
elektronických dokumentov, prístup na internet v čitateľských katalógoch, možnosť
využívať produkty Microsoft Office ako Word, Excel, PowerPoint v PC študovni,
samoobslužný skener, používať vlastné notebooky, WIFI, ale aj elektronické
spracovanie periodík, sprístupnenie naskenovaných lístkových katalógov –
generálneho menného katalógu a katalógu periodík na internete. Zmodernizovaná
bola PC študovňa, kde sú používateľom k dispozícií nové multimediálne PC.
Knižnica okrem svojich fondov a služieb ponúkala v roku 2011 príjemné a kultivované miesto, ktoré sa stalo pre mnohých čitateľov knižnice druhým domovom, kde
môžu zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Cieľom UKB je získať viac používateľov
a poskytnúť im lepšie služby.

Bratislava dňa 8. 3. 2012

Podpis štatutárneho zástupcu
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Príloha č. 3

PREDNÁŠKOVÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV UKB
ANDROVIČ, A.
Digitalizačné projekty UKB. (Digitálna knižnica, Jasná, 29. 3. 2011).
Otvorenie seminára. (Nástroje novej generácie na vyhľadávanie informácií,
Bratislava, UKB, 5. 5. 2011).
BULKOVÁ, P.
Činnosť kabinetu retrospektívnej bibliografie. (Prednáška pre študentov 3. roč. KKIV,
Bratislava, FFUK, 6. 9. 2011).
Knižný trh v optike jozefínskej legislatívy. (Problematika historických a vzácných
knižních fondů, Olomouc, Vědecká knihovna, 20. 9. – 21. 9. 2011).
BULKOVÁ, P. – PORIEZOVÁ, M.
Francúzska a talianska literatúra na uhorskom knižnom trhu: Anton Löwe –
kníhkupec, distribútor a vydavateľ (1770 – 1796). (Európske cesty románskych kníh
v 16. – 18. storočí, Oponice, 25. 10. – 27. 10. 2011).
BULKOVÁ, P. – PYTLOVÁ, Z. – PORIEZOVÁ, M.
Retrospektívna bibliografia a výskum dejín knižnej kultúry v kabinete retrospektívnej
bibliografie UKB. (12. bibliografická konferencia, Martin, 7. 11. – 9. 11. 2011).
ČMELKO, P.
Adresár knižníc a informačných inštitúcií SR. (Spolupráca knižníc pri tvorbe
súborného katalógu periodík a adresára knižníc, Bratislava, UKB, 6. 10. 2011).
GÁBRIŠOVÁ, H.
Prieskum spokojnosti so službami MVS a MMVS. (Národná komisia pre služby,
Prešov, Knižnica P. O. Hviezdoslava, 2. 6. 2011).
GYALOGOVÁ, V.
Adresár knižníc v novom systéme a jeho možnosti. (Spolupráca knižníc pri tvorbe
súborného katalógu periodík a adresára knižníc, Bratislava, UKB, 6. 10. 2011).
KURUCOVÁ, L.
Odraz českých a slovenských vzťahov na stránkach slovenských almanachov,
zborníkov a kalendárov. (Kolokvium slovenských, českých a moravských
bibliografov, Jihlava, 2. 10. – 4. 10. 2011).
MÉSZÁROSOVÁ, K.
Bosna – Bašagićova knižnica. (Rozhovor pre rozhlas, Bratislava, 14. 1. 2011).
Klarissen und Musik. (Cesty hudobnej vedy v strednej Európe, Bratislava,
UKB, 15. 9. 2011).
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Hudobné pramene v rukopisnom fonde Univerzitnej knižnice v Bratislave. (Hudobné
pramene – kultúrne dedičstvo Slovenska, Bratislava, Slovenské národné múzeum,
23. 11. 2011).
Johannes Sambucus – literárne a vydavateľské dielo. (Trnava, Mestský úrad, 25. 11.
2011).
OKOLIČÁNYOVÁ, V.
Slováci ako autori pozdravných veršov, adresáti, prekladatelia a posesori českých
posíl 16. storočia. (Seminár k dejinám knižnej kultúry, Bratislava, SAV, 21. 11. 2011).
PAPPOVÁ, Z.
Univerzitná knižnica – história jej budov a fondov. Pre knihovníkov z Maďarska.
(Bratislava, UKB, 15. 10. 2011).
Kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí a jeho používatelia. (Rozhovor pre
rozhlas, Bratislava, 8. 11. 2011).
PEKAŘOVÁ, K.
Pramene k dejinám vedy na Slovensku: nielen o experimentálnom projekte
v Univerzitnej knižnici v Bratislave. (Virtuálna knižnica – knižnica tretieho tisícročia,
Banská Bystrica, ŠVK, 22. 3. 2011).
Psychiatria a súdna psychiatria na stránkach ročeniek lekárskych spolkov na
Slovensku (1850 – 1918). (Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat, Brno,
Technické muzeum, 21. 6. – 22. 6. 2011).
Ročenky regionálnych spolkov ako prameň k dejinám regiónov na Slovensku do roku
1918. (Kolokvium slovenských, českých a moravských bibliografov, Jihlava, 2. 10. –
4. 10. 2011).
PORIEZOVÁ, M.
Vzťah Ambroziho Annales evangelicorum...(1793 – 1803) k českému prostrediu.
(Problematika historických a vzácných knižních fondů, Olomouc, Vědecká knihovna,
20. 9. – 21. 9. 2011).
PORIEZOVÁ, M. – BULKOVÁ, P.
Francúzska a talianska literatúra na uhorskom knižnom trhu: Anton Löwe –
kníhkupec, distribútor a vydavateľ (1770 – 1796). (Európske cesty románských kníh
v 16. – 18. storočí, Oponice, 25. 10. – 27. 10. 2011).
PORIEZOVÁ, M. – PYTLOVÁ, Z. – BULKOVÁ, P.
Retrospektívna bibliografia a výskum dejín knižnej kultúry v kabinete retrospektívnej
bibliografie UKB. (12. bibliografická konferencia, Martin, 7. 11. – 9. 11. 2011).
PYTLOVÁ, Z. – PORIEZOVÁ, M. – BULKOVÁ, P.
Retrospektívna bibliografia a výskum dejín knižnej kultúry v kabinete retrospektívnej
bibliografie UKB. (12. bibliografická konferencia, Martin, 7. 11. – 9. 11. 2011).
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SEDLÁČKOVÁ, L.
Funkcie a využívanie súborného katalógu periodík. (Spolupráca knižníc pri tvorbe
súborného katalógu periodík a adresára knižníc, Bratislava, UKB, 6. 10. 2011).
SIBYLOVÁ, M.
Fond a študijný poriadok kabinetu rukopisov, starých a vzácnych tlačí, metodika
spracovania tlačí 16. storočia (Bratislava, UKB, pre študentov knihovedy,
26. 10. 2011).
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Príloha č. 4

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV UKB
ANDROVIČ, A. – FIALA, T.
OpenAIREplus.
2. generácia infraštruktúry na otvorený prístup pre výskum v Európe.
Bulletin UKB, roč. 13, 2011, č. 2, s. 52.
eBooks on Demand
Aktivity medzinárodnej siete knižníc na poskytovanie operatívnych digitalizačných
služieb.
Bulletin UKB, roč. 13, 2011, č. 2, s. 53 – 54.
ANDROVIČ, A. – KATRINCOVÁ, B.
ISSN 2011. 36. Konferencia riaditeľov národných centier NC ISSN.
Bulletin UKB, roč. 13, 2011, č. 2
ANDROVIČ, A. – CIGLAN, I. – FIALA, T.
Repozitáre na otvorený prístup v krajinách V4. Štandardný grant programu V4.
It lib, roč. 15, 2011, č. 2, s. 5 – 7.
BULKOVÁ, P.
Kníhkupecká profesia očami súdobých svedectiev a legislatívy: Nariadenie pre
kníhkupcov v Uhorsku (1772).
In: Studia Bibliographica Posoniensia 2011. Zostavila Miriam Poriezová. Bratislava,
UKB 2011, s. 11 – 23.
Pränumerationen im 18. Jahrhundert als Geschäftsprinzip und Marktalternative:
Akten der interdisziplinären Arbeitstagung vom 20./21. Februar 2009 in Mainz / Franz
Stephan Pelgen. – Ruhpolding und Mainz, Verlag Franz Philipp Rutzen 2009, 148 s.
In: Studia Bibliographica Posoniensia 2011. Zostavila Miriam Poriezová. Bratislava,
UKB 2011, s. 150 – 155. (Recenzia)
Európske cesty románskych kníh v 16. – 18. storočí (Oponice, 25. 10. – 27. 10. 2011).
Bulletin SAK, roč. 19, 2011, č. 4, s. 73 – 76.
BULKOVÁ, P. – PORIEZOVÁ, M.
K jubileu Doc. Gabriely Žibritovej.
Bulletin SAK, roč. 19, 2011, č. 2, s. 60 – 61.
Francúzska a talianska literatúra na uhorskom knižnom trhu. Anton Löwe –
kníhkupec, distribútor a vydavateľ (1770 – 1796).
In: K výzkumu zámeckých, měšťanských a cirkevních knihoven (v tlači).
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BULKOVÁ, P. – PORIEZOVÁ, M. – PYTLOVÁ, Z.
Retrospektívna bibliografia a výskum dejín knižnej kultúry v Kabinete retrospektívnej
bibliografie UKB.
In: Bibliografický zborník. Martin, SNK (v tlači).
CIGLAN, I.
Projekt „Centrálny dátový archív“.
Bulletin UKB, roč. 13, 2011, č. 2
CIGLAN, I. – ANDROVIČ, A. – FIALA, T.
Repozitáre na otvorený prístup v krajinách V4. Štandardný grant programu V4.
It lib, roč. 15, 2011, č. 2, s. 5 – 7.
DRLIČKOVÁ, D.
Úvod.
In: Súpis hudobných periodík v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Bratislava,
UKB 2011, s. 3 – 4.
Úvod.
In: Kalendár výročí 2012. Hudba. Bratislava, UKB 2011, s. 3 – 4.
Cecilia Bartoli v Bratislave šokovala a očarila... (Niekoľko poznámok ku koncertu).
Bulletin UKB, roč. 13, 2011, č. 2
Slovenská hudba 20.storočia v spektre tvorivého prínosu osobností v rámci 47. ročníka festivalu Bratislavské hudobné slávnosti a 90.výročia Katedry hudobnej vedy
FFUK.
Bulletin UKB, roč. 13, 2011, č. 2
DŽAVÍKOVÁ, M.
Knižničný pas – multifunkčný nástroj v knižniciach.
Knihovna plus (online), 2011, č. 1.
FIALA, T. – ANDROVIČ, A.
OpenAIREplus. 2.generácia infraštruktúry na otvorený prístup pre výskum v Európe.
Bulletin UKB, roč. 13, 2011, č. 2
eBooks on Demand. Aktivity medzinárodnej siete knižníc na poskytovanie
operatívnych digitalizačných služieb.
Bulletin UKB, roč. 13, 2011, č. 2
FIALA, T. – ANDROVIČ, A. – CIGLAN, I.
Repozitáre na otvorený prístup v krajinách V4. Štandardný grant programu V4.
It lib, roč. 15, 2011, č. 2, s. 5 – 7.
GÁBRIŠOVÁ, H.
13. zasadnutie národnej komisie pre služby.
Bulletin UKB, roč. 13, 2011, č. 1, s. 30 – 32.
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HANUSOVÁ, E. – HANUS, J.
Archive building – the basic condition for proper function of archives. International
conference „Technični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja –
Technical and field related problems of traditional and electronic archiving. Radenci,
Slovenija, April 6 – 8. 2011.
In: 10. zborník referátov. Maribor, Pokrajinski archiv 2011, s. 217 – 226.
Some European Projects in Preservation of Cultural Heritage.
ATLANTI Vol. 21 2011, s. 131 – 138.
JASEMOVÁ, A.
Výstava „Karol Pajer – hrdina boja proti fašizmu“.
Bulletin UKB, roč. 13, 2011, č. 2
Slovenské bezpečnostné fórum 2011.
Bulletin UKB, roč. 13, 2011, č. 2
KATRINCOVÁ, B.
Profiles of new Members.
IFLA Newsletter (online), august 2011, s. 17 – 18.
KATRINCOVÁ, B. – ANDROVIČ, A.
ISSN 2011. 36.konferencia riaditeľov národných centier NC ISSN.
Bulletin UKB, roč. 13, 2011, č. 2
KLEINOVÁ, D.
Prezidentka Americkej asociácie knižníc pani Roberta Stevens v Univerzitnej knižnici
v Bratislave.
Bulletin UKB, roč. 13, 2011, č. 1, s. 7 – 9.
30.výročie prijatia Univerzitnej knižnice v Bratislave do IFLA.
Bulletin UKB, roč. 13, 2011, č. 1, s. 33 – 43.
Moravská zemská knihovna v Brne – víťaznou knižnicou v roku 2011 v kategórii
informačný počin.
On-line sprístupnenie Mollovej zbierky historických máp.
Bulletin UKB, roč. 13, 2011, č. 2
Vítame Vás v Národnej knižnici Srbska.
Bulletin UKB, roč. 13, 2011, č. 2
KMEŤ, J.
Aké bolo a čo prinieslo INFORUM 2011. 17. ročník konferencie.
Bulletin UKB, roč. 13, 2011, č. 1, s. 26 – 29.
Kolektív kabinetu retrospektívnej bibliografie UKB
K jubileu Želmíry Geškovej.
Knižnica, roč. 12, 2011, č. 6, s. 80.
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Kamila Fircáková a výskum dejín knižnej kultúry na Slovensku.
Knižnica, roč. 12, 2011, č. 1, s. 91 – 92.
KOLLÁR, J. – PALKOVIČOVÁ, I.
Seminár o výrobe pergamenu.
Bulletin UKB, roč. 13, 2011, č. 1, s. 18 – 22.
KUCHTOVÁ, V.
Univerzitka na facebooku.
Bulletin UKB, roč. 13, 2011, č. 1, s. 15 – 16.
KURUCOVÁ, L.
Orbis Helveticorum: Das Schweizer Buch und seine mitteleuropäische Welt. Viliam
Čičaj, Jan – Andrea Bernhard. Bratislava, Historický ústav SAV 2011. 339 s.
In:Studia Bibliographica Posoniensia 2011.Zostavila Miriam Poriezová. Bratislava,
UKB 2011, s. 156 – 157. (Recenzia).
Odraz českých a slovenských vzťahov na stránkach slovenských almanachov,
zborníkov a kalendárov.
In: Bibliografický zborník. Martin, SNK (v tlači).
KURUCOVÁ, L. – PEKAŘOVÁ, K. – SVOBODOVÁ, B.
Knižné kalendáre II. Výskum a spracovanie kalendárov ... k jubileu Želmíry Geškovej.
Knižnica, roč. 12, 2011, č. 7 – 8, s. 69 – 73.
MÉSZÁROSOVÁ, K.
Výstava Bašagićových islamských rukopisov v Kuvajte.
Bulletin UKB, roč. 13, 2011, č. 1, s. 5 – 6.
Ocenenie za ochranu a prezentáciu knižnice Safveta bega Bašagića.
Bulletin UKB, roč. 13, 2011, č. 2
Johannes Sambucus – 480.výročie narodenia.
Bulletin UKB, roč. 13, 2011, č. 2
NEBUSOVÁ, L.
Stredoveká brožúra „ Mäkká pergamenová gotická väzba“.
Bulletin UKB, roč. 13, 2011, č. 2
OKOLIČÁNYOVÁ, V.
Jozefína Marečková – Puella Classica (1880 – 1953), spisovateľka, vydavateľka
a kolportérka.
In: Studia Bibliographica Posoniensia 2011. Zostavila Miriam Poriezová. Bratislava,
UKB 2011, s. 121 – 140.
Príspevky slovenských lekárov a prírodovedcov v nemeckom periodiku Miscellanea
Physico – Medico – Mathematica... (1727 – 1730).
In: Kniha 2011. Martin, SNK 2011, s. 173 – 184.
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PALKOVIČOVÁ, I. – KOLLÁR, J.
Seminár o výrobe pergamenu.
Bulletin UKB, roč. 13, 2011, č. 1, s. 18 – 22.
PAPPOVÁ, Z.
Prírodné vedy a medicína v dielach Galeotta Marzia.
In: Kniha 2011. Martin, SNK 2011, s. 235 – 243.
Návštevy z Bosny a Hercegoviny v kabinete rukopisov,starých a vzácnych tlačí.
Bulletin UKB, roč. 13, 2011, č. 2
PEKAŘOVÁ, K.
Príspevok k dejinám vedeckej ilustrácie na Slovensku III. (Ilustrácie a fotografie
s tematikou vied o zemi v ročenkách prírodovedných spolkov na Slovensku 1850 –
1918).
Knižnica, roč. 12, 2011, č. 2, s. 35 – 42.
Jubileá v Kabinete retrospektívnej bibliografie UKB.
Bulletin UKB, roč. 13, 2011, č. 1, s. 44.
Lekársko-lekárnický spolok Zemplínskej župy a jeho vydavateľská činnosť.
In: Duchovné bohatstvo východného Slovenska II. Ed. Marcela Domenová. Prešov,
ŠVK v Prešove 2011, s. 127 – 133.
Biografický slovník botanikov na Slovensku.
Rec.: Osobnosti botaniky na Slovensku: Biografický slovník osobností, ktoré sa
podieľali na rozvoji klasickej a úžitkovej botaniky do roku 2009. Marta Vozárová,
Helena Šipošová a kol. Bratislava, VEDA 2010. 615 s.
Knižnica, roč. 12, 2011, č.10, s. 87.
Ročenky regionálnych spolkov ako prameň k dejinám regiónov na Slovensku do roku
1918.
In: Bibliografický zborník 2011. Martin, SNK 2011, s. 51 – 58.
Medzinárodné stretnutie bibliografov 2011.
Bulletin UKB, roč. 13, 2011, č. 2
Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov 2011 v Jihlave Bulletin
SAK, roč. 19, 2011, č.4, s. 70 – 72.
Psychiatria a súdna psychiatria na stránkach ročeniek lekárskych spolkov na
Slovensku (1850 – 1918).
In: Po stopách zdraví a nemocí člověka a zvířat (v tlači).
Jakub Fischer (1861 – 1920).
Knižnica, roč. 12, 2011, č. 11 – 12, s. 94 – 97.
PEKAŘOVÁ, K. – SVOBODOVÁ, B.
Knižné kalendáre I. ... k jubileu Želmíry Geškovej.
Knižnica, roč. 12, 2011, č. 6, s. 56 – 61.
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PEKAŘOVÁ, K. – KURUCOVÁ, L. – SVOBODOVÁ, B.
Knižné kalendáre II. Výskum a spracovanie kalendárov... k jubileu Želmíry Geškovej.
Knižnica, roč. 12, 2011, č. 7 – 8, s. 69 – 73.
POLIEVKOVÁ, A.
Slovenský výbor pre program Unesco Pamäť sveta v roku 2011.
Bulletin UKB, roč. 13, 2011, č. 2
POPOVÁ, T.
Novela zákona o archívoch a registratúrach.
Bulletin UKB, roč. 13, 2011, č. 1, s. 17.
Vyhodnotenie Týždňa slovenských knižníc.
Bulletin UKB, roč. 13, 2011, č. 1, s. 12 – 14.
Vydavateľská činnosť Univerzitnej knižnice v Bratislave v roku 2010.
Bulletin SAK, roč. 19, 2011, č. 1, s. 39 – 41.
Publikácie vydané Univerzitnou knižnicou v roku 2011.
Bulletin UKB, roč. 13, 2011, č. 2
PORIEZOVÁ, M.
Úvod.
In: Studia Bibliographica Posoniensia 2011. Zostavila Miriam Poriezová. Bratislava,
UKB 2011, s. 9.
Knižný obchod a distribúcia na stránkach Annales evangelicorum... (1793 – 1803).
In: Studia Bibliographica Posoniensia 2011. Zostavila Miriam Poriezová. Bratislava,
UKB 2011, s. 39 – 48.
Sondy do Belových Vedomostí o súvekom Uhorsku.
Rec.: Sambucus Supplementum II. Škoviera, D. – Juríková, E. (Ed.). Trnava,
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 2010. 256 s.
In: Studia Bibliographica Posoniensia 2011. Zostavila Miriam Poriezová. Bratislava,
UKB 2011, s. 145 – 146.
Studia Bibliographica Posoniensia 2006 – 2010. Zborník Univerzitnej knižnice
v Bratislave.
In: Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska II. Prešov, ŠVK 2011, s. 182 – 183.
Vzťah Ambroziho Annales evangelicorum... (1793 – 1803) k českému prostrediu.
In: Problematika historických a vzácných knižních fondů 2011. Olomouc, VKOL
(v tlači).
Celoslovenská bibliografická konferencia.
Bulletin UKB, roč. 13, 2011, č. 2
Problematika historických a vzácných knižních fondů. Medzinárodná konferencia.
Bulletin UKB, roč. 13, 2011, č. 2
Európske cesty románskych kníh v 16. – 18. storočí. Medzinárodná konferencia.
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Bulletin UKB, roč. 13, 2011, č. 2
Dejiny knižnej kultúry.
Odraz českých a slovenských vzťahov v staršej knižnej tvorbe. Seminár.
Bulletin UKB, roč. 13, 2011, č. 2
PORIEZOVÁ, M. – BULKOVÁ, P.
K jubileu Doc. Gabriely Žibritovej.
Bulletin SAK, roč. 19, 2011, č. 2, s. 60 – 61.
Francúzska a talianska literatúra na uhorskom knižnom trhu. Anton Löwe –
kníhkupec, distribútor a vydavateľ (1770 – 1796).
In: K výzkumu zámeckých, měšťanských a cirkevních knihoven (v tlači).
PORIEZOVÁ, M. – BULKOVÁ, P. – PYTLOVÁ, Z.
Retrospektívna bibliografia a výskum dejín knižnej kultúry v Kabinete retrospektívnej
bibliografie UKB.
In: Bibliografický zborník. Martin, SNK (v tlači).
PYTLOVÁ, Z. – PORIEZOVÁ, M. – BULKOVÁ, P.
Retrospektívna bibliografia a výskum dejín knižnej kultúry v Kabinete retrospektívnej
bibliografie UKB.
In: Bibliografický zborník. Martin, SNK (v tlači).
SEDLÁČKOVÁ, L.
Adresár knižníc a súborný katalóg periodík. Odborný seminár.
Bulletin UKB, roč. 13, 2011, č. 2
SIBYLOVÁ, M.
Mechanizmus získavania kníh do šľachtických knižníc v 2. polovici 18. storočia.
In: Studia Bibliographica Posoniensia 2011. Zostavila Miriam Poriezová. Bratislava,
UKB 2011, s. 86 – 98.
SLANČÍK, P.
Dlhodobá ochrana digitálneho kultúrneho dedičstva. Medzinárodný seminár.
Bulletin UKB, roč.13, 2011, č. 1, s. 24 – 25.
Nástroje novej generácie na vyhľadávanie informácií. Seminár.
Bulletin UKB, roč. 13, 2011, č. 1, s. 25.
Nové trendy v knižniciach. Medzinárodné podujatie.
Bulletin UKB, roč. 13, 2011, č. 2
SVOBODOVÁ, B.
Najnovšie publikácie Univerzitnej knižnice a Slovenskej národnej knižnice v Martine.
Bulletin UKB, roč.13, 2011, č. 1, s. 10 – 11.
Virtuálna knižnica – knižnica tretieho tisícročia. 11. ročník odborného seminára.
Bulletin UKB, roč. 13, 2011, č. 1, s. 23 – 24.
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Problematika historických a vzácných knižních fondů 2010. Sborník z 19. odborné
konference. Ed. Rostislava Krušinský. Olomouc, Vědecká knihovna v Olomouci,
Brno, Sdružení knihoven České republiky 2011. 244 s.
In: Studia Bibliographica Posoniensia 2011. Zostavila Miriam Poriezová. Bratislava,
UKB.
Personálie vo výročných správach škôl 1918/19 – 1952/53.
In: Sdružení knihoven České republiky v roce 2010. Ostrava, Sdružení knihoven ČR
2011, s. 116 – 119.
SVOBODOVÁ, B. – PEKAŘOVÁ, K.
Knižné kalendáre I....k jubileu Želmíry Geškovej.
Knižnica, roč. 12, 2011, č. 6, s. 56 – 61.
SVOBODOVÁ, B. – KURUCOVÁ, L. – PEKAŘOVÁ, K.
Knižné kalendáre II. Výskum a spracovanie kalendárov... k jubileu Želmíry Geškovej.
Knižnica, roč. 12, 2011, č. 7 – 8, s. 69 – 73.
ŠUSTEK, M.
Podujatia uskutočnené v Univerzitnej knižnici v Bratislave v 1. polroku 2011.
Bulletin UKB, roč. 13, 2011, č. 1, s. 51 – 68.
Podujatia uskutočnené v Univerzitnej knižnici v Bratislave v 2. polroku 2011.
Bulletin UKB, roč. 13, 2011, č. 2
TKÁČ, J.
Národno-politické hnutie Slovákov na Dolnej zemi do roku 1918.
In: Slováci v zahraničí 2011. Martin, MS 2011.
ZAHRADNÍKOVÁ, M.
Návšteva britskej veľvyslankyne v Univerzitnej knižnici. Výstava „English is easy...“
Bulletin UKB, roč. 13, 2011, č. 2
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Príloha č. 5

AKCIE USKUTOČNENÉ V UNIVERZITNEJ KNIŽNICI V BRATISLAVE
V ROKU 2011
JANUÁR
13. 1. 2011
MICHAIL IVANOVIČ GLINKA: RUSLAN A ĽUDMILA (1. časť)
DVD prezentácia opery pre členov Klubu priateľov opery SND
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum,
Klub priateľov opery Slovenského národného divadla, člen Medzinárodnej asociácie
operných klubov FEDORA
18. 1. 2011
ZÁHRADA
Hovory o kultúre a kriku doby. Časť šiesta
Téma: Hľadanie dokonalého jazyka
Eva Palkovičová, prekladateľka
Igor Farkaš, odborník na umelú inteligenciu a neurovedy,
Juraj Bándy, teológ, šéf tímu ekumenického prekladu Biblie
Koncepcia a moderovanie: Peter Michalík, Veronika Dianišková
Súčasťou podujatia bola ochutnávka čajov v podaní čajmajstrov z Tea4u
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum,
Umelecká agentúra Slovkoncert
25. 1. 2011
SLOVO KU KNIHE – Marisa Madieri: Vodovozelená
Prezentácia za účasti prekladateľa a manžela autorky
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave
26. 1. 2011
SYSTEMATICKÁ OBNOVA AUDIOVIZUÁLNEHO DEDIČSTVA
SLOVENSKÉHO FILMOVÉHO ÚSTAVU
Workshop spojený s prezentáciou informačného systému SK CINEMA
Usporiadateľ: Slovenský filmový ústav
27. 1. 2011
HOLOKAUST
Stretnutie pri príležitosti Medzinárodného dňa spomienky na obete holokaustu
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné a dokumentačné
stredisko UNESCO, Nadácia Milana Šimečku
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27. 1. 2011
SLOVO KU KNIHE
Antonello Biagini – Miroslav Musil: Milan Rastislav Štefánik vo svetle talianskych
archívov
Prezentácia knihy za účasti autorov
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Ministerstvo zahraničných vecí
Slovenskej republiky – Diplomatické múzeum, Veľvyslanectvo Talianskej republiky
v Slovenskej republike, Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave, Nadácia pre záchranu
kultúrneho dedičstva
FEBRUÁR
10. 2. 2011
MICHAIL IVANOVIČ GLINKA: RUSLAN A ĽUDMILA (2. časť)
DVD prezentácia opery pre členov Klubu priateľov opery SND
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum,
Klub priateľov opery Slovenského národného divadla, člen Medzinárodnej asociácie
operných klubov FEDORA
10. 2. 2011
SLOVO KU KNIHE
Marián Tkáč: Turzovci
Prezentácia knihy o osudoch jedného z najvýznamnejších rodov v strednej Európe
od konca 15. storočia do prvej štvrtiny 17. storočia, spojená s autogramiádou
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Vydavateľstvo Post scriptum
15. 2. 2011
FOTO ROKA 2010. Cena Nadácie VÚB pre mladých fotografov
Výstava fotografií zo súťaže
Usporiadatelia: Nadácia VÚB, Univerzitná knižnica v Bratislave
17. 2. 2011
SALÓN U LISZTA
Tália na vidieku
Štyridsiata tretia časť programového cyklu
Účinkovali: Ján Greššo, riaditeľ Divadla Andreja Bagara, Nitra, Emil Nedielka, riaditeľ
Divadla Jána Palárika, Trnava, František Výrostko, riaditeľ Komorného divadla,
Martin
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum,
Umelecká agentúra ABA
28. 2. 2011
MEDZINÁRODNÉ ORGANIZÁCIE A ICH SPOLUPRÁCA
V OBLASTI MEDZINÁRODNEJ BEZPEČNOSTI
I. časť
Informačno-vzdelávacie podujatie pre študentov
František Škvrnda, Ekonomická univerzita Bratislava
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – Depozitná knižnica NATO
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MAREC
7. 3. 2011
MEDZINÁRODNÉ ORGANIZÁCIE A ICH SPOLUPRÁCA
V OBLASTI MEDZINÁRODNEJ BEZPEČNOSTI
II. časť
Informačno-vzdelávacie podujatie pre študentov
František Škvrnda, Ekonomická univerzita Bratislava
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – Depozitná knižnica NATO
7. 3. 2011
MAJÚ SA ŽENY RADY?
O jedinečnosti a výnimočnosti žien pri príležitosti ich medzinárodného dňa
Prednášala Janette Šimková, life kouč
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné a dokumentačné
stredisko UNESCO
10. 3. 2011
VINCENZO BELLINI: LA SONNAMBULA
DVD prezentácia opery pre členov Klubu priateľov opery SND
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum,
Klub priateľov opery Slovenského národného divadla, člen Medzinárodnej asociácie
operných klubov FEDORA
14. 3. 2011 – 1. 4. 2011
KNIHY DIVADELNÉHO ÚSTAVU
400 publikácií o divadelnom umení, ktoré Divadelný ústav vydal počas 50-ročnej
činnosti
Usporiadatelia: Divadelný ústav v Bratislave, Univerzitná knižnica v Bratislave
15. 3. 2011
ZÁHRADA
Hovory o kultúre a kriku doby. Časť siedma
Téma: Na ceste
Dušan Dušek, spisovateľ, scenárista, pedagóg
Ľuboš Fellner, lekár, cestovateľ; Eugen Gindl, spisovateľ, publicista
Koncepcia a moderovanie: Peter Michalík, Veronika Dianišková
Súčasťou podujatia bola ochutnávka čajov v podaní čajmajstrov
z literárnej čajovne Avra-kehdabra
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum,
Umelecká agentúra Slovkoncert
16. 3. 2011
AKO ZNIŽOVAŤ CHUDOBU? POMOC, KTORÁ FUNGUJE
David Hulme, The University of Manchester (GB)
Prednáška spojená s diskusiou a prezentáciou dobrovoľníckych aktivít
mimovládnych rozvojových organizácií bola súčasťou medzinárodného cyklu
"Kapuscinski Lectures“
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Usporiadatelia: Platforma mimovládnych rozvojových organizácií, Zastúpenie
Európskej komisie na Slovensku, Rozvojový program Organizácie spojených
národov (UNDP)
17. 3. 2011
KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ĽUDOVÚ KULTÚRU
Ročný odpočet činnosti Koordinačného centra tradičnej ľudovej kultúry
pri SĽUK-u
Usporiadateľ: Slovenský ľudový umelecký kolektív
21. 3. 2011
RABÍNDRANÁTH THÁKUR
Prednáška Kamily Polákovej-Hermannovej o indickom básnikovi, filozofovi
a dramatikovi pri príležitosti 150. výročia jeho narodenia, 70. výročia úmrtia
a Svetového dňa poézie
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné a dokumentačné
stredisko UNESCO, Kultúrna asociácia Nová Akropolis
24. 3. 2011
CHRISTIAN ZILLNER: SPIEGELFELD
Z rodinného veršovaného eposu čítal autor, rakúsky spisovateľ a maliar
Usporiadatelia: Rakúske kultúrne fórum v Bratislave, Univerzitná knižnica
v Bratislave – Rakúska knižnica
28. 3. – 3. 4. 2011
TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC
12. ročník tradičného celoslovenského podujatia
31. 3. 2011
DIGITALES FORUM MITTEL- UND OSTEUROPA
Výročné zasadnutie správnej rady
Usporiadateľ:Digitales Forum Mittel- und Osteuropa, Univerzitná knižnica v Bratislave
APRÍL
28. 3. – 3. 4. 2011
TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC
12. ročník tradičného celoslovenského podujatia
6. 4. 2011
MIESTO ALTERNATÍVNEJ MEDICÍNY V ŽIVOTE SÚČASNÉHO ČLOVEKA
Slavomír Belcák, lekár, špecialista na tradičnú čínsku medicínu a akupunktúru; Beáta
Hlohovská, etikoterapeutka, poradkyňa v oblasti zdravého životného štýlu; Ružena
Novotová, homeopatka
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave –Informačné a dokumentačné
stredisko UNESCO, Klinika alternatívnej medicíny Terra Medica
Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti Svetového dňa zdravia
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7. 4. – 29. 4. 2011
POKLADY MÔJHO SRDCA
Fotografická výstava pamiatok obnovených s podporou Nadácie VÚB
Usporiadatelia: Nadácia VÚB, Univerzitná knižnica v Bratislave
7. 4. 2011
ŽIVÁ VŒDA
Za otvorené a kritické poznávanie
Diskusia o aktuálnom stave spoločenských a humanitných vied na Slovensku
Predstavenie platformy ŽIVÁ VŒDA a vystúpenia na témy: financovanie, štandardy
hodnotenia kvality výstupov, motivácia mladých vedcov, vzťah spoločenských
a humanitných vied k prírodným a technickým vedám, súťaživosť a konkurencia vo
vede, zmysel vedy, postavenie vedcov v spoločnosti a pod.
Miroslav Tížik, FiFUK Bratislava, SÚ SAV; Dušan Deák, FiF UCM Trnava;
Ivan Lacko, FiFUK Bratislava; Bohdan Ulašin, FiFUK Bratislava
Moderátor diskusie: Peter Javůrek, publicista
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum,
Platforma ŽIVÁ VŒDA
8. 4. 2011
BIBLIOROMA: RÓMOVIA NA SLOVENSKU A KNIŽNICE
Pohľad na národnostne zameranú knižnicu
Usporiadatelia: Občianske združenie Romano kher – Rómsky dom,
Univerzitná knižnica v Bratislave
11. 4. 2011
RAKÚSKA LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ
Ernst Seibert, Institut für Germanistik, Wien,
Marianne Gruber, prezidentka Österreichische Gesellschaft für Literatur, Andrea
Mikulášová, vedúca Katedry nemeckého jazyka a literatúry PdFUK
Moderoval Jozef Tancer, germanista a historik
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Rakúska knižnica,
Rakúske kultúrne fórum v Bratislave
12. 4. 2011
DLHODOBÁ OCHRANA DIGITÁLNEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA
Systémy na správu a dlhodobú ochranu údajov, výber systému front end
Steve Knight, National Library of New Zealand;
Eliška Pavlásková, Multidata Praha; Martin Vojnar, Multidata Praha
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Multidata Praha, s.r.o.
13. 4. 2011
MAGICKÝ EGYPT
Prednáška Kamily Polákovej-Hermannovej o Egypte, jednej z najväčších kultúr
histórie
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné a dokumentačné
stredisko UNESCO, Kultúrna asociácia Nová Akropolis
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14. 4. 2011
MODERNÉ TECHNOLÓGIE V SPRÍSTUPŇOVANÍ ELEKTRONICKÝCH
INFORMAČNÝCH ZDROJOV
Prednášal Ladislav Svršek
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Albertina icome Bratislava, s.r.o.
14. 4. 2011
GAETANO DONIZETTI: LUCREZIA BORGIA
DVD prezentácia opery pre členov Klubu priateľov opery SND
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum,
Klub priateľov opery Slovenského národného divadla, člen Medzinárodnej asociácie
operných klubov FEDORA
20. 4. 2011
SLOVO KU KNIHE
Ondrej Herec: Dobre organizovaný netvor
Prezentácia dvoch esejí zakladateľa slovenskej teórie modernej fantastiky
Za účasti autora moderoval Ladislav Hohoš
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Futurologická spoločnosť na
Slovensku
20. 4. 2011
SLOVO KU KNIHE
Martin Štefánik – Ján Lukačka a kol.: Lexikon stredovekých miest na
Slovensku
Prezentáciu za účasti autorov moderoval Slavomír Michálek
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave
27. 4. 2011
AUSTRALIAN EduSUMMIT 2011
Veľtrh pracovných a študijných pobytov, prezentácia austrálskych škôl
Prednášali Patrick Kolář a Michal Šesták
Usporiadateľ: Australia Online, s.r.o.
27. 4. 2011
SLOVENSKO: INOVÁCIE A KONKURENCIESCHOPNOSŤ
Workshop
Usporiadateľ: Nadácia Liberálna spoločnosť
28. 4. 2011
SALÓN U LISZTA
V Skalici na rínku ...
Štyridsiata štvrtá časť programového projektu, venovaná 110. výročiu narodenia
a 30. výročiu úmrtia speváka a hudobného pedagóga Janka Blaha
Eva Blahová, profesorka operného spevu, dcéra Janka Blaha; Helena Jurasovová,
choreografka, umelecká riaditeľka DFS Vienok, dcéra Janka Blaha; Peter Dvorský,
riaditeľ Opery SND; Jaroslav Blaho, divadelný a operný historik
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum,
Umelecká agentúra ABA
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MÁJ
4. 5. 2011
KARPATSKÉ BUKOVÉ PRALESY NA ZOZNAME SVETOVÉHO DEDIČSTVA
UNESCO
Viliam Pichler, Slovenská technická univerzita Zvolen
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné a dokumentačné
stredisko UNESCO, Lesnícka fakulta STU, Zvolen
5. 5. 2011
NÁSTROJE NA INFORMAČNÝ PRIESKUM
Znalostné vyhľadávanie, kategorizácia a extrakcia informácií
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave
6. 5. 2011
KONTRABASOVÉ SOIRÉE
Koncert pre violončelo (v úprave pre kontrabas a klavír)
Filip Jaro – kontrabas, Xénia Ljubimová – klavír
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – hudobný kabinet
7. 5. 2011
GATEWAY – YOUR NEW MATURITA SOLUTION
Seminár pre učiteľov anglického jazyka s autorom učebnice angličtiny na prípravu
k maturite
Seminár viedol David Spencer
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – hudobný kabinet
10. 5. 2011
ZÁHRADA
Hovory o kultúre a kriku doby. Časť ôsma
Téma: Na ceste domov (venované pamiatke Deža Ursinyho)
Ivan Štrpka, básnik, textár; Peter Krištúfek, prozaik, filmový režisér;
Marián Jaslovský, hudobník
Koncepcia a moderovanie: Peter Michalík, Veronika Dianišková
Súčasťou podujatia bola ochutnávka čajov v podaní čajmajstrov z literárnej čajovne
Avra-kehdabra
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum,
Umelecká agentúra Slovkoncert
10. 5. – 27. 5. 2011
SVEDECTVÁ VEDECKÉHO A LITERÁRNEHO ŽIVOTA
NA SLOVENSKU NA STRÁNKACH ALMANACHOV A ROČENIEK
DO ROKU 1918
Výstava špecifických tlačených médií s výsledkami vedeckých bádaní
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave
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12. 5. 2011
ŠKOLSKÉ KNIŽNICE AKO INFORMAČNÉ A KULTÚRNE CENTRÁ ŠKÔL
5. medzinárodná konferencia
Usporiadateľ: Slovenská pedagogická knižnica
12. 5. 2011
GIACOMO PUCCINI: MADAM BUTTERFLY
DVD prezentácia opery pre členov Klubu priateľov opery SND
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum,
Klub priateľov opery Slovenského národného divadla,
člen Medzinárodnej asociácie operných klubov FEDORA
12. 5. 2011
ŽIVÁ VŒDA
Za otvorené a kritické poznávanie
Druhá časť diskusie o aktuálnom stave spoločenských a humanitných vied na
Slovensku. Meranie výkonov a kvality výstupov v spoločenských a humanitných
vedách
Peter Sýkora, Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave,
Ľubica Kobová, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave,
Miroslav Urban, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Moderátor diskusie: Peter Javůrek, publicista
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum,
Platforma ŽIVÁ VŒDA
17. 5. 2011
STRETNUTIE PREZIDENTKY IFLA ELLEN TISE S KNIHOVNÍKMI
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave
17. 5. 2011
FUNDRAISING (v prvej línii): AKO ZVÝŠIŤ EFEKTIVITU VAŠEJ KNIŽNICE
A ZÍSKAŤ STÚPENCOV JEJ AKTIVÍT A ZÁUJMOV
Stretnutie s Robertou Stevens, prezidentkou ALA – American Library Association
Usporiadateľ: Spolok slovenských knihovníkov
17. 5. 2011
NOMEN OMEN
Dotyky s osobnosťami. Časť tretia
Úsmevy a slzy
Literárno-hudobný program pri príležitosti 130. výročia narodenia Mikuláša
Schneidera-Trnavského, slovenského skladateľa, dirigenta a hudobného pedagóga
Účinkovali: Emília Došeková, Božena Ferancová, Ivan Ožvát, Dušan Stankovský
Scenár a réžia: Emília Došeková
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum,
Umelecká agentúra Slovkoncert
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19. 5. 2011
ČLOVEK A BIOSFÉRA
Prednáška Júliusa Oszlányiho, riaditeľa Ústavu krajinnej ekológie SAV
o dôležitosti uchovania genetickej, druhovej a ekosystémovej rozmanitosti
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné a dokumentačné
stredisko UNESCO
25. 5. 2011
SLÁVNOSTNÉ VYHODNOTENIE III. ROČNÍKA
INTERAKTÍVNEJ KONFERENCIE MLADÝCH VEDCOV
Usporiadateľ: Občianske združenie PREVEDA, Banská Bystrica
25. 5. 2011
ANASOFT LITERA FEST
Autorské čítanie z finálových prác v rámci šiesteho ročníka literárneho festivalu
Pavel Vilikovský: Pes na ceste; Peter Macsovszky: Mykať kostlivcami;
Hudobná formácia AfterPhurikane
Usporiadatelia: Občianske združenie ars litera, Univerzitná knižnica v Bratislave –
Multifunkčné kultúrne centrum
26. 5. 2011
SALÓN U LISZTA
Paneurópska únia
Štyridsiata piata časť programového projektu
Anna Záborská, medzinárodná podpredsedníčka Paneurópskej únie,
poslankyňa Európskeho parlamentu; Ján Klepáč, predseda Paneurópskej únie na
Slovensku; Juraj Alner, generálny tajomník Paneurópskej únie na Slovensku,
publicista; Žofia Jakubová, predsedníčka Paneurópskej mládeže na Slovensku
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum,
Umelecká agentúra ABA
30. 5. 2011
VEREJNÝ ODPOČET plnenia prioritných úloh UKB za rok 2010
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave
30. 5. 2011
PO STOPÁCH STARÝCH AMERICKÝCH KULTÚR – AZTÉKOVIA
Prednáška Viktórie Búdovej z cyklu „Spoznávame staré kultúry“
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné a dokumentačné
stredisko UNESCO, Kultúrna asociácia Nová Akropolis
31. 5. 2011
POCTA VLADIMÍROVI OLERÍNYMU
Slávnostný večer pri príležitosti 90. výročia narodenia významného slovenského
literárneho historika a prekladateľa zo španielskej a portugalskej literatúry
Jeho Excelencia José Ángel López Jorrín, veľvyslanec Španielskeho kráľovstva
v Slovenskej republike; Vladimír Oleríny, slovenský prekladateľ a literárny historik;
Eva Palkovičová, prekladateľka, vysokoškolská učiteľka; Roman Brat, spisovateľ,
moderátor podujatia
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Usporiadatelia: Veľvyslanectvo Španielskeho kráľovstva v Slovenskej republike,
Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry, Slovenská asociácia
učiteľov španielčiny, Asociácia Mosaico
2. 6. – 17. 6. 2011
MÍĽNIKY CHÉMIE
Výstava pri príležitosti Medzinárodného roka chémie, vyhláseného Organizáciou
spojených národov
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné a dokumentačné
stredisko UNESCO, Slovenská chemická spoločnosť
3. 6. 2011
VODA V URBANIZOVANOM PROSTREDÍ
Medzinárodný seminár
Mohammed Larbi Bouguerra (F/TN), James Wescoat (ET),
Michael Rowan (GB), Martin Kováč (SK), Zuzana Hudeková (SK),
Anna Dobrucká (SK), Martina Paulíková (SK)
Usporiadatelia: Národný Trust n.o., Regionálne environmentálne centrum Slovensko
Seminár bol súčasťou podujatia „Víkend historických parkov a záhrad Bratislavy“
4. 6. 2011
VÍKEND HISTORICKÝCH PARKOV A ZÁHRAD BRATISLAVY
Slávnostné otvorenie podujatia
Jakub Rizman (harfa)
Usporiadatelia: Národný Trust n.o., Regionálne environmentálne centrum Slovensko,
Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum
5. 6. 2011
MIESTA STRETNUTÍ KAMILA PETERAJA
Stretnutie s populárnym básnikom a textárom, moderovala Zora Pauliniová
Podujatie bolo súčasťou projektu „Víkend historických parkov a záhrad Bratislavy“
Usporiadatelia: Národný Trust n.o., Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné
kultúrne centrum
6. 6. –7. 6. 2011
BRATISLAVSKÉ BIBLIOGRAFICKÉ DNI 2011
Cyklický knihovnícky seminár v rámci projektu KIS3G
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Slovenská národná knižnica, Martin
6. 6. 2011
DOSTUPNOSŤ A VYUŽÍVANIE ELEKTRONICKÝCH ZDROJOV NA SLOVENSKU
Seminár
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave
7. 6. 2011
ZÁHRADA
Hovory o kultúre a kriku doby. Časť deviata
Šíritelia slova
Daniel Pastirčák, básnik, kazateľ; Ján Šifra, marketingový konzultant;
Gabriel Šípoš, mediálny analytik, riaditeľ Transparency International Slovensko
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Koncepcia a moderovanie: Peter Michalík, Veronika Dianišková
Súčasťou podujatia bola
ochutnávka čajov v podaní
čajmajstrov
z literárnej čajovne Avra-kehdabra
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica
v Bratislave – Multifunkčné kultúrne
centrum, Umelecká agentúra
Slovkoncert
9. 6. 2011
GIUSEPPE FORTUNINO
FRANCESCO VERDI: SIMON
BOCCANEGRA
DVD prezentácia opery pre členov
Klubu priateľov opery SND
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica
v Bratislave – Multifunkčné kultúrne
centrum, Klub priateľov opery
Slovenského národného divadla,
člen Medzinárodnej asociácie operných klubov FEDORA
10. 6. 2011
VOKÁLNO-INŠTRUMENTÁLNY KONCERT študentov Konzervatória v Bratislave
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – hudobný kabinet,
Konzervatórium v Bratislave
15. 6. 2011
MAYOVIA – STAVITELIA PYRAMÍD
Mayské symboly, poňatie Univerza a človeka, stavby a kalendár
Druhá prednáška z cyklu „Po stopách starých amerických kultúr“
Tomáš Polák, Kultúrna asociácia Nová Akropolis
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné a dokumentačné
stredisko UNESCO, Kultúrna asociácia Nová Akropolis
16. 6. 2011
GLOBALS & LOCALS IN CREATIVE DIALOGUE
V rámci záverečného podujatia dvojročného európskeho projektu „Poradenstvo pre
migrantov a navrátilcov“, vystúpili zástupcovia partnerských inštitúcií z Holandska,
Grécka, Cypru, Veľkej Británie a Českej republiky
Usporiadateľ: Yeminee, s.r.o
16. 6. 2011
NOMEN OMEN – dotyky s osobnosťami
Štvrtá časť programového projektu ... ako víno !
Poetický večer pri príležitosti nedožitých 75-tych narodenín slovenského spisovateľa
Vincenta Šikulu
Účinkovali: Veronika Šikulová, Rebeka Poláková, Marián Geišberg, Boris Lenko,
Roman Féder
Scenár a réžia: Peter Zemaník
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Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum,
Umelecká agentúra Slovkoncert
20. 6. – 8. 7. 2011
ČIERNA HORA – PÄŤ ROKOV SAMOSTATNOSTI
Výstava fotografií pri príležitosti piateho výročia vyhlásenia nezávislosti nového štátu
na Balkáne
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Depozitná knižnica NATO, Nelson
Services, s.r.o.
23. 6. - 26. 8. 2011
SOCHA A OBJEKT XVI
Expozície v rámci XVI. ročníka medzinárodného projektu
Eduard Tauss (A) – objekty
Mária Rudavská (SK), Andrej Rudavský (SK) –
sochy
Usporiadatelia: Agentúra Artlines, Mestská časť
Bratislava – Staré Mesto
ARTS, Združenie pre rozvoj a šírenie umenia,
Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné
kultúrne centrum

Andrej Rudavský: Vierozvestovia
1998, (bronz), 210 cm

28. 6. 2011
DÁMY U LISZTA
Koncert Dámskeho komorného orchestra pri príležitosti 40. výročia vzniku súboru
a vydania nového CD
Program: Baldassare Galuppi, Johann Sebastian Bach, Antonio Lucio Vivaldi, Ivan
Hrušovský, Ilja Zeljenka
Sólista: Peter Šaray –
husle
Dirigovala Elena
Šarayová-Kováčová
Usporiadateľ:
Univerzitná knižnica
v Bratislave –
Multifunkčné kultúrne
centrum
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30. 6. 2011
SALÓN U LISZTA
Slovo o slovenskom slove
Štyridsiata šiesta časť programového projektu
Pavol Žigo, riaditeľ Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV; František Hruška,
diplomat, prekladateľ, pedagóg; Jozef Dado Nagy, redaktor, moderátor
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum,
Umelecká agentúra ABA
JÚL
23. 6. – 26. 8. 2011
SOCHA A OBJEKT XVI
Expozície v rámci XVI. ročníka medzinárodnej výstavy
Eduard Tauss (A) – objekty
Mária Rudavská (SK), Andrej Rudavský (SK) – sochy
Usporiadatelia: Agentúra Artlines; Mestská časť Bratislava – Staré Mesto;
4ARTS, Združenie pre rozvoj a šírenie umenia; Univerzitná knižnica v Bratislave –
Multifunkčné kultúrne centrum
6. 7. 2011
WORKING MEETING ON THE EU – KOREA FTA
Usporiadatelia: Veľvyslanectvo Kórejskej republiky v Slovenskej republike,
Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Slovenskej republike
12. 7. 2011
ZÁHRADA
Hovory o kultúre a kriku doby. Časť desiata
Téma: Na ceste k (ne)pamäti
Kto sa bojí zabudnutia? O kultúre pamäti a jej nástrahách
Peter Salner, etnológ, predseda Židovskej náboženskej obce Bratislava
Elena Mannová, historička
Koncepcia a moderovanie: Peter Michalík, Veronika Dianišková
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum;
Umelecká agentúra Slovkoncert
13. 7. 2011
INKOVIA – SYNOVIA SLNKA
Mýty a dejiny, duchovný i každodenný život výnimočnej juhoamerickej civilizácie.
Tretia prednáška z cyklu „Po stopách starých amerických kultúr“
Kamila Poláková-Hermannová, Kultúrna asociácia Nová Akropolis
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné a dokumentačné
stredisko UNESCO, Kultúrna asociácia Nová Akropolis
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22. 7. 2011
À CAPPELLA DREAMS
1. ročník medzinárodného hudobného projektu
Close Harmony Friends (SK)
Majstrovská symbióza hlasu, tónov a energie v podaní lídra slovenskej à cappella
scény
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum,
Umelecká agentúra Yksa
23. 7. 2011
À CAPPELLA DREAMS
1. ročník medzinárodného hudobného projektu
Bit (SLO)
Farebnosť mysle, vrúcnosť srdca a objatie duše v harmónii piatich podmanivých
hlasov zo slovinského Velenje
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum,
Umelecká agentúra Yksa

24. 7. 2011
À CAPPELLA DREAMS
1. ročník medzinárodného
hudobného projektu
Voxtet (CZ)
Hot jazz & cool pop
z juhomoravského Třešťa
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica
v Bratislave – Multifunkčné kultúrne
centrum, Umelecká agentúra Yksa
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27. 7. 2011
SALÓN U LISZTA
Franz Liszt – fenomén 19. storočia
Štyridsiata siedma časť programového projektu, venovaná 200-tému výročiu
narodenia a 125-emu výročiu úmrtia významného hudobného skladateľa
a klavírneho virtuóza
Elena Letňanová, klaviristka, pedagogička, historička; Jana Lengová, muzikologička
Ferdinand Klinda, interpret, spisovateľ, pedagóg;
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum,
Umelecká agentúra ABA
29. 7. 2011
LETNÉ LITERÁRNE LÁSKANIE
3. ročník programového projektu
Krasula číta Dušeka
Položme si ruku na hruď a skúsme nájsť tú správnu polohu – polohu pri srdci
Zberateľ krásnych slov a viet Dušan Dušek očami režiséra Jozefa Krasulu
Účinkovali: Dagmar Sanitrová, Soňa Ulická, Marián Labuda, Juraj Predmerský
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum,
Umelecká agentúra ABA
30. 7. 2011
LETNÉ LITERÁRNE LÁSKANIE
3. ročník programového projektu
Polák číta Válka
Robinson hľadá loď, ktorá stroskotá
Básnik Miroslav Válek, človek rozporov, očami režiséra Romana Poláka
Účinkovali: Robert Roth, Vladimír Jedľovský, Juraj Loj, Roman Polák, Vladislav Slnko
Šarišský
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum,
Umelecká agentúra ABA
31. 7. 2011
LETNÉ LITERÁRNE
LÁSKANIE
3. ročník programového projektu
Žiška číta Hviezdoslava
Pohyb slov v zamrznutých
strofách a hľadanie hudby
v nájdených veršoch
očami režiséra Kamila Žišku
Účinkovali: Anna Cagalová,
Peter Cagala, Kamil Žiška
a jeho hudobní hostia
Usporiadatelia: Univerzitná
knižnica v Bratislave –
Multifunkčné kultúrne centrum,
Umelecká agentúra ABA
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AUGUST
5. 8. 2011
ŠANSON.cz – ŠANSÓNA. hr – ŠANSÓN.sk
5. ročník medzinárodného hudobného projektu
Sylvie Krobová (CZ)
Pozvánka do sveta vznešených eufórií a temnej uhrančivosti
Jiří Bilbo Reidinger (CZ) – tajuplný pán L´Ombre, piccolo cornet
Petr Tichý (CZ) – kontrabas
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum,
Umelecká agentúra Dotyky
6. 8. 2011
ŠANSON.cz – ŠANSÓNA. hr – ŠANSÓN.sk
5. ročník medzinárodného hudobného projektu
Ika Kraicová (SK)
Oslobodená divoška, čo spieva s vlkmi
Pavol Bereza (SK) – gitara, R. Kraic (SK) – basgitara, Agnes Ferienčíková (SK) –
klavír, Ľudo Srnec (SK) – perkusie
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum,
Umelecká agentúra Dotyky
7. 8. 2011
ŠANSON.cz – ŠANSÓNA. hr – ŠANSÓN.sk
5. ročník medzinárodného hudobného projektu
Vesna Vasco de Cáceres (HR, CZ)
Charizmatická predstaviteľka strhujúcej multižánrovosti
Andraž Polič (SLO) – gitara, Serž Šupa (LT, BY) – basgitara
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum,
Umelecká agentúra Dotyky
9. 8. 2011
ZÁHRADA
Hovory o kultúre a kriku doby. Časť jedenásta
Téma: Vrahom nie je záhradník
(Výskoky a poklesky pokleslých žánrov)
Kornel Földvári, spisovateľ, esejista, prekladateľ; Peter Konečný, filmový teoretik,
šéfredaktor portálu Kinema.sk
Koncepcia a moderovanie: Peter Michalík, Veronika Dianišková
Súčasťou podujatia bola ochutnávka čajov v podaní čajmajstrov z literárnej čajovne
Avra Kehdabra
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum,
Umelecká agentúra Slovkoncert
25. 8. 2011
NOMEN OMEN – dotyky s osobnosťami
Piata časť programového projektu
Andalúzsky pes
Dramaticko-poetický večer o Federicovi Garcíovi Lorcovi, španielskom básnikovi
a dramatikovi, človeku a umelcovi, pri príležitosti 75-eho výročia jeho úmrtia
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Dramaturgia: Veronika Dianišková
Réžia: Zuzana Šajgalíková
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum,
Umelecká agentúra Slovkoncer
30. 8. 2011
SALÓN U LISZTA
Amadeovia činohry
Štyridsiata ôsma časť programového projektu
Martin Huba, herec, režisér
Jozef Ciller, scénograf
Marián Čorba, kostýmový výtvarník
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum,
Umelecká agentúra ABA
SEPTEMBER
2. 9. 2011
DETI V KONTEXTE DUŠEVNÝCH PORÚCH
Záverečná konferencia medzinárodného projektu
Kids Strenghts – Silné stránky detí
Usporiadatelia: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského Bratislava
Sozial Innovatives Netz Graz (A)
5. 9. 2011
POÉZIA PÍSANÁ ŽENOU
Seminár v rámci 11. ročníka Medzinárodného literárneho festivalu Jána Smreka
s účasťou autoriek a autorov zo Spolkovej republiky Nemecko,
Japonska, Nórska, Českej republiky, Rumunska, Cypru a Slovenskej republiky
Usporiadatelia: Občianske združenie Svetový kongres básnikov,
Literárne informačné centrum
8. 9. – 23. 9. 2011
SUISEKI A JAPONSKÉ BÁBIKY KOKESHI
6. ročník výstavy Slovenskej asociácie suiseki s medzinárodnou účasťou
Usporiadatelia: Slovenská asociácia suiseki; Univerzitná knižnica v Bratislave –
Multifunkčné kultúrne centrum; Záštitu nad výstavou prevzalo Veľvyslanectvo
Japonska v Slovenskej republike
8. 9. 2011
PROJEKCIA FILMU
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Info USA,
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Bratisla
9. 9. 2011
PROJEKCIA FILMU
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Info USA; Stredná priemyselná
škola elektrotechnická, Bratislava
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12. 9. – 1. 10. 2011
KAROL PAJER – HRDINA BOJA PROTI FAŠIZMU
Výstava venovaná pamiatke slovenského učiteľa a vojaka, ktorý počas vojny
pomohol zachrániť stovky detí
Po skončení vernisáže sa v prednáškovej sále uskutočnila prednáška a projekcia
filmu
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Depozitná knižnica NATO;
Vojenský historický ústav, Bratislava; Klub priateľov Francúzska a Slovenska, Žilina;
Klub vojenských veteránov, Trenčín
13. 9. 2011
ZÁHRADA
Hovory o kultúre a kriku doby. Časť dvanásta
Téma: Na ceste k Rozprávaniu
Ako sa mení rozprávka a jej publikum
Účinkovali: Lenka Dzadíková, teatrologička; Hana Hlôšková, etnologička
Peter Karpinský, spisovateľ
Koncepcia a moderovanie: Veronika Dianišková, Peter Michalík
Súčasťou podujatia bola ochutnávka čajov v podaní čajmajstrov z literárnej čajovne
Avra Kehdabra
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum;
Umelecká agentúra Slovkoncert
15. 9. – 16. 9. 2011
CESTY HUDOBNEJ VEDY V STREDNEJ EURÓPE
Medzinárodné sympózium pri príležitosti 90. výročia Katedry hudobnej vedy
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Usporiadatelia: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave;
Univerzitná knižnica v Bratislave – Hudobný kabinet
Súčasťou sympózia bol komorný koncert dua Eva Šušková (soprán) – Peter Pažický
(klavír)
22. 9. 2011
VZDIALENÉ BLÍZKE OSUDY
Príbeh Poľska
Deviata časť programového projektu sa uskutočnila pod záštitou a za účasti Jeho
Excelencie Andrzeja Krawczyka, veľvyslanca Poľskej republiky v Slovenskej
republike
Účinkovali: Magdaléna Vášáryová, poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky,
exveľvyslankyňa Slovenskej republiky v Poľskej republike; František Ružička,
exveľvyslanec Slovenskej republiky v Poľskej republike; Jozef Hübel, novinár,
moderátor; Stanislav Bachleda, publicista
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum;
Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Slovenskej republike; Umelecká agentúra ABA
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29. 9. 2011
ŽIVÁ VŒDA
Za otvorené a kritické poznávanie
Tretia časť diskusie o aktuálnom stave spoločenských a humanitných vied na
Slovensku
Reformy vysokého školstva a vedy: šanca na rozvoj alebo dokončenie likvidácie
vedy?
Emil Višňovský, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Marína Zavacká, Historický ústav Slovenskej akadémie vied
Miroslav Tížik, Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied
Moderátor diskusie: Peter Javůrek, publicista
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum;
Platforma ŽIVÁ VŒDA
OKTÓBER
3. 10. 2011
SLOVENSKÉ BEZPEČNOSTNÉ FÓRUM 2011
Konferencia o aktuálnych otázkach zahraničnej a bezpečnostnej politiky Slovenskej
republiky
Súčasťou podujatia bolo otvorenie výstavy „Slovensko a medzinárodná rozvojová
pomoc“
Usporiadatelia: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky;
Univerzitná knižnica v Bratislave – Depozitná knižnica NATO;
Euroatlantické centrum
3. 10. – 28. 10. 2011
ALBRECHTOVCI a ich dom na Kapitulskej ulici
Výstava pri príležitosti 15. výročia úmrtia Jána Albrechta, významného slovenského
estetika, muzikológa, violistu, organizátora kultúrneho života, hudobného pedagóga a
prekladateľa
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Hudobný kabinet;
Občianske združenie Albrecht forum
5. 10. 2011
INDIA – MATKA VÝCHODU
Prednáška Kamily Polákovej-Hermannovej o mytológii a filozofii starej indickej
civilizácie
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné a dokumentačné
stredisko UNESCO; Kultúrna asociácia Nová Akropolis
6. 10. 2011
SLOVO KU KNIHE
Lilla Szabó: Knižné umenie Maďarov na Slovensku 1918 – 1945
Pozoruhodná výtvarno-teoretická publikácia mapuje ilustračnú tvorbu maďarských
umelcov žijúcich v uvedenom období na Slovensku
Účinkovali: Katarína Bajcurová, Lilla Szabó, László Koncsol
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave; Kultúrny inštitút Maďarskej
republiky v Bratislave
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10. 10. – 12. 10. 2011
INFORMAČNÁ EKOLÓGIA
Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
Usporiadatelia: Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava
– Katedra knižničnej a informačnej vedy; Univerzitná knižnica v Bratislave
Centrum vedecko-technických informácií SR
12. 10. 2011
KARPATSKÉ BUKOVÉ PRALESY NA ZOZNAME SVETOVÉHO KULTÚRNEHO
A PRÍRODNÉHO DEDIČSTVA UNESCO
Prednášal Jozef Klinda, Ministerstvo životného prostredia SR
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné a dokumentačné
stredisko UNESCO; Ministerstvo životného prostredia SR
Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti Medzinárodného roka lesov
13. 10. 2011
GIOACCHINO ROSSINI: MOJŽIŠ A FARAÓN
DVD prezentácia prvej časti opery pre členov Klubu priateľov opery SND
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum;
Klub priateľov opery Slovenského národného divadla, člen Medzinárodnej asociácie
operných klubov FEDORA
13. 10. 2011
NOMEN OMEN - dotyky s osobnosťami
Šiesta časť programového projektu
Hlava, ktorú som mal vtedy
Poetický večer pri príležitosti 75-tych narodenín Ľubomíra Feldeka,
slovenského básnika, prozaika, prekladateľa a dramatika
Účinkovali: Rasťo Piško, Ervín Schönhauser, Tomáš Janovic,
Erik Ondrejička, Dagmar Šelepaková, Roman Féder, Jozef D. Nagy, Veronika
Šikulová, Katarína Feldeková, Soňa Horňáková, František Kovár, Daniel Hevier,
Detský súbor „Čmáranice“ pri ZŠ Chynorany
Scenár a réžia: Ivan Kováč
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum;
Umelecká agentúra Slovkoncert
17. 10. 2011
SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKÝCH HRANÍC
Putovné čítanie
Usporiadatelia: Rakúske kultúrne fórum Bratislava; Univerzitná knižnica v Bratislave
– Rakúska knižnica
20. 10. 2011
BUDOVY A PROSTREDIE 2011
Vízie – Všeobecná prax – Legislatíva
Medzinárodná vedecká konferencia
Usporiadatelia: Slovenská technická univerzita v Bratislave – Stavebná fakulta;
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
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26. 10. 2011
5. VÝROČIE ZALOŽENIA BRITSKÉHO CENTRA V UKB
za prítomnosti Jej Excelencie Susannah Montgomery, veľvyslankyne Spojeného
kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v Slovenskej republike
Usporiadatelia: Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie
a Severného Írska v Slovenskej republike; Univerzitná knižnica v Bratislave
27. 10. 2011
SALÓN U LISZTA
Kultúra zdravia
Štyridsiata deviata časť programového projektu
Prednášali: MUDr. Peter Lipták, všeobecný lekár; Laco Kraus, režisér, kameraman;
MUDr. Ján Mašan, chirurg, traumatológ
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum;
Umelecká agentúra ABA
NOVEMBER
4. 11. – 30. 11. 2011
FRAME 10
Výstava víťazných fotografií z medzinárodnej súťaže profesionálnych fotografov
a adeptov fotografie z krajín V4
Výstava sa uskutočnila v rámci 21. ročníka Mesiaca fotografie
Kurátorka: Vendula Tůmová (CZ)
Usporiadatelia: Občianske združenie FoToFo; Fotografiks, s.r.o.; MIMO – združenie
pre presahy fotografie; Fotografická skupina Jasan
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum;
Podujatie bolo súčasťou Európskeho Mesiaca fotografie (Paríž, Viedeň, Berlín, Rím,
Moskva, Luxemburg, Bratislava)
8. 11. 2011
ZÁHRADA
Hovory o kultúre a kriku doby. Časť trinásta
Téma: Stratení v archíve
Účinkovali: Bohunka Koklesová, kunsthistorička; Juraj Šedivý, vysokoškolský
pedagóg; Marek „freezy“ Víder, spoluzakladateľ a administrátor internetovej
komunity „kyberia.sk“
Koncepcia a moderovanie: Peter Michalík, Veronika Dianišková
Súčasťou podujatia bola ochutnávka čajov v podaní čajmajstrov z literárnej čajovne
Avra Kehdabra
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum;
Umelecká agentúra Slovkoncert

182

9. 11. 2011
TIBET – STRECHA SVETA
Prednáška Tomáša Poláka o vývoji tibetského
myslenia a náboženstva,
o tradíciách a filozofii Tibetu, o textoch „Tibetská
kniha mŕtvych“ a „Hlas Ticha“, základných
symboloch tibetskej kultúry
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave
– Informačné a dokumentačné stredisko
UNESCO; Kultúrna asociácia Nová Akropolis

10. 11. 2011
GIOACCHINO ROSSINI: MOJŽIŠ A FARAÓN
DVD prezentácia druhej časti opery pre členov Klubu priateľov opery SND
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum;
Klub priateľov opery Slovenského národného divadla,
člen Medzinárodnej asociácie operných klubov FEDORA
14. 11. 2011
NEW TRENDS AND DEVELOPMENTS IN THE GLOBAL LIBRARY
ENVIRONMENT
Medzinárodný seminár
Jay Jordan (USA), Rein van Charldorp (NL)
Usporiadatelia: Online Computer Library Center; Univerzitná knižnica v Bratislave;
Cosmotron Slovakia & Bohemia
21. 11. 2011
KOĽKO HO JE A KOHO SA TÝKA?
Rozsah a podoby násilia páchaného na ženách
Prednášala Jarmila Filadelfiová, analytička Inštitútu pre verejné otázky Bratislava
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné a dokumentačné
stredisko UNESCO; Inštitút pre verejné otázky Bratislava
Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti Medzinárodného dňa eliminácie násilia
páchaného na ženách
22. 11. 2011
ALCHÝMIA ÚSPECHU PODNIKANIA
Prečo niektorí vyhrávajú a iní krachujú?
Prednášal Michael Rostock – Poplar (CZ)
Usporiadateľ: Two Dots, s.r.o.
22. 11. 2011
SLOVO KU KNIHE
Viliam Čičaj – Jan Andrea Bernhard: Orbis Helveticorum
Švajčiarska kniha a jej stredoeurópsky svet
Zborník renomovaných slovenských, švajčiarskych, českých, nemeckých, poľských
a maďarských autorov o dôležitom fenoméne knižnej kultúry, formujúcom
náboženský, kultúrny a vedecký život v strednej Európe
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Moderovala Katarína Hradská
Usporiadatelia: Historický ústav Slovenskej akadémie vied; Veľvyslanectvo
Švajčiarskej konfederácie v Slovenskej republike; Slovenská historická spoločnosť pri
Slovenskej akadémii vied; Univerzitná knižnica v Bratislave
23. 11. 2011
BIBLIOTERAPIA
Úvod do problematiky, možnosti využitia pri práci s čitateľom
Usporiadatelia: Spolok slovenských knihovníkov; Univerzitná knižnica v Bratislave
24. 11. 2011
HISTORIA MAGISTRA ...
Stretnutie s pracovníkmi Historického ústavu SAV nad kontroverzným obdobím
slovenských dejín 1938 – 1945
Valerián Bystrický, Katarína Hradská, Michal Schvarc, Ivan Kamenec
Moderátori: Milan Zemko, Ľubica Kázmerová
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave; Historický ústav Slovenskej
akadémie vied
25. 11. 2011
KONCERT DIVÝCH MAKOV
Gerald Radics, klavírny virtuóz a jeho priatelia
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné a dokumentačné
stredisko UNESCO; Občianske združenie Divé maky
Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti Svetového dňa detí
27. 11. 2011
ADVENTNÉ PASTORÁLE
1. ročník multižánrového programového projektu (štyri predvianočné stretnutia počas
štyroch adventných nedieľ)
Katarína Koščová
Vianočný recitál speváčky, ktorá sa rozhodla pre náročnú cestu
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum;
Umelecká a vzdelávacia agentúra Dotyky
29. 11. 2011
LITERÁRNA CENA ELSY MORANTE – CINEMA BRATISLAVA
3. ročník slávnostného odovzdávania prestížneho talianskeho ocenenia za literárnu
a filmovú tvorbu
Ceny prevzali: Roberto Faenza (I), režisér; Juraj Lihosit (SK), režisér; Stanislav Vallo
(SK), prekladateľ
Usporiadatelia: Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave; Univerzitná knižnica
v Bratislave
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DECEMBER
1. 12. 2011
NIE SME TAM ZBYTOČNE
Konferencia o účasti Ozbrojených síl Slovenskej republiky v zahraničných misiách
Usporiadatelia: OZ Centrum pre bezpečnostné štúdie; Centrum pre európske
a severoatlantické vzťahy, nezávislá mimovládna organizácia, Ministerstvo obrany
Slovenskej republiky; Univerzitná knižnica v Bratislave – Depozitná knižnica NATO

4. 12. 2011
ADVENTNÉ PASTORÁLE
1. ročník multižánrového programového projektu (štyri predvianočné stretnutia počas
štyroch adventných nedieľ)
Vianoce na Dolnom Pohroní
Ľudové divadlo zimného slnovratu, zvyky a tradičné jedlá, koledy a vinše z oblasti
Kozároviec
Účinkovali: Detský folklórny súbor Vretienko, Folklórna skupina Konopa
Ženská spevácka skupina Lipka, Mužská spevácka skupina Matičiar
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum;
Umelecká a vzdelávacia agentúra Dotyky

6. 12. – 7. 12. 2011
SLOVENSKÁ HUDBA 20. STOROČIA v spektre tvorivého prínosu osobností
Muzikologická konferencia v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti
Usporiadatelia: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
– Katedra hudobnej vedy; Univerzitná knižnica v Bratislave – Hudobný kabinet
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7. 12. – 21. 12. 2011
Z PLENÉRU
Maľby, kresby a inštalácie slovenského výtvarníka Jula Turoňa
Usporiadatelia: Rektur Bratislava; Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné
kultúrne centrum
8. 12. 2011
GIUSEPPE VERDI: ERNANI
DVD prezentácia opery pre členov Klubu priateľov opery SND
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum;
Klub priateľov opery Slovenského národného divadla,
člen Medzinárodnej asociácie operných klubov FEDORA
8. 12. 2011
SALÓN U LISZTA
Rodinné striebro
Päťdesiata časť programového projektu
Účinkovali: Peter Dvorský, riaditeľ Opery Slovenského národného divadla;
Miroslav Dvorský, hosťujúci sólista opery La Scala, Miláno; Jaroslav Dvorský, operný
spevák; Pavol Dvorský, operný spevák; Vendelín Dvorský, podnikateľ
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum;
Umelecká agentúra ABA
11. 12. 2011
ADVENTNÉ PASTORÁLE
1. ročník multižánrového programového projektu
(štyri predvianočné stretnutia počas štyroch adventných nedieľ)
Amadeus Chor Bratislava Dámsky komorný orchester
Majestátne tóny povznášajúcej hudby v interpretácii vokálnych a inštrumentálnych
majstrov
Dirigenti: Elena Šarayová, Ondrej Šaray
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum;
Umelecká a vzdelávacia agentúra Dotyky
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12. 12. – 13. 12. 2011
KONFERENCIA PRIDRUŽENÝCH ŠKÔL UNESCO V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Výročné stretnutie predstaviteľov Pridružených škôl UNESCO v SR s odborným
programom
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné a dokumentačné
stredisko UNESCO; Slovenská komisia pre UNESCO, poradný orgán Vlády SR a
NR SR
14. 12. 2011
PREDVIANOČNÉ STRETNUTIE
bratislavskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov
Usporiadatelia: Spolok slovenských knihovníkov
Univerzitná knižnica v Bratislave
14. 12. 2011
ČÍNA – RÍŠA STREDU
Prednáška Kamily Polákovej-Hermannovej o tradíciách a filozofii starovekej Číny,
o základných symboloch a mýtoch čínskej kultúry a o troch významných smeroch
čínskeho myslenia: taoizme, konfucianizme a budhizme
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné a dokumentačné
stredisko UNESCO; Kultúrna asociácia Nová Akropolis

18. 12. 2011
ADVENTNÉ PASTORÁLE
1. ročník multižánrového programového projektu
(štyri predvianočné stretnutia počas štyroch adventných nedieľ)
Lucia Lužinská & All Time Jazz
Vianočný koncert výraznej interpretačnej osobnosti súčasnej slovenskej hudobnej
scény
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum;
Umelecká a vzdelávacia agentúra Dotyky
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