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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.
Základnou úlohou knižnice je chrániť kultúrne dedičstvo a dokumentárne
bohatstvo pre budúcnosť a vytvoriť optimálne podmienky pre využívanie jej
fondov pre čo najširší okruh používateľov.
Knižnica je štátna rozpočtová organizácia, príjmami a výdavkami napojená
na rozpočet prostredníctvom kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky,
ktoré je jej zriaďovateľom.
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,
centrálny dátový archív digitálnych kultúrnych objektov,
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 a
plánu prioritných úloh a činností na bežný rok.
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 viac ako 2 646 599 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 knižničnoinformačným centrom napojeným na sieť európskych a mimoeurópskych
knižníc. Používateľom je k dispozícií 12 špecializovaných študovní a pracovísk.
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
Zvýšenie miery využívania licencovaných elektronických informačných
prameňov v UKB
Knižnično-informačné služby
Projekt RetroKat – systematická katalogizácia dokumentov, generálneho
(naskenovaného) katalógu do online katalógu UKB:
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- organizačná, školiaca a metodická podpora v spolupráci s ďalšími
odbornými útvarmi UKB
Rozširovanie služby EOD s implementáciou doplnkovej služby POD (tlač
na požiadanie)
Zvyšovanie kvality celoštátneho „Súborného katalógu periodík (SKP)“ ako
významného nástroja podporujúceho prístup k informačným zdrojom:
- ďalšou tvorbou databázy SKP a komplementárnej bázy Adresár knižníc
SR v spolupráci so širokým okruhom knižničných a informačných
pracovísk SR,
- rozširovaním záberu SKP na online dokumenty a digitalizované
periodické publikácie
- uplatňovaním medzinárodných štandardov
- podporou rozvoja kooperatívnej katalogizácie, umožňujúcou pohotové
a efektívne spracovanie fondov periodických dokumentov v knižniciach
SR
- prieskumom stavu spracúvania periodických dokumentov v klasickej
i elektronickej forme, používaných systémov, štandardov a postupov
v knižniciach SR v etapách – príprava prieskumu, mapovanie situácie
v zahraničí, realizácia prieskumu a spracovanie získaných výsledkov,
zhodnotenie a komparácia s obdobnými systémami v zahraničí, prijatie
návrhov a odporúčaní
Tvorba, ochrana a sprístupňovanie digitálneho kultúrneho a vedeckého
dedičstva
Dokončenie spracovania bibliografie tlačí 16. storočia:
- kontrola a redakcia hotových bibliografických popisov
- príprava materiálov na publikovanie v tlačenej podobe a vytvorenie
databázy aj v elektronickej podobe
Bibliografia výročných školských správ z územia Slovenska za roky 1851 –
1917
Vypracovanie projektu Bibliografia schematizmov
Vypracovanie projektu digitalizácie textových dokumentov v rámci
organizačných opatrení OPIS PO2 a spracovanie Katalógu slovacikálnych
tlačí v UKB do roku 1918, zv. 9 – Doplnky do elektronickej podoby
v medzinárodnom formáte MARC 21
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
Sprevádzkovanie E-služieb na digitalizovanom obsahu UKB
prostredníctvom mobilných zariadení
Zvýšenie e-dostupnosti významných slovacikálnych dokumentov z fondov
UKB (periodiká, monografie)
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Výstavba a rekonštrukcia, ochrana knižničného fondu
Zdokumentovanie stavu knižničného fondu z hľadiska mechanického
poškodenia knižnej väzby a bakteriologického napadnutia papiera:
- vypracovanie metodiky prieskumu, návrh opatrení na zlepšenie stavu,
Vypracovanie projektu umiestnenia knižničných pracovísk z budovy
Klariská 5 do budovy Ventúrska, resp. 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
Informačné a vzdelávacie aktivity
Spolupráca so základnými a strednými školami zo siete ASP (Associated
School Project) UNESCO na programoch a projektoch v rámci Medzinárodnej dekády "Voda pre život" (2005 – 2015), ako aj Medzinárodnej
dekády "Vzdelávanie pre trvalo udržateľný život" (2005 – 2014).
Užšia spolupráca s vybranými akademickými knižnicami SR, koordinácia
distribúcie, sprístupňovanie dokumentov a vonkajších informačných
zdrojov na vedecké a odborné využitie poznatkov o činnosti Organizácie
severoatlantickej zmluvy (NATO) pre VŠ pedagógov a študentov

Personálny plán na rok 2013
Pri plánovaní počtu zamestnancov UKB na rok 2013 sa vychádza z predpokladu realizácie Národného projektu č. 8 – Centrálny dátový archív, čo
predstavuje zvýšenie záväzného ukazovateľa počtu zamestnancov o 12,00
plných úväzkov, t. j. 235 zamestnancov na plný pracovný úväzok.
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 zabezpečovaniu podmienok na ich odborný
rast 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 bude stabilizácia
zamestnancov.
Zamestnanci personálneho referátu sa v spolupráci s oddelením metodiky
budú podieľať sa na adaptačnom procese nových pracovníkov.
Referát BOZP, PO zabezpečí školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred
požiarmi v septembri 2013, odbornú prípravu protipožiarnych hliadok v marci
2013. V zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov vykoná
v máji 2013 pre určených zamestnancov školenie odborným zdravotným
pracovníkom o poskytovaní prvej pomoci. V spolupráci s odborovou organizá-
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ciou v apríli 2013 uskutoční verejnú previerku všetkých objektov a pracovísk
UKB.
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 títo sú výlučne zamestnancami prvej a druhej kategórie.

Rozpočet na rok 2013 a strednodobý rozpočtový výhľad
na roky 2014 – 2015
Návrh rozpočtu na roky 2013 – 2015, ktorý bol vypracovaný na základe
určených limitov v systéme Štátnej pokladnice – RIS je nasledovný:

Rozpočet príjmov:
(v eur)
Názov
Číslo
rozpočtovej rozpočtovej položky
položky
212003
Príjmy z prenajatých budov, priestorov
a objektov
222003

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

223001

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

292012

Príjmy z dobropisov

Rozpočet
príjmov
na rok 2013
8 000
34 000

106 000

2 000

Spolu:

150 000

V rokoch 2014 a 2015 očakávame plnenie plánu príjmov na tej istej úrovni.
Rozpočet bežných výdavkov:
(v eur)
Číslo
rozpočtovej
položky

Názov
rozpočtovej položky

610

Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV

620

Poistné a príspevok do poisťovní

630

Tovary a služby

2 112 020

640

Bežné transfery

67 592

Spolu:

Rozpočet
bežných
výdavkov
na rok 2013
1 542 896
539 242

4 261 750
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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 rozpočtových položiek nasledovne:
(v eur)
Číslo
rozpočtovej
položky

Názov
rozpočtovej podpoložky

Rozpočet
na rok 2013

631

Cestovné náhrady

632

Energie, voda, komunikácie

388 900

633

Materiál

515 000

634

Dopravné

635

Rutinná a štandardná údržba

636

Nájomné za prenájom

637

Služby

630

Tovary a služby spolu

20 000

9 500
178 700
28 500
971 420
2 112 020

V rokoch 2014 a 2015 predpokladáme potrebu finančných prostriedkov približne na podobnej úrovni so zohľadnením miery inflácie.
Do návrhu rozpočtu UKB na rok 2013 neboli pridelené limity finančné
prostriedky na kapitálové výdavky.
V roku 2013 navrhujeme v rámci financovania
realizáciu nasledovných akcií:

prioritných

projektov

08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít
(v eur)
Poradie
dôležitosti

1

Názov projektu

Rarity a iné vzácnosti
vo fondoch UKB

Finančná potreba
v roku 2013
bežný
kapitálový
výdavok výdavok
8 500

Spolu

8 500

08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí
(v eur)
Poradie
dôležitosti

1
2
Spolu

Názov projektu

Kultúrny profil
Slovenska
Digitálne pramene

Finančná potreba
v roku 2013
bežný
kapitálový
výdavok
výdavok
20 000
1 247 125
1 267 125
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Spolu

20 000
1 247 125
1 267 125

08T0105 – Informatizácia kultúry
(v eur)
Poradie
dôležitosti

Finančná potreba
v roku 2013

Názov projektu

bežný
výdavok
1

IKT – obnova technológií

140 000

Spolu

kapitálový
výdavok
860 000

1 000 000

08T0106 – Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov
(v eur)
Poradie
dôležitosti

Finančná potreba
v roku 2013

Názov projektu

bežný
výdavok
1

Nové informačné zdroje v UKB

Spolu

kapitálový
výdavok

50 000

50 000

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

Finančná potreba
v roku 2013

Názov projektu

bežný
výdavok
1

Rekonštrukcia budovy knižného
skladu na Agátovej ul. č. 22,
Bratislava - Dúbravka

2

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

3

MFZ – prenájom reprografických
zariadení

4

Identifikácia knižničného fondu vo
voľnom výbere technológiou RFID

Spolu

Rekapitulácia:
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
Spolu:

1 537 625 €
2 774 300 €
4 311 925 €
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Spolu

kapitálový
výdavok
1 620 000

1 620 000

200 000

200 000

60 000

84 000

144 000

12 000

10 300

22 300

72 000

1 914 300

1 986 300

3. KONTRAKT ORGANIZÁCIE SO ZRIADEĽOVATEĽOM
A JEHO PLNENIE
Medzi MK SR a UKB bol na rok 2012 uzatvorený kontrakt č. MK –
312/2011-103/13 947, na obdobie od 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012 a dodatok
č. 1, platný od 12. 6. 2012.
V rámci kontraktu sa zabezpečovali tieto činnosti:
• odborná knižničná činnosť a ochrana knižničného fondu – doplňovanie a
spracovanie knižničného fondu, uchovávanie a ochrana knižničného fondu,
• zabezpečenie knižnično-informačných služieb, vrátane prístupu k elektronickým informačným zdrojom – poskytovanie základných a špecializovaných knižničných a informačných služieb, referenčné služby, bibliografické
služby, budovanie databázy súborného katalógu periodík, metodická
a konzultačná práca s prispievajúcimi organizáciami, budovanie slovenskej
časti medzinárodnej databázy ISSN priebežne vychádzajúcich titulov
a retrospektívne spracovávanie pridelenia medzinárodného štandardného
čísla jednotlivým titulom periodík,
• správa a ochrana vzácnych knižničných dokumentov – zabezpečenie
vyhlásenia zbierky „Knižnice Slovenského ústavu v Bratislave“ za historický
knižničný fond,
• expozičná, výstavná a prezentačná činnosť – zorganizovanie odborných
a spoločensko-kultúrnych podujatí, najmä z oblastí knižničnej a informačnej vedy, vzdelávania, umeleckej publicistiky, občianskych aktivít a
pod., realizácia krátkodobých výstav, odborných podujatí – konferencií,
prednášok, seminárov a kolokvií, výchovno-vzdelávacích aktivít,
• edičná a vydavateľská činnosť – zabezpečenie vydania edičných titulov
podľa edičného plánu na rok 2012,
• zahraničná spolupráca a medzinárodné vzťahy – zabezpečenie aktívnej
účasti zamestnancov na medzinárodných odborných podujatiach, na
zahraničných pracovných cestách, rozvíjanie medzinárodnej spolupráce
najmä s tradičnými zahraničnými partnermi, rozvoj členstva v medzinárodných odborných štruktúrach, výboroch a expertných komisiách
(UNESCO, ISSN, NATO, IFLA, CERL,...), rozvoj členstva v medzinárodných knižnično-informačných konzorciách a sieťach (MMVS, EOD,
KOMIOS, WDL, MANU-SCRIPTORIUM ...) atď.,
• vedecko-výskumná činnosť – zabezpečenie prác na realizácii štyroch
projektov Slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie a výskumu dejín
knižnej kultúry,
• správa a prevádzka – zabezpečenie výkonu všetkých funkcií inštitúcie
vyplývajúcich zo zriaďovacej listiny, ktoré neboli deklarované v projektoch
a e-kontrakte, zabezpečenie prevádzky a údržby všetkých objektov
knižnice, realizácia predpísaných revízií a kontrol technických zariadení,
zabezpečenie dodržiavania štátneho rozpočtu limitu mzdových prostriedkov a limitu zamestnancov, ekonomické zabezpečenie členstva v tuzemských a medzinárodných organizáciách,

13

•

informatika a štatistika – zabezpečenie štatistického zisťovania ekonomických a prevádzkových činností.
Podrobné vyhodnotenie jednotlivých činností je v kapitole 8 – Ciele organizácie a prehľad ich plnenia.

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 činnosti/produkty organizácie v roku 2012
UKB v roku 2012 vykonávala činnosti vyplývajúce zo Zriaďovacej listiny
organizácie a Organizačného poriadku UKB.
Podrobný rozpis nákladov na činnosti organizácie je uvedený v nasledovnej tabuľke:

v€
Činnosti/produkty
organizácie

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

Výpožičné služby

225 780,98

225 780,98

0,00

77 935,19

11,00

18 726,78

Študovne a kabinety

705 668,18

705 668,18

0,00

265 374,53

34,38

56 912,65

Medzikn. výpož. služby

120 484,94

120 484,94

0,00

45 283,44

5,87

9 878,50

Referent.a porad.služby

417 284,30

417 284,30

0,00

173 822,18

20,33

34 182,91

Reprografické služby

41 051,09

41 051,09

0,00

12 482,17

2,00

3 395,81

Doplň. fondov knihy

143 678,80

143 678,80

0,00

61 488,22

7,00

11 873,92

Dopl. fondov periodiká

143 678,80

143 678,80

0,00

5 6 097,47

7,00

10 490,38

Katalogizácia

102 627,72

102 627,72

0,00

41 770,80

5,00

8 424,77

Prev. knižn. skladov

552 958,14

552 958,14

0,00

182 874,77

26,94

43 680,96

Konz. a reštaur. dokum.

123 153,26

123 153,26

0,00

49 883,39

6,00

9 618,41

77 791,81

77 791,81

0,00

25 507,92

3,79

6 428,23

Digitalizácia

147 168,15

136 336,22

10 831,93

58 455,59

7,17

11 644,90

Súborný katalóg

215 518,21

215 518,21

0,00

94 205,95

10,50

16 889,84

Národ. agentúra ISSN

82 102,17

82 102,17

0,00

42 507,63

4,00

6 610,10

Inf.a dok.str. UNESCO

61 576,63

61 576,63

0,00

32 836,72

3,00

4 348,35

Depozit. knižn.NATO

41 051,09

37 270,30

3 780,79

22 974,21

2,00

3 450,00

Bibliogr. a výsk. čin.

147 783,91

147 783,91

0,00

61 854,32

7,20

12 078,18

Elekt.a autom. knižnice

257 595,57

257 595,57

0,00

125 674,39

12,55

21 189,23

Riad, met., ekon. a prev.

645 938,85

645 938,85

0,00

390 619,79

31,47

51 473,70

Multif. kult. centrum

122 332,24

122 332,24

0,00

56 487,28

5,96

9 994,85

91 543,92

91 543,92

0,00

51 472,96

4,46

7 575,06

Centrálny dátový archív

21 491 342,88

2 856 199,45

18 635 143,43

21 425,17

1,80

3 299,98

Spolu

25 958 111,64

7 308 355,49

18 649 756,15

1 951 034,09

219,42

362 167,51

Väzba a preväzba

Register kultúry

x/ pozn.: Počet zamestnancov znamená priemerný prepočítaný počet zamestnancov,
zamestnaných v UKB v roku 2012, ktorým v priebehu roka 2012 bola vyplácaná mzda.
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Vzhľadom na charakter vykonávaných činností a ich rôznorodosť, UKB
nekalkulovala priame a nepriame náklady na tieto činnosti. Náklady boli
sledované podľa platnej rozpočtovej klasifikácie na jednotlivých rozpočtových
položkách a podpoložkách. Rozdelenie nákladov na jednotlivé činnosti v tejto
tabuľke je vypočítané podielom pracovných kapacít na jednotlivých
činnostiach.

4.2 Zhodnotenie jednotlivých činností/ produktov organizácie
Knižničný fond k 31. 12. 2012 obsahoval 2 646 599 kn. j. Prírastok knižničného fondu za rok 2012 bol 29 252 kn. j., úbytok kn. j. 94.

Riadenie
Proces riadenia sa uskutočňoval prostredníctvom pravidelných porád
vedenia, úsekov knižnice, operatívnych porád a zasadnutí komisií.
V roku 2012 bolo prijatých niekoľko zásadných dokumentov, interných
príkazov, smerníc, pokynov a iných materiálov dôležitých z hľadiska prevádzky
a ďalšieho rozvoja knižnice.
Dokumenty
Knižničný poriadok Univerzitnej knižnice v Bratislave platný
od 3. 9. 2012 – Rules and Regulations of the University Library in
Bratislava, 3. 9. 2012,
Cenník služieb a poplatkov platný od 3. 9. 2012 – The Price List of
Services and Fees, 3. 9. 2012.
Príkazy
Príkaz GR č. 1/2012
na usporiadanie inventarizačných rozdielov,
Príkaz GR č. 2/2012
na zriadenie protipožiarnych hliadok právnickej osoby pre jednotlivé
objekty UKB,
Príkaz GR č. 3/2012
na vykonanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok právnickej
osoby pre všetky objekty UKB,
Príkaz GR č. 4/2012
menovanie komisie zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť
a ochranu zdravia pri práci,
Príkaz GR č. 5/2012
na vykonanie školenia zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť
a ochranu zdravia pri práci,
Príkaz GR 6/2012
ruší sa,

16

Príkaz GR 7/2012
ktorým sa určujú zamestnanci zodpovední za plnenie ustanovení vyhl.
MV SR č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach
prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho
uzáveru,
Príkaz GR 8/2012
na vykonanie komplexnej inventarizácie majetku organizácie.
Smernice
Smernica č. 1/2012
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,
Smernica č. 2/2012
Krízový plán subjektu hospodárskej mobilizácie,
Smernica č. 3/2012
o finančnej kontrole v Univerzitnej knižnici v Bratislave,
Smernica č. 4/2012
Dodatok č. 1 k Registratúrnemu poriadku a registratúrnemu plánu
Univerzitnej knižnice v Bratislave.
Pokyny
Pokyn č. 1/2012
na úpravu pracovného času v letnom období v roku 2012.

Služby knižnice
Výpožičné služby
V priebehu roku 2012 sa výpožičky z knižničných skladov vybavovali
v pravidelných časových intervaloch, dokumenty boli pripravené spravidla do
troch hodín.
Čitatelia podali spolu 153 796 žiadaniek prostredníctvom katalógov, (generálneho menného katalógu, naskenovaného menného katalógu periodík, resp.
žiadanky pripojenej k súbornému katalógu periodík). Na klasické lístkové
žiadanky sa objednalo 2 348 dokumentov. 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 2010 až 2012 si
mohli čitatelia vyhľadať sami vo voľnom výbere na 2. poschodí.
V roku 2012 sa sprístupnila webová stránka Portál UKB na využívanie
služieb MVS, expresného skenovania dokumentov a overenie momentálneho
stavu finančného konta používateľa.
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Absenčné výpožičné služby
Počas celého roka 2012 sa skvalitňovali pracovné postupy v knižničnom
systéme Virtua a v jeho softvérovej nadstavbe – Ensemble. Pokračovalo sa vo
vystavovaní preukazov MVS pre jednotlivé domáce a zahraničné knižnice,
ktoré využívajú službu MVS pomocou vlastných preukazov. Systém centrálnej
pokladne je v rutinnej prevádzke, vrátane platieb za služby MVS. Aktívne sa
využíval aj POS terminál, 1 152 čitateľov realizovalo 2 047 platieb v sume
11 462,55 €. V roku 2012 pribudla aj možnosť bezdotykovej platby (PayPal).
V priebehu roka sa zaregistrovalo 7 054 nových čitateľov a 14 502 čitateľov
si členstvo prolongovalo, spolu je to 21 556 čitateľov. K 31. 12. 2012 mala
knižnica 26 033 aktívnych, zaregistrovaných čitateľov, ktorí mali v roku 2012
platnú registráciu.
Čitatelia, ktorí ešte neboli registrovaní ako používatelia Univerzitnej knižnice v Bratislave, ale chceli sa nimi stať, mohli od novembra 2012 využiť
možnosť predregistrácie. Túto novú možnosť vyžilo 20 používateľov.
2011

2012

Absenčné výpožičky spolu

188 131

174 533

Absenčné výpožičky

103 705

90 802

80 221

80 338

Absenčné výpožičky 7-dňové

1 779

1 447

Absenčné výpožičky 7-dňové – prolongované

2 426

1 946

Prolongované výpožičky

Rezervované dokumenty absenčné a prezenčné
Rezervované dokumenty 7-dňové
Vrátené dokumenty absenčné a prezenčné
Vrátené absenčné 7-dňové

34 655

31 083

147

103

206 697

189 153

5 481

4 463

Výpožičky, ktoré sa nevrátili v určenom termíne sa priebežne upomínali.
Prvá a druhá upomienka sa čitateľom posielala e-mailom. Čitateľom, ktorí
nemali e-mailovú adresu, sa upomienky posielali klasickou poštou. Spolu sa
poslalo 34 437 upomienok. Zvýšený počet oneskorene vrátených dokumentov
bol spôsobený aj takmer polročným vypadnutím možnosti rezervovať si
dokument. Ďalej nasledovali riaditeľské výzvy, v roku 2012 bolo poslaných 483
riaditeľských výziev na 914 zväzkov, 447 čitateľov vrátilo 826 zväzkov, 170
čitateľom sa poslal pokus o zmier na 339 zväzkov. Do fondu vrátilo 134
čitateľov 256 zväzkov. Čitatelia dostávali aj mailovú správu, ktorá ich upozornila na skoré ukončenie výpožičnej lehoty a možnosť predĺženia výpožičky.
Posielanie správy tohto druhu prispieva k znižovaniu počtu upomienok. Pred
poslaním riaditeľskej výzvy sa čitateľom posielala e-mailová výzva a telefonovalo sa im. Súčasne sa podalo 27 návrhov na vydanie platobného rozkazu na
súdne vymáhanie nevrátených dokumentov. Vedúci oddelenia absenčných
výpožičiek sa zúčastnil deviatich súdnych pojednávaní.
Pokračovalo sa v odpisoch vypožičaných kníh, pripravili sa návrhy na odpis
bez náhrad, na finančné náhrady a náhrady inými dielami. Spolu sa takto
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vybavilo 104 knižničných jednotiek. Čitateľom sa určovali náhrady za stratené
vypožičané dokumenty podľa zásad Knižničného poriadku UKB.
V súvislosti so sprístupnením finančného konta používateľa ako súčasti
webovej stránky Portál UKB sa riešili problémy dlžôb a preplatkov čitateľov
UKB. V priebehu roka boli používatelia upozorňovaní na neuhradené poplatky.
Mailom bolo oslovených 527 čitateľov, z toho 410 čitateľov svoje poplatky
uhradilo. Koncom roku 2012 sa oslovilo 39 čitateľov, ktorým ostali na konte
neuhradené poplatky vo výške 2 296,80 €.19 čitateľov tieto poplatky vo výške
1 010,75 € uhradilo.
Prezenčné výpožičné služby
Prezenčné výpožičky zo skladov UKB sa poskytujú na dvoch miestach.
Knihy na prezenčné štúdium si môžu čitatelia požičať na 1. poschodí pri pulte
prezenčné výpožičky kníh, viazané periodiká si čitatelia objednávajú a požičiavajú pri pulte viazané periodiká na 2. poschodí.
Všetky dokumenty, ktoré prišli výťahom z knižničných skladov sa triedili
na 2. poschodí pri pulte viazané periodiká na absenčné a prezenčné
výpožičky, výpožičky MVS a služobné výpožičky. Zamestnanci ďalej kontrolovali, či sú dokumenty spracované elektronicky, či majú čiarový kód, pripísanú
jednotku 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 retrospektívnej katalogizácie. Pri pulte viazané periodiká sa overilo do 100-tisíc dokumentov – kníh a viazaných periodík – a do
takmer 25-tisíc dokumentov sa nalepil bezpečnostný kód. Na pracovisku sa
sledovali aj nevybavené výpožičky. V roku 2012 sa nevybavilo 728 žiadaniek.
Viazané periodiká sa často nesprístupnili kvôli zlému fyzickému stavu
dokumentov alebo kvôli neúplným alebo nesprávne vyplneným žiadankám
objednaným najmä prostredníctvom súborného katalógu periodík. Staršie
ročníky si čitatelia objednávali 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 v automatizovanom knižničnom systéme Virtua. Vzhľadom na to, že viazané periodiká sú len čiastočne
elektronicky spracované, zaviedla sa koncom roku 2012 nová evidencia
objednaných a požičaných viazaných ročníkov periodík spracovaných klasicky
a elektronicky. Nová evidencia bude sledovať každý exemplár periodika vrátane jednotlivých predĺžení výpožičnej lehoty.
Na pracovisku sa súčasne tlačili žiadanky na expresné skenovanie,
pracovníci pri pulte zabezpečovali komunikáciu medzi čitateľom a oddelením
digitalizácie. Funkčnosť nového systému a pracovné postupy sa postupne
dolaďovali. Pracovisko sa stará aj o knihy vo voľnom výbere 2 – knihy určené
na absenčné požičiavanie.
V roku 2012 sa prezenčne požičalo 48 489 kníh a viazaných periodík, ktoré
boli spracované elektronicky, vybavilo sa 15 561 zväzkov viazaných periodík,
nevybavených žiadaniek na štúdium viazaných periodík bolo 728. Súčasne sa
zvýšil aj počet nedodaných titulov a ročníkov viazaných periodík, najmä
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z medzivojnového obdobia, ktoré odbor knižničných fondov nesprístupňuje pre
zlý fyzický stav periodík. Zoznam je používateľom k dispozícii.
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 387 nových
titulov a tlačili sa tu pre všetky študovne tzv. druhé signatúry.
Študovne a kabinety
Zamestnanci pultu prezenčné výpožičky kníh sú zodpovední aj za príručnú
knižnicu, voľný výber 1 – VV1 (11 787 knižničných jednotiek). Súčasťou ich
práce je priebežne zakladať dokumenty, ktoré čitatelia študovali.
Veľmi populárne v UKB sú zahraničné zbierky. Niektoré sú prístupné len
virtuálne; knižnice Britského centra, Centra ruských štúdií, InfoUSA, Mamateyovej zbierky a Rakúskej knižnice sa nachádzajú na 1. a 2. poschodí
Ventúrskej ulice vo voľnom výbere. Centrá – zahraničné knižnice už niekoľko
rokov zhromažďujú, odborne spracovávajú, uchovávajú a sprístupňujú
knižničný fond krajiny, na ktorú sa zameriavajú a poskytujú informácie o jej
kultúrnom, hospodárskom a spoločenskom živote.
Knihy zo zahraničných zbierok sa v priebehu roka 2012 mohli požičať prezenčne aj absenčne, formou krátkej sedemdňovej výpožičky. Výnimku tvoril
fond Britského centra, ktorý mal výpožičnú lehotu 30 dní.
Prehľad absenčných výpožičiek za roky 2009 – 2012
2012

2011

2010

2009

7 373

8 080

8 278

9 483

177

392

422

343

2 197

2 472

2 273

2 456

Mamateyova zbierka

393

387

506

433

Rakúska knižnica

800

984

923

607

10 940

12 315

12 402

13 322

Britské centrum
Centrum ruských štúdií
Info USA

Spolu

Okrem odborných knihovníckych činností sa v zahraničných zbierkach
organizovali rôzne podujatia, autorské čítania, prezentácie, prednášky a výstavy. V priebehu roka 2012 ich bolo spolu 75.
Knižnica Britského centra má vo svojej zbierke knihy, periodiká, zvukové
dokumenty a aj dokumenty na DVD. Fond Britského centra (7 939 knižničných
jednotiek) je zameraný na britské reálie, encyklopédie, slovníky, učebnice
anglického jazyka a beletriu. Knižničný fond sa aj v roku 2012 vďaka daru
vydavateľstva McMillan doplnil o 60 učebníc anglického jazyka.
V roku 2012 sa absenčne požičalo spolu 7 373 knižničných jednotiek,
najviac zo všetkých zahraničných knižníc. 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.
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V priebehu roka sa uskutočnilo šesť stretnutí čitateľského klubu „Reading
group“.
Britské centrum pripravilo aj v roku 2012 niekoľko menších výstav v priestoroch knižnice, napr. výstavu kníh Charlesa Dickensa pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia, výstavu k 60. výročiu korunovácie kráľovny Alžbety II.,
výstavu kníh na tému Britské centrum 2007 – 2012 a kníh o Vianociach
v Londýne. Veľmi úspešná bola výstava plagátov pri príležitosti olympijských
hier Londýn 2012, ktorú usporiadalo centrum v spolupráci s British Council.
Pracovisko zabezpečovalo aj exkurzie pre zahraničných návštevníkov
knižnice.
Centrum ruských štúdií malo pôvodne fond 1 506 knižničných jednotiek,
ktorý bol zameraný na ruské reálie, ekonómiu, manažment, jazykovedu, právo
a umenie. V roku 2012 sa z tohto fondu zrealizovalo 177 absenčných výpožičiek. Vzhľadom na to, že v Bratislave existuje iné špecializované pracovisko,
vedenie knižnice rozhodlo, že knižnica sa nebude ďalej budovať a fond sa
postupne zaradí do knižničného fondu v skladoch UKB, odkiaľ sa budú môcť
dokumenty štandardne požičiavať. V priebehu septembra až decembra sa
postupne vyradil z Centra takmer celý fond, v súčasnosti je potrebné ešte
vyradiť 96 dokumentov.
K 31. 12. 2012 malo InfoUSA fond vo výške 5091 knižničných jednotiek.
V InfoUSA sa sprístupňovali nielen odborné knihy a filmy na DVD, ale najmä
dokumenty zamerané na americké reálie, kultúru, umenie, právo a politiku
a na výučbu anglického jazyka. Do fondu pribudlo 91 dokumentov.
Z prostriedkov Veľvyslanectva USA sa získal týždenník New Yorker, viac ako
100 kníh a 120 dokumentov na DVD. Veľká časť tohto daru je v ešte štádiu
spracovania.
V roku 2012 zabezpečilo pracovisko 2 197 absenčných výpožičiek z príručnej knižnice. Okrem toho sa tu poskytovali aj odborné konzultácie, rešeršné
a poradenské služby na rôzne témy podľa požiadaviek čitateľov knižnice.
InfoUSA je veľmi dobre technicky vybavené. V priestoroch centra sú štyri
počítače určené pre čitateľov a jeden počítač je pre zamestnanca InfoUSA.
V roku 2012 boli zakúpené z prostriedkov Veľvyslanectva USA iPAD a nový
tele-objektív na fotoaparát. Veľvyslanectvo USA hradilo aj kúpu a inštaláciu
nepriesvitných závesov do projekčnej miestnosti.
Priestory študovne sa využívali na organizovanie výstav, prednášok
a videokonferencií a premietanie filmov. Zaujímavé boli výstavy kníh a plagátov na tému ženského hnutia v USA a národných parkov. Veľmi úspešné boli
výstavy fotografií Clare Benson alebo výstava fotografií Košice očami
diplomatov. Pre knihovníkov bol určený workshop organizovaný v spolupráci
s Veľvyslanectvom USA English for Librarians. Pracovisko v svojich priestoroch pripravovalo pravidelne menšie výstavy kníh, napr. Americká architektúra,
výstava kníh na tému americkí prezidenti, knihy Raya Douglesa Bradburyho vo
fonde UKB. V novembri v rámci medzinárodného týždňa vzdelávania sa uskutočnili konzultácie zástupcov Fulbrigtovej komisie a absolventov amerických
univerzít so záujemcami o štúdium na vysokých školách v USA. S veľkým
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záujmom sa stretla aj diskusia s americkým veľvyslancom na Slovensku
pánom Theodorom Sedgwickom.
Centrum ponúkalo pre stálych čitateľov a používateľov pravidelné premietania amerických filmov. Videoprojekcie sú obľúbenou akciou, prebiehajú
v stredu, každý týždeň v mesiaci.
Mamateyova zbierka má 1 439 dokumentov, fond tejto knižnice sa už nedopĺňa. V priebehu roka 2012 sa z tejto čiastkovej knižnice požičalo 393
absenčných výpožičiek. Fond Mamateyovej zbierky využívali používatelia,
ktorí sa zaujímajú o európske dejiny 20. storočia, o ekonómiu a politológiu.
Rakúska knižnica (5 674 knižničných jednotiek) má vo svojej zbierke
knihy zamerané na rakúsku literatúru, kultúru, umenie, jazykovedu a filozofiu.
V priebehu roka 2012 sa fond doplnil o 83 knižničných jednotiek. V súčasnosti
je pripravených na spracovanie ďalších 120 dokumentov. Doplňovanie fondu
financovalo Rakúske spolkové ministerstvo pre európske a medzinárodné
vzťahy (BMEIA). Ministerstvo zasielalo knižnici aj rôzne informačné a propagačné materiály týkajúce sa Rakúska a súčasne hradilo dvojtýždňový a
týždňový pobyt zamestnancov knižničných služieb UKB na vzdelávacích
pobytoch v Rakúsku, určených pre pracovníkov rakúskych knižníc vo svete.
Absenčných výpožičiek z čiastkovej knižnice bolo spolu 800. Súčasne sa
na tomto pracovisku poskytovali aj referenčné a poradenské služby.
V priebehu roka konzultanti pripravili výstavy nových učebníc a cvičebníc
nemeckého jazyka z fondov Rakúskej knižnice, výstavy kníh niekoľkých
rakúskych spisovateľov, ako je autor spoločenských románov Georg Markus,
spisovateľ a žurnalista Georg Hackl, rakúsky spisovateľ ukrajinského pôvodu
Jura Soyfer, exilový spisovateľ Milo Dor alebo slávny Alexander Roda Roda.
So záujmom verejnosti sa stretlo autorské čitanie Esther Strauss a autorské
čítania Sidonie Binder a Etely Farkašovej na tému Poetické mosty – Poetische
Brűcke. Veľký úspech mal Joseph Haslinger a jeho kniha Jáchymov s témou
50-te roky v Československu a komunistická minulosť. Všetky podujatia
organizovala Rakúska knižnica v spolupráci s Rakúskym kultúrnym fórom
v Bratislave.
Rok 2012 sa niesol v duchu 150. výročia narodenia Gustava Klimta. UKB
pripravila v spolupráci s Rakúskym kultúrnym fórom v Bratislave výstavu
o živote a diele tohto významného rakúskeho maliara, priekopníka rakúskej
moderny. V septembri vystúpila v Lisztovom pavilóne obľúbená herečka
viedenského Burgtheatru Jovita Dermota s pásmom Gustav Klimt –
Kartengrűsse.
V priebehu roka prišlo do Rakúskej knižnice viacero exkurzií, pracovisko
pripravilo pre študentov germanistiky Pedagogickej fakulty Univerzity
Komenského niekoľko prehliadok s výkladom. Na matematické vzdelávanie
pedagógov, konkrétne učiteľov materských škôl, bola zameraná prednáška
Zahleland pod vedením rakúskej lektorky Martiny Daranek.
Rakúska knižnica nadviazala úzku spoluprácu s mladým rakúskym
redaktorom a politológom z Viedne Phillipom Ricardom Widhalmom, ktorý sa
stal poradcom pri tvorbe a profilácii knižného fondu Rakúskej knižnice.
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Všeobecná študovňa
Vo všeobecnej študovni (6 294 knižničných jednotiek) sa v roku 2012
poskytovali referenčné a poradenské služby a vyhotovovali sa rešerše z bibliografických a plnotextových databáz.
Témy boli zamerané predovšetkým na psychológiu, sociálnu prácu,
ošetrovateľstvo, vzdelávanie dospelých, ľudské práva, špeciálnu pedagogiku,
ekonomiku, ale aj slovenskú literatúru, históriu, masmediálnu komunikáciu,
manažment a právo. Počet spracovaných rešerší stúpol o takmer tisíc, znížil
sa však počet rešerší na citovanosť. Bolo to spôsobené tým, že riešitelia
projektu NISPEZ vyradili UKB zo skupiny knižníc, ktoré môžu priamo využívať
databázu Web of Knowledge.
Druh rešerše

2012

2011

2010

2009

Počítačové rešerše

4 613

3 666

3 407

3 942

7

33

46

65

Rešerše na citovanosť

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. V študovni sa
sprístupňujú najmä všeobecné encyklopédie, biografie a bibliografie. V priebehu roka 2012 pribudlo do fondu študovne 94 dokumentov.
Vo voľnom výbere periodík na 2. poschodí sa v roku 2012 vystavovalo
1 660 titulov domácich i zahraničných bežných ročníkov periodík a 258 elektronických dokumentov, ktoré sú prílohami periodík. Je to o 48 titulov periodík
menej a o 249 CD príloh k periodikám menej ako v roku 2011. Pokles bo
spôsobený najmä zánikom niektorých periodík.
V zmysle Knižničného poriadku sa periodiká sprístupňujú len na prezenčné
štúdium. V priemere využilo služby tohto pracoviska denne okolo 200 čitateľov.
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. Čitatelia si v roku 2012 požičali 41 dokumentov na elektronickom nosiči.
Na pracovisku sa priebežne evidovali jednotlivé čísla periodík, prideľovali
sa lokačné značky, ukladali a kompletovali jednotlivé tituly a vyraďovali
zaniknuté tituly. Spolu konzultanti, zodpovední za sprístupňovanie neviazaných periodík, zaevidovali 21 290 čísel periodík. Denníky a často používané
periodiká sa mesačne kompletovali. Do väzby sa pripravilo 1 740 titulov
s vročením 2008 a 2009.
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 a zoznam
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elektronických periodík a príloh periodík na CD a DVD a pripravila sa evidenčná kniha na rok 2013.
Do voľného výberu 2 (VV2) zamestnanci oddelenia periodík pravidelne
odsúvali časť evidovaných periodík, ostatné uložili do skladu bežného ročníka
(SBR). Na periodiká, ktoré nie sú k dispozícii čitateľom vo VV 2 a sú uložené
v sklade bežného ročníka, bolo vybavených 187 výpožičiek. Zamestnancom
knižnice bolo poskytnutých 192 výpožičiek v oddelení periodík.
V PC študovni je 24 pracovných staníc. Ku každému počítaču je nainštalované čítacie zariadenie čipových kariet. V študovni je aktívny autentifikačný
systém. V roku 2012 navštívilo študovňu 3 154 čitateľov, ktorým sa poskytlo
755 inštruktáží. Čitatelia mohli okrem internetu, 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 doobedňajších hodinách študovňa slúžila na školenia a inštruktáže pre
zamestnancov knižnice a knihovníkov z iných knižníc. Spolu sa v týchto
priestoroch uskutočnilo 12 školení, ktorých sa zúčastnilo 190 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 jedného čítacieho prístroja na mikrofiše. V roku 2012 využilo služby
študovne 1 250 používateľov, ktorí si požičali 2 821 mikrofilmov.
V študovni elektronických dokumentov je čitateľom 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. Práca v študovni umožňuje aj samoobslužné tlačenie
na sieťových zariadeniach. 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-y
a DVD, ktoré knižnica získava ako povinné výtlačky, dary, prípadne výmenou
či kúpou. V roku 2012 pribudlo do fondu 1 202 elektronických dokumentov.
Študovňu navštívilo 13 417 čitateľov, ktorí si požičali z príručného fondu 2 487
dokumentov.
Až do zrušenia starého samoobslužného skeneru posielali konzultanti
čitateľom, ktorí využili možnosť kopírovania na samoobslužnom skeneri, na
nimi uvedenú adresu hypertextový link, aktívny 4 dni.
Študovňu zvukovoobrazových dokumentov v roku 2012 navštívilo 1 913
čitateľov, ktorí si požičali 2 060 audiovizuálnych dokumentov. V roku 2012
pribudlo do fondu 162 audiovizuálnych dokumentov, v študovni je vystavených
4 205 titulov.
Pre čitateľov sa naďalej sprístupňuje Modrá študovňa. K dispozícii je 10
študijných miest a denná tlač. Prezentovalo sa tu niekoľko výstav, ako bola
výstava fotografií Clare Benson, výstava kníh Charlesa Dickensa pri príležitosti
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200. výročia jeho narodenia, výstava fotogtrafií Košice očami diplomatov. Študovňa slúžila aj ako spoločenská miestnosť počas domácich a zahraničných
konferencií, ktoré organizovala knižnica alebo na organizácii ktorých sa
podieľala. Uskutočnil sa tu aj workshop Angličtina pre knihovníkov, otváral sa
tu Týždeň slovenských knižníc pod heslom Stretnutie informačných špecialistov pri knihách a časopisoch.
Od mája do konca septembra slúžila čitateľom knižnice
letná študovňa – Lisztova
záhrada, ktorá je medzi čitateľmi veľmi populárna. V prípade prijateľného počasia
mohli čitatelia využiť 12 miest
pri dvoch stoloch so slnečníkmi. Lisztova záhrada je
prepojená s Modrou študovňou.

Hudobný kabinet (HK) je špecializovaným pracoviskom UKB zameraným
na získavanie, spracovávanie, archivovanie a sprístupňovanie hudobných
dokumentov formou prezenčných výpožičiek. Zároveň poskytuje bibliografickoinformačné a referenčné služby z oblasti hudobnej vedy. K dispozícii priamo
v kabinete je vyše 1 300 knižných publikácií vo voľnom výbere študovne,
výberovo 300 študijných partitúr hudobných diel, hudobné periodiká a 24 212
audio a audiovizuálnych dokumentov (CD, DVD, gramoplatne, MG pásky)
v priľahlých skladoch. K študijnému využitiu týchto dokumentov slúži 20 študijných miest, z toho 10 posluchových boxov. Technické vybavenie umožňuje
súbežné vysielanie do 10 posluchových miest z centrálnej réžie.
Všetky dokumenty sú čitateľom buď voľne prístupné priamo v študovni
alebo na základe žiadaniek sprístupňované pracovníkmi zo skladu zvukových
dokumentov.
Hudobný kabinet v roku 2012 navštívilo 760 návštevníkov, ktorí si prezenčne vypožičali 1 639 dokumentov: zvukové, zvukovoobrazové, partitúry hudobných diel, muzikologickú literatúru a periodiká.
Zamestnanci priebežne poskytovali konzultačné a bibliograficko-informačné služby a to jednak pri osobnej návšteve kabinetu, elektronicky (e-mailom),
telefonicky a klasickým písomným stykom (159 registrovaných bibliografickofaktografických informácií).
Iné činnosti
Zamestnanci hudobného kabinetu organizačne, dramaturgicky a realizačne
v roku 2012 pripravili tieto podujatia:
Koncert Český kontrabas; celoslovenský seminár 60. výročie hudobného
kabinetu UKB, sprievodná výstava: Lesk a bieda hudobného knihovníctva,
sprievodná akcia: Exkurzia do Hudobného múzea v Dolnej Krupej; komorný
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koncert Konzervatória v Bratislave: Hommage a´ Claude Debussy; koncert
Muchovho kvarteta: Pocta Iljovi Zeljenkovi, sprievodná výstava venovaná
skladateľovi.
Ku všetkým podujatiam sa pripravili propagačné
materiály, plagáty, pozvánky a programy.

Spolupráca a podpora iných aktivít v rámci mesta
Informačnú pomoc priebežne poskytujú zamestnanci HK ďalším inštitúciám
pri príprave podujatí alebo v oblasti ich edičnej činnosti: Viva Musica agency,
Hudobný fond, Hudobné centrum, SNM-Hudobné múzeum, Katedra hudobnej
vedy FFUK a ďalšie.
Hudobný kabinet získal ocenenie Čin roka 2012 Univerzitnej knižnici
v Bratislave za organizáciu odborného seminára hudobných knihovníkov 2012.
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Kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí (KRSVT) uchováva,
spracúva a sprístupňuje európske a orientálne rukopisy a staré tlače, ktoré sú
deponované na oddelení. Celkový fond Kabinetu RSVT 8 831 kn. j.
Tlače

Signatúry
/ks

kn. j.

410

440

Európske rukopisy

1 521

1 660

Tlače 16. storočia

2 277

2 427

Islamské rukopisy a tlače

690

741

Elzevírske tlače

127

127

6

7

130

190

1 411

1 779

Inkunábuly

Tibetské tlače
Iné vzácne tlače
Judaiká
Spolu:

7 371

Fond nových bibliofílií

81 kn. j.

Príručná knižnica

1 379 kn. j.

V kabinete je stála služba, ktorá zabezpečuje preberanie objednávok od
čitateľov, vyhľadávanie a prípravu dokumentov (protokol o kontrole stavu
exemplárov poskytnutých čitateľom aj po ich vrátení), dozor v študovni,
konzultačné služby, kuriérny odvoz a dovoz dokumentov, objednaných na
digitalizáciu pre čitateľov alebo pre MMVS, xeroxovanie pre čitateľov a pre
potreby kabinetu, vyhotovenie tlačív a žiadaniek pre študovňu, vyhotovenie
oznamov a propagačných materiálov.
Zamestnanci KRSVT poskytli 360 registrovaných bibliografických a faktografických informácií.
Počet návštevníkov v roku 2012

423

-

z toho domáci

237

-

zahraniční

-

počet exkurzií 15

80
106

Počet poskytnutých
dokumentov

831

-

z toho staré tlače

375

-

rukopisy

252

-

príručná knižnica

204

Iné činnosti
Zamestnanci KRSVT pripravili v roku 2012 tieto
výstavy:
Karl Hugo Frech – Ex libris – výskum exlibrisov
Karla Frecha v UKB, katalóg výstavy,
Človek v parku, človek v záhrade – participácia
na výstave vyhotovením sprievodnej obrazovej
časti z ilustrácií zo starých tlačí,
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Komenský a Holandsko – participácia na výstave exlibrisov z
Holandska, výstava najstarších tlačí J. A. Komenského vo fondoch
UKB,
...srce u rukama... – výstava o knižnici Safveta bega Bašagića
28. 11. 2012, Banja Luka BiH, Národná a univerzitná knižnica v Banja
Luke.
Krátkodobé výstavky
Chatam Sófer a judaiká v UKB
Hudobné dokumenty v kabinete UKB
Slovinská literatúra vo fondoch UKB
Orientálna literatúra so zvláštnym zreteľom na Turcica
Perzská literatúra v UKB
Bašagićova knižnica a turecká literatúra v UKB
Zorganizovalo sa ďalších 9 krátkodobých výstav pre exkurzie návštevníkov
kabinetu (diplomatov, pracovníkov ministerstiev, študentov, pracovníkov knižníc).
Spolok Slovenských knihovníkov ocenil dlhoročnú prácu vedúcej KRSVT
titulom Osobnosť slovenského knihovníctva 2012.

Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO v rámci svojich funkcií
zabezpečovalo spracovávanie, uchovávanie a sprístupňovanie fondov
UNESCO a OSN, vrátanie databáz UNESCO na CD ROM-och, ako aj
konzultačné a reprografické služby v študovni strediska. V roku 2012 sa
v študovni UNESCO uskutočnilo 393 prezenčných výpožičiek pre 189 používateľov.
Depozitná knižnica NATO ponúka informačné zdroje z oblasti medzinárodných vzťahov, obrany a bezpečnosti s dôrazom na Organizáciu severoatlantickej zmluvy. V študovni sa sprístupňujú depozitné výtlačky publikácií
NATO, monografie, periodiká, elektronické a audiovizuálne dokumenty
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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 472 používateľov, ktorí si prezenčne požičali 2 379 dokumentov.
S mimoriadnym záujmom návštevníci využívali špecializované elektronické
dokumenty. V študovni sa poskytovali odborné konzultačné a informačné
služby.
Medziknižničná výpožičná služba a medzinárodná medziknižničná
výpožičná služba
Výpožičky MVS a MMVS
Výpožičky MVS iným knižniciam

3 072

Výpožičky MVS z iných knižníc

897

Výpožičky MMVS iným knižniciam

59

Výpožičky MMVS z iných knižníc

2 250

Výpožičky MVS a MMVS spolu

6 278
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Oddelenie MVS vybavilo 3327 registrovaných používateľov UKB. Pracovníci oddelenia komunikujú s knižnicami a používateľmi najmä elektronickou
poštou. E-mailom, prípadne písomne sa poskytlo 3 924 informácií. Pokračovalo sa v registrácii knižníc v systéme Virtua, v roku 2012 sa zaregistrovalo 82
knižníc a inštitúcií, do konca roka 2012 bolo spolu registrovaných 576 knižníc
a inštitúcií. Prostredníctvom svojich identifikačných údajov si knižnice mohli
vyhľadávať a objednávať dokumenty, ktoré sú v elektronickom katalógu UKB a
knihy sa im aj prostredníctvom tohto systému požičali. Rovnako si mohli
výpožičky v Katalógu UKB knižnice po prihlásení predlžovať. Automatizovaný
knižničný systém knižnice v prípade nedodržania výpožičnej lehoty upomína
a vyrubuje sankčné poplatky. Za rok 2012 sa poslalo 66 prvých a 12 druhých
upomienok. Počas roku 2012 sa doriešila jedna dlžoba z roku 2011.
Aplikácia Advance Rapid Library (ARL) ako databázového softvéru na
príjem a správu žiadaniek medziknižničnej výpožičnej služby, konkrétne
článkov z našich fondov a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby,
je v rutinnej prevádzke.
Oddelenie 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. V oblasti fakturácie a aj informovaní iných knižníc o službe E-kniha
na objednávku (EOD) oddelenie MVS intenzívne spolupracovalo s oddelením
digitalizácie. Vzhľadom k tomu, že UKB je dobrovoľným platcom DPH pre
krajiny Európskej únie, je účtovanie služieb MMVS náročnou prácou. Za
služby MVS a MMVS oddelenie v roku 2012 vyúčtovalo 12 011,45 €
(5 278,40 € – tržby, 6 733,05 € faktúry).
Operatívne sa riešil rad úloh a problémov spojených organizáciou, financovaním a zásadami fungovania medzinárodnej MVS v Slovenskej republike.
Referenčné a poradenské služby
Prvý kontakt s čitateľom zabezpečovala poradenská služba pri centrálnom
informačnom pulte, ktorá poskytuje informácie o knižnici, o jej službách,
katalógoch a o literatúre vo fondoch knižnice a konzultanti v priestoroch
čitateľských katalógov. Konzultanti radili pri vyhľadávaní a objednávaní
dokumentov z elektronických katalógov a klasických lístkových katalógov,
používaní rešeršných taktík v bibliografických a plnotextových databázach, pri
využívaní Metalib-u s SFX technológiou a vzdialeného prístupu. Súčasne
usmerňovali čitateľov aj na využívanie zdrojov, ktoré ponúka Slovenská
knižnica, projekt NIZPEZ, portál Scientia.sk, česká Jednotná informačná brána
a slovenské a zahraničné súborné katalógy. Čitateľom boli k dispozícii aj rôzne
informačné a propagačné materiály.
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.
Referenčné služby zabezpečujú popri konzultantoch v čitateľských katalógoch aj konzultanti vo všeobecnej študovni. V študovni si čitatelia za asistencie
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zamestnancov študovne mohli urobiť rešerš z fondov UKB a iných knižníc,
národných bibliografií, plnotextových a bibliografických databáz, ktoré knižnica
má v svojom fonde a z iných voľne dostupných zdrojov. Zamestnanci taktiež
robili rešerše z citačných indexov. V roku 2012 sa takto vypracovalo, spravidla
v spolupráci s čitateľom, 7 citačných a 4 615 tematických rešerší.
Referenčné a odborné konzultácie poskytovali aj zahraničné knižnice a
ďalšie špecializované pracoviská.
Zamestnanci odboru knižničných služieb poskytli veľké množstvo ústnych
a písomných informácií a bibliografických a lokačných informácií. Účastníkom
odborných podujatí, na ktorých sa podieľa knižnica, je vždy ponúknutá
možnosť prehliadky knižnice s odborným sprievodom. Uskutočnilo sa 8
prehliadok pre zahraničných návštevníkov.
Knižnica ďalej pokračovala v tradícii prednášok o knižnici a jej službách
spojených s exkurziou po knižnici. V roku 2012 sa uskutočnilo 97 exkurzií
väčších, či menších skupín poslucháčov univerzít, stredných škôl, domácich
a zahraničných knihovníkov, informačných a kultúrnych pracovníkov (spolu
1642 účastníkov). Exkurziu po knižnici s podrobným výkladom o pracoviskách
knižnice, ich zameraní a umiestnení, niektorých pracovných postupoch absolvuje každý nový zamestnanec knižnice. Exkurzie po knižnici pre verejnosť
organizuje v spolupráci s konzultantmi aj Spoločnosť priateľov UKB.
Okrem väčších výstav inštalovaných v priestoroch výstavnej miestnosti na
Michalskej ulici sa realizovalo v čitateľských priestoroch niekoľko väčších
alebo menších výstav. Výstavy, najmä z fondov UKB, pripravovali jednak
zahraničné knižnice, spravidla vo svojich priestoroch, ďalej konzultanti
v priestoroch čitateľských katalógov alebo vo vitrínach na 1. poschodí pred
všeobecnou študovňou. Využila sa tiež výstavná vitrína na 2. poschodí a
vitríny na chodbe pri riaditeľstve UKB.
Konzultanti pripravili niekoľko výstaviek na aktuálne témy, ako bolo
200. výročie narodenie Jonáša Záborského, 110. výročie narodenia Ľudovíta
Fullu, 170. výročie narodenia Ľudmily Podjavorinskej, 250. výročie narodenia
Antona Bernoláka a 300. výročie narodenia Hugolína Gavloviča. Hudobný
kabinet niekoľkokrát propagoval svoje služby a fondy v čitateľských priestoroch
na Ventúrskej ulici.
Informačné služby
Okrem ústnych informácií poskytujú zamestnanci knižnice záujemcom aj
telefonické informácie a na otázky odpovedajú písomne, spravidla e-mailom.
Informačné služby sa poskytujú pri informačnom pulte v hale na Ventúrskej
ulici. Oddelenie absenčných výpožičiek poslalo používateľom knižnice
e-mailom takmer 2 000 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, pult prezenčných výpožičiek poskytol čitateľom a používateľom knižnice takmer 700 a pult
viazaných periodík okolo 360 e-mailových informácií. Oddelenie MVS poskytlo
takmer 4 000 informácií. Stále je aktívna služba Pýtajte sa knižnice. Otázky sú
aj referenčného charakteru, väčšina otázok sa týka knižničných služieb.
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Na časti terminálov v čitateľských katalógoch je prístupný internet, ktorý
využívali čitatelia na vstup okrem svojej pošty aj do portálov, súborných
katalógov a katalógov iných knižníc.
Bez väčšieho obmedzenia si môžu čitatelia vyhľadávať informácie na
internete na 36 počítačoch v študovni elektronických dokumentov. Časť počítačov je určená na štúdium elektronických zdrojov na CD ROM-och a na DVD,
plnotextových a bibliografických databáz, predovšetkým národných bibliografií
a elektronických zdrojov licencovaných knižnicou. Čitatelia môžu využívať aj
elektronickú poštu. Vstup na internet 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 v uplynulom roku na všetkých
kopírovacích strojoch vyhotovilo 212 510 ks kópií A4, z toho kópie pre služobné účely, ktoré sa vyhotovujú na karty odborov, resp. oddelení, samoobslužne
bolo vyhotovených 57 362 kópií. Počet kópií má klesajúci trend, v roku 2011 to
bolo 282 096. Tento pokles možno pripísať vysokej cene a potom aj možnosti
bezplatného naskenovania potrebnej dokumentácie a následnej práci s ňou
v elektronickej podobe.
Reprografické služby poskytovalo aj oddelenie multimediálnych dokumentov. Spolu sa vybavilo 565 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.
Čitatelia, ktorí si chceli nasnímať dokumenty vlastnými prístrojmi, predložili
žiadosť. Týmto spôsobom si čitatelia odfotili 1 223 dokumentov, spolu 66 799
strán. Mimoriadne využívané boli pracoviská samoobslužného skenovania.
Služby za skenovanie dokumentov sa objednávajú a hradia cez nový Portál
UKB. Postupne sa dolaďujú pracovné postupy v záujme ich zjednodušenia.

Knižničné fondy a ich doplňovanie
Doplňovanie fondov
Oddelenie doplňovania kníh (ODK) zabezpečovalo aktívnu akvizičnú
činnosť v súlade s dodržiavaním zásad doplňovania knižničných fondov,
zohľadňujúc základnú profiláciu knižnice a finančný rozpočet. Akvizičná
komisia, ktorá sa tomu venovala, sa stretávala pravidelne raz týždenne.
V rozpočtovej položke na doplnenie knižničného fondu – teda kníh,
časopisov, audio, adiovizuálnych dokumentov, databáz bolo pridelených
168 724,- €, za čo sa dokúpili podľa aktuálnych ponúk na knižnom trhu knihy,
periodiká, databázy, hudobné dokumenty domácej a zahraničnej produkcie.
Dopĺňanie českých dokumentov sa realizuje aj v rámci dohodnutej reciprocity budovania Českej knižnice v UKB a Slovenskej knižnice v Národní
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knihovně České republiky. Na nákup slovenských kníh pre NK ČR bolo na
základe rozpočtového opatrenia pridelených 12 000,- €, za ktoré sa podľa
výberu českej strany kúpilo 821 knižných titulov. Pre našu knižnicu bolo
zakúpených, podľa vlastného výberu, 882 českých titulov v celkovej hodnote
300 028,- Kč.
Celkový prírastok kníh je 20 141 knižných jednotiek, čo je o 2,4 % viac ako
v minulom roku. Z celkového prírastku kníh povinný výtlačok tvorí 70%, čo
početne predstavuje dlhodobo najvyššie percento doplnených kníh. Do
knižničného systému sa zaevidovalo cca 7 000 titulov PV (14 200 kn.j.),
muselo sa ale urgovať 754 titulov u 455 vydavateľov. Vydané tituly treba
urgovať opakovane, často u tých istých vydavateľov. Aj keď je neúspešnosť
relatívne nízka, stále sú ešte nevymožiteľné urgencie, pričom dôvody sú
rovnaké ako v predchádzajúcom období, napr. adresát neznámy, titul je
rozobraný, titul nevyšiel, firma zanikla, vydavateľ umrel, strata na pošte a pod.
Kúpou získané knihy tvoria 13,51 % a knižné dary 14,07 % z celkového
ročného prírastku kníh. Kúpa knižných dokumentov sa za posledné roky
pohybuje v priemere 2 700 kníh, z čoho sa rok 2012 s prírastkom 2 722 kníh
nevymyká. Pri výbere titulov z vydavateľstiev sa dbá o vyváženosť doplňovania humanitných a prírodovedných odborov a okrem odborných monografií sa
fond doplňuje aj o hodnotné encyklopédie. Z množstva zaujímavých a hodnotných zahraničných kníh možno poukázať napr. na The European Union,
5 vol.set, The European Union encyclopedia and directory 2012, Social and
Political Movements, 4 vol.set, Encyclopedia of Political Theory, 3 vol.set,
Encyclopedia of War, 5 vol.set, Comprehensive Biomaterials, 6 vol.set,
Comprehensive Biotechnology 6 vol.set, Thematic Cartography 3 vol.set, ako
aj veľmi zaujímavý Katalog der Drucke des 16. Jahrhunderts in der
Östereichischen Nationalbibliothek vol.1 – 7, či Bibliographie des livres
imprimés à Lyon au seizième siècle vol.1 – 12.
UKB pokračovala v spolupráci so zahraničnými výmennými partnermi so
zreteľom na zachovanie reciprocity výmeny pri jednotlivých knižniciach
a inštitúciách. V roku 2012 spolupracovala aktívne s 89 výmennými partnermi
a získala do fondu 266 kníh (činí to 1,32 % z celkového ročného prírastku
kníh) a 154 titulov časopisov.
Pri budovaní fondu elektronických informačných prameňov pokračovala
UKB 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 databáze Springer. Prístup
k databáze Web of Knowledge bol od 1. 1. 2012 v rámci optimalizácie portfólia
elektronických informačných zdrojov projektu NISPEZ zrušený.
Ostatné databázy sa financovali zo zdrojov UKB (okrem databázy EBSCO,
ktorá je národnou liceniou). Obnovili sa licencie na databázy Library Press
Display, C.E.E.O.L., Ulrichweb.com, Portal ISSN a nákup zdrojových dát
slovenských periodík (Monitoring tlače). Licencia na databázu ASPI nebola
obnovená z dôvodu jej slabého využívania.
Na trvalo zakúpené tituly z kolekcie vydavateľstva de Gruyter „DeutscheGeschichte im 20. Jahrhundert Online“ („Nationalsozialismus, Holocaust,
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Widerstand und Exil 1933 –1945“ a „Tagesrapporte der Gestapoleitstelle Wien
1938 – 1945“) a „Český biografický archiv a Slovenský biografický archív
online“ boli na rok 2012 zaplatené servisné poplatky.
UKB naďalej poskytovala čitateľom prístup k predplatenej službe Piano
v študovni elektronických dokumentov. Novinkou od 1. 1. 2012 sa stala najväčšia svetová databáza elektronických kníh World eBook Library, ktorá
obsahuje viac ako 2 milióny elektronických kníh vo viac než 230 svetových
jazykoch.
Na všetky licencované databázy sa poskytoval vzdialený prístup.
Prostredníctvom oddelenia periodík (OP) bolo do knižnice získaných
2 903 titulov periodík, čo predstavuje 4 812 exemplárov. Podľa spôsobu nadobudnutia predstavuje povinný výtlačok (PV) 4 300 kn. j., kúpa 976 kn. j, dar
655 kn. j, výmena 399 kn. j.
Do systému bolo zaevidovaných 39 752 jednotlivých čísiel periodík.
Nedodané čísla a tituly zamestnanci oddelenia periodík pravidelne reklamovali, pričom realizovali 577 reklamácii (1 294 čísiel). Úspešnosť reklamovania
je 75 %. Periodiká získavané kúpou reklamovali 32-krát. Urobená bola revízia
zoznamu nedodaných periodík, kde boli skontrolované písmená od A – Z.
Vystavené boli dve objednávky na väzbu periodík, jedna na časopis
a skontrolovaných bolo 81 faktúr za periodiká. Pokračovala spolupráca so
súborným katalógom periodík a s Národnou agentúrou ISSN ako aj s ďalšími
oddeleniami a úsekmi UKB.
V rámci povinného výtlačku sa získalo do oddelenia multimediálnych
dokumentov 143 audiovizuálnych dokumentov a 1 195 elektronických dokumentov na CD ROM-och. Kúpou sa získal 1 audiovizuálny dokument, formou
daru sa získalo 18 audiovizuálnych dokumentov a 7 elektronických dokumentov.
Akvizičnú činnosť špeciálnych dokumentov pripravujú a realizujú priamo
na pracovisku zamestnanci hudobného kabinetu.
V roku 2012 sa do fondu získalo spolu 429 kn. j., z toho povinným výtlačkom 170 kn. j., kúpou 151 kn. j., darom 108 kn. j.
Všetky dokumenty boli po adjustácii opatrené ochrannými elektronickými
etiketami. Nové tituly sú priebežne propagované na interných výstavkách
a zároveň sa spracovávali odporúčajúce letáčiky vo forme skladačiek.
Dokumentačné a informačné stredisko UNESCO získalo v rámci doplňovania 138 kn. j. kníh, 72 periodík a 699 kn. j. špeciálnych dokumentov.
Doplňovanie a sprístupňovanie fondu patrilo aj v roku 2012 k prioritným
úlohám Depozitnej knižnice NATO. Fond sa doplnil o 157 kn. j., z toho 44
bolo depozitných exemplárov, 78 knižných titulov sa získalo zahraničnou kúpou, domácim a zahraničným darom alebo povinným výtlačkom, 35 exemplárov predstavovali periodiká. Na nákup zahraničnej literatúry sa použili aj
prostriedky z grantovej podpory NATO vo výške 845,91 eur.
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Prehľad o formách získavania knižničných dokumentov
za roky 2012, 2011 a 2010
Knihy
Spôsob nadobudnutia

2012

2011

2010

14 200

13 600

13 400

2 722

2 685

2 547

266

381

200

2 833

2 963

3 345

Bezodplatným prevodom

182

126

291

Náhrady

120

-

-

20 323

19 855

19 783

Povinný výtlačok
Kúpa
Výmena
Dary

Spolu

Periodiká
Spôsob nadobudnutia

2012

2011

2010

Povinný výtlačok

4 300

4 861

5 708

Kúpa

976

975

969

Výmena

399

326

367

Dary

655

338

396

Bezodplatným prevodom

107

145

174

6 437

6 645

7 614

Spolu

Hudobniny
Spôsob nadobudnutia

2012

2011

2010

106

160

113

14

807

58

Výmena

0

0

0

Dary

0

2

43

120

969

214

Povinný výtlačok
Kúpa

Spolu

Zvukové dokumenty
Spôsob nadobudnutia

2012

2011

2010

62

177

129

126

129

292

0

0

0

Dary

108

156

92

Spolu

296

462

513

Povinný výtlačok
Kúpa
Výmena
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Audiovizuálne dokumenty
Spôsob nadobudnutia

2012

2011

2010

145

296

260

12

1

244

0

0

0

Dary

18

58

72

Spolu

175

355

576

2012

2011

2010

1 195

1 068

1 011

Kúpa

0

14

9

Výmena

0

0

0

Dary

7

6

3

1 202

1 088

1 023

Povinný výtlačok
Kúpa
Výmena

Elektronické dokumenty
Spôsob nadobudnutia
Povinný výtlačok

Spolu

Špeciálne dokumenty OSN a UNESCO
Spôsob nadobudnutia
Bezodplatným prevodom

2012

2011

2010

699

1 818

1 689

Spracovanie fondov
Hlavnou úlohou oddelenia mennej katalogizácie (OMK) je menné
spracovávanie monografickej literatúry nadobudnutej do fondov UKB.
V roku 2012 bolo spracovaných 10 283 titulov.
Popri spracovávaní nových záznamov sa venovala pozornosť aj redakcii
údajov v elektronickom katalógu (predovšetkým záznamov z rokov 1980 –
1990): zjednotili sa do štandardnej formy 32 edícií a následne zamestnanci
OMK opravili záznamy a menné autority s väzbou na tieto edície; celkovo bolo
opravených 7 574 záznamov.
V spolupráci s odborom knižnično-informačných systémov bol pripravený
metodický materiál na zaškolenie zamestnancov pre retrospektívnu konverziu
záznamov generálneho menného katalógu do elektronického katalógu.
V oddelení vecnej katalogizácie (OVK) bolo spracovaných 10 178 kníh
(nárast oproti minulému roku o 632 kníh).
Formálna a obsahová kontrola záznamov vecného spracovania prebieha
formou sledovania záhlavia vytypovaných polí, systematická a cielená redakcia však absentuje. Táto kontrola by bola zvlášť žiadaná pri menných
autoritách, pri ktorých je zjednotený a metodicky správny zápis v systéme
Virtua veľmi dôležitý. Redakcia predmetových hesiel prebieha sústavne, vždy
tam, kde to pracovný postup vyžaduje.
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Okrem týchto úloh zamestnanci OVK priebežne vykonávali výber a návrh
na kúpu českých a zahraničných kníh z vydavateľských ponukových zoznamov alebo kníhkupeckých katalógov, vypracúvali ponukové zoznamy na výmenu. Priamy výber bol realizovaný aj z každoročnej predajnej výstavy – Slovart
"Academia, jar 2012” a z Malého centra priamo u dodávateľa, tiež na medzinárodnom knižnom veľtrhu Praha "Svět knihy", na výstave zahraničnej
odbornej literatúry Slovart G.T.G, Slovart „Academia jeseň 2012” a „Bibliotéka
Bratislava“. Využili sa aj špeciálne tematické predajné výstavy napr. ponuka
právnickej literatúry realizovaná v knižnici Právnickej fakulty UK.
Zamestnanci OVK sa podieľali na organizácii štyroch výstav, a to: "Na tri
krále", "Kniha ako dar", "Človek v parku, človek v záhrade” a „Banalita a
noblesa“ – textilné miniatúry.
Medzi ďalšie úlohy oddelenia patrilo sledovanie mediálnych správ o UKB
v periodikách a na internete, článkov o masmédiách v periodickej tlači,
publikačnej a prednáškovej činnosti pracovníkov UKB, ohlasov v tlači na
"Týždeň slovenských knižníc", spracovanie výsledkov uvedeného monitoringu
v podobe interných dokumentov.
Za rok 2012 bolo vypracovaných 795 záznamov z výstrižkov o UKB z tlače
a 367 záznamov z výstrižkov o médiách.
V odbore knižničných služieb sa menne a vecne vo formáte MARC 21
skatalogizovalo 162 audiovizuálnych dokumentov a 1202 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 28 587 záznamov.
V rámci modulu rýchla katalogizácia sa kompletne spracovalo 3 205 záznamov.
Retrospektívnu katalogizáciu zabezpečujú v súčasnosti zamestnanci oddelenia prezenčných služieb prioritne pre dokumenty, ktoré sa objednali
pomocou menného generálneho katalógu. Súčasne sa začali na tomto
pracovisku katalogizovať dokumenty, ktoré sa pôvodne sprístupňovali v už
neexistujúcom kabinete špeciálnych tlačí. Oddelenie knižničných systémov
v spolupráci s oddelením mennej katalogizácie pripravilo na tento typ dokumentov formulár a následne absolvovali zamestnanci retrospektívnej katalogizácie školenie. V roku 2012 sa už spracovalo 627 dokumentov (z celkového
počtu 11 975).
Odbor knižnično-informačných systémov je autorom projektu retrospektívnej katalogizácie dokumentov v UKB – RetroKat; projekt schválilo vedenie
knižnice. Časť zamestnancov, ktorí sa budú na retrospektívnej katalogizácii
podieľať, už absolvovalo prvú etapu školení. Naštartovanie systematickej
retrospektívnej katalogizácie sa stalo prioritnou úlohou knižnice na rok 2013.
Skompletovalo sa a pripravilo na ďalšie spracovanie, resp. vyradenie 166
zahraničných titulov a viac ako 20 nekompletných ročníkov slovenských
a českých bibliografií a referátových časopisov, ktoré sa uchovávali v bývalej
bibliografickej študovni.
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Dokumenty do voľného výberu sa naďalej spracovávali a pripravovali podľa
prijatej metodiky a pracovných postupov. V jednotlivých záznamoch sa
dopĺňali chýbajúce exempláre, druhá signatúra a menila sa čiastková knižnica.
Spolu sa pripravilo do voľného výberu a do všeobecnej študovne viac ako 442
dokumentov a do zahraničných knižníc 276 dokumentov. Poškodené dokumenty sa priebežne dávali opraviť v knihárskej dielni.
V hudobnom kabinete sa spracovalo komplexne (akvizícia, adjustácia,
menné i vecné spracovanie) 1 289 kn. j., v stredisku UNESCO bolo menne
a vecne spracovaných 179 kn. j. kníh a periodík.
V Depozitnej knižnici NATO bolo menne a vecne spracovaných 44
exemplárov depozitu NATO vrátane audiovizuálnych dokumentov, ktoré sa
sprístupňovali v študovni pracoviska.
Knižničný fond a práca s periodikami
V roku 2012 bolo skompletovaných 5 526 kn. j. a sprírastkovaných 6 331
kn. j. V zozname CD a DVD pribudlo 262 nových titulov. V báze UKB je
zaevidovaných 217 bibliografických záznamov o e-periodikách.
Overených bolo 34 ponukových zoznamov a vyžiadaných bolo 276 chýbajúcich kn. j. Časť takto získaných periodík bola sprírastkovaná, jednotlivé čísla
určené na doloženie boli zapísané do dvoch zoznamov (165 čísiel) a odovzdané do oddelenia revízie fondov.
Zo súborného katalógu periodík bolo do bázy UKB prebratých 741 nových
bibliografických záznamov, pričom v bg. záznamoch bolo urobených 778
úprav, 453 nových signatúr bolo udelených a do miestneho zoznamu periodík
založených 453 záznamov o signatúrach. Vytvorených bolo 906 nových
holdingových záznamov, pričom redakcie a úpravy v holdingoch si vyžiadali
vstúpiť do záznamov 9 612-krát.
Pokračuje sa s vkladaním už spracovaných periodík do systému Virtua.
Postupne sa vkladajú najžiadanejšie periodiká. Vložených bolo ďalších 52
titulov, čo predstavuje 2 058 kn. j. Urobilo sa viacero redakcií v lístkových
katalógoch súvisiacich so spätným vkladaním fondov do bázy UKB. Celkovo
bolo nalepených 3 174 čiarových kódov do periodík, ktoré došli z väzby, do
ročeniek a spätne vložených prírastkov (okrem nezvestných a vyradených).
Zamestnanci oddelenia periodík odovzdali do väzby 3 885 kn. j. (1 689
kn. j. externe), z väzby sa do oddelenia periodík vrátilo 2 771 kn. j. Spolu
s neviazanými ročenkami bolo odovzdaných do skladov UKB 4 062 kn. j. Aby
sa zabránilo stratám periodík, bolo vlepených 3 750 ochranných prúžkov do
jednotlivých zväzkov.
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Uchovávanie a ochrana fondov
Prevádzka knižničných skladov
V oddelení knižničných skladov sa priebežne vybavovali žiadanky a
zakladali vrátené dokumenty v skladoch v hlavných budovách UKB; podľa
potreby, spravidla niekoľkokrát týždenne, v odľahčovacích skladoch na Továrenskej a Kopčianskej ulici.
Do fondu sa založilo 24 315 kn. j. nových prírastkov, z toho 702 kn. j
drobných tlačí, rekatalogizovaných v odbore knižničných služieb. Okrem
výpožičiek, vykazovaných odborom knižničných služieb, bolo vybavených
1013 služobných žiadaniek (z toho 937 kladne). Z voľného výberu VV2 sa do
skladu založilo 83 b. m vrátených kníh.
Možnosti riešenia kritickej priestorovej situácie v skladoch vlastnými silami
odboru knižničných fondov sú už prakticky vyčerpané. Hrozí, že o niekoľko
mesiacov sa knihy budú musieť začať ukladať na podlahu.
V skladoch na Ventúrskej a Továrenskej ulici a v nových skladoch bolo
potrebné posunúť ďalších 1 323 b. m fondu, aby sa dali založiť nové prírastky.
Okrem bežných činností sa v oddelení vykonávala priebežná poriadková
kontrola knižničných fondov (36 401 b.m), pri ktorej bolo posunutých 1 890 b.m
fondu.
Preverilo sa 5 270 výpožičných lístkov založených v kartotéke prezenčných
a služobných výpožičiek v knižničných skladoch, z toho 2 904 výpožičiek,
evidovaných v kartotéke kabinetu starých tlačí (KST). Z kartotéky KST sa
vyčlenilo 1 348 lístkov, evidovaných aj v elektronickom katalógu ako výpožička
alebo s lokáciou KST.
Priebežne sa zaznačovali zmeny statusov nových prírastkov monografií a
periodík prijatých do skladov zo spracovateľskej linky (23 415 kn. j.), zrekatalogizovaných periodík (2 971 zv.) a vrátených dokumentov zo zrušenej Ruskej
knižnice.
Na opravu a preväzbu bolo odovzdaných 1 997 poškodených kn. j., na
odborné ošetrenie do odboru ochrany dokumentov 216 zväzkov. Pravidelne sa
vykonával dozor pri upratovaní knižničných skladov.
V skladoch kabinetu rukopisov, starých a vzácnych tlačí sa denne
vykonáva kontrola a v prípade potreby regulácia klímy, priebežne sa vykonáva
hygienická údržba kníh, údržba čističky vzduchu, prístroja na odsávanie
vlhkosti a chladenie.
V sklade sa vyhľadávalo a založilo 2 740 kníh, vysalo sa 3 979 kníh a
vykonala sa dezinfekcia 163 b. m políc.
V rámci zlepšenia informačného systému v sklade kabinetu sa odstránili
nevhodne prilepené, čiastočne alebo celkom odlepené štítky na rukopisoch
a nahradili sa novými, jednotnými štítkami v počte 788.
Skompletizovaná bola kartotéka judaík – vyhotovilo sa 624 ks kariet.
Priebežne sa vedú miestne zoznamy aj príručná kartotéka fondov,
umiestnených v kabinete.
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Spolupráca prebiehala aj s oddelením revízie a skladov pri fyzickom
overovaní vybraných položiek kontrolovaných skladových skupín, umiestnených ako čiastkové fondy v kabinete RSVT.
Doplnili sa kartóny na ochranu väzieb s kovovými ozdobami v skupine
rukopisov a tlačí 16. storočia.
V rámci ochrany pred biologickými škodcami sa cielene kontrolovali vybrané skupiny dokumentov v sklade (výskyt plesní). Podozrivé exempláre sa
posunuli na dezinfekciu.
Na reštaurovanie bolo pripravených 54 dokumentov a po zreštaurovaní
prevzatých 52 dokumentov.
Oddelenie preventívnej ochrany pravidelne sledovalo, v spolupráci s
príslušnými útvarmi vyhodnocovalo a v rámci možností regulovalo vnútorné
klimatické podmienky v knižničných skladoch. Pretrvávajú tam však značné
sezónne výkyvy teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu, na chrbtoch väzieb odd.
Sch B na prízemí Klarisea sa začala objavovať pleseň.
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 1 687 kn. j. Dokončený bol zoznam zabalených novín (946 kn. j.) a odovzdaný odboru knižničných služieb a odboru
súborných katalógov. Zo zvyšku pomiešaných drobných tlačí, dovezených zo
skladu vo Vysokej pri Morave, boli vytriedené prírastkované kn. j., ktoré sú
pripravené na rekatalogizáciu.
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 následne dohľad nad ich
odstraňovaním.
V nových skladoch bola vykonaná prestavba regálov a očista políc na
uloženie fondu 33 D a 33 G (400 b.m). V sklade na Továrenskej ulici sa
prístavbou regálov získalo 100 b.m. V odľahčovacom sklade na Kopčianskej
ulici bolo pristavených cca 500 b.m regálov na núdzové uloženie časti
konzervačného fondu SK z preplneného skladu na Továrenskej ulici.
V rámci ochrany fondov bola v hudobnom kabinete uskutočnená
pravidelná kontrola a údržba fondu kníh, zvukových dokumentov a hudobnín.
Oddelenie revízie fondov pri priebežnej revízii knižničných fondov podľa
miestneho zoznamu zaznamenalo vo fondoch 24D, 30 A, 30 G, 30 M, S G,
S M, SL.M a S A, S AA, BO A, BO B a v Štúrovej knižnici zrevidovaných
celkom 111 006 kn. j., z toho pri revízii na mieste chýbalo 3 905 kn. j. Pri
superrevízii chýbajúcich kn. j. vo fondoch 30.B, 30 D, 22 D, S D, S E, S F
a S G bolo z 12 555 preverovaných kn. j. nájdených 609 kn. j., nezvestných
z toho ostáva 11 946 kn. j.
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Vykonala sa 2. a 3. superrevízia kn. j. chýbajúcich vo výpožičnom procese
za roky 2006 – 2007. Pri 2. superrevízii sa z dohľadávaných 1 370 kn. j.,
chýbajúcich po prvej superrevízii, našlo na mieste 32 kn. j., pri 3. superrevízii
sa z ostávajúcich 1 338 kn. j. našlo ešte 15 kn. j., teraz je z nich nezvestných
ešte 1 323 kn. j.
Vykonala sa revízia neúplných sprievodiek za rok 2011, všetkých 71 overovaných kn. j. sa našlo v skladoch.
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 131 zakladačoch vymenených
a doložených 31 963 listov aktualizácií. Do neúplných ročníkov periodík sa
doložilo 156 čísiel dodaných z OP.
V sklade bolo overených a z miestneho zoznamu odpísaných 93 kn. j. čitateľských strát (s náhradami 82, bez náhrad 11) a 1 kn. j. ako revízna strata.
Na nové spracovanie v útvare rýchlej katalogizácie bolo ako revízne
náhrady odovzdaných 224 kn. j. odpísaných v minulosti ako čitateľské alebo
revízne straty a nájdených pri terajšej revízii.
Pri digitalizácii miestneho zoznamu bolo od konca 3. štvrťroka zoskenovaných 825 zásuviek s cca 1,4 mil. lístkov a 35 kníh zväzkového miestneho
zoznamu.
Počas letnej prevádzky sa uskutočnila pravidelná revízia fondu príručných
knižníc – VV1, InfoUSA, Rakúskej knižnice, Ruskej knižnice, knižnice
Britského centra a Mamateyovej zbierky a všeobecnej študovne (spolu 39 730
knižničných jednotiek) zamestnancami odboru knižničných služieb.
Opravovali sa chybné lokácie a statusy. Súčasne sa celý fond očistil a regály
sa dôkladne umyli. Podobne sa vyčistili čitateľské lístkové katalógy.
Zamestnanci z pultu viazané periodiká pravidelne dopĺňali voľný výber 2 –
knihy určené na absenčné požičiavanie. Tento výber sa v priebehu roka
doplnil o 3 937 zväzkov kníh. Priebežne sa tu robila poriadková kontrola a
počas letnej prevádzky sa uskutočnila revízia fondu, do skladu sa vyradilo
3 737 zväzkov monografií.
Fond Centra ruských štúdií sa po príslušnom spracovaní presunul do knižničných skladov.
Staršie ročníky zahraničných denníkov (8 titulov), ktoré sa neuchovávajú a
duplikáty (6 titulov) domácich denníkov sa vyradili.
Väzba a preväzba
V oddelení knižnej väzby sa preväzujú všetky novšie poškodené
dokumenty, viažu sa periodické tlače do knižnej podoby, spracúvajú sa tu
tlačené materiály do knižnej podoby a vyhotovujú sa všetky druhy
kartonážnych výrobkov podľa požiadaviek oddelení knižnice.
Zamestnanci oddelenia poskytujú nadštandardné služby hlavne pri oprave
poškodených publikácií, ktoré požaduje klient a pre poškodenie ich nie je
možné požičať. Sú to najčastejšie chýbajúce listy, nefunkčné šitie, väzba
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a pod. Tieto exempláre urýchlene spracujú a opravia tak, aby boli poskytnuté
na požičanie.
Vázba a preväzba v roku 2012
väzba brožovaná

405 ks

väzba pevná

4 540 ks

väzba doskovaná

223 ks

Spolu:

5 168 ks

Vyhotovených bolo 84 ks kartonážnych výrobkov.
Všetky typy dokumentov – knihy, audiokazety, videokazety, CD-ROM-y,
DVD a v obmedzenej miere aj periodiká, ktoré opustia sklad a dostanú sa do
verejne prístupných priestorov, sa zabezpečia ochranným prvkom. Nalepenie
ochranného prvku je taktiež súčasťou pracovného postupu spracovania
dokumentu určeného na absenčné požičanie alebo do voľného výberu. V roku
2012 sa zabezpečilo ochranným prvkom takmer 50 tisíc dokumentov.
Konzervovanie a reštaurovanie
Zamestnanci oddelenia reštaurovania dokumentov reštaurujú a konzervovujú vzácne tlače. Spracúvajú i knihy, ktoré sú poškodené plesňami a inými
mikroorganizmami, ďalej aj tlače z bežných skladov, ktoré patria k vzácnym.
Spolupracujú s oddelením digitalizácie, pripravujú materiály na skenovanie,
ošetrujú ich, čistia, podľa potreby vyrovnávajú listy a následne po digitalizácii
reštaurujú knižný blok i väzbu.
Tento rok sa nainštalovalo a dalo do úplnej prevádzky nové reštaurátorské
zariadenie (dolievaci a čistiaci stroj). Práca na tomto stroji znamená posun
vpred z hľadiska kvality a rýchlosti vykonávaných prác, a taktiež v spracovaní
veľkých formátov (napr. máp, atlasov a pod.).
Aj v tomto polroku pokračovala spolupráca s partnerskými organizáciami
na prácach, ktoré vyplynuli z projektu KNIHA.SK. Testovala sa pevnosť
rôznych druhov papiera, ktorý bol odkyslený viacerými druhmi činidiel
a podrobený umelému starnutiu v laboratórnych podmienkach.

Digitalizácia
Odbor digitalizácie zabezpečuje komplexné digitalizačné služby a zastrešuje domáce a zahraničné digitalizačné projekty, koordinuje domácu
a medzinárodnú spoluprácu v oblasti digitalizácie a výmeny digitalizovaných
knižničných dokumentov. Pripravuje a realizuje koncepcie rozvoja digitalizácie
a zabezpečuje riešenie úloh v súvislosti so sprístupnením a archiváciou
digitalizovaného kultúrneho dedičstva. Poskytuje poradenské, konzultačné a
informačné služby v danej oblasti.
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Oddelenie digitalizačných služieb zabezpečuje operatívne knižničnoinformačné digitalizačné služby pre odborné útvary a čitateľov knižnice a
verejnosť v celoštátnom a medzinárodnom rozsahu. Podieľa sa na ochrannej
digitalizácii ohrozených a poškodených knižničných fondov. Zabezpečuje online doručovanie digitalizovaných elektronických dokumentov prostredníctvom
špecializovaných technológií, archivuje údaje, manažuje realizáciu digitalizačných objednávok a monitoruje priebeh a kvalitu digitalizačných procesov a
činnosť zariadení. Pripravuje koncepčné materiály pre vývoj a spolupracuje na
národných a medzinárodných projektoch v oblasti digitalizácie a rozvoja
digitalizačných služieb, pripravuje analýzy a rozbory do koncepčných materiálov oddelenia, školí zamestnancov odboru digitalizácie.
Laboratórium digitalizácie je vývojovým a experimentálnym pracoviskom
na digitalizáciu, ochranné kopírovanie, indexáciu, konverziu, archiváciu
a sprístupňovanie digitalizovaných dokumentov z fondov literárneho kultúrneho dedičstva prostredníctvom najnovších poznatkov a špecializovaných
informačných technológií. Svoju činnosť vykonáva s celoštátnou a medzinárodnou pôsobnosťou. Podieľa sa na projektoch národnej retrospektívnej
bibliografie a výskumu knižnej kultúry. Riadi a usmerňuje špecializované
knižničné činnosti na ochranu historických knižných fondov, vytvára špecializované výstupy, generuje a spracúva špecializované metaúdaje a bibliografické záznamy a zabezpečuje spracovanie digitalizovaných dokumentov
osobitnými postupmi s pomocou špecializovaných nástrojov. Monitoruje rozvoj
digitalizačných softvérov a technológií. Je koordinačným pracoviskom
medzinárodnej knižnično-informačnej spolupráce v oblasti digitalizácie a
medzinárodných výskumných programov. Zapája sa do celosvetových,
európskych a domácich kooperačných projektov v oblasti digitalizácie.
Uplynulý rok sa pokračovalo v medzinárodných projektoch a v ochrannej
digitalizácii dokumentov z fondov UKB, v skenovaní pre používateľov, v sprístupňovaní, archivácii, editácii a tvorbe metadát k digitalizovaným
dokumentom.
Za rok 2012 pracovníci odboru digitalizácie vyhotovili 551 064 skenov.
Z toho pre zabezpečenie služieb MVS 9786 strán, v rámci služieb pre
používateľov UKB 16 990 strán, v rámci služby EoD 8 182 strán, v rámci
ochrannej digitalizácie a služobných žiadaniek 285 691strán. V rámci služieb
bolo vyhotovených 201 kníh. Všetky výkony odboru sú v priloženej tabuľke.
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Realizované projekty
E-kniha na objednávku (EOD) – Projekt eCulture
Projekt E-kniha na objednávku (EOD) sa realizuje v rámci medzinárodného
projektu 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, bez
geografických a administratívnych bariér. Cieľom projektu je rozšírenie
súčasnej služby, ktorú v rámci EÚ poskytuje viac ako 37 knižníc, o pridanú
hodnotu s umiestnením do virtuálneho prostredia podporujúceho kultúrny
dialóg. Univerzitná knižnica v Bratislave v rámci rozšírenia dostupnosti
elektronických kníh a podpory kultúry dočasne znížila ceny za vyhotovenie
e-kníh na fixný poplatok 9,90 € za knihu; akcia sa stretla s veľkým úspechom a
počas jej trvania bolo vyhotovených približne 30 e-kníh. Informácie
o zdigitalizovaných a sprístupnených knihách väčšiny projektových partnerov
sú voľne prístupné prostredníctvom informovania širokej verejnosti na
sociálnej sieti Twitter (https://twitter.com/EOD_eBooks).
OpenAIRE/ OpenAIREplus
Open Access Infrastructure for Research in Europe
(OpenAIRE/OpenAIREplus) je projekt financovaný zo 7. rámcového
programu Európskej komisie FP7) a je zameraný na implementáciu princípov
komunikácie vedeckých nformácií 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). OpenAIREplus – previazanie recenzovanej literatúry s pridruženými
údajmi – začiatkom decembra 2011 sa v PISE otvoril európsky projekt
OpenAIREplus (2. generácia infraštruktúry na otvorený prístup pre výskum
v Európe). Projekt rozširuje zámer na uľahčenie otvoreného prístupu k celej
vedeckej produkcii európskeho výskumného priestoru formou krížového prepájania vedeckých publikácií, pridružených údajov a dotačných schém. Tento
rozsiahly projekt združuje 41 partnerov naprieč Európou, vrátane troch interdisciplinárnych výskumných komunít.
Digitálna knižnica MediaInfo
V roku 2012 Univerzitná knižnica v Bratislava sprevádzkovala systém
digitálnej knižnice MediaINFO, prostredníctvom ktorého je v súčasnosti
plnotextovo sprístupnených viac ako 135 000 strán slovenských periodík a
knižných dokumentov. Softvér MediaINFO patrí v Európe medzi najinovatívnejšie systémy digitálnych knižníc, ktoré používa Britská národná knižnica a
Nórska národná knižnica. Prostredníctvom systému MediaINFO UKB plánuje
sprístupňovať digitalizovaný obsah Univerzitnej knižnice prostredníctvom
prenosných zariadení a mobilných telefónov. Univerzitná knižnica takto opäť
potvrdila, že patrí medzi najprogresívnejšie knižnice v oblasti digitalizácie,
archivácie a sprístupnenia digitalizovaných dát.
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Ďalšie aktivity odboru
Odbor digitalizácie sa zapojil aj do týchto projektov:
• Centrálny dátový archív – odborná podpora projektu,
• Projekt monitoringu tlače – aktualizácia údajov na jednomesačnej báze,
• Projekt VRAPER – zber vyradených periodík, automatická digitalizácia,
OCR a sprístupnenie,
• Projekt COGNITA – špecializované parametrizovanie engine OCR s cieľom dosiahnutia čo najlepších výsledkov rozpoznaných textov.

Súborné katalógy
Odbor súborných katalógov (OSK) priebežne plnil úlohy vyplývajúce
z funkcie UKB ako správcu celoštátneho súborného katalógu periodík (SKP) s
dôrazom na:
• tvorbu bázy súborného katalógu periodík, koordináciu kooperatívnej katalogizácie v SKP,
• pravidelnú redakciu bibliografických údajov v súbornom katalógu periodík
podľa medzinárodných pravidiel a štandardov,
• konzultačnú a poradenskú činnosť pre knižnice participujúce na tvorbe
súborného katalógu periodík,
• aktualizáciu komplementárnej bázy dát Adresár knižníc SR v systéme ARL,
• sprístupňovanie bázy SKP a poskytovanie bibliograficko-lokačných informácií o periodikách pre používateľov.
Pri plnení viacerých týchto úloh zamestnanci spolupracovali s odborom
knižnično-informačných systémov a Národnou agentúrou ISSN.
Súborný katalóg periodík
Zabezpečil sa zber údajov o periodikách nachádzajúcich sa v knižničných
fondoch 530 inštitúcií SR, ktorým sa poskytli všetky podklady v klasickej
i elektronickej podobe potrebné na hlásenie a aktualizáciu údajov. Rozbehli sa
práce na spracovaní periodických dokumentov z fondov štátnych archívov SR.
Súpis periodík v troch veľkých archívoch (Trnava, Levoča a Košice) vykonali
osobne pracovníci OSK. Získané a spracované boli údaje o mnohých historických i novodobých periodikách celkom z 10 archívov. Všetky údaje získané
z ďalších knižnično-informačných pracovísk SR boli spracované do bázy
súborného katalógu. Rok 2012 bol aj začiatkom časovo i odborne náročnej
rekatalogizácie záznamov z katalógu „periodických sérií“ (monografických
edícií) vo fonde UKB. Ku koncu roka 2012 bolo v SKP spracovaných celkom
1 955 edícií, z toho 1 716 edícií z fondu UKB.
V priebehu roka báza SKP vzrástla o temer 3-tisíc nových bibliografických
záznamov. Pri rozsiahlej redakcii viac ako 30-tisíc záznamov sa kládol dôraz
na súlad s medzinárodnými štandardmi, sledovali sa zmeny názvov a podnázvov periodík, ukončenie ich vychádzania, platnosť webových liniek, zmeny
vydavateľov, periodicity a i. Bibliografické záznamy vytvorené kooperujúcimi
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knižnicami boli dopĺňané údajmi z bázy ISSN a ZDB (kľúčové názvy, systémové čísla nemeckého katalógu ZDB a i.) Holdingové záznamy vzrástli o vyše
4-tisíc a aktualizovaných bolo takmer 68-tisíc holdingov. Holdingové údaje
obsahovali informácie celkom o fondoch 530 inštitúcií SR. Pri tvorbe a aktualizácii údajov sa využívali licencované databázy periodík i zahraničné online
databázy a súborné katalógy rôznych krajín.
V oblasti kooperatívnej katalogizácie sa pokračovalo v rozbehnutej
spolupráci a pripravilo sa zapojenie ďalších akademických knižníc do aktívnej
práce v SKP. V spolupráci s Akademickou knižnicou UK bol pripravený
odborný seminár o práci v súbornom katalógu periodík pre 20 kolegov z
fakultných knižníc Univerzity Komenského v Bratislave. Účastníci boli zároveň
informovaní aj o možnosti samostatnej aktualizácie údajov v adresári knižníc.
Ďalší pracovný seminár sa konal v máji v Ružomberku s kolegami z Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku. Stretnutie bolo venované
praktickým otázkam a problémom práce v SKP. Počet inštitúcií samostatne
pracujúcich v SKP do konca roka vzrástol na 20 inštitúcií.
Spolupracujúcim knižniciam sa poskytovali metodické rady a inštrukcie
telefonicky, e-mailom a osobne. Účastníkom kooperatívnej katalogizácie sa
pravidelne mesačne posielala štatistika ich výkonov pri tvorbe súborného
katalógu.
Základné údaje SKP

1. štvrťrok

2 štvrťrok

3. štvrťrok

4. štvrťrok

Spolu:

64 850

65 700

66 833

67 506

67 506

282

850

1133

673

2 938

24

25

81

54

184

5 000

11 384

7 180

6 303

29 867

153 369

157 754

160 271

162 326

162 326

1 419

4 385

1 811

2 055

9 670

22 876

20 740

10 880

13 292

67 788

Klasifikácia a reklasifikácia – MDT

350

250

120

850

1 570

Predmetová indexácia

650

850

1 150

850

3 500

Počet spolupracujúcich inštitúcií

80

129

50

271

530

- v kooperatívnej katalogizácii

15

20

14

20

20

Počet bibliografických záznamov
- ročný prírastok bibliogr. záznamov
- z toho vyhotovené mimo UKB
- redakcia bibliografických
záznamov
Počet holdingových záznamov
- ročný prírastok hold. záznamov
- redakcia holdingových záznamov

Celkový objem databázy SKP v roku 2012: 67 506 bibliografických
a 162 326 holdingových záznamov.
Informačná činnosť odboru
Údaje v online súbornom katalógu periodík využilo celkom 46 810 používateľov (najvyšší počet od začiatku fungovania SKP v systéme Virtua), zaznamenaných bolo 52 609 vstupov (druhý najvyšší počet od roku 2008), pri ktorých si
používatelia prezreli údaje o periodikách na 285 349 stránkach, čo predstavuje
maximum od začiatku fungovania SKP v systéme Virtua.
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Využívanie SKP tradične kulminovalo v mesiacoch marec, október –
december, čo korešponduje s obdobím skúšok na vysokých školách a prípravy
rôznych vysokoškolských prác.

Štatistika využívania SKP v systéme Virtua za obdobie rokov 2008 – 2012
Rok

Počet
návštevníkov

Počet
návštev

Zobrazené
stránky

2008

17 603

58 652

207 734

2009

31 260

45 022

265 533

2010

29 177

38 240

256 317

2011

25 817

32 407

236 053

2012

46 810

52 609

285 349

Spolu

150 667

220 793

1 419 173

Okrem toho pracovníci OSK poskytli ďalších 1 310 bibliografických a
lokačných informácií o časopisoch a knihách z našich súborných katalógov
ako aj z katalógov knižníc SR a ČR a ďalších informačných zdrojov dostupných na internete. Vypracované boli 2 počítačové rešerše (nemecké noviny
vychádzajúce roku 1970, slovenské historické periodiká z oblasti sklárstva).
Informácie sa poskytovali e-mailom, telefonicky a osobne. O činnosti odboru
súborných katalógov a možnostiach využívania súborného katalógu periodík a
adresára knižníc boli informovaní účastníci knihovníckeho kurzu z CVTI SR
Bratislava a zamestnanci UKB zaradení do adaptačného procesu.
Báza Adresár knižníc SR
Pre bázu Adresára boli získané aktuálne údaje o knižnično-informačných
pracoviskách v 465 inštitúciách SR. Údaje boli spracované do bázy Adresára,
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pričom sa aktualizovali najmä názvy inštitúcií, personálne a kontaktné údaje.
Do bázy bolo zapísaných 10 nových inštitúcií, 7 inštitúcií hlásilo zrušenie
knižnice. Ku koncu roka 2012 Adresár obsahoval záznamy 786 inštitúcií;
Adresár pracoval v automatizovanom systéme ARL. Priebežne sa aktualizoval
aj adresár na webovej stránke súborného katalógu periodík a súbor lokácií
kooperujúcich inštitúcií v Profileri systému Virtua, ktorý je prepojený s pracovným klientom Virtua.
Súborné katalógy zahraničných kníh
Celkový objem klasických súborných katalógov zahraničných kníh dosiahol
cca 3,016 601 mil. záznamov a na ich tvorbe spolupracovalo 5 slovenských
knižníc. Tieto katalógy sa využívali v informačnej činnosti, najmä pri zisťovaní
starších publikácií z 20. i 19. storočia.

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 a elektronickým pokračujúcim prameňom (zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel
v znení neskorších predpisov), spracováva záznamy slovenských časopisov
pre celosvetový register ISSN, spravuje národnú databázu ISSN, zabezpečuje komunikáciu s vydavateľmi periodických publikácií a elektronických časopisov publikovaných na Slovensku. Agentúra sa zúčastňuje na aktivitách v
rámci medzinárodného systému ISSN, spolupracuje s ústredím v Paríži
a s ďalšími národnými centrami ISSN.
Prideľovanie ISSN, generovanie čiarového kódu EAN/ISSN
V roku 2012 sa pridelilo celkovo 458 čísel ISSN, z toho 370 tlačeným
periodickým publikáciám, 88 elektronickým pokračujúcim prameňom (83 online, 5 na CD-ROM-och). Na zvýšení počtu pridelených ISSN má podiel väčší
počet pridelení pre tlač s regionálnou pôsobnosťou. Realizuje sa v spolupráci
s Ministerstvom kultúry SR a osvedčil sa najmä z dôvodu zabezpečenia
úplnosti v dodávaní povinného výtlačku týchto publikácií. Počas roku sa zistilo
93 prípadov nedodávania povinných výtlačkov periodík, z toho 43 bolo kladne
vybavených do konca roku 2012.
V druhej polovici roka 2012 sa prejavila prísnejšia stratégia v prideľovaní
ISSN pre elektronické časopisy, ktorú začala uplatňovať Národná agentúra
v zmysle záverov poslednej konferencie ISSN konanej začiatkom októbra
v Portugalsku. Celkovo sa zamietlo 35 žiadostí o pridelenie ISSN z toho 28 pre
elektronické pramene a 7 pre tlačené publikácie. Medzi najčastejšie dôvody
zamietnutia patrili: neuvádzanie potrebných údajov, nefunkčná stránka,
neúplná stránka, súkromný charakter stránky a pod.
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V letných mesiacoch sa uskutočnila rozsiahlejšia kontrola uvádzania čísla
ISSN, vydavateľom sa postupne zasielali listy so žiadosťou o jeho správne
uvádzanie.
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. Vydavatelia mali možnosť využívať aj samoobslužné genero-vanie čiarového kódu prístupné cez stránku agentúry. V roku 2012 poskytla
agentúra vydavateľom 64 kódov EAN/ISSN.
Spracovanie záznamov ISSN, ich aktualizácia a sprístupňovanie
databázy ISSN
Agentúra spracúvala záznamy slovenských pokračujúcich prameňov
priamo (on-line) do medzinárodnej databázy ISSN. Záznamy sa zapisovali do
databázy ISSN hneď po pridelení čísla a to buď ako záznamy časopisov pred
vydaním ako „pracovné záznamy“ alebo po ich vydaní ako „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 jednak vytváraním nových záznamov
a tiež preberaním a dopĺňaním záznamov zo súborného katalógu periodík.
Záznamy v databáze sa priebežne aktualizovali na základe informácií od
vydavateľov, na základe údajov z iných oddelení UKB a z ďalších slovenských
knižníc, ako aj z vlastných zistení. Zmeny sa týkali najmä zmien názvov vydavateľstiev, ich adries, periodicity, ukončenia vydávania. Pozornosť sa venovala
tiež aktuálnosti URL adries u elektronických časopisov, adresy sa skontrolovali
a neplatné sa aktualizovali alebo sa titul uzavrel ako nevychádzajúci.
Počas leta sa uskutočnilo porovnanie MDT v databáze ISSN a v súbornom
katalógu periodík, ktoré sa realizovalo zatiaľ na záznamoch vychádzajúcich
titulov v snahe zjednotenia zápisov MDT.
Koncom roka sa uskutočnila kontrola pracovných záznamov v databáze
ISSN, t. j. časopisov, ktorým sa pridelilo číslo ISSN pred ich vydaním. 11 záznamov časopisov sa v spolupráci s Medzinárodným centrom ISSN presunulo
do kategórie „suppress” – záznamy titulov, ktoré nikdy nevyšli.
Agentúra zabezpečovala od začiatku roka 2012 sprístupňovanie národnej
databázy ISSN cez webovú stránku v systéme (INVENIO). Aktualizácia sa
vykonávala pravidelne začiatkom mesiaca.
Konzultačná činnosť a sprístupňovanie databázy ISSN
Poskytnuté konzultácie (osobné, telefonické a zaslané e-mailom, celkový
počet 974), 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 a pod.
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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 a pod. V rámci UKB spolupracovala NA ISSN
s viacerými oddeleniami UKB, najmä s odborom súborných katalógov periodík,
s oddelením periodík a čitárňou časopisov UKB, s odborom digitalizácie UKB a
inými najmä v oblastiach:
- výmena informácií o zmenách vydavateľských údajov v záznamoch
periodických publikácií (agentúra, OSK a oddelenie periodík),
- informovanie o nových prírastkoch a tvorba kľúčových názvov (OSK,
agentúra),
- získavanie nedodaných titulov povinných výtlačkov (agentúra a oddelenie
periodík),
- prideľovanie ISSN digitalizovaným titulom (agentúra a odbor digitalizácie
UKB).
Agentúra aktívne spolupracovala s medzinárodným ústredím – MC ISSN
v Paríži.
Počas roka prebiehala intenzívna komunikácia zástupcov agentúry,
medzinárodného centra a národných centier prostredníctvom e-mailov, v rámci
ktorej sa riešili jednak záležitosti bežnej agendy, jednak záležitosti pracovnej
skupiny zaoberajúcej sa problémami spracovania záznamov ISSN. Do medzinárodného centra sa zaslalo tiež niekoľko dotazníkov a pripomienok (dotazník
o strategickom pláne ISSN, január 2012; pripomienky k novej verzii Manuálu
ISSN, máj 2012; dotazník o vedeckých časopisoch a súborných katalógoch
ABES, august 2012).
Počas konania generálneho zhromaždenia ISSN v Paríži zabezpečilo
medzinárodné centrum on-line prístup na zasadanie, na ktorom sa zúčastnili
tiež zástupcovia národnej agentúry ISSN. V rámci spolupráce národných
agentúr sa v Prahe konalo stretnutie zástupkyne slovenskej agentúry s pracovníkmi ČNS ISSN, kde sa prerokovali niektoré odborné problémy z teórie
a praxe prideľovania ISSN a obe centrá spolupracovali pri príprave stanovísk
k postupom prideľovania ISSN pre digitalizované časopisy.
Pri príležitosti konania každoročnej konferencie riaditeľov národných
centier ISSN (Portugalsko, Lisabon október 2012) sa vypracovala v anglickom
jazyku správa o činnosti agentúry za posledný rok (júl 2011 – jún 2012).
V priebehu roka 2012 prebiehala tiež intenzívna spolupráca so Stálym
výborom IFLA pre seriály a iné pokračujúce pramene. Vedúca národnej
agentúry, ktorá je členkou stálej komisie IFLA od roku 2011, sa podieľala na
organizačnej príprave verejného zasadania stáleho výboru konaného počas
78. kongresu IFLA v Helsinkách. Aktívne sa zúčastnila tiež na práci stáleho
výboru počas kongresu a na ďalších podujatiach zameraných na seriály.
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Prehľad výkonov Národnej agentúry ISSN za rok 2012
Celkový počet pridelených ISSN

458

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

370
88
83
5

Počet zamietnutých žiadostí o pridelenie
z toho elektronické publikácie
tlačené publikácie
Počet konzultácií
z toho telefonické
e-mail
osobné

35
28
7
999
561
374
64

Počet poskytnutých kódov EAN/ISSN

64

Rešerše
(počet záznamov)

6
1 630

Počet požiadaviek na zmenu v zázname od iných centier

4

Počet medzinárodných požiadaviek na doplnenie záznamov

0

Počet nových záznamov v databáze ISSN (registrované + pracovné)
Počet opravených a aktualizovaných záznamov

556
1 536

Stav národného registra ISSN SR k 31. 12. 2012
Celkový počet registrovaných záznamov prameňov
na pokračovanie v slovenskej databáze ISSN

4 947

Počet vychádzajúcich publikácií

2 729

Počet nevychádzajúcich publikácií

2 218

Referát elektronické informačné pramene (EIP)
Poslaním referátu elektronické informačné pramene je komplexný
manažment sprístupňovania voľných a licencovaných elektronických informačných prameňov a informačných databáz zodpovedajúcich profilu a poslaniu
UKB v snahe zabezpečiť čo najefektívnejšie uspokojovanie informačných
potrieb používateľov. Cieľom je poskytovanie kvalitnej ponuky elektronických
informačných prameňov a databáz, systematický rozvoj a optimalizácia ich
sprístupňovania a zabezpečenie kvality poskytovaných elektronických informačných služieb.
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Akvizícia
V roku 2012 obnovila UKB licencie na databázy v podobnom rozsahu ako
v predchádzajúcom roku okrem dvoch výnimiek. Licencia na databázu ASPI
nebola obnovená z dôvodu jej slabého využívania, prístup k databáze Web of
Knowledge bol pre UKB od 1. 1. 2012 zrušený v rámci optimalizácie portfólia
elektronických informačných zdrojov projektu NISPEZ (Národný informačný
systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku).
Novinkou v ponuke sa stala najväčšia svetová databáza elektronických
kníh World eBook Library od spoločnosti World eBook Library Association,
ktorú UKB sprístupňuje od 1. 1. 2012. Databáza obsahuje viac ako 2 milióny
elektronických kníh vo viac než 230 svetových jazykoch. Knihy sú rozdelené
do vyše 200 tematických kolekcií a sú dostupné v PDF formáte, resp. audio
knihy vo formáte MP3. Používatelia ich môžu neobmedzene sťahovať do
počítačov, laptopov, PDA zariadení, Kindle DX, Kindle 3 iPad/iPod, e-čítačiek
a smartfónov.
Po opakovaných rokovaniach s poskytovateľom sa UKB rozhodla pokračovať v nákupe databázy Monitoring tlače od spoločnosti Soliditet (predtým
Creditinfo Slovakia) za výhodnejších podmienok (uzatvorila sa nová zmluva).
UKB naďalej poskytovala prístup k predplatenej službe Piano, ktorá ponúka
50 rôznych služieb, predovšetkým prémiový obsah najvýznamnejších slovenských webov (napr. exkluzívne a tematické články, platenú sekciu Komentáre
v denníkoch Pravda, Sme, Hospodárske noviny atď.). Služba je pre čitateľov
prístupná v študovni elektronických dokumentov.
Podrobný prehľad sprístupňovaných aj licencovaných databáz je publikovaný v časti Knižničné fondy a ich doplňovanie.
Štatistické údaje o využívaní jednotlivých databáz sa priebežne sledovali,
štatistiky vstupov sú znázornené v grafe 1 až 3.
Sprístupňovanie elektronických prameňov
Na všetky zakúpené a licencované databázy sa poskytoval vzdialený
prístup. Používateľ UKB sa po zadaní používateľského mena a hesla mohol
dostať do uvedených elektronických informačných prameňov aj z priestorov
mimo UKB.
V súvislosti so zmenami IP adresy pre vzdialený prístup bolo potrebné
obnoviť nastavenia prístupov k licencovaným prameňom.
Pri vyhľadávaní dokumentov mohli čitatelia využívať 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 administráciu konzorciálneho konta EZB –
Slovensko, v ktorom je v súčasnosti zapojených 10 slovenských knižníc.
V rámci správy EZB sa uskutočnili potrebné zmeny v nastaveniach jednotlivých kolekcií titulov.
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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 zabezpečenie účasti na školeniach, seminároch, dotazníkovom prieskume používateľov, na výročnej konferencii NISPEZ-u, objednanie a
distribúciu propagačných materiálov k projektu, nahlasovanie aktuálnych IP
adries a pod.
V spolupráci so spoločnosťou MULTIDATA Praha, spol. s r.o. sa v máji
2012 uskutočnil seminár s názvom ANL+ aneb článková bibliografie nové
generace, ktorý objasnil podstatu novej podoby článkovej bibliografie s využitím nástrojov novej generácie a výsledkov digitalizácie periodík.
Ďalší odborný seminár sa uskutočnil v júni 2012 v spolupráci so spoločnosťou Albertina icome Bratislava, s.r.o. pod názvom Prečo práve e-knihy?
Seminár sa venoval aktuálnym technológiám v oblasti získavania a sprístupňovania elektronických kníh. Praktické ukážky boli zamerané na propagáciu
databázy World eBook Library.
Začiatkom septembra 2012 sa konala prezentácia spoločnosti Slovart
G.T.G., s.r.o. pod názvom Elektronické knihy a slovenské knižnice. Zástupca
spoločnosti v nej predstavil nové trendy v oblasti publikovania a sprístupňovania elektronických kníh ako aj aktuálnu ponuku vybraných zahraničných
vydavateľov.
V spolupráci so spoločnosťou EBSCO Publishing sa v septembri uskutočnil
aj informačný seminár s názvom „Jednoduchá akvizícia eBooks prostredníctvom EBSCOhost Collection Managera“. Seminár bol zameraný na prácu
s elektronickými knihami na platforme EBSCOhost. V rámci neho bol
predstavený vyhľadávací nástroj (multivyhľadávač) EBSCO Discovery Service
a katalóg EBSCOhost Collection Manager, ktorý slúži zároveň ako nástroj pre
vyhľadávanie a akvizíciu vybraných titulov.
Propagácia elektronických prameňov a konzultácie
V rámci propagácie elektronických prameňov sa pripravil nový prehľadnejší
vzhľad webovej stránky E-pramene (predtým E.knižnica). Stránka sa priebežne aktualizovala a dopĺňala novými informáciami, kontrolovala sa funkčnosť jednotlivých prístupov a URL adries. Informačný leták Elektronická knižnica – Elektronické informačné pramene sa aktualizoval o nové údaje a zmeny
v ponuke databáz. Referát EIP pripravil niekoľko školení pre zamestnancov
UKB o elektronických databázach sprístupňovaných v UKB. Uskutočnilo sa
viacero stretnutí a konzultácií o získavaní a sprístupňovaní elektronických
kníh, pripravil sa informačný plagát k databáze elektronických kníh World
eBook Library. Na webovej stránke UKB boli umiestnené grafické bannery –
upútavky na databázy Library Press Display, C.E.E.O.L. a World eBook
Library, databázy sa spropagovali aj na stránke UKB na Facebooku. V mesiacoch október – november zabezpečil referát EIP šesťtýždňový skúšobný
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prístup ku kolekcii elektronických kníh na platforme EBSCOhost (eBook
Academic Subscription Collection). Prístup bol aktívne propagovaný, počas
tohto obdobia sa stiahlo 772 elektronických kníh. Referát poskytoval počas
roku telefonické, mailové i osobné konzultácie (celkový počet 80).
Graf 1: Vstup do plných textov licencovaných e-časopisov
Vstup do plných textov - online databázy (2012)
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Graf 2: EBSCO – porovnanie počtu vyhľadávaní a stiahnutých plných textov

EBSCO - počet vyhľadávaní vs. stiahnuté plné texty (2012)
18000

16577

16000

14411

14000
12000
10000

EBSCO - Searches

8000
5794

EBSCO - TOTAL ft

6823

6702

6037

6000

4424

3071

3496

4000

3663
1316

2000
314

344

344

271

256

231

618

57

966

972

283

104

54

be

r

r
ce
m
de

no

ve

m

be

er

r

tó
b
ok

be

st

jú
l

gu

pt
em

se

au

jú
n

áj
m

rí l
ap

ec
ar
m

ru
ár
fe
b

ja
nu

ár

0

274

Graf 3: World eBook Library – porovnanie počtu vyhľadávaní a stiahnutých kníh
UKB vstupy za mesiac a priemery za deň (2012)
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Graf 4: Prístupy do EZB (mesačné, denné)
World e Book Library - počet vyhľadávaní vs. stiahnuté knihy (2012)
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Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO
Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO v UKB v súlade so svojimi
hlavnými úlohami aj v roku 2012:
- priebežne poskytovalo 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,
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- v rámci dobrého prístupu ku knižničným zbierkam raz mesačne uverejňovalo na svojej webovej stránke zoznam nových dokumentov z produkcie
UNESCO a OSN.
V rámci svojich funkcií zabezpečovalo spracovávanie, uchovávanie a
sprístupňovanie fondov UNESCO a OSN, vrátanie databáz UNESCO na
CD-ROM-och, ako aj konzultačné a reprografické služby v študovni strediska.
Vedúca strediska bola aj v roku 2012 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.
Okrem týchto základných úloh Informačné a dokumentačné stredisko
UNESCO sústredilo svoju činnosť aj na napĺňanie svojho ďalšieho cieľa – na
vytváranie a realizáciu projektov, podujatí a aktivít zameraných na podporu a
propagáciu medzinárodných dní, rokov a dekád vyhlásených UNESCO a
OSN.
Medzinárodné dni, vyhlásené OSN a UNESCO
27. 1. 2012 Holokaust
Podujatie pripravené v spolupráci s Dokumentačným strediskom holokaustu
pri príležitosti Medzinárodného dňa spomienky na obete holokaustu
Prednášal: Mgr. Ján Hlavinka, Dokumentačné stredisko holokaustu, Historický
ústav SAV
6. 3. 2012 Ajal – turkménska žena
Prednáška o živote žien v krajinách Strednej Ázie pri príležitosti Medzinárodného dňa žien vyhláseného OSN.
Prednášala: PhDr. Zuzana Jezerská, riaditeľka Slovenského centra pre komunikáciu a rozvoj, u. o. Bratislava
15. 10. 2012 Viac šťastia, zdravia, hojnosti a radosti v živote
Prednáška o etikoterapii pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia.
Hľadanie duchovných príčin chorôb. Etikoterapia pomáha vytvárať vnútornú
slobodu človeka. Kto má vnútornú slobodu, dáva slobodu všetkým. Kto ju
nemá, ostatným ju berie.
Prednášal: Mgr. Vladimír Červenák
15. 11. 2012 Múdrosť nepozná hranice
Podujatie pripravené pri príležitosti Svetového dňa filozofie.
Prednáška o úlohe filozofie v dejinách ľudstva a veľkých osobnostiach východnej aj západnej múdrosti od starovekého Egypta, cez Indiu, Čínu, Grécko
a Rím až po súčasnosť.
Prednášala: Mgr. Kamila Poláková-Hermannová, kultúrna asociácia Nová
Akropolis
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Rok 2012 – 20. výročie založenia programu UNESCO Pamäť sveta
19. 4. 2012 Zrkadlenie Orientu – Knižnica Safveta bega Bašagića vo fondoch Univerzitnej knižnice
Prednáška poskytla návštevníkom jedinečnú možnosť oboznámiť sa s klenotmi orientálnej knižnej kultúry nevyčísliteľnej ceny a univerzálnej hodnoty, ktoré
UNESCO zaradilo do zoznamu najvýznamnejších svetových dokumentov –
Pamäť sveta a ktoré už boli vystavované v mnohých metropolách Európy a
Ázie. Odzneli pútavé príbehy kníh, ale aj zberateľa a zakladateľa vzácnej
zbierky – Safveta bega Bašagića.
Prednášala: PhDr. Klára Mészárosová, kabinet rukopisov, starých a vzácnych
tlačí UKB
Rok 2012 – 40. výročie podpísania Dohovoru UNESCO o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva – cyklus prednášok o vybraných
lokalitách zo Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva
UNESCO
11. 1. 2012 Cuzco a Machu Picchu
Prednáška venovaná pamiatkam hlavného mesta Inkov Cuzca a komplexu
Machu Picchu, ako aj dejinám, mýtom, duchovnému aj každodennému životu
tejto výnimočnej civilizácie, ktorej poznatky a zručnosti nás dodnes udivujú
svojou veľkoleposťou.
22. 2. 2012 Posvätné mesto Jeruzalem
Prednáška venovaná pamiatkam a histórii Jeruzalema, mýtom spojeným so
založením mesta a základom troch významných náboženských systémov –
judaizmu, kresťanstva a islamu.
14. 3. 2012 Praha – historické centrum
Prednáška venovaná pamiatkam a histórii Prahy, legendám spojeným s najvýznamnejšími stavbami a veľkým osobnostiam, ktoré v tomto meste pôsobili.
25. 4. 2012 Egypt – pyramídy a chrámy
Prednáška venovaná kultúre starovekého Egypta a jeho významným posvätným stavbám.
23. 5. 2012 Antické pamiatky Ríma
Prednáška venovaná starovekej rímskej kultúre, dejinám a mytológii a významným pamiatkam mesta Rím.
13. 6. 2012 Mexiko – pamiatky Mayov a Aztékov
Prednáška venovaná mexickým kultúram, ich hodnotám a spôsobu života ako
aj najvýznamnejším dochovaným stavbám.
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Pridružené školy UNESCO
Jednou z dôležitých celoštátnych úloh IDS 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 tým usporiadalo stredisko v dňoch 3. – 4. 12. 2012 Konferenciu
pridružených škôl UNESCO v SR.
Konferencia sa ako obvykle stala platformou, na ktorej jednak školy
prezentovali aktivity svojich škôl v priebehu celého roka, či už formou powerpointovej prezentácie, krátkeho filmu, alebo iných výstupov prác študentov a
jednak sa oboznámili s novými informáciami týkajúcimi sa aktivít UNESCO vo
svete aj na Slovensku.
Účastníci konferencie ocenili význam tohto podujatia pre svoju ďalšiu
prácu.
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 ASP a prišli či už normálnou alebo elektronickou
poštou.
Ďalšie podujatia
9. 5. 2012 Ako sme vrátili uzgenskej ryži zašlú slávu
Záverečné podujatie úspešného slovenského rozvojového projektu
realizovaného v Kirgizsku. Rozprávanie o projekte bolo obohatené aj
ochutnávkou plovu – miestnej špeciality zo zachránenej ryže Ak Uruk.
Účinkovali: PhDr. Zuzana Jezerská, Slovenské centrum pre komunikáciu
a rozvoj, n.o., Bratislava
Peter Ivanič, Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o., Bratislava
Pavol Hauptvogel, Centrum výskumu rastlinnej výroby, Piešťany
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15. 6. 2012 Eustory – vyhodnotenie súťaže
Záverečné vyhodnotenie siedmeho ročníka súťaže Eustory na Slovensku.
Eustory je súťaž z moderných dejín určená študentom stredných škôl, ktorých
zaujíma nielen história samotná, ale aj dopad historických udalostí na dnešné
dianie. IDS UNESCO v UKB sa už niekoľko rokov podieľa na tomto projekte.
Cyklus prednášok S Pavlom Dvořákom po stopách dávnej minulosti
Bratislavy
26. 9. 2012 I. Bratislava – od treťohorných veľrýb po mestské privilégium
Obsahom prvej prednášky bol vznik jedinečného geografického priestoru, v
ktorom Bratislava zohrala úlohu širšieho centra už v staršej dobe železnej.
Zaoberala sa dejinami Bratislavy od najstarších čias (od čias treťohorných
morí) až do vydania mestského privilégia Ondrejom III. v roku 1291.
31. 10. 2012 II. Nešťastná hviezda kráľa Holca
Pokračovanie príbehov z dávnej minulosti Bratislavy, o tom, ako sa Bratislava
mala stať hlavným mestom cisárstva a o nešťastných okolnostiach, ktoré to
prekazili.
21. 11. 2012 III. Bratislava – Čas tureckých vojen
Jadrom prednášky boli udalosti spojené s bratislavskými korunováciami až po
tureckú porážku pod Viedňou a návštevu ruského cára Petra Veľkého
v Bratislave.
Z hľadiska napĺňania svojho poslania, ako aj priblíženia sa verejnosti,
záujmu o štúdium dokumentov OSN a UNESCO, návštevnosti kultúrnovzdelávacích podujatí, sa považuje IDS UNESCO rok 2012 za mimoriadne
úspešný.

Depozitná knižnica NATO
Depozitná knižnica NATO (DK NATO) je špecializované knižnično-informačné pracovisko UKB, ktoré sa zameriava na oblasť medzinárodných
vzťahov, obrany a bezpečnosti s dôrazom na Organizáciu severoatlantickej
zmluvy. Návštevníkom ponúka monografie, periodiká, elektronické a audiovizuálne dokumenty z profilovej oblasti, vrátane depozitných výtlačkov NATO.
V študovni sa sprístupňujú aj knižné tituly Ministerstva obrany SR a Vojenského historického ústavu. Je súčasťou medzinárodnej knižničnej siete NATO,
aktívne spolupracuje so zahraničnými partnermi a pre účely odbornej vedeckej
činnosti poskytuje medziknižničnú výpožičnú službu. Sprístupňuje špecializované elektronické pramene. Informačné a vzdelávacie podujatia DK NATO
v roku 2012 pokračovali v mapovaní aktuálnych otázok medzinárodnej bezpečnosti, ako aj významných medzníkov vojenských dejín Slovenska. Šiesty
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ročník konferencie „Slovenské bezpečnostné fórum“ opätovne vytvoril platformu pre odbornú diskusiu slovenskej bezpečnostnej komunity
Medzinárodná integrácia a grantová podpora
V uplynulom roku sa prehĺbila spolupráca v rámci medzinárodnej knižničnej
siete NATO, najmä s Multimediálnou knižnicou NATO a ďalšími odbornými
pracoviskami sekcie verejnej diplomacie NATO v Bruseli. 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. Návštevníci študovne mohli využívať
prístup k špecializovaným elektronickým informačným zdrojom, pre potreby
odbornej vedeckej činnosti sa poskytovala medziknižničná výmenná služba.
V rámci grantovej podpory sekcie verejnej diplomacie NATO získala DK
NATO grant vo výške 3 600,- € za účelom usporiadania šiesteho ročníka
konferencie „Slovenské bezpečnostné fórum“. Časť prostriedkov vo výške
845,91€ bola použitá na nákup odbornej literatúry a rozšírila fond DK NATO.
Výstava noviniek z fondu DK NATO je trvalou súčasťou uvedenej konferencie.
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, Akadémiou obrany NATO v Ríme a Organizáciou pre
bezpečnosť a spoluprácu vo Viedni. Pravidelné získavanie publikácií týchto
odborných pracovísk obohacuje fond DK NATO o tituly, ktoré sa venujú
aktuálnym otázkam v profilovej oblasti.
Významné návštevy
10. decembra 2012 navštívila UKB Kolinda Grabar-Kitarović, asistentka
generálneho tajomníka NATO a riaditeľka sekcie verejnej diplomacie v Bruseli.
Počas svojej návštevy sa zaujímala o pôsobenie DK NATO, najmä o spektrum
poskytovaných služieb a štruktúru používateľov. Ocenila aktívnu spoluprácu s
Multimediálnou knižnicou NATO, sprístupňovanie publikácií NATO v SR,
spoluprácu s vysokými školami a vyjadrila podporu pre budúce aktivity
pracoviska.
Spolupráca s knižnicami SR
V roku 2012 rozšírila DK NATO sieť partnerských knižníc o Univerzitnú
knižnicu Univerzity Mateja Bela (UK UMB) v Banskej Bystrici. Vzhľadom na
záujem študentov a zameranie štúdia na Fakulte politických vied
a medzinárodných vzťahov UK UMB prejavila záujem o spoluprácu s DK
NATO pri vytvorení knižničného kútika „Info Centrum NATO“. UKB privítala
iniciatívu a zapojila sa do prípravy informačného centra, jeho slávnostné
otvorenie sa uskutočnilo 23. októbra 2012. Na základe dohody obidvoch
knižníc budú mať študenti a pedagógovia UMB prístup k najnovším
publikáciám z produkcie NATO, pre potreby vedeckej práce budú môcť využiť
medziknižničnú výpožičnú službu. V rámci slávnostného otvorenia centra
vedúca DK NATO prítomným pedagógom a študentom predstavila pracoviská
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a služby UKB, ako aj Multimediálnu knižnicu NATO a jej elektronické informačné zdroje. Pri príležitosti slávnostného otvorenia Info Centra NATO poskytla
DK NATO partnerskej knižnici 275 exemplárov publikácií o NATO.
Informačné a vzdelávacie podujatia
Popri budovaní fondu a poskytovaní knižnično-informačných služieb DK
NATO každoročne pripravuje informačné a vzdelávacie podujatia so zámerom
podporovať šírenie informácií, verejnú diskusiu a odborný výskum v profilovej
oblasti. V roku 2012 pracovisko v spolupráci s externými partnermi realizovalo
jednu odbornú konferenciu, tri prednášky, dve výstavy a jednu prehliadku
audiovizuálnych dokumentov.
Z najvýznamnejších podujatí vyberáme:
Slovenské bezpečnostné fórum 2012
Šiesty ročník konferencie Slovenské bezpečnostné fórum sa uskutočnil
8. októbra 2012 za účasti 144 zástupcov slovenskej bezpečnostnej komunity
z radov štátnej správy, akademickej obce, súkromnej sféry a mimovládneho
sektora. Podujatie tradične organizuje Univerzitná knižnica v Bratislave / Depozitná knižnica NATO v spolupráci s Euroatlantickým centrom a Ministerstvom
zahraničných vecí SR.

Aktuálne kľúčové otázky zahraničnej a bezpečnostnej politiky SR vo svojich
otváracích príhovoroch načrtli štátni tajomníci rezortov zahraničných vecí
a obrany Peter Burian a Miloš Koterec.
Hlavné témy diskusie podujatia – prehodnocovanie výdavkov verejných
financií v dôsledku nepriaznivej hospodárskej situácie a zabezpečenie stability
v Afganistane po roku 2014 – sa odvíjali od hlavných rozhodnutí prijatých na
summite NATO v Chicagu v máji 2012.
V diskusii prvého panela „Paradox: finančná kríza ako impulz pre budovanie spôsobilostí?“ experti zdôraznili potrebu systémového prístupu vlády
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k vytvoreniu dlhodobého, stabilného finančného rámca pre rezort obrany a pre
OS SR, ako aj zdieľanie vojenských spôsobilostí s inými krajinami Aliancie.
Druhý panel „Ako ďalej Afganistan? Kľúčové kroky pre stabilitu po 2014“ sa
venoval misii ISAF, procesu odovzdania zodpovednosti za bezpečnosť
v krajine Afganským národným bezpečnostným silám (ANSF) a pozícii SR,
ktorá deklarovala ochotu podieľať sa na obnove krajiny aj po roku 2014.
Inovatívny formát podvečerného Diskusného fóra mladých bol venovaný
úvahám o sociálnych sieťach ako spoločenských mobilizátoroch budúcnosti.
Zúčastnili sa ho študenti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomickej univerzity v Bratislave a Stredoeurópskej univerzity v Skalici.
Súčasťou SBF 2012 bola výstava fotografií pod názvom „Desať rokov
pôsobenia slovenských policajtov v misiách medzinárodného krízového
manažmentu“, ktorá sa realizovala v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR.
Výstava nových kníh z fondu Depozitnej knižnice NATO ponúkla
účastníkom konferencie výber zaujímavých titulov, reflektujúcich aktuálny
vývoj v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky.

Štefan Pelikán – Tvary a farby života
Od 23. apríla do 14. mája 2012 bola na barokovom nádvorí UKB inštalovaná výstava akademického sochára a maliara Štefana Pelikána „Tvary
a farby života“ s podtitulom Na večnú slávu hrdinom odboja. Výstavu pripravila
Depozitná knižnica NATO v spolupráci s Ministerstvom obrany SR a Klubom
priateľov Francúzska a Slovenska zo Žiliny.
Ťažiskovou témou výstavy bol protifašistický odboj na Slovensku, najmä
pôsobenie francúzskych partizánov na Slovensku po vyhlásení SNP.
Návštevníci mali možnosť obdivovať sochárske práce a portréty významných
osobností odboja; súčasťou
výstavy bol aj prierez tvorby
autora v oblasti krajinomaľby.
Podujatie sa uskutočnilo pri
príležitosti 67. výročia ukončenia druhej svetovej vojny.
Na slávnostnej vernisáži
bola Štefanovi Pelikánovi
udelená Cena Európskej únie
umenia za mimoriadny prínos
k rozvoju
sochárskeho
a výtvarného umenia.
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Pevní vo vernosti – História 71. „drotárskeho“ pešieho pluku
8. novembra 2012 sa uskutočnila slávnostná vernisáž výstavy „Pevní vo
vernosti – História 71. „drotárskeho“ pešieho pluku“ spojená s prednáškou
Petra Chorváta, PhD. o vzniku a pôsobení pešieho pluku rakúsko-uhorskej
armády, v ktorom väčšinu tvorili slovenskí vojaci. Výstava sa uskutočnila
vďaka spolupráci s Nadáciou svätého archanjela Michala, Trenčianskym
múzeom a Vojenským historickým ústavom Bratislava.
Účastníci vernisáže ocenili aktívny prístup Univerzitnej knižnice v Bratislave
k prezentácii významných medzníkov a osobností vojenských dejín Slovenska.

Multifunkčné kultúrne centrum
Činnosť Multifunkčného kultúrneho centra (MFKC) profitovala v roku
2012 z cieľavedome budovanej dramaturgickej štruktúry, ktorá bola v uplynulých rokoch premyslene dopĺňaná o originálne programové projekty, koncipované špeciálne pre potreby UKB, s využívaním jej špecifických potrieb a
priestorových daností. Programová ponuka tak dnes predstavuje žánrovo i
tematicky mnohorozmerný komplex príťažlivých programových celkov,
dynamicky reflektujúcich život spoločnosti v celej jeho rozmanitosti.
Aktuálne otázky postavenia a ďalšieho rozvoja knihovníckej činnosti boli
predmetom desiatok prednášok, seminárov, konferencií, kolokvií a exkurzií,
v mnohých prípadoch s významným medzinárodným zastúpením. Tradičnou
súčasťou časti z nich bola opäť aj prezentácia nových technológií, metód
a postupov. Programovú ponuku v jednotlivých mesiacoch dotvárali aj podujatia z oblasti politológie, histórie, zdravotníctva, techniky, športu či umenia.
Za mimoriadne úspešné možno považovať vlaňajšie pokračovania
umelecko-publicistických projektov Salón u Liszta a Záhrada. Predovšetkým
populárny a stále bohato navštevovaný Salón u Liszta, na ktorom sa už
predstavilo vyše dvesto významných osobností prakticky zo všetkých oblastí
politického, hospodárskeho i kultúrno-spoločenského života spoločnosti, je
pestrosťou tém, príťažlivosťou hostí a neformálnou atmosférou unikátnym
príkladom dobre pripraveného a flexibilne realizovaného projektu. Dynamické
a výbušné bývajú neraz diskusie mladých tvorcov programového projektu
Záhrada s ich prestížnymi hosťami. Jednotlivé časti sú pravidelne vysielané
v Rádiu Devín a okrem invenčnej polemiky ponúkajú aj zaujímavých
predstaviteľov alternatívnych hudobných žánrov. Záhrada sa už dávnejšie
etablovala ako platforma pre mladú a mladšiu strednú generáciu. V rámci
projektu postupného prieniku časti podujatí MFKC UKB aj do iných oblastí
Slovenska sa februárová Záhrada s úspechom uskutočnila v Topoľčanoch.
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Ďalšie štyri časti priniesol aj programový projekt Nomen omen, mapujúci
výročia pozoruhodných udalostí a ľudí, ktorí nezmazateľným spôsobom vstúpili
do životov (zväčša nielen) svojich súčasníkov. Jednotlivé večery boli venované
zamysleniu sa nad tvorbou slovenských poetiek Eleny Čepčekovej a Lýdie
Vadkerti-Gavorníkovej, čerstvého sedemdesiatnika Paula McCartneyho
a kontroverzného slovenského politika Jozefa Tisa.
Súčasťou letnej programovej
štruktúry bol aj druhý ročník
projektu Gregorian meditations,
ktorý sa pravidelne strieda
s cyklom À cappella dreams. Po
vydarenej premiére pred dvoma
rokmi potvrdil správnosť rozhodnutia obohatiť ponuku programov UKB o podujatie, ktorému
dominuje silný duchovný rozmer. Plná sála počas troch
večerov aplaudovala majstrovstvu českých, rakúskych a slovenských umelcov, ktorí dokážu uchvátiť publikum
bez použitia čo len jediného hudobného nástroja. Mimoriadne hodnotným
zážitkom bol predovšetkým úvodný koncert svetovo uznávaného telesa Schola
Gregoriana Pragensis.
Kombináciu troch letných (po sebe nasledujúcich, žánrovo úplne odlišných)
víkendov považujú mnohí domáci i zahraniční znalci kultúry za ojedinelý
dramaturgický projekt, vďaka ktorému má Univerzitná knižnica v Bratislave
v ostatných rokoch špecifické postavenie v kontexte letnej programovej
ponuky v hlavnom meste Slovenska. Pravidelnou súčasťou tohto projektu bolo
už štvrtýkrát aj Letné Literárne Láskanie, nevšedné uvádzanie literatúry v
atraktívnych historických priestoroch. Režiséri Peter Vilhan, Blaho Uhlár
a Vladimír Sadílek pripravili tri pozoruhodné prezentácie vlastných autorských
pohľadov na diela Françoisa Villona, Charlesa Bukowskeho a Alexandra
Sergejeviča Puškina.
Už po šiesty raz obohatili letnú Bratislavu aj tri večery medzinárodného
hudobného projektu Šanson.cz –
Šansón.sk. Tri rôznorodé autorské i interpretačné prístupy
k tomuto sugestívnemu hudobnému
žánru,
vyžadujúcemu
vnímavého poslucháča, ponúkli
Věra Wajsarová, Andrea Zimányiová a Jana Vébrová, pričom
najmä záverečný koncert predstavil
jednu
z
moderných,
poslucháčsky náročných podôb
súčasného šansónu.
Druhý ročník majú za sebou aj štyri nedeľné predvianočné stretnutia,
tentokrát uvedené pod názvom Vianočné pastorále. Atmosféra, ktorú
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jednoducho nemožno „zabezpečiť“ v inej časti roka a ktorá už neodmysliteľne
patrí výlučne k obdobiu, kedy je akosi bližšie od človeka k človeku, spolu s
nasadením a profesionalitou účinkujúcich poskytli zaplnenému barokovému
nádvoriu opäť strhujúce ľudské i umelecké zážitky. Koncerty Andrey
Bartošovej, Slovenského ľudového umeleckého kolektívu, Jany Orlickej,
speváckeho zboru Tempus a komorného orchestra Synfonietta Bratislava sa
stretli s mimoriadne priaznivou
odozvou publika a boli jedinečnou
bodkou za celou sezónou 2012.
Domáci, ale čoraz častejšie
aj zahraniční návštevníci podujatí
Univerzitnej knižnice v Bratislave
popri
dramaturgickej
oceňujú
pestrosti, vynaliezavosti a nevšednom prelínaní žánrov predovšetkým do detailov premyslené
zakomponovanie jednotlivých projektov do príťažlivého historického rámca priestorov, ich marketingovú
priebojnosť a vizuálno-akustický design.

Bibliografická a výskumná činnosť
V kabinete retrospektívnej bibliografie (KRB) v súlade s ustanoveniami
smernice a plánu SNRB sa pokračuje v realizácii bibliografického spracovania
tzv. nepravých periodík. Úvodnú fázu spracovania predstavuje heuristický
prieskum výskytu a lokácií dokumentov vo fondoch a zbierkach domácich
a zahraničných inštitúcií. Bibliografické spracovanie prebieha v dvoch líniách:
na úrovni deskripcie seriálu a na úrovni analytickej. Nevyhnutnou súčasťou
procesu spracovania je práca s dokumentom „de visu“, pričom je potrebné
disponovať znalosťou niekoľkých cudzích jazykov – latinčina, nemčina,
maďarčina v ich historickej podobe. Po zápise záznamov do elektronickej
podoby a ich následnej korektúre sú tieto pravidelne sprístupňované v databázach na stránkach knižnice. Pracovisko sa aktívne podieľa na napĺňaní
projektu Výskum dejín knižnej kultúry.
Projekty
Bibliografia almanachov, ročeniek a zborníkov na Slovensku za roky
1701 – 1918 sleduje špecifický typ nepravých periodík. Ich spracúvanie
spočíva na úrovni súpisovej /seriály/ a analyticko-rozpisovej /články/. Úloha je
v databázovom spracovaní a tvorí rozsiahly poznatkový fond. Ústredným
výstupom je online databáza, ktorá sa pravidelne dopĺňa a aktualizuje. So
spracúvaním dokumentov sa zároveň vykonáva aj prieskum vo fondoch
domácich a zahraničných knižníc. Počas roka 2012 sa v kabinete retrospektívnej bibliografie vykonal bibliografický popis 132 /roč./ nepravých
periodík. Analyticky sa rozpísalo 1 088 článkov /záznamov/. Poskytlo sa 33
bibliografických a faktografických informácií. Celkom sa odpracovalo 1 150
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hodín na redakčných prácach. Z formulárov do PC bolo zapísaných celkom
110 seriálov a 1 277 článkov.
Bibliografia článkov zo slovenských a inorečových správ škôl za
školské roky 1918/19 – 1952/53. Databáza sa priebežne dopĺňa a aktualizuje,
nie je uzavretá. Používateľovi ponúka možnosti prezerania a vyhľadávania
podľa stanovených kritérií. Články zo školských správ tvoria biografické
medailóny, drobné literárne útvary, štúdie a správy, autormi ktorých boli
pedagógovia, ale aj študenti. Za 3 mesiace roka 2012 bolo zapísaných do PC
59 nových záznamov, vykonala sa korektúra 104 záznamov, overovali sa
autority, vytvárali heslá a MDT, dopĺňala sa kartotéka autorov článkov vo VSŠ
a zálohovali sa záznamy. Pracovníčka, ktorá pracuje na úlohe, odišla od apríla
na MD. Momentálne je úloha z uvedeného dôvodu pozastavená.
Katalóg slovacikálnych tlačí UKB do roku 1918. Po ukončení série 8ich zväzkov sa začali práce na zv. 9 – Doplnky, v ktorom by sa mali nachádzať
chýbajúce záznamy z predchádzajúcich dielov a nové záznamy, ktoré sa
objavili počas výskumu. Excerpcia sekundárnych prameňov sa spolu s popisom chýbajúcich záznamov vykonáva priebežne. Za rok 2012 bolo získaných 720 záznamov s lokačnou značkou KSU, 135 nových záznamov, 445
s doplnenou signatúrou UK, 447 odkazov a 42 hesiel.
Zamestnanci KRB vlastnou výskumnou, publikačnou, prednáškovou
a výstavnou činnosťou samostatne ako i v spolupráci s domácimi a zahraničnými inštitúciami napĺňajú projekt Výskum dejín knižnej kultúry. Studia
Bibliographica Posoniensia je odborný lektorovaný zborník recenzovaný
v domácich a zahraničných odborných periodikách. Štúdie pracovníkov sa
venujú primárnemu výskumu, mapujú aspekty vývoja dejín kníhtlačiarstva,
knižníc, knižnej distribúcie a propagácie. Výsledky činnosti a práce kabinetu sú
prezentované na odborných domácich a zahraničných konferenciách.
KRB úzko spolupracuje s Katedrou knižničnej a informačnej vedy
Univerzity Komenského a Filozofickou fakultou Trnavskej univerzity, najmä
v oblasti prednáškovej činnosti ako i pri zadávaní tém bakalárskych a diplomových prác, ich posudzovaní a vypracovávaní oponentských posudkov.
V marci 2012 – v rámci Týždňa slovenských knižníc, zorganizovali pracovníci KRB prezentáciu aktuálnych publikácií z oblasti dejín knižnej kultúry a v
apríli prezentáciu knihy Tomáša Januru Vidiecke šľachtické sídla v Oravskej
stolici.
V tomto roku sa 2 pracovníčky zúčastnili na medzinárodnej konferencii k
dejinám knižnej kultúry v Olomouci Bibliotheca antiqua, v Halle na Der
Verlagsstandort Halle und seine buchhändlerische Vernetzung im Europa
des 18. Jahrhundert a na workschope vo Viedni, 1 pracovníčka sa zúčastnila
na medzinárodnom sympóziu k dejinám medicíny v Bratislave, na medzinárodnom odbornom seminári v Brne a na konferencii k dejinám knižnej kultúry
na Spiši. Názvy prednášok a publikovaných článkov sa nachádzajú v osobitnom materiáli Publikačná a prednášková činnosť pracovníkov UKB.
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Odborné spracovanie tlačí 16. storočia vo fondoch Univerzitnej knižnice
zabezpečuje kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí (KRSVT).
Spracovanie tlačí 16. storočia obsahuje heuristickú, analytickú a evidenčnú
činnosť, verifikáciu bibliografických údajov, rozbor rukopisných záznamov,
biografických dát o autoroch a pôvodných vlastníkoch. Zabezpečili sa nové
tituly odbornej bibliografickej literatúry, ktorá podstatne napomáha overovaniu
dokumentov UKB. V prvom polroku sa zamestnanci KRSVT zameriavali na
kompletizáciu a verifikáciu už pripravených popisov s využitím novej bibliografickej literatúry, kontrolu kolácií, rukopisných záznamov a riešila sa aj
problematika kódovania údajov; v druhom polroku sa zamerali na spracovanie
a kompletizáciu popisov, zo skladov sa prevzali ďalšie exempláre tlačí 16. storočia, ktoré sa našli pri revízii fondov. Zabezpečili sa nové tituly odbornej
bibliografickej literatúry, ktoré podstatne napomáhali overovaniu dokumentov.
Okrem výskumu tlačí 16. storočia sa spracovávali aj parciálne výskumy
ďalších fondov kabinetu: európske rukopisy, inkunábuly, rukopisy a tlače
Bašagićovej knižnice, judaiká, emblémové knihy, exlibrisy, komeniána a
dokumenty pre tematické výstavy významných návštevníkov. Výsledky
čiastkových výskumov boli prezentované na prednáškach, v rámci publikačnej
a výstavnej činnosti a pri poskytovaní odborných informácií, konzultáciách,
písomne, vzdialeným čitateľom prostredníctvom e-mailu.
V rámci ďalších činností zamestnanci KRSVT overovali knihy, ponúkané na
predaj, spolupracovali s revíznym oddelením skladov pri revízii čiastkových
fondov umiestnených v kabinete, pripravovali fotodokumentáciu o činnosti
kabinetu – vedenie fotoalbumu, vyhotovenie fotografií do publikácií.
Kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí navštívilo v roku 2012 šesť
zahraničných delegácií:
- Dancs Szabolcs, riaditeľ úseku pre doplňovanie, Országos Széchényi
Könyvtár,
- Alexander Ben-Zvi, veľvyslanec Izraelu na Slovensku,
- Barbara Milič-Türk, manželka prezidenta Slovinskej republiky,
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- Lebibe Gülhan Ulutekin, veľvyslankyňa Tureckej republiky,

- Matheel Dhayif Al-Sabti, veľvyslanec Irackej republiky,
- Cemil Çiçek, predseda Veľkého národného zhromaždenie Tureckej
republiky.

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.
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Zamestnanci oddelenia metodiky spracovali vyhodnotenia vládnych programov, podklady pre niekoľko dotazníkov a ďalšie koncepčné materiály.
Podieľali sa na príprave periodika UKB – Bulletin UKB, propagačných
materiálov knižnice, na základe podkladov z jednotlivých odborov a oddelení
pripravili výročnú správu UKB za rok 2011, vyhodnotenie prioritných úloh za
rok 2011, rozpracovanie plánu hlavných úloh a činností na rok 2012. Realizoval sa edičný plán na rok 2012, 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 2011, ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2011 a štatistika výkonov UKB za rok 2012.
V oddelení metodiky bol pripravovaný harmonogram zaraďovania študentov stredných škôl na odbornú prax v UKB. Za rok 2012 absolvovali odbornú
prax 4 študenti.
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.
UKB je na základe zákona o knižniciach pracoviskom MVS a národným
ústredím MMVS v Slovenskej republike. Oddelenie MVS metodicky usmerňovalo knižnice v oblasti medzinárodnej MVS. Pracovisko všetky informácie,
analýzy, návrhy a nové postupy publikovalo na svojej stránke, v Bulletine
UKB, v odborných publikáciách, na odborných podujatiach a na 13. zasadnutí
Národnej komisie pre služby, ktoré sa uskutočnilo v júni 2012 v Nitre.
Pokračovalo sa v metodickom usmerňovaní registrácie knižníc v systéme
Virtua, v roku 2012 sa zaregistrovalo ďalších 82 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.
Zamestnanci odboru knižničných služieb sa aktívne zúčastňovali na
činnosti národnej komisie pre služby.
V rámci vzdelávania zamestnancov knižničných služieb sa pripravilo
niekoľko pracovných školení. Boli zamerané na prácu s licencovanými zdrojmi
UKB, novou databázou World eBook Library. Uskutočnili sa aj dve špecializované školenia zamerané na využívanie databáz sprístupňovaných v rámci
projektu NISPEZ.
V hudobnom kabinete sídli sekretariát komisie pre hudobné knižnice pri
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
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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
v roku 360 registrovaných 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.

Vydavateľská činnosť
1.

Bulletin Univerzitnej knižnice v Bratislave. Zodp. redaktor Tatiana
Popová. Bratislava : UKB, 2012 (2 čísla).
Periodikum obsahujúce informácie zo seminárov a porád, o činnosti
UKB, zaujímavosti zo zahraničia, personálie, ocenenia, kalendár akcií
a pod.

2.

Emblémové knihy Univerzitnej knižnice v Bratislave. Zost. Mészárosová, Klára. Bratislava: UKB 2011. 303 s.
Publikácia predstavuje z fondov UKB 224 titulov emblémových tlačí
bibliografickým popisom a vybranými digitalizovanými stranami.

3.

KALENDÁR výročí 2013. HUDBA. Zost. Dana Drličková. Bratislava :
UKB, 2012. 99 s.
Informácia pre širší okruh kultúrnych pracovníkov, redaktorov, dramaturgov o životných jubileách muzikológov, skladateľov, spevákov, inštrumentalistov, pedagógov, hudobných knihovníkov, ale aj významných
dramatikov, teoretikov, estetikov a filozofov.

4.

Knižnica Rudolfa I. Pálfiho (1719 – 1768). Mgr. Michaela Sibylová.
Univerzitná knižnica v Bratislave. 150 s.
Šľachtické knižnice na Slovensku. Dejiny rodu Pálfi. Založenie knižnice
– Rudolf Pálfi (1719 – 1768). Osudy pálfiovskej knižnice po roku 1945.

5.

Nové tituly CD a DVD – slovenská a svetová produkcia. Hudobný
kabinet. Bratislava: UKB, 2012. 16 s.
Prírastky titulov na CD a DVD v hudobnom kabinete za rok 2012.

6.

Správa o činnosti a hospodárení za 1. polrok 2012. Sprac. Tatiana
Popová a pracovníci UKB. Bratislava : UKB, 2012. 112 s.
Vyhodnotenie plnenia hlavných úloh a činností UKB za 1. polrok 2012.

7.

Studia Bibliographica Posoniensia. Zost. Miriam Poriezová. Bratislava:
UKB, 2012. 254 s.
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Univerzitná knižnica v Bratislave pripravila v poradí siedme číslo zborníka Studia Bibliographica Posoniensia. Zborník obsahuje štúdie zamerané na problematiku čítania a čitateľa. V rámci rubriky Správy je
uvedená informácia o projekte Sprístupnenia fondu pozostalosti
vydavateľstva Gebauer – Schwetschke v Halle/Saale. Časť Recenzie
obsahuje 2 recenzie titulov z oblasti výskumu dejín knižnej kultúry.
8.

Súpis článkov o masmédiách za roky 2011. Zost. Terézia Kamenická.
Bratislava: UKB, 2012. 15 s.
Súpis obsahuje články o masmédiách uverejnené vo vybraných
periodikách v roku 2011. Články sú zoradené do piatich tematických
skupín, v rámci ktorých sú zoradené chronologicky.

9.

Výročná správa za rok 2011. Sprac. Tatiana Popová a pracovníci UKB.
Bratislava : UKB, 2012. 187 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
Odbor knižnično-informačných systémov (OIS) zabezpečoval pracovné
činnosti s priamym dosahom na knižnično-informačné služby, ich rozširovanie,
skvalitňovanie, zlepšenie dostupnosti na internete a celkovú integráciu v používaných systémoch knižnice. S týmito úlohami úzko súvisí metodická
činnosť, permanentné školenia hlavne zamestnancov služieb a poskytovanie
odbornej podpory v rámci celej knižnice. Odborné aktivity, služby knižnice
poskytované pre používateľov a verejnosť boli prezentované na hlavnej
webovej stránke UKB www.ulib.sk a tiež na stránkach Facebooku.
Knižnično-informačný systém Virtua
Súčasťou obsahovej údržby online katalógu UKB sú permanentné kontroly,
týkajúce sa správnosti zápisu bibliografických údajov a údajov v exemplároch.
V marci 2012 prebehla kontrola zameraná na exempláre, ktoré sa z rôznych
dôvodov nezobrazovali v online katalógu na webe, čo znemožnilo ich
objednávanie. Skontrolovaných a opravených bolo cca 300 exemplárov.
Priebežne boli realizované úpravy menných autoritatívnych záznamov v katalógu UKB v počte 1 190.
Začiatok roka bol venovaný testovaniu a odstraňovaniu nedostatkov, ktoré
vznikli pri upgrade klienta a webového rozhrania KIS Virtua koncom roka 2011.
Išlo hlavne o problémy Infostation, ktorá zabezpečuje pravidelné rutinné
procesy – katalogizačné reporty, upomienky, upozornenia používateľov a pod.,
nedostupnosť Profilera a nefunkčnú rezerváciu dokumentov. Dôsledkom
systémového oddelenia webového rozhrania katalógov clas 05 a clas02 v rámci Kis3g bolo potrebné zabezpečiť autorizovaný SSL certifikát na doménu
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ukb.kis3g.sk. Doteraz sa používal len jeden certifikát na hlavnú doménu
www.kis3g.sk. Prínosom upgradu bolo sprístupnenie demo bázy UKB, ktorá
obsahuje dáta knižnice a je využívaná na testovanie a školenie zamestnancov.
V novembri 2012 bol zrealizovaný upgrad KIS Virtua na verziu 2011.1.4.4.
Zmeny prebehli cez víkend, aby odstavenie systému bolo čo najkratšie.
Inštalácia nových klientov KIS Virtua na jednotlivé pracovné PC /cca 100/ bola
zabezpečená v priebehu 2 dní.
Webový portál UKB
Prezentácia knižnično-informačných služieb, odborných činností, kultúrnych a spoločenských podujatí pre používateľov a širokú verejnosť je nosným
pilierom webového portálu.
V 1. polroku 2012 bola dodávateľom softvéru realizovaná celková kontrola
webového portálu – WebHealth, ktorá bola zameraná hlavne na správne
zobrazovanie stránok v rôznych prehliadačoch, validáciu podstránok a správnosť HTML kódu. Všetky zistené chyby boli odstránené.
Na webovom sídle UKB bol vykonaný MF SR test prístupnosti a dodržiavania predpísaných štandardov. Podľa zverejnených výsledkov sa vyskytol len
jeden prípad nedodržania štandardov. Išlo o službu predregistrácie používateľov. Formulár bol komplexne aktualizovaný tak, aby spĺňal všetky predpísané
parametre. Okrem toho majú predregistrovaní požívatelia možnosť ihneď si
objednať literatúru v on-line katalógu UKB. Túto možnosť doteraz nemali.
Na propagáciu podujatí bolo vyrobených a zverejnených 91 bannerov a
šesť plagátov.
Priebežne sa aktualizovali a dopĺňali jednotlivé informácie, štatistiky, novinky, objednávky, faktúry a zmluvy. Celkovo to predstavuje 9 021 editovaných
alebo vytvorených stránok.
Pokračovali práce na preklade jednotlivých sekcií v anglickej verzii webu.
Vo WebJet-e sa pripravili stránky na vytvorenie nemeckej verzie.
Pre nových požívateľov sa pripravili inštruktážne videá s návodom na
prihlásenie a vyhľadávanie v online katalógu UKB a zmenu hesla.
Do portálu UKB bola integrovaná nová žiadanka k službe expresné
skenovanie dokumentov.
Pre zamestnancov UKB sú určené interné stránky, ktoré boli tiež priebežne
aktualizované.
Retrospektívne, v spolupráci s oddelením metodiky, sa dopĺňal archív UKB
o uskutočnené podujatia na pôde knižnice v počte 167.
Činnosť knižnice sa propaguje aj na sociálnej sieti Facebook. Podľa
dostupných štatistík má návštevnosť týchto stránok stúpajúcu tendenciu.
K 31. 12. 2012 sme evidovali 1 065 fanúšikov. Z demografického hľadiska najväčšiu skupinu tvoria ženy a muži vo veku 18 – 24 rokov, až 52,3 % a 25 – 34
rokov 39,3 %. Zameriavame sa hlavne na propagáciu podujatí organizovaných
UKB, informácie pre používateľov, výročia literátov, novinky z oblasti elektronických kníh. Úspech zaznamenala sonda do zákulisia knižnice s názvom –
Čo sa robí počas leta v UKB. Pozrelo si ju až 581 ľudí.

72

Centrálna pokladňa
V súvislosti s finančnými kreditmi používateľov boli riešené problémy s priamymi platbami nedoplatkov za poskytnuté služby. Používateľ pri registrácii má
možnosť vyjadriť súhlas alebo nesúhlas s takýmto postupom. Mali by sa tým
eliminovať prípady, keď používateľ má na konte finančné prostriedky a
zároveň evidujeme aj jeho dlhy za poskytnuté služby. Vymáhanie neuhradených poplatkov prebehlo aj formou mailových upozornení 527 používateľom,
z ktorých väčšina svoje záväzky vyrovnala.
V rámci zefektívnenia pracovných postupov a zminimalizovania omylov
bolo zrealizované softvérové prepojenie KIS Virtua s centrálnou pokladňou. V
praxi to znamená, že dlhy z knižničného systému sa automaticky prenášajú do
centrálnej pokladne.
Ochrana osobných údajov
Osobné údaje používateľov služieb UKB, ale aj zamestnancov sú získavané a spracúvané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
údajov, v znení neskorších predpisov. Používatelia sú pri registrácii poučení o
účele získavania a spracúvania ich osobných údajov.
Priebežne, podľa potreby, sa vykonávali aj poučenia zamestnancov
služieb, ktorí pracujú s osobnými údajmi.
V letných mesiacoch bola zrealizovaná pravidelná aktualizácia databázy
používateľov služieb UKB. Osoby, ktoré nemali platnú registráciu, ani žiadny
záväzok voči UKB za posledné 2 roky, boli vymazané z databázy – 6 226
záznamov. Následne boli skartované ich registračné formuláre.
V súčinnosti s poverenou osobou na ochranu osobných údajov, f. IntraNet
zaktualizovala v roku 2012 Bezpečnostný projekt UKB. Projekt bol predložený
a schválený gremiálnou poradou generálneho riaditeľa.
Metodická a poradenská činnosť
Cieľom metodickej a poradenskej činnosti je zabezpečenie kontinuity
pracovných postupov, ich aktualizácia a správne uplatňovanie v konkrétnych
činnostiach. Na realizáciu týchto cieľov sa uskutočnilo 11 školení pre KIS
Virtua – OPAC, katalogizáciu, výpožičky, ktorých sa zúčastnilo 17 zamestnancov; 4 školenia na prácu s redakčným systémom WebJet pre 15 zamestnancov; 2 školenia na prácu s Centrálnou pokladňou – 3 zamestnanci; 1 školenie
na prácu s Ensamble; 3 školenia používania Excel-u pre 6 zamestnancov
prezenčných služieb.
Pre lepšiu evidenciu a rýchlejšie vybavovanie požiadaviek zamestnancov
bola v spolupráci s odborom informačných technológií vytvorená databáza
požiadaviek – Helpdesk, kde sa všetky požiadavky uchovávajú aj s popisom
riešenia, dátumom a menom zamestnanca, ktorý požiadavku vyriešil. Spolu
bolo vyriešených 1 067 požiadaviek, z toho 659 cez helpdesk, 408 požiadaviek
MVS a MMVS. Používatelia svoje požiadavky a otázky posielajú mailom na
virtua@ulib.sk, zamestnanci vybavili cca 130 požiadaviek.
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Metalib a SFX
Metalib je služba, ktorá integruje lokálne a vzdialené informačné zdroje
a umožňuje jedným vyhľadávacím dotazom získať požadované informácie zo
všetkých pripojených zdrojov. Pomocou SFX umožní prelinkovanie na existujúce plnotextové dokumenty. Za sledované obdobie používatelia uskutočnili 15
978 vyhľadávacích relácií, celkovo s 93 023 vyhľadávaniami v databázach.
Priebežne sa zabezpečovala administrácia systému a správa zdrojov
v spolupráci s dodávateľom. V októbri prebehla aktualizácia služby SFX na
SFX4 ako príprava na implementáciu komplexnejšieho a rýchlejšieho Metalib
+. Dodávateľ systém lokalizoval do slovenského jazyka, čím sa jeho
experimentálna prevádzka posunula na december.
Opakovane bolo zrealizované školenie pracovníkov služieb na prácu
s Metalibom; zúčastnilo sa ho 15 zamestnancov.
Iné činnosti
Odbor okrem online katalógov zabezpečoval aj správu skenovaných
lístkových katalógov. V 1. polroku prebehla ich migrácia na nový server.
Následne sa dolaďovali potrebné aplikačné skripty a manuálne opravovali
chyby. V súčasnosti sú katalógy funkčné.
Podľa požiadaviek odborov sa vytvárali prírastkové, revízne, štatistické a
iné výstupy. Pre SKP sa vytvárali mesačné štatistiky podľa prispievajúcich
inštitúcií a nepravidelné exporty adresára /ARL/ a databázy SKP /Virtua/.
V rámci vytváranej databázy Čo o nás píšu v novinách, bolo naskenovaných a zverejnených 95 článkov z periodickej tlače.

Informačné technológie
Odbor informačných technológií (OIT) komplexne zabezpečuje prevádzku informačných technológií a rozvoj rutinného počítačového spracovania
a elektronizácie knižničných a informačných agend. Centrálne vykonáva
nákup, inštaláciu, evidenciu a servis výpočtovej techniky (hardware, software).
Zabezpečuje školiacu a poradenskú činnosť. V roku 2012 tieto úlohy zabezpečovalo 7 pracovníkov.
OIT zabezpečuje prevádzku celkom 345 PC, 66 notebookov, 16 tabletov
a 33 serverov. Všetky PC a servery sú chránené antivírusovým a antispyware
systémom. Všetky PC sú pripojené k internetu prostredníctvom akademickej
siete SANET. Prenosová rýchlosť internetového pripojenia je 1GBps.
Nové technológie
Nakúpila sa nová reprografická technika: 2 ks knižných skenerov k dispozícii pre používateľov, 2 ks knižných skenerov na skenovanie historických
fondov.
Vyradili sa štyri staré servre a nahradili sa novou modernejšou technológiou VM Ware. Vymenila sa technológia štruktúrovanej siete – CISCO.
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Služby pre používateľov
Pre lepšie pokrytie WiFi signálom sa v priestoroch Info USA nainštaloval
nový Access Point.
Pre používateľov je v UKB k dispozícii celkom 72 PC s pripojením na
internet (študovňa elektronických dokumentov, PC študovňa, INFO USA,
stredisko UNESCO, depozitná knižnica NATO, nemecká a ruská študovňa,
hudobný kabinet). Možnosť pripojiť sa na internet je tiež na 8 termináloch
v priestore čitateľských katalógov na prízemí. Okrem toho sa používatelia
môžu na internet pripojiť vlastnými notebookmi: WiFi pripojenie – signálom sú
pokryté všetky priestory prístupné pre verejnosť.
Na vstup do lokálnych katalógov UKB slúži celkom 29 terminálov.
Umiestnené sú v čitateľských katalógoch na prízemí, v priestoroch voľného
výberu na 1. a 2. poschodí a v priestoroch registrácie čitateľov. 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, 2 na plnofarebnú a 6 na čiernobielu tlač. Zariadenia
sú k dispozícii používateľom aj zamestnancom UKB. Na autentifikáciu sa
používa knižničný pas. Používateľovi sa následne, podľa cenníka služieb
a poplatkov, zaúčtuje príslušná čiastka za platenú službu.
Ochrana údajov a bezpečnosť IT
Všetky PC a notebooky v používaní UKB sú chránené pravidelne aktualizovaným antivírovým systémom a antispyware programom. Servery chráni
antivírový softvér CLAM. Zabezpečila sa ochrana údajov aktívnymi bezpečnostnými prvkami a pravidelnou archiváciou databáz. V auguste 2012 sa
vykonala pravidelná ročná profylaktická údržba informačných technológií –
archivácia systémov a databáz, profylaktika hardvéru.
Školiaca a poradenská činnosť
Používateľom sa v minulom roku poskytlo približne 500 konzultácií. Išlo
hlavne o riešenie problémov pri pripojení notebookov na internet.

Register kultúry – Kultúrna profil Slovenska (KPS)
V priebehu roka 2012 sa odbor registra kultúry intenzívne venoval prácam
na internetovom portáli "Kultúrny profil Slovenska". Priebežne sa vykonávali
korektúry, prekladateľské a redakčné práce, aktualizovali sa informácie na
portáli a doplňovali autorské texty. Súčasne boli kapacity odboru intenzívne
využité na realizáciu podporných úloh a činností pri riešení národného projektu
OPIS PO2 "Centrálny dátový archív".
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Odbor Centrálneho dátového archívu (CDA)
Prvý kvartál kalendárneho roka 2012 bol zameraný na prípravu zmluvných
náležitostí medzi UKB, Ministerstvom kultúry SR a hlavným dodávateľom
projektu CDA. Uskutočnil sa podpis zmluvy o nenávratnom finančnom
príspevku a realizačná zmluva s dodávateľom. Práce sa okrem iného sústredili
aj na vybudovanie technického a personálneho zázemia v lokalite Dátového
centra pre vedu a výskum (DC VaV) v Žiline. Detašované pracovisko CDA v
Žiline sa počas roka stalo hlavnou platformou pre vývoj a testovanie procesov
a aplikačnej vrstvy CDA.
V priebehu mesiacov júl – december 2012 prebiehala v rámci odboru CDA
intenzívna činnosť súvisiaca s inštaláciou hardvérových a softvérových komponentov CDA. Zamestnanci odboru sa sústredili primárne na organizačnú,
koordinačnú a kontrolnú zložku v rámci riadenia projektových aktivít. Počas II.
polroka 2012 prebiehal technický dozor nad vykonávanými prácami v lokalite
DC VaV v Žiline. V priebehu roka 2012 sa pravidelne uskutočňovali pracovné
stretnutia s jednotlivými rezortnými pamäťovými a fondovými inštitúciami v
súvislosti so zabezpečením adekvátnej spolupráce a zadefinovaní zmluvných
vzťahov medzi digitalizačnými projektmi OPIS PO2 a projektom CDA. V oblasti
publicity a propagácie prebehli činnosti v súlade s metodickým manuálom pre
OPIS. Zrealizovalo sa vydanie tlačovej správy o projekte a dodávka informačných a propagačných materiálov.
Zároveň bola zabezpečená súčinnosť a intenzívna spolupráca s dodávateľom IKT vybavenia a implementačných služieb CDA. V mesiacoch august
– december 2012 súčasne prebiehali procesy finančného riadenia súvisiace so
žiadosťami o platbu a ich následné zúčtovanie. Procesy prebiehali v úzkej
spolupráci so SORK pre OPIS. Počas kalendárneho roka 2012 bol rozšírený
implementačný tím projektu na 6 zamestnancov, čím sa podarilo vytvoriť
základnú kostru prevádzkového personálu CDA. Koncom roka 2012 v mesiacoch november/december prebehla uzávierka a zúčtovanie platieb za vykonané dodávky IKT a implementačné služby.
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5. ROZPOČET ORGANIZÁCIE
Celkové príjmy a výdavky UKB v roku 2012 v porovnaní s rokom 2011 boli nasledovné:

Ukazovateľ
a
Príjmy celkom
z toho:
200 Nedaňové
príjmy
z toho:
210 Príjmy
z vlastníctva
majetku
220 Admin.
poplatky a
iné poplatky
290 Iné
nedaňové príjmy
300 Granty
a transfery

Skutočnosť
2011
1

Schválený
rozpočet
2012
2

Upravený
rozpočet
2012
3

Skutočnosť
2012
4

183 883,75

150 000,00

135 000,00

158 659,50

117,53

86,28

147 435,65

150 000,00

135 000,00

144 046,78

106,70

97,70

8 107,48

4 500,00

8 000,00

8 307,88

103,85

102,47

138 419,47

142 200,00

120 400,00

128 904,21

107,06

93,13

908,70

3 300,00

6 600,00

6 834,69

103,56

752,14

36 448,10

0,00

0,00

14 612,72

0,00

40,09

100,11

280,74

100,30

104,67

100,26

105,24

100,07

521,42

117,70

114,21

99,99

107,16

100,03

1 994,91

600 Bežné
výdavky
4 364 260,66 4 249 750,00 12 238 412,58 12 252 239,34
z toho:
610 Mzdy, platy,
služ. príjmy
1 864 003,11 1 624 101,00 1 945 214,00 1 951 034,09
a OOV
620 Poistné
659 418,11
661 153,01
a príspevok do
628 239,52 567 547,00
poisťovní
630 Tovary a
služby
1 845 453,43 1 991 382,00 9 616 249,34 9 622 521,11
z toho:
631 Cestovné
19 082,63
25 000,00
18 517,84
21 794,78
náhrady
632 Energie,
363 153,84 365 900,00
389 158,75
389 157,80
voda, komun.
633 Materiál
410 032,86 406 724,00 8 177 206,75 8 179 767,66
634 Dopravné
635 Rutinná
a štand. údržba
636 Nájomné za
nájom
637 Služby

(v eurách)
%
Index
čerpania 12/11x100
4:3
4:1
5
6

5 898,36

9 800,00

6 214,60

6 214,60

100,00

105,36

231 778,25

163 800,00

267 073,00

267 073,00

100,00

115,23

23 755,05

25 500,00

76 791,38

76 791,38

100,00

323,26

791 752,44

994 658,00

681 287,02

681 721,89

100,06

86,10
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640 Bežné
66 720,00
17 531,13
17 531,13
transfery
26 564,60
z toho:
642Jednotlivcom
24 414,60
65 420,00
15 357,13
15 357,13
a nez.práv.osob.
649 Transfery
2 150,00
1 300,00
2 174,00
2 174,00
do zahraničia
700 Kapitálové
výdavky
0,00 13 705 872,30 13 705 872,30
1 354 894,39
z toho:
710 Obstaranie
kapitálových
1 354 894,39
0,00 13 705 872,30 13 705 872,30
aktív
Výdavky
celkom (BV +
5 719 155,05 4 249 750,00 25 944 284,88 25 958 111,64
KV)

100,00

65,99

100,00

62,90

100,00

101,12

100,00

1 011,58

100,00

1 011,58

100,05

453,88

Poznámka: zdroj 111, 14, 35, 11S1, 11S2, 11S3
BV – bežné výdavky
KV – kapitálové výdavky

5.1 Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu
organizácie na rok 2012 k 31.12.2012
Ministerstvo kultúry SR schválilo a rozpísalo pre UKB záväzné ukazovatele
štátneho rozpočtu na rok 2012 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

1 624 101

-

225

Ukazovateľ

Limit počtu zamestnancov

Záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu boli v roku 2012 dodržané.
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5.1.1. Rozpočtové opatrenia
MK SR vykonalo v rozpočte našej organizácie v priebehu roka 2012 19 rozpočtových opatrení:
Rozpočtové opatrenie č. 1
Na základe rozpočtového opatrenia MF SR č. 10 zo dňa 4.6.2012 a súhlasu
ministra kultúry SR zo dňa 27.3.2012 upravilo (zvýšilo) MK SR listom č. MK411/2012-103/8314 rozpočet bežných výdavkov na rok 2012 v kategórii 630
Tovary a služby v prvku 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť o sumu 12 000
€. Rozpočtové prostriedky boli určené na úhradu výdavkov súvisiacich s realizáciou projektu Slovenská knižnica v Národnej knižnici Českej republiky.
Rozpočtové opatrenie č. 2
Na základe súhlasu ministra kultúry SR zo dňa 14.3.2012 upravilo (zvýšilo)
Ministerstvo kultúry SR listom č. MK-411/2012-103/8469 zo dňa 14.6.2012
rozpočet bežných výdavkov v kategórii 630 Tovary a služby na rok 2012 o sumu
110 000 €, ktoré boli účelovo určené na financovanie prioritných projektov:
Prvok 08T0104 Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí, v tom:
„Kultúrny profil Slovenska 2012“– výstavný projekt

20 000 €

Prvok 08T0106 Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných
fondov, v tom:
40 000 €
„Nové informačné zdroje v UKB“
Prvok 08T0109 Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva, v tom:
„Digitálny repozit UKB“
50 000 €
Rozpočtové opatrenie č. 3
Na základe rozpočtového opatrenia MF SR č. 10 zo dňa 4.6.2012 a súhlasu
ministra kultúry SR zo dňa 27.3.2012 upravilo (zvýšilo) MK SR listom č. MK411/2010-103/8581 zo dňa 14.6.2012 rozpočet kapitálových výdavkov na rok
2012 o sumu 377 819 €, ktoré sú účelovo určené na investičnú akciu:
Prvok 08T0109 Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva, v tom:
„UKB – stavebné úpravy objektu Klariská č. 3 a 5 pre technologické
a administratívne účely Centrálneho dátového archívu“
Investičná akcia bola zaregistrovaná v Registri investícií MF SR pod číslom
28 177.
Rozpočtové opatrenie č. 4
Na základe rozpočtového opatrenia MF SR č. 19 zo dňa 4.9.2012 a v súlade
s úpravou rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie upravilo (zvýšilo) MK SR
rozpočet bežných výdavkov v kategórii 630 – Tovary a služby na rok 2012
nasledovne:
Podprogram OA906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova
ich národnej infraštruktúry MF SR – MK SR (prvok OA90604 – Centrálny
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dátový archív), celkom v sume 7 732 674,80 € - Európsky fond regionálneho
rozvoja z toho:
zdroj 11S1 – prostriedky EÚ

5 823 477,39 €

zdroj 11S2 – spolufinancovanie zo ŠR

1 027 672,49 €

zdroj 11S3 – pro rata

881 524,92 €

Rozpočtové opatrenie č. 5
Na základe rozpočtového opatrenia MF SR č. 19 zo dňa 4.9.2012 upravilo
(zvýšilo) MK SR rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2012 nasledovne:
Podprogram OA906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova
ich národnej infraštruktúry MF SR – MK SR (prvok OA90604 – Centrálny
dátový archív), spolu v sume 11 870 725,20 € - Európsky fond regionálneho
rozvoja z toho:
zdroj 11S1 – prostriedky EÚ

8 939 843,15 €

zdroj 11S2 - spolufinancovanie zo ŠR

1 577 619,37 €

zdroj 11S3 pro rata

1 353 262,68 €

Rozpočtové opatrenie č. 6
Na základe listu MF SR zo dňa 19.9.2012 upravilo (zvýšilo) Ministerstvo kultúry
SR listom č. MK-411/2012-103/14627 zo dňa 26.9.2012 záväzný ukazovateľ
štátneho rozpočtu na rok 2012 – priemerný evidenčný prepočítaný počet
zamestnancov o 2 osoby.
Limit počtu zamestnancov sa zvýšil v nadväznosti na plnenie úloh, vyplývajúcich
z uznesenia vlády SR č. 74 zo dňa 21.1.2009, ktorým sa v rámci medzirezortného programu OPIS zabezpečuje prioritná os 2 – „Skvalitnenie systémov
získavania, spracovania, ochrany a využitia poznatkov a digitálneho obsahu,
modernizácia dobudovania infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií na
národnej úrovni“.
Rozpočtové opatrenie č. 7
Na základe rozpočtového opatrenia MF SR č. 24 zo dňa 3.10.2012 upravilo
(zvýšilo) MK SR listom č. MK-411/2012-103/14445 zo dňa 8.10.2012 rozpočet
bežných výdavkov v kategórii 630 – Tovary a služby na rok 2012 nasledovne:
Podprogram 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich
národnej infraštruktúry MF SR - MK SR (prvok 0A90604 – Centrálny dátový
archív), celkom v sume 15 720,22 € - Európsky fond regionálneho rozvoja
z toho:
zdroj 11S1 – prostriedky EÚ

11 838,90 €

zdroj 11S2 – spolufinancovanie zo ŠR

2 089,23 €

zdroj 11S3 – pro rata

1 792,09 €
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Rozpočtové opatrenie č. 8
Na základe rozpočtového opatrenia MF SR č. 24 zo dňa 3.10.2012 upravilo
(zvýšilo) MK SR listom č. MK-411/2012-103/14528 zo dňa 10.10.2012 rozpočet
kapitálových výdavkov na rok 2012 nasledovne:
Podprogram 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich
národnej infraštruktúry MF SR - MK SR (prvok 0A90604 – Centrálny dátový
archív) spolu v sume 234 948,01 €, č. IA 27 930 - Európsky fond regionálneho
rozvoja z toho:
zdroj 11S1 – prostriedky EÚ

176 939,35 €

zdroj 11S2 – spolufinancovanie zo ŠR

31 224,58 €

zdroj 11S3 – pro rata
26 784,07 €
Rozpočtové opatrenie č. 9
Na základe rozpočtového opatrenia MF SR č. 20 zo dňa 5.10.2012 a súhlasu
ministra kultúry SR zo dňa 28.8.2012 upravilo (zvýšilo) MK SR listom č. MK411/2012-103/15072 zo dňa 11.10.2012 rozpočet bežných výdavkov na rok
2012 nasledovne:
Prvok 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť (kat. 600)
v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kat. 610)
Poistné a príspevok do poisťovní (kat. 620)

95 967,00 €
71 113,00 €
24 854,00 €

Uvedeným rozpočtovým opatrením sa riešilo zvýšenie osobných výdavkov
(mzdy, odvody, dohody) pracovníkov participujúcich na štrukturálnych fondoch
(OPIS2), ktorí sú dočasne financovaní z rozpočtových prostriedkov organizácií
určených na prevádzku. Uvedené zvýšenie štátneho rozpočtu bolo podmienené
následným vrátením rozpočtových prostriedkov do kapitoly rezortu kultúry po
obdržaní refundácie predmetných výdavkov zo štrukturálnych fondov EÚ.
Rozpočtové opatrenie č. 10
V nadväznosti na oznámenie oddelenia platobnej jednotky MF SR zo dňa
25.10.2012 zvýšilo MK SR listom č. MK-411/2012-100/15957 zo dňa 30.10.2012
rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2012 nasledovne:
podprogram OA906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich
národnej infraštruktúry MF SR – MK SR (prvok OA90604 – Centrálny dátový
archív) spolu v sume 0,01 €, z toho: Európsky fond regionálneho rozvoja
z toho:
zdroj 11S1 - prostriedky EÚ, kategória 700
zdroj 11S1 - prostriedky EÚ, kategória 630

0,01 €
-0,01 €

Rozpočtové opatrenie č. 11
Na základe rozpočtového opatrenia MF SR č. 31 a súhlasu ministra kultúry SR zo
dňa 29.10.2012 realizovalo Ministerstvo kultúry SR listom č. MK-411/2012103/17800 zo dňa 23.11.2012 presun v rozpočte bežných výdavkov na rok
2012:
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Prvok 08S 0105 Knižnice a knižničná činnosť, v tom:
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kategória 610)
Tovary a služby (kategória 630)

+250 000 €
- 250 000 €

Rozpočtové opatrenie č. 12
Na základe rozpočtového opatrenia MF SR č. 35 upravilo (zvýšilo) Ministerstvo
kultúry SR listom č. MK-411/2012-103/18018 zo dňa 29.11.2012 rozpočet
bežných výdavkov v kategórii 630 – Tovary a služby na rok 2012 nasledovne:
Podprogram 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich
národnej infraštruktúry MF SR a MK SR (prvok 0A90604 - Centrálny dátový
archív) celkom v sume 861 234,67 € - Európsky fond regionálneho rozvoja
z toho:
zdroj11S1 – prostriedky EÚ

648 595,83 €

zdroj 11S2 – spolufinancovanie zo ŠR

114 458,09 €

zdroj 11S3 – pro rata

98 180,75 €

Rozpočtové opatrenie č. 13
Na základe rozpočtového opatrenia MF SR č. 36/2012 upravilo (viazalo) MK SR
listom č. MK-411/2012-100/18684 zo dňa 10.12.2012 rozpočet kapitálových
výdavkov na rok 2012 pre použitie v roku 2013 vo výške 377 819 € nasledovne:
Prvok programovej štruktúry 08T0109 – Stratégia rozvoja slovenského
knihovníctva, zdroj 111, č. IA 28 177 – UKB – Stavebné úpravy objektu
Klariská č. 3 a 5 pre technologické a administratívne účely Centrálneho
dátového archívu.
Rozpočtové opatrenie č. 14
Na základe rozpočtového opatrenia MF SR č. 39 upravilo (zvýšilo) MK SR
listom č. MK-411/2012-103/18448 zo dňa 5.12.2012 rozpočet bežných
výdavkov v kategórii 630 – Tovary a služby na rok 2012 nasledovne:
podprogram 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova
ich národnej infraštruktúry MF SR – MK SR (prvok 0A90604 - Centrálny
dátový archív) celkom v sume 776 108,23 € - Európsky fond regionálneho
rozvoja
z toho:
zdroj11S1 – prostriedky EÚ

584 487,11 €

zdroj 11S2 – spolufinancovanie zo ŠR

103 144,78 €

zdroj 11S3 – pro rata

88 476,34 €

Rozpočtové opatrenie č. 15
1. Na základe súhlasu ministra kultúry SR zo dňa 10.12.2012 upravilo
(znížilo) MK SR listom č. MK-411/2012-103/18798 zo dňa 12.12.2012
na základe žiadosti UKB záväzný ukazovateľ príjmov štátneho
rozpočtu (zdroj 111) na rok 2012 o sumu 15 000 €.
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2. na základe súhlasu ministra kultúry SR zo dňa 10.12.2012 upravilo
(znížilo) MK SR rozpočet bežných výdavkov v kategórii 630 Tovary
a služby na rok 2012 v prvku 08T 0104 Podpora kultúrnych aktivít
v zahraničí o sumu 10 000 €. Rozpočtovým opatrením sa riešila žiadosť
UKB, z technických dôvodov nebolo možné vyčerpať pridelený rozpočet
na projekt „Kultúrny profil Slovenska“ v plnej výške.
Rozpočtové opatrenie č. 16
Na základe rozpočtového opatrenia MF SR č. 37 a súhlasu ministra kultúry SR
zo dňa 21.11.2012 upravilo (zvýšilo) MK SR listom č. MK-411/2012-103/18897
zo dňa 12.12.2012 rozpočet bežných výdavkov v prvku 08S 0105 Knižnice
a knižničná činnosť v kategórii 630 Tovary a služby na rok 2012 o sumu 225
€. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečilo vyfinancovanie kultúrnych poukazov
na rok 2012.
Rozpočtové opatrenie č. 17
Na základe rozpočtového opatrenia MF SR č. 44 a súhlasu ministra kultúry SR
zo dňa 7.12.2012 upravilo (znížilo) MK SR listom č. MK-411/2012-103/19234
zo dňa 19.12.2012 rozpočet bežných výdavkov na rok 2012 v prvku 08T 0104
Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí, kategória 630 Tovary a služby
o sumu 5 000 €.
Rozpočtovým opatrením sa riešila žiadosť UKB, z technických dôvodov nebolo
možné vyčerpať pridelený rozpočet na projekt „Kultúrny profil Slovenska“
v plnej výške.
Rozpočtové opatrenie č. 18
Na základe rozpočtového opatrenia MF SR č. 46 realizovalo MK SR listom č.
MK-332/2013-340/79 zo
dňa 27.12.2012 viazanie (zníženie) bežných
výdavkov v kategórii 630 Tovary a služby (637033) Podprogram 0A90604 –
Centrálny dátový archív, celkom v sume 68,24 € - Európsky fond
regionálneho rozvoja z toho:
zdroj 11S1 – prostriedky EÚ

-51,44 €

zdroj 11S2 – spolufinancovanie zo ŠR

- 9,09 €

zdroj 11S3 – pro rata

- 7,72 €

Ďalej MK SR upravilo (znížilo) v prvku 0A90604 bežné výdavky (kategória
630) o sumu – 1 600 199,09 € (zdroj 11S1 – 1 205 109,90 €, zdroj 11S2 –
212 666,46 €, zdroj 11S3 – 182 422,73 €), ktoré boli presunuté do kapitálových
výdavkov v decembri 2012.
Rozpočtové opatrenie č. 19
V nadväznosti na presun prostriedkov zo zálohovej platby EÚ na kapitálové
výdavky upravilo (zvýšilo) MK SR listom č. MK-411/2012-100/19176 zo dňa
18.12.2012 rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2012 nasledovne:
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Prvok programovej štruktúry 0A90604 – Centrálny dátový archív,
investičná akcia č.27 930, vo výške 1 600 199,09 € - Európsky fond
regionálneho rozvoja
z toho:
zdroj 11S1 – prostriedky EÚ

10 321 892,41 €

zdroj 11S2 – spolufinancovanie zo ŠR

1 821 510,41 €

zdroj 11S3 – pro rata

1 562 469,48 €

5.2 Príjmy organizácie
Príjmy UKB boli na základe rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu
na rok 2012 určené sumou 150 000 €, rozpočtovým opatrením č. 15 boli
upravené na 135 000 €.
Rozpočet príjmov z činnosti organizácie bol k 31.12.2012 splnený sumou
144 046,78 €.
Celkové príjmy vrátane mimorozpočtových príjmov boli k 31.12.2012 splnené
sumou 158 659,50 € nasledovne:
v eurách

Ukazovateľ

Schválený
rozpočet
2012
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
2012
2

Plnenie
rok
2012

%
plnenia

3

3:1

3:2

150 000

135 000

158 659,55

105,77

117,53

150 000

135 000

144 046,78

96,03

106,70

4 500

8 000

8 307,88

184,62

103,85

142 200

120 400

128 904,21

90,65

107,06

3 300

6 600

6 834,69

207,11

103,56

0

0

14 612,72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000,00

0

0

0

0

13 612,72

0

0
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5.2.1 Príjmy organizácie podľa ekonomickej klasifikácie
Príjmy z vlastníctva majetku na rozpočtovej položke 210 obsahujú príjmy na
podpoložke 212003 - Príjmy z prenajatých priestorov v sume 8 307,88 €.
Sú tu zahrnuté príjmy:
1. z prenajatých bytov v sume 2 201,28 €, z toho od nájomcu na Pionierskej
ul. v sume 714,00 EUR a na Michalskej ul. v sume 1 487,28 €.
2. z prenajatých nebytových priestorov v sume 6 106,60 € a to:
- z prenájmu nebytových priestorov na prevádzkovanie bankomatu
2 257,20 €
VÚB a veľkoplošnej obrazovky
- z prenájmu nebytových priestorov na prevádzkovanie nápojových
a predajných automatov
500,00 €
- 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
3 349,40 €
a to:
výstavná sála, Michalská ul. č. 1
1 229,40 €
Embassy of Japan - výstava „Japonsko – obnova pre lepšiu budúcnosť“ 422,40 €
International Women´s Club of Bratislava –výstava výtvarných prác členiek
Medzinárodného klubu žien v Bratislave
232,00 €
55,00 €
Slov. spolok pre zahraničnú politiku – vernisáž výstavy
Slovenská asociácia Suiseki – výstava a japonský vejár
260,00 €
Royal Netherlands Embassy – výstava Ján Ámos Komenský
a Holandsko“
260,00 €
prednášková sála, Ventúrska ul. č. 11:
2 020,00 €
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave – medzinárodná
konferencia
210,00 €
Slovenská rada pre zelené budovy SKGBC – Valné zhromaždenie
200,00 €
Slovenská rada pre zelené budovy SKGBC – seminár o energetickej
efektívnosti budov
250,00 €
POLYTRADE CE SK, s.r.o. prednáška „HI-MASC-fasády
a obklady v interiéri aj v exteriéri“
500,00 €
Slovenský spolok pre zahraničnú politiku – panelová diskusia
55,00 €
Mestský výbor SZOPaK – medzinárodný seminár Sociálno-ekonomické a
zdravotno-rekreačné pohľady na zeleň v urbanizovanom prostredí
250,00 €
OZ Galéria X - Koncert zborového spevu
70,00 €
Libri Historiae – prezentácia knihy Bzovík
35,00 €
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku
350,00 €
Royal Netherlands Embassy – prednáška Ján Ámos Komenský a
Holandsko“
100,00 €
seminárna sála, Klariská ul. č. 1:
Základná umelecká škola – koncert žiakov
Plamienok, n.o. Bratislava - stretnutie „Hovoríme o pocitoch“
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100,00 €
62,50 €
37,50 €

Príjmy z titulu administratívnych poplatkov na rozpočtovej položke 220 sumou
128 904,21 € boli evidované:
- na položke 222 - Pokuty, penále a iné sankcie na podpoložke 222003 –
príjmy za porušenie predpisov v sume 33 801,78 € – príjmy z pokút za
stratené diela a za prekročenie výpožičnej lehoty v sume 26 031,30 €,
platby cez bankový terminál v sume 4 781,85 €, platby na základe pokusu
o zmier v sume 810,61 €, na základe riaditeľskej upomienky v sume
481,96 €, za oneskorené predĺženie v sume 136,79 €, na základe platobných rozkazov príslušných súdov 1 232,61€ a po začatí exekučného
konania bolo zaplatených 326,66 €.
- na položke 223 – Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného
predaja služieb na podpoložke 223001 – za predaj výrobkov, tovarov
a služieb v sume 95 102,43 € – príjmy za registráciu čitateľov v sume
55 845,43 €, za reprografické služby (tlač dokumentov) 22 127,75 €,
z platieb platobnými kartami cez bankový terminál 6 708,20 €, za poskytovanie medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby v súvislosti so
sprostredkovaním výpožičiek kníh, dodávky xerokópií dokumentov
a naskenovaných dokumentov v sume 10 380,55 €, za mikrofiše boli
príjmy v sume 11,40 € a za digitalizáciu v sume 19,20 € a za e-knihu na
objednávku 9,90 €.
Iné nedaňové príjmy na rozpočtovej položke 290 boli zaznamenané na položke
292 – Ostatné príjmy sumou 6 834,69 €, z toho:
- na podpoložke 292012 – Príjmy z dobropisov v sume 1 158,48 € z titulu
vyúčtovania prevádzkových nákladov za rok 2011.
- na podpoložke 292017 – Vratky – suma 5 378,25 € pozostáva z opravy
dohody po odvode predbežne vypočítaných miezd za december 2011 na
depozitný účet v sume 79,83 € a zo sumy 5 298,42 € poskytnutej
Univerzitou v Debrecene (MR) na rok 2011.
- na podpoložke 292027 – Iné príjmy v sume 297,96 € boli príjmy z
vymáhania pohľadávok exekútorom voči čitateľom z minulých rokov.
5.2.2 Mimorozpočtové prostriedky
Zahraničné granty:
Univerzita v Innsbrucku poskytuje od roku 2009 finančný grant na projekt
eBooks on Demand – European Library Network (EoD), t. j. Elektronické
knihy na požiadanie – Európska knižničná sieť.
Projekt má stanovené do roku 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.
Elektronická kniha na objednávku - EoD (e-Book on Demand) je nová služba,
ktorá sa rozvíja v rámci medzinárodného projektu v programe eTEN (Trans86

European Telecommunications Networks). Cieľom je poskytovať operatívne
digitalizačné služby s pridanou hodnotou.
Na základe objednávky zákazníka služby sa vybraný dokument typu monografia
(napr. kniha,..) zdigitalizuje, spracuje do podoby PDF súboru, "prečíta" sa
technológiou automatického rozpoznávania textu (OCR) a zašle obratom
objednávateľovi v elektronickej forme prostredníctvom hypertextového linku alebo
prostredníctvom služieb klasickej pošty.
Služba je otvorená každému, nie je limitovaná registráciou v žiadnej knižnici či
podobnej inštitúcii.
Pri spracovaní sa rešpektuje zákon o ochrane autorských práv - služba sa viaže
na dokumenty publikované cca. do roku 1936.
Služba sa spoplatňuje podľa medzinárodne platného cenníka.
Z grantu sa čerpalo v rokoch 2009 – 2011. K 1.1.2012 zostatok na účte Dary
a granty predstavoval sumu 147,37 €. V roku 2012 bolo poskytnutých ďalších
10 571,02 €. Čerpanie z uvedeného grantu v roku 2012 bolo v sume 335,14 € na
zahraničnú pracovnú cestu riaditeľa úseku elektronizácie a integrácie a 1
zamestnanca do ČR – Olomouca. Na zahraničnú pracovnú cestu riaditeľa úseku
elektronizácie a integrácie a 1 zamestnanca do Berlína bolo použitých 550,40 €
za letenky, 677,00 € za ubytovanie a ostatné náklady (stravné) bolo vo výške
513,60 €, spolu 1 741,00 €. Z uvedeného grantu boli čerpané aj finančné
prostriedky na mzdy a odvody do poisťovní zamestnancov, ktorí participujú na
projekte v sume 7 554,99 €. Z toho mzdové prostriedky boli v sume 5 820,09 € a
odvody do poisťovní v sume 1 734,90 €.
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.
Zostatok na účte Dary a granty je 216,91 €. V roku 2012 sa z uvedeného grantu
nečerpalo.
Univerzita v Aténach poskytla na projekt Open AIREplus finančný grant,
ktorého zostatok na účte k 1.1.2012 bol 8 500,90 €. V roku 2012 sa z uvedeného
grantu vyčerpalo 1 200,80 € na zahraničnú pracovnú cestu riaditeľa úseku
elektronizácie a informatizácie a 1 zamestnanca do Gőttingenu v Nemecku.
Z toho za letenky 351,80 €, za ubytovanie 195,00 € a ostatné náklady (stravné)
bolo vo výške 654,00 €.
Sekcia verejnej diplomacie NATO v Bruseli poskytla UKB finančný grant
v sume 2 780,79 € na organizovanie 6. ročníka konferencie Slovenské
bezpečnostné fórum 2012. Konferencia sa uskutočnila dňa 8. októbra 2012
v UKB. Podujatie každoročne organizuje MZV SR v spolupráci s UKB/DK NATO
a Euroatlantickým centrom. Z poskytnutých finančných prostriedkov sa zabezpečili tlmočnícke služby a prenájom konferenčnej techniky v sume 1 139,88 €,
občerstvenie pre účastníkov konferencie v sume 795,00 €. Na nákup zahraničných publikácií do fondu DK NATO bolo použitých 845,91 €.
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Tuzemské transfery:
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky poskytlo UKB dotáciu
vo výške 1 000,00 € na realizáciu 6. ročníka konferencie Slovenské bezpečnostné fórum 2012. Finančné prostriedky sa v plnej výške použili na zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov konferencie.
Podrobný prehľad o mimorozpočtových príjmoch a výdavkoch za rok 2012 je
uvedený v tabuľke č. 5, ktorá tvorí prílohu č. 5 k tomuto hodnoteniu.
5.2.3 Prostriedky prijaté z rozpočtu Európskej únie
Prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja boli poskytnuté UKB
rozpočtovými opatreniami č. 4, 5, 7, 8, 12, 14, 18 a 19 na budovanie
Centrálneho dátového archívu v rámci Operačného programu: Informatizácia
spoločnosti, Prioritná os: 2. Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova
ich národnej infraštruktúry.
Použitie prostriedkov z EFRR je uvedené v tabuľke č. 2, ktorá tvorí prílohu č. 2
k tomuto hodnoteniu a v tabuľke č. 3c, ktorá tvorí prílohu č. 3c k tomuto
hodnoteniu.
Vývoj dosiahnutých príjmov
Príjmy UKB v jednotlivých mesiacoch roka 2012 boli nasledovné :
január:
11 854,56 €
február:
10 801,94 €
marec:
15 443,15 €
apríl:
11 886,54 €
máj:
10 949,98 €
jún:
16 429,36 €
júl:
6 307,44 €
august:
7 413,39 €
september: 9 218,13 €
október:
20 329,33 €
november: 15 136,70 €
december: 22 888,98 €
________________________________________________________________
Spolu: 158 659,50 €

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
A. Bežné výdavky
Stanovený rozpočet bežných výdavkov vrátane bežných transferov na krytie
prevádzkových potrieb UKB na rok 2012 v sume 4 249 750,00 € bol upravený na
sumu 4 452 942,00 €. K 31.12.2012 bolo čerpanie sumou 4 466 768,76 € na
105,11 % oproti schválenému a na 100,31 % oproti upravenému rozpočtu.
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B. Kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky v prvku programovej štruktúry 08T0109 Stratégia rozvoja
slovenského knihovníctva, IA č. 28 177 „UKB -stavebné úpravy objektu Klariská
č. 3 a 5 pre technologické a administratívne účely Centrálneho dátového
archívu“, pridelené rozpočtovým opatrením č. 3 v sume 377 819,00 €, v roku
2012 čerpané neboli a rozpočtovým opatrením č. 13 boli v roku 2012 viazané pre
použitie v roku 2013.
5.3.2 Výdavky podľa funkčnej klasifikácie
Bežné a kapitálové výdavky organizácie boli čerpané podľa funkčnej klasifikácie
08 – Rekreácie, kultúra a náboženstvo, 082 – Kultúrne služby, 0820 –
Kultúrne služby, 08205 – Knižnice.
5.3.3 Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry organizácie
A. 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 2012
v sume 4 249 750,00 €, upravený na 4 357 942 € bol k 31.12.2012 čerpaný
sumou 4 357 158,99 € na 102,53 % oproti schválenému a na 99,98 % oproti
upravenému rozpočtu.
Celkové čerpanie výdavkov v programe 08S0105 vrátane mimorozpočtových
(zdroj 14 a 35), bolo v sume 4 371 771,71 € na 102,87 % oproti schválenému
a na 100,32 % oproti upravenému rozpočtu.
Čerpanie bežných výdavkov (zdroj 111) podľa jednotlivých rozpočtových položiek
bolo nasledovné:
Rozpoč.
položka
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Názov rozpočtovej položky

v eurách
%
čerpania

Schválený
rozpočet
2012
1
1 624 101

Upravený
rozpočet
2012
2
1 945 214,00

Čerpanie
rozpočtu
rok 2012
3
1 945 214,00

3:1
119,77

3:2
100,00

567 547

659 418,11

659 418,11

116,19

100,00

620

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

630

Tovary a služby

1 991 382

1 735 778,76

1 734 995,75

87,13

99,95

640

Bežné transfery

66 720

17 531,13

17 531,13

26,28

100,00

4 249 750

4 357 942,00

4 357 158,99

102,53

99,98

Spolu
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610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Rozpočet mzdových prostriedkov na rok 2012 v programe 08S0105 stanovený
sumou 1 624 101 €, upravený na 1 945 214 € bol v roku 2012 čerpaný sumou
1 945 214 € na 119,77% oproti schválenému a na 100,00 % oproti upravenému
rozpočtu pre priemerný prepočítaný evidenčný počet zamestnancov 218,91.
Priemerná mesačná mzda na 1 zamestnanca dosiahla 740,49 €. Oproti roku
2011, kedy bola priemerná mesačná mzda 707,45 € v roku 2012 vzrástla
o 33,04 €.
Z mimorozpočtových zdrojov na mzdové prostriedky bolo čerpaných 5 820,09
€ na projekt: „EoD e Books on Demand“ z grantu od Univerzity v Innsbrucku.
Čerpanie mzdových prostriedkov vrátane mimorozpočtových v roku 2012 bolo
1 951 034,09 € pre priemerný prepočítaný evidenčný počet zamestnancov
219,41. Priemerná mesačná mzda na 1 zamestnanca dosiahla 741,02 €. Oproti
roku 2011, kedy bola priemerná mesačná mzda 705,55 € v roku 2012 vzrástla
o 35,47 €.
Podrobný prehľad o zamestnancoch a čerpaní mzdových prostriedkov za rok
2012 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 2012 na odvody do zdravotných poisťovní a do
Sociálnej poisťovne v sume 567 547,00 EUR, upraveného na 659 418,11 € bolo
čerpaných 659 418,11 € na 116,19 % oproti schválenému a na 100,00 % oproti
upravenému rozpočtu.
Z mimorozpočtových zdrojov na poistné a príspevok do poisťovní bolo
čerpaných 1 734,90 € na projekt: „EoD e Books on Demand“ z grantu od
Univerzity v Innsbrucku.
Tieto odvodové povinnosti boli uhradené v súlade s príslušnými právnymi
predpismi.
630 - Tovary a služby
Rozpočet výdavkov na prevádzku knižnice na rok 2012 stanovený sumou
1 991 382,00 € upravený na sumu 1 735 778,76 € bol k 31.12.2012 čerpaný
sumou 1 734 995,75 € na 87,13 % oproti schválenému a na 99,95 % 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
2012

Upravený
rozpočet
2012

1
25 000,00
365 900,00
406 724,00
9 800,00
163 800,00
25 500,00
994 658,00
1 991 382,00

2
18 517,84
388 833,75
367 456,39
6 214,60
267 073,00
76 214,06
611 469,12
1 735 778,76
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Čerpanie
rozpočtu
rok
2012
3
18 517,84
388 833,75
367 456,39
6 214,60
267 073,00
76 214,06
610 686,11
1 734 995,75

v eurách
%
čerpania

3:1
74,07
106,27
90,35
63,41
163,05
298,88
61,40
87,13

3:2
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,87
99,95

Položka 631 - Cestovné náhrady
Cestovné náhrady na pracovné cesty plánované sumou 25 000,00 €, ktorých
rozpočet bol upravený na 18 517,84 € boli čerpané k 31.12.2012 sumou
18 517,84 € na 74,07 % oproti schválenému a na 100,00 % oproti upravenému
rozpočtu.
Rozpočet na tuzemské pracovné cesty sumou 5 000,00 € upravený na
4 068,66 € bol čerpaný sumou 4 068,66 € na 81,37 % oproti schválenému a na
100,00 % oproti upravenému rozpočtu.
Na tuzemských pracovných cestách sa v roku 2012 zúčastnilo 157
zamestnancov. Pracovné cesty sa uskutočnili prevažne služobnými osobnými
motorovými vozidlami UKB, vlakom a autobusom. Pracovné cesty boli
realizované do knižníc v rámci Slovenskej republiky, hlavne do Slovenskej
národnej knižnice v Martine – 17, Banskej Bystrice - 5, Nitry - 9, Trnavy - 11,
Levoče – 2, Trenčína – 1, Košíc – 2, Banskej Štiavnice – 3, na Táloch bol 1
zamestnanec, v Ružomberku 1 zamestnanec. Referentka BOZP sa zúčastnila
pravidelného školenia BOZP na Štrbskom plese. 7 zamestnancov sa zúčastnili
odborného seminára o digitalizácii s medzinárodnou účasťou v Jasnej.
V Liptovskom Jáne boli 4 zamestnanci, v Bošanoch 2 zamestnanci a v Spišskej
Kapitule 2 zamestnanci. V rámci projektu CDA boli 2 zamestnanci z pracoviska
CDA – lokalita B v Žiline, bývajúci v Martine na služobnej ceste v Bratislave 46
krát a zamestnanci UKB 43-krát na pracovisku CDA – lokalita B v Žiline. 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 20 000,00 €,
upravený na 14 449,18 € bol čerpaný sumou 14 449,18 € na 72,25 % oproti
schválenému a na 100,00 oproti upravenému rozpočtu.
Z mimorozpočtových zdrojov na zahraničné pracovné cesty bolo čerpaných
2 076,14 € na projekt: „EoD e Books on Demand“ z grantu od Univerzity
v Innsbrucku a 1 200,80 € na projekt „Open AIREplus“ z grantu od Univerzity
v Aténach.
Na zahraničných pracovných cestách sa zúčastnilo 65 zamestnancov. Na
cestovanie sa využívali služobné osobné motorové vozidlá, 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 2012 v sume 365 900,00 €, upravený na 388 833,75
€ bol čerpaný sumou 388 833,75 € na 106,27 % oproti schválenému a na
100,00 % oproti upravenému rozpočtu.
Z podpoložky 632001 – Energie v sume 297 537,88 € boli uhradené všetky
zálohové platby vrátane vyúčtovania za elektrickú energiu – 154 204,29 €
a plyn – 143 333,59 €. Platby za elektrickú energiu na Michalskej a Ventúrskej ul.
boli v sume 103 365,32 € a za plyn v sume 96 450,31 €, na Klariskej ulici za
elektrickú energiu v sume 49 084,88 € a za plyn v sume 35 428,67 €, na
Pionierskej ul. za elektrickú energiu v sume 1 470,84 € a za plyn v sume 5 529,61
91

€, na Továrenskej za elektrickú energiu v sume 283,25 € a za plyn v sume
5 925,00 €. Boli tu zahrnuté aj refundované platby od nájomcov bytových
a nebytových priestorov.
Na podpoložke 632002 – Vodné, stočné boli zahrnuté platby za vodné, stočné
a vodu z povrchového odtoku v celkovej sume 12 153,78 €, z toho na Michalskej
ul. v sume 3 703,11 €, Ventúrskej ul. 5 525,83 €, Klariskej ul. 2 420,83 €,
Pionierskej ul. 275,34 € a Továrenskej ul. 228,67 €.
Na podpoložke 632003 – Poštové a telekomunikačné služby boli zahrnuté
platby v celkovej sume 43 192,25 €, z toho za služby verejnosti poskytované STV
a SRo – koncesionárske poplatky v sume 955,98 € a za služby UPC v sume
70,80 €, za telefónne účty za pevné linky Slovak Telekom v sume 5 661,84 €, za
telefónne účty mobilných telefónov spoločnosti Orange Slovensko, a.s. v sume
16 239,47 €, za hovorné na základe Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných
služieb a využití dátovej siete SWAN v súlade s prevádzkovým poriadkom
SWAN VPN siete rezortu MK SR 4 347,54 €. Poplatky za poštové služby
a frankovací stroj boli v sume 15 772,62 €. Kreditačný poplatok za služby
diaľkovej kreditácie výplatného stroja bol v sume 144 €.
Z podpoložky 632004 – Komunikačná infraštruktúra čerpanie bolo v sume
35 949,84 € za poskytnuté služby internetu prostredníctvom akademickej dátovej
siete SANET v Bratislave sumou 23 949,84 € za celý rok 2012 a v Žiline (lokalita
B CDA) sumou 12 000 € za 2. polrok 2012.
Položka 633 - Materiál
Schválený rozpočet v sume 406 724,00 € upravený na 367 456,39 € bol
čerpaný sumou 367 456,39 € na 90,35 % oproti schválenému a na 100,00 %
oproti upravenému rozpočtu.
Z podpoložky 633001 – Interiérové vybavenie – 7 016,52 € - bol zakúpený
atypický kovový regál do knihárskej dielne v sume 981,60 €, stoličky, stoly
a policové vozíky v sume 3 181,20 €, šatníkové skrinky a skrine v sume 2 799,56
€ a trezor v sume 54,16 €.
Z podpoložky 633002 – Výpočtová technika – 62 909,42 € - boli zabezpečené
nasledovné nákupy: 4 ks tlačiarne EPSON paralelná a USB v sume 1 262,40 €,
2 ks tlačiarne RICOH AFICIO SP v sume 1 440,00 €, 3 ks tlačiarní EPSON – TM
v sume 1 202,40 €, NetBAY S2 42U v sume 1 320,00 €, 2 ks Apple iPad v sume
1 554,00 €, 3 ks tlačiarní EPSON v sume 1 134,00 €, disková stanica na
rozšírenie diskového priestoru pre DS a 4 ks iPadu pre DS v sume 2 925,60 €,
notebook MSI GE70 v sume 1 182,00 €, 10 ks Apple iPad mini with Wi-Fi bolo
v sume 5 054,40 €, zakúpených 25 ks PC na obnovu zastaranej a nefunkčnej
výpočtovej techniky v sume 38 100,00 €, Server Print.Usb v sume 28,22 €, HDD
WD a ventilátor do IBM v sume 660,00 €, 2 ks Smart Cover Leather Blac v sume
135,60 €, 6ks HDD WD v sume 936,00 €, tlačiareň v sume 52,80 €, 1 ks Apple
iPad v sume 248,40 €, komponenty do PC v sume 69,60 €, 2 ks monitorov
v sume 324,00 €, 2 ks tlačiarní RICOH v sume 624,00 €, 5 ks USB kľúčov pre DS
v sume 750,00 €, zariadenia k PC pre strážnu službu pre videovýstup na 3
monitory v sume 324,00 €. Za rozšírenie diskového poľa pre DS sme zaplatili
sumu 2 044,80 €. Zakúpili sme AP pre pokrytie priestorov knižnice pre čitateľov
wifi signálom v sume 1 537,20 €.
Z podpoložky 633003 – Telekomunikačná technika – 990 € - bol zakúpený
mobilný telefónApple iPhone v sume 990 €.
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Z podpoložky 633004 – Prevádzkové stroje, prístroje zariadenia, technika
a náradie – 8 580,51 € – boli zakúpené: stolová zošívačka Rapid 106E v sume
1 104,00 €, zásobníky papierových utierok v sume 261,00 €, ohrievač vzduchu
RIO 2000 v sume 85,00 €, tlačiareň Dymo v sume 178,98 €, ponorné čerpadlo
do studne a ponorné kalové čerpadlo v sume 650,50 €, elektrický ohrievač teplej
vody EURO 30 v sume 160,00 €, záhradný valec v sume 64,98 €, tlaková nádoba
naplnená CO2 v sume 155,00 €, chladnička na pracovisko CDA v Žiline v sume
189,00 €, príslušenstvo k skenovaciemu zariadeniu v sume 1 428,00 €, deaktivátor Hemingway v sume 1 620,00 €, detektor pravosti peňazí v sume 145,00 €,
fotoaparát v sume 981,04 € a 2 skartovacie stroje v sume 1 558,01 €.
Z podpoložky 633006 Všeobecný materiál – 82 938,53 € boli zakúpené
kancelárske potreby, tlačivá, obálky, etikety, obaly, pečiatky, úložné boxy, rôzne
druhy papiera (papier pre reprografické služby), kalendáre, spotrebný materiál do
tlačiarní, mikrofilmy, vreckové kalkulačky, pásky, batérie, farby a tonery, fóliové
pásky, knižničné pasy, čistiace, hygienické, toaletné a dezinfekčné potreby,
špagát, lepidlá, vrecia, utierky, plastové poháre, servítky, elektroinštalačný
a vodoinštalačný materiál, materiál pre údržbársku dielňu, elektrický prenosný
konvertor, maliarske potreby, štetce, posypová soľ, mincovníky, plexistojany,
prepravné kontajnery a iné.
Z podpoložky 633007 – Špeciálny materiál – 3 148,16 € bola zakúpená koža,
nite, lepenka a kartón, chemikálie, filmolux pre knihárske a reštaurátorské dielne
a špeciálny materiál požiarnej ochrany v sume 259,33 €.
Z podpoložky 633009 – Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky
– bolo čerpaných 186 567,01 € na nákup kníh, predplatné periodík a databáz,
DVD, hudobných a iných odborných dokumentov ako jednej z hlavných činností
a úloh našej knižnice.
Na základe rozpočtového opatrenia č. 1 pridelilo MK SR UKB 12 000 € na
prioritný projekt Slovenská knižnica v Národej knižnici Českej republiky. Projekt
sa realizuje od roku 2006 a je dlhodobo pozitívnym projektom. Predstavuje
nadštandardné odborné, spoločenské a politické prehlbovanie historicky
rozvinutých vzájomných vzťahov oboch krajín, najmä v kontinuite vývojových
etáp rozvoja vedy, kultúry a spoločenských väzieb. Je vnímaný ako prejav
spolupráce aj v širšom ako knižničnom kontexte. Vyjadruje dlhoročný záujem
oboch kultúr o neformálne poznanie stavu spoločenského vedomia. Projekt je
formálne kodifikovaný v bilaterálnej zmluve medzi Ministerstvami kultúry oboch
krajín z roku 2004. Predpokladá napĺňanie informačných potrieb používateľov NK
ČR reálnou ponukou najnovších slovenských dokumentov. Akvizičný profil je
orientovaný najmä na slovenské odborné a vedecké publikácie. Projekt je
recipročný. Predpokladá prezentáciu 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. Na platforme realizácie projektu sa v NK ČR
vytvára jedinečný kontinuálny knižničný súbor odrážajúci úroveň vedeckej
a odbornej prezentácie slovenskej prítomnosti. Finančné prostriedky z uvedeného projektu boli vyčerpané v plnej výške.
Z podpoložky 633010 – Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky –
4 733,12 € boli zakúpené a ochranné pracovné pomôcky pre zamestnancov –
pracovné odevy (plášte, vesty, zimné bundy), pracovná obuv, ochranné okuliare.
Z podpoložky 633013 – Softvér – 3 120,00 € boli zakúpené 2 fladbed scaner
„Avision“.
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Z podpoložky 633016 – Reprezentačné – 1 508,08 € boli použité finančné
prostriedky na občerstvenie na rokovaniach, poradách a konferenciách.
Z podpoložky 633018 – Licencie – 5 945,04 € bola zakúpená jednorazová
licencia na OCR 50 000 strán za účelom rozpoznania textu a umožnenia
následného plnotextového vyhľadávania v digitálnej knižnici v sume 2 988,00 €
a licencia antivírového programu NODE na 370 PC na obdobie 1 roka v sume
2 957,04 €.
Položka 634 – Dopravné
Schválený rozpočet v sume 9 800 EUR, upravený na 6 214,60 € bol čerpaný
sumou 6 214,60 € na 63,41 % oproti schválenému a na 100,00 % oproti
upravenému rozpočtu.
Z podpoložky 634001 – Palivo, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny – 2 402,73
€ boli hradené faktúry za čerpané pohonné hmoty spoločnosti Slovnaft pre 3
služobné motorové vozidlá.
Z podpoložky 634002 – Servis, údržba, opravy – 1 152,20 € čerpanie bolo za
umytie vozidiel, na nákup drobného materiálu, na výmenu pneumatík, za ročný
servis, za prehliadku vozidla Felicia LX, za kontrolu STK a emisnú kontrolu.
Z podpoložky 634003 – Poistenie – 2 403,97 € boli zaplatené: poistenie
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla pre Škoda
Octavia v sume 214,60 €, havarijné poistenie motorového vozidla Škoda Octavia
na 1 rok v sume 468,45 €, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla pre MERCEDES BENZ VITO v sume 438,81 €,
havarijné poistenie motorového vozidla MERCEDES BENZ VITO v sume
1 161,32 €. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla pre Škoda Felícia v sume 120,79 €.
Z podpoložky 633004 – Prepravné – 200,00 € bolo uhradené prepravné za
autobusovú prepravu účastníkov seminára z odboru knižničných činností UKB.
Z podpoložky 634005 – Karty, známky, poplatky – 55,70 € bola zakúpená
diaľničná nálepka v sume 50 € a poplatky za parkovanie spolu 5,70 €.
Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba
Schválený rozpočet na tejto položke v sume 163 800,00 € bol čerpaný sumou
267 073,00 € na 163,05 % oproti schválenému a na 100,00 % oproti upravenému
rozpočtu.
Z podpoložky 635002 – Údržba výpočtovej techniky – 94 178,26 € – 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 systémy v sume 6 833,39 € mesačne, spolu
82 000,68 €, za predĺženie HW podpory pre 3 servery SUN Fire X4500 sme
hradili 2 880,00 € štvrťročne, spolu 5 760,00 €. Za upgrade prenosného
programátora SALTO sme uhradili 192,00 €. Za opravu Sun Fire V420 sme
zaplatili 1 129,26 €. Za opravu notebooku HP Pavilion sme zaplatili 98,40 € a za
opravu prepínača CISCO sme uhradili 2 974,32 €. Za opravu tlačiarne sme
zaplatili 44,40 €. Za opravy PC sme zaplatili 749,20 €. Pozáručná oprava 1 ks
servera IBM bola v sume 1 030,00 €. Za opravu vidorekordéra sme zaplatili
200,00 €.
Podpoložka 635003 – Údržba telekomunikačnej techniky – bola čerpaná
sumou 157,20 €.
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Z podpoložky 635004 – Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,
techniky a náradia – 61 825,41 € – sme zaplatili za práce pri chemickej úprave
náplne zariadenia na chladenie a klimatizáciu v budove na Ventúrskej ul.
1 477,20 €, za opravu 4 elektrických prietokových ohrievačov vody sme uhradili
173,30 €, za ladenie klavíra Petrof sme uhradili 50,00 €, za výmenu, brúsenie,
nastavenie a premazanie nožov sme zaplatili 1 365,32 €, za čistenie kanalizačného potrubia elektromechanickým zariadením v nových skladoch sme
uhradili 108,00 €, za vyčistenie destilačného prístroja IDPE 4 sme zaplatili 62,40
€, za dodávku a výmenu dosky riadiacej elektroniky kuchynského výťahu na
Michalskej ul. sme uhradili 150,00 €. Oprava dverí výťahu bola v sume 250,92 €,
výmena kladky na výťahu v sume 816,24 €. Za výmenu nefunkčných stýkačov na
výťahu sme zaplatili 536,32 €, za vykonanie pravidelnej revízie elektrozariadenia
v regulačných staniciach plynu na Ventúrskej a Klariskej ul. sme uhradili 100,80
€, za opravu turniketov sme uhradili 550,80 €, za vodoinštalačné práce v kotolni
na Ventúrskej a Klariskej sme zaplatili 890,55 €, za odstránenie havárie na
výmenníku TUV na Pionierskej ul. sme uhradili 357,77 €. Profylaktický servis 2 ks
expanzného automatu Reflex v plynovej kotolni na Ventúrskej ul. bol v sume
180,00 €. Servisný audit automatického skenera MF S455 bol v sume 2 520,00 €,
servisný audit pre skener Bookeye 3 v sume 3 000,00 €, pre skener Pro Servis
Scann Tech v sume 3 000,00 €, servisný audit dátovej archivačnej jednotky DISC
1000 bol v sume 2 712,00 €, servisný audit mikrofilmového skenera MS7000 bol
v sume 2 280,00 €. Za kontrolu a opravu technického zariadenia (chladenie
a VZT) sme uhradili 1 240,39 €, za opravu požiarnych zariadení 495,84 €, za
servis klimatizácie DAIKIN sme zaplatili 596,04 €, za opravu na klimatizačných
jednotkách 890,50 €, za opravu VZT v kotolni na Ventúrskej ul. sme zaplatili
346,93 €, za opravu prípojky pre rozvádzač RBU v priestoroch digitalizačného
strediska na Ventúrskej ul. sme zaplatili 1 638,36 €, za odstránenie havárie
poistných ventilov v kotolni na Ventúrskej ul. sme uhradili 1 744,15 €, za opravu
riadiaceho systému v plynovej kotolni na Klariskej. ul. sme zaplatili 1 179,00 €.
Oprava elektroinštalácie v priestoroch digitalizačného strediska na Ventúrskej ul.
bola v sume 7 562,32 €, pravidelná údržba 4 ks čítacích prístrojov na mikrofilmy
bola v sume 288,00 €. Za opravu rozvodového a regulačného potrubia pre
klimatizáciu a ÚK na Ventúrskej ul. sme zaplatili 4 476,38 €. Drobná oprava
skenera bola v sume 200,00 €. Servisný audit knižného skenera Minolta
PS5000C bol v sume 2 640,00 €, skenera Bookeye4 Kiosk v sume 2 400,00 €,
skenera Bookeye4 professional v sume 2 760,00 €, 2 ks Bookeye GS400 v sume
2 880,00 € a digitálneho zariadenia Memoria Bettelight 6000 v sume 2 934,00 €.
Za meranie emisií tuhých znečisťujúcich plynných látok na 2 plynových kotloch
bolo uhradených 674,40 €, za opravu kamerových systémov pre pracoviská
ochrany objektov na Michalskej a Ventúrskej ul., Klariskej ul. sme zaplatili
2 086,80 €, za opravu čerpadiel v kotolni na Klariskej ul. sme uhradili 3 870,00 €,
oprava zásuvkových obvodov v sále výpočtového strediska bola v sume 286,68
€, výmena servisných súprav na kotloch na Pionierskej ul. bola v sume 54,00 €.
Z podpoložky 635005 – Údržba špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení 7 506,12 € - za odstránenie porúch a nedostatkov zistených pri vykonávaní
pravidelných štvrťročných kontrol na zariadeniach EPS EZS sme uhradili
1 713,48, za opravu záložného zdroja UPS na vrátnici na Klariskej sme zaplatili
267,60 €, za výmenu technického zariadenia EPS na Továrenskej ul. sme
zaplatili 4 222,80 €, za práce pri odstránení havárie na okruhu VZT na Ventúrskej
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ul. úpravou potrubia a výmenou odvzdušňovacieho automatického ventila sme
uhradili 712,80 €. Polročná prehliadka a servis klimatizácie bol v sume 589,44 €.
Z podpoložky 635006 – Údržba budov, objektov alebo ich častí – 19 223,21 €
čerpanie bolo za výmenu vložiek a vyhotovenie kľúčov v sume 762,33 €, za
vyhotovenie a dodanie špeciálnych kľúčov 1 794,16 €, za vyčistenie stúpačky
odpadu drezu 108,00 €, za predsezónnu revitalizáciu záhrad UKB sme uhradili
3 033,27 €, za vykonanie údržbárskych a opravárenských prác v prenajatých
priestoroch UKB v budove Žilinskej univerzity v Žiline sme zaplatili 1 800,00 €, za
opravu striech na Michalskej, Ventúrskej a Klariskej ul. sme uhradili 7 584,00 €,
za výmenu 2 ks okien v objekte UKB na Pionierskej ul. sme zaplatili 1 128,00 €,
za ošetrenie živých plotov sme zaplatili 799,15 €, za servis a opravu dverných
vzduchových clôn sme zaplatili 342,30 €, za dodanie a inštaláciu bodových
svietidiel na zvýšenie intenzity osvetlenia vo výstavnej sále sme uhradili 1 872,00
€.
Z podpoložky 635009 – Údržba softvéru – 83 460,60 € sme hradili poplatok za
AuditPro Update pre 300 PC na 1 rok v sume 2 208,00 €, za údržbový poplatok
programu MetaLib a SFX na 1 rok sme zaplatili 7 855,63 €, za SSL certifikát
k doméne: ukb kis3g.sk. sme zaplatili 275,88 €, za vykonanie softvérových
úkonov na riadiacom softvéri ANDOVER v suteréne šatňa a priestory prednáškovej sály v budove na Ventúrskej ul. sme zaplatili 260,08 €. Za maintenance
SafeQ – reprografické služby UKB 415,06 EUR mesačne, spolu 4 980,69 EUR,
za úpravu vstupného formulára Ensamble s rozšírenými funkciami sme zaplatili
756,00 €. Úprava softvéru ARL bola v sume 1 176,00 €. Za Red Hat Enterprise
Linux Server – 4 ks sme zaplatili spolu 3 048,00 €, štvrťročný poplatok za
aplikáciu bol v sume 1 354,32 € a za softvérový ensamble v sume 1 234,80 €.
WebJET ročný maintenance bol v sume 776,73 €. Za štatistiku prístupov
používateľov do katalógu UKB cez webové rozhranie naj.sk sme zaplatili 16,20 €.
Za úpravu softvéru na automatické generovanie dlhov používateľov služieb UKB
z KIS Virtua do centrálnej pokladne sme zaplatili 1 260,00 €. Za podporu a servis
pre robotický skener treventus Scan Robot 301 sme zaplatili 9 360,00 €. Za
softvérovú údržbu a podporu pre softvér ScanFlow TM LITE sme zaplatili
2 940,00 €. Podpora softvérových licencií ScanGate-aktivácia a predĺženie na 1
rok bola v sume 9 960,00 €. Za úhradu ročného servisného poplatku k databázam sme zaplatili 1 176,00 €, podpora VMware v Center server na 1 rok bola
v sume 1 915,51 €. Nákup softvérovej údržby a podpory zabezpečujúcej prístup
k softvérovým aktualizáciám produktu bol v sume 4 200,00 €. Naprogramovanie
nových funkcionalít do softvéru – LDAP a prístupu prostredníctvom (iPad) bol
v sume 9 960,00 €. Ročný licenčný poplatok za softvér INVENIO používaný na
realizáciu katalógov UKB vrátane registra ISSN bol v sume 4 190,76 €. Zaobstaranie modulu SCANFLOW za účelom naskenovania dokumentov na mailové
adresy čitateľov bolo v sume 9 900,00 €. Jednorazový poplatok za poskytnutie
prístupu k službe MetaLib+centralizovaný index údajov primárnych a sekundárnych nakladateľov a agregátorov spolu s inštalačnými prácami bol v sume
4 320,00 €. Elektronický formulár na predregistráciu používateľov služieb UKB
bol v sume 336,00 €.
Z podpoložky 635010 – Údržba komunikačnej infraštruktúry – 722,20 € boli
úhrady na základe zmluvy za práce a služby VT v sume 478,01 €, za predĺženie
domény kultura.sk na 1 rok sme zaplatili 23,88 €. Za predĺženie registrácie
domén ulib.sk, issn.sk a caslin.sk sme zaplatili spolu 71,64 €. Za predĺženie
registrácie domény kniznica-info sme zaplatili 10,79 €. Ročný poplatok za
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predĺženie registrácie domény webdepozit.sk bol v sume 23,88 €. Pravidelný
poplatok za používanie klienta pre katalogizáciu v Národnej agentúre ISSN bol
v sume 114,00 €.
Položka 636 – Nájomné za nájom
Schválený rozpočet na tejto položke v sume 25 500,00 € upravený na 76 214,06
€ bol čerpaný sumou 76 214,06 € na 298,88 % oproti schválenému a na 100,00
% oproti upravenému rozpočtu.
Čerpanie bolo z podpoložky 636001 – Nájomné za prenájom budov, objektov
alebo ich častí – 5 234,20 € – za prenájom výlepových plôch na výlep propagačných plagátov na propagáciu programov rôznych projektov 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 – 70 979,86 € boli hradené výdavky
na pravidelné mesačné splátky spoločnosti IBM Slovensko za operatívny
prenájom samoobslužných kopírovacích strojov v sume 1 630,12 € mesačne,
spolu 19 561,44 €, za servisný prenájom rohoží sme zaplatili spolu 1 041,50 €.
Nájomné za používanie uzamykacieho poštového priečinka za rok 2012 bolo
v sume 50,40 EUR. Za prenájom pódia sme zaplatili 826,52 €. Výdavky za
spoločné užívanie a prevádzku zariadení a vybavenia v súvislosti s prevádzkou
Centrálneho dátového archívu v priestoroch dátového centra pre výskum a vývoj
v Žiline boli mesačne 9 900,00 €, spolu 49 500,00 €.
Položka 637 – Služby
Schválený rozpočet v sume 994 658,00 €, upravený na 611 469,12 € bol čerpaný
sumou 610 686,11 € na 61,40 % oproti schválenému a na 99,87 % oproti
upravenému rozpočtu.
Z podpoložky 637001 – Školenia, kurzy, semináre, konferencie, sympóziá
– 7 864,92 € - boli hradené účastnícke poplatky na odborných školeniach
pracovníkov ekonomického oddelenia, personálneho oddelenia, oddelenia
prevádzky a MTZ, školenie revízneho technika elektrických zariadení, referátu
BOZP a PO, referátu kontroly, zamestnancov odboru informatiky, poplatok za
odborné školenie LINUX sieťové služby, preškolenie odborne spôsobilých
zamestnancov na verejné obstarávanie. Bol uhradený účastnícky poplatok
a skúška Knihovníckeho odborného minima, konferenčný poplatok pre riaditeľa
úseku elektronizácie a informatizácie v Bielefelde, vložné na praktický seminár
pracovníčky reštaurátorského oddelenia v Prahe. Zaplatili sme účastnícky
poplatok 6 zamestnancom na medzinárodnú konferenciu INFORUM 2012,
registračný poplatok pre 3 zamestnancov na odbornom podujatí „Digitálna
knižnica“ v Jasnej, účastnícky poplatok na konferenciu IFLA. Z tejto podpoložky
bolo hradené školenie zástupcov zamestnancov o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci, účastnícky poplatok na školenie Spravca-server2, 2 zamestnanci boli na
seminári reštaurátorov a historikov v Olomouci. Uhradili sme vložné za prednášajúceho účastníka seminára: Po stopách zdraví a němoci člověka a zvířat“
v Brne. Bol uhradený účastnícky poplatok na konferenciu :Knihovny současnosti
2012 v Ostrave pre 1 zamestnanca. 1 zamestnanec bol na odbornom školení
systému ARL. Bol uhradený registračný poplatok na konferenciu „Digitálna
knižnica“2012.
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Z podpoložky 637003 – Propagácia, reklama a inzercia – 3 128,50 € - za tlač
a dodanie propagačných materiálov pre CDA sme uhradili 2 829,60 €, bola
uhradená tlač vizitiek UKB v sume 96,00 €, za uverejnenie inzercie v tlačenom
telefónnom zozname Zlaté stránky v rubrike Knižnice sme zaplatili 180,00 €, za
novoročné pozdravy sme zaplatili sumu 22,90 €.
Z podpoložky 637004 – Všeobecné služby – 590 590,94 - 234 948,00 =
355 642,94 € bolo čerpanie na základe zmluvy s dodávateľskou firmou COFELY,
a.s. na zabezpečovanie nasledovných činností: správa nehnuteľností, obsluha
zariadení kotolní, strážna služba, 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 386 583,38 €. Za reprografické služby spoločnosti Eurodeal
sme zaplatili 9 115,82 €, za pranie rohoží 1 092,18 €. Za úschovu odpadu za
účelom jeho zhodnotenia sme uhradili 51,79 € štvrťročne, spolu 207,16 €, za
uskladnenie knižničného fondu sme zaplatili 29 716,29 €. Za vyhotovenie
xerokópií článkov získaných prostredníctvom medzinárodnej medziknižničnej
výpožičnej služby 3 328,40 €. Za odbornú činnosť v zmysle zmluvy o
Outsourcingu sme zaplatili 1 071,60 €. Za spracovanie digitalizovaných
historických periodík bolo uhradených 32 097,60 €.
V oblasti činnosti Multifunkčného kultúrneho centra sme zaznamenali nasledovné
výdavky: za zvukovú a svetelnú réžiu pri príprave programových projektov sme
zaplatili 15 380,00 €, za grafickú úpravu a tlač obálky, pozvánok, vstupeniek a
plagátov sme zaplatili 14 950,80 €. Za grafický návrh, výrobu, montáž, údržbu
a demontáž veľkoplošných propagačných plagátov a transparentov sme hradili
10 332,80 €. Za náklady súvisiace s dramaturgickým, autorským a interpretačným zabezpečením a moderovaním programového projektu sme zaplatili
10 881,85 €. Za koncertné vystúpenia sme zaplatili 11 722,20 €. Za realizáciu
literárno-hudobnej programovej kompozície sme uhradili 2 967 €.
Za tlač publikácie sme uhradili 1 190,40 €, za tlač obálok na Bulletin 110,40 €. Za
vytvorenie tlačových podkladov pre zborník Studia Bibliographica Posoniensa
2012 sme zaplatili 1 374 €, za tlač zborníka 906,40 €, za tlač pozdravov 57,50 €,
za väzbu periodík 3 373,44 €, za väzbu knižničných dokumentov 1 572 €. Za
inštaláciu, deinštaláciu výstavy a výstavné práce sme zaplatili 1 220 €, za výrobu
fotodokumentácie a DDV 1 345 €. Za preklad sme uhradili 27,54 €. Za ročnú
kontrolu požiarnych dverí sme zaplatili 2 908,32 €. Za kontrolu požiarnotechnických zariadení sme zaplatili 1 666,26 €. Za ročnú kontrolu nakladania so
skleníkovými plynmi sme zaplatili 816,00 €. Za kontrolu požiarnych klapiek
v zmysle vyhlášky sme uhradili 920,64 €. Za realizáciu elektronickej aukcie sme
uhradili 86,40 €. Za nastavenie domáceho rozhlasu sme zaplatili 336,00 €, za
manipulačné a sťahovacie práce 206,30 €, za vodoinštalačné práce 259,80 €. Za
elektronickú aukciu sme uhradili 129,60 €, za službu v šatni nad rámec zmluvy
373,92 €. Za mimoriadne upratovanie sme uhradili 119,62 €. Za ošetrenie
pagaštana konského sme zaplatili 1 116,00 €. Za montáž regálového systému
sme zaplatili 1 685,37 €. Za spracovanie projektu interiéru podkrovia objektu
Klarisiek na Klariskej ul. sme uhradili 2 688,00 €. Za odvoz elektroodpadu sme
uhradili 352,80 €. Za vyhotovenie kľúčov sme zaplatili 585,01 €. Za vyhotovenie
digitalizovaných zoznamov repozitného katalógu sme uhradili 9 900,00 €. Za
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označenie prvkov EPS v súlade s platnou projektovou dokumentáciou sme
zaplatili 7 250,04 €. Za postprocessing Slovenských pohľadov 1923-1938 bolo
uhradených 2 985,00 €. Okrem toho bolo vykonaných niekoľko služieb v menšom
rozsahu hradených cez pokladňu UKB. Na uvedenú podpoložku boli
refundované platby z projektu CDA v sume 234 948,00 €.
Z podpoložky 637005 – Špeciálne služby – 15 895,92 € sme uhradili v zmysle
zmlúv za právnu pomoc komerčnému právnikovi 5 922,24 €, mesačné úhrady za
služby centralizovanej ochrany na Pionierskej ul. v sume 140,62 € boli celkom
v sume 1 687,44 €, štvrťročné úhrady na Továrenskej ul. v sume 418,25 € boli
spolu 1 673,00 €, mesačné úhrady za monitorovanie objektu na Pionierskej
a Továrenskej ul. v sume 173,87 € boli celkom 2 086,44 €. Ďalšie výdavky boli za
mimoriadne posilnenie strážnej služby počas výstav a podujatí v sume 2 116,50
€, za notárske overenie dokladov v súvislosti s projektom CDA sme uhradili
508,39 €. Za poskytnutie konzultačno-analytických služieb v účtovníckeho
programu SOFTIP sme zaplatili 342,57 €, za vyhotovenie skutkového stavu v PD
elektro na Michalskej 1 sme zaplatili 1 422,60 €, za výkon exekučnej činnosti sme
uhradili 101,73 €, poplatok za falošný výjazd bol v sume 31,87 € a platba cez
pokladňu bola v sume 3,14 €.
Z podpoložky 637006 – Náhrady – 351,52 € sme hradili vykonanie preventívnych
lekárskych prehliadok nových zamestnancov pred nástupom do zamestnania.
Z podpoložky 637011 – Štúdie, expertízy, posudky – 406,80 € sme hradili
vypracovanie statického posúdenia možnosti zaťaženia nosnej stropnej konštrukcie pod sálou dátového centra UKB na Michalskej ul.
Na podpoložke 637012 – Poplatky a odvody – 10 341,82 € boli evidované
poplatky za výpožičky kníh prostredníctvom MVS a MMVS v sume 8 039,56 €,
poplatky súvisiace s bankovými prevodmi (zahraničným platobným stykom)
1 916,35 €, poplatky za odovzdanie mincí VÚB v sume 86,15 €, provízie a poplatky na základe zmluvy EFT POS o akceptácii platobných kariet v sume 277,20 €,
poplatky za zriadenie vecného bremena na pozemky boli v sume 22,56 €.
Na podpoložke 637014 – Stravovanie – 83 044,83 € boli evidované úhrady
faktúr spoločnosti Edenred Slovakia, s.r.o. za stravovacie poukážky pre zamestnancov UKB.
Z podpoložky 637016 – Prídel do sociálneho fondu – 25 934,52 € 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 bolo čerpanie sumou 24,50 €.
Z podpoložky 637026 – Odmeny a príspevky – 71,40 € bola uhradená autorská
odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel.
Z podpoložky 637027 – Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru –
57 111,50 € boli vyplatené odmeny na základe dohôd o vykonaní práce, dohôd
o pracovnej činnosti a dohôd o vykonaní brigádnickej činnosti študenta.
Z podpoložky 637035 – Dane – 50 866,93 € bol zaplatený miestny poplatok za
komunálny odpad na Michalskej ul. v sume 5 235,85 €, na Klariskej ul. v sume
1 731,95 € a na Pionierskej ul. v sume 348,36 €, dane z nehnuteľností za budovy
v správe UKB: za objekt Nebojsa v okrese Galanta v sume 283,80 €, za objekt vo
Vysokej pri Morave v sume 528,76 € a za objekty v správe Hlavného mesta SR
v sume 35 157,18 €. Odvod dane z pridanej hodnoty daňovému úradu za tovar
a služby nadobudnuté z členských štátov EÚ bol v sume 7 385,43 €, poplatky za
povolenie vjazdu a zotrvanie 3 služobných vozidiel v historickej časti mesta na
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rok 2012 bol v sume 30,00 € a za vjazd a zotrvanie vozidiel v historickej časti
mesta v súvislosti s činnosťou Multifunkčného kultúrneho centra 285 €. Na
uvedenú podpoložku boli refundované poplatky od nájomcov bytových priestorov
na Michalskej ul. v sume 39,84 €, Pionierskej ul. v sume 79,56 €.
640 – Bežné transfery
Zo schváleného rozpočtu bežných transferov v sume 66 720,00 €, upraveného
na 17 531,13 € bolo k 31.12.2012 vyčerpaných 17 531,13 € na 26,28 % oproti
schválenému a na 100,00 % oproti upravenému rozpočtu.
Z položky 642 – Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám –
z podpoložky 642006 – Členské príspevky tuzemským organizáciám bolo
čerpanie nasledovné:
IAML – Slovenská národná skupina
93,00 €
SANET – Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 33,00 €
SSK – Spolok slovenských knihovníkov
166,00 €
SAK – Slovenská asociácia knižníc
150,00 €
________________________________________________________________
Spolu
442,00 €
Z podpoložky 642013 – Odchodné bolo zaplatené v sume 3 423,00 €
zamestnancom pri odchode do dôchodku.
Z podpoložky 642015 – Nemocenské dávky boli vyplatené náhrady za dočasnú
pracovnú neschopnosť v sume 11 492,13 €.
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 424,00 €
CIEPS - ISSN - International Centre for the Registration of Serial
Publications – Medz.org. pod záštitou UNESCO
1 600,00 €
Consortium of European Research Libraries
150,00 €
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu
2 174,00 €

Podrobný prehľad čerpania rozpočtových položiek a podpoložiek bežných
výdavkov je uvedený v tabuľke č. 2, ktorá tvorí prílohu č. 2 k tomuto hodnoteniu.
B. Kapitálové výdavky ŠR v programe 08S, zdroj 111
Kód programu 08S – Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych
hodnôt
Kód podprogramu 08S0105 – Knižnice a knižničná činnosť
Kapitálové výdavky v uvedenom programe v roku 2012 neboli UKB pridelené.
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C. Bežné výdavky ŠR v programe 08T
Kód programu 08T – Tvorba a implementácia politík
Kód podprogramu 08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí
Kultúrny profil Slovenska
Zdroj: 111

Rozpočet:
Čerpanie:

5 000,00 EUR
4 997,05 EUR

Kultúrny profil Slovenska (KPS) je spoločný projekt Ministerstva kultúry SR
s Visiting Arts a Slovenskou Britskou Radou (British Council), ktorého cieľom je
vytvoriť a uviesť do prevádzky online sprievodcu po slovenskej kultúre spolu so
zabezpečením aktualizácie a údržby webovej stránky a následnej prevádzky
podľa požiadaviek zmluvných strán.
Internetová stránka portálu Kultúrny profil Slovenska, spoločného projektu
Ministerstva kultúry SR, Visiting Arts, Britskej Rady (British Council) a
Univerzitnej knižnice v Bratislave a redakčný CMS systém Libriosu boli od
27.6.2012 do 5.11.2012 nefunkčné. Nedostupnosť CMS systému a webových
služieb nielen znemožnili rozvíjať a skvalitňovať portál formou aktualizácií esejí a
korektúr anglických textov, ale nedovolili vykonávať ani základnú prevádzku a
údržbu. Pre technické problémy sa nerealizovala ani hromadná aktualizácia
údajov registra kultúrnych inštitúcii prostredníctvom on-line formulára.
Počas dostupnosti webovej stránky a redakčného systému 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 do niektorých sekcií
pribudli nové texty, čím sa rozšíril a obohatil obsah portálu. Zabezpečil sa preklad
textov do angličtiny formou externej spolupráce. Redakcia portálu KPS aj v roku
2012 venovala pozornosť ilustrovaniu príspevkov, preto sa pristúpilo k zakúpeniu
ďalších fotografií.
Kód programu 08T – Tvorba a implementácia politík
Kód podprogramu 08T0106 – Projekt akvizície zbierkových predmetov
a knižničných fondov
Nové informačné zdroje
Zdroj: 111

Rozpočet:
Čerpanie:

40 000 EUR
40 000 EUR

Uspokojovanie informačných potrieb používateľov je základná úloha knižnice.
Saturácia informačných prameňov znamená stabilizáciu zdrojovej platformy
začatej projektom v roku 2006 a je kontinuálne rozvíjaný akvizičný zámer
vyrovnávania prepadu informačného potenciálu knižnice.
Modernizácia knižničného fondu novými typmi dokumentov výrazne finančne
zasahuje do zvládania únosného zabezpečenia potenciálu informačnej stability
knižnično- informačných služieb.
V posledných rokoch sa orientácia získavania zdrojového potenciálu strategicky
orientuje na kúpu nosných informačných prameňov encyklopedického typu a na
získavanie informačných báz v on-line režime so sprístupnenými plnými textami.
Popísaný strategický zámer je finančne náročný, ale v informačno-taktických
101

prístupoch veľmi efektívny. Multizdroje vo svojom informačnom potenciáli
mimoriadne efektívne umožňujú poskytnutie širokej platformy pokrytia.
V roku 2012 akvizičná komisia rozhodla doplniť aktuálne informácie v tých
tituloch periodík, ktoré svojím obsahom a profiláciou, najmä na spoločenské
a prírodné vedy, dlhodobo zabezpečujú kontinuitu odborných poznatkov
v knižničnom fonde UKB. Touto akvizíciou sa zabezpečila aktualizácia informácií
a kontinuita pokračujúcich zdrojov. Získané zdroje sa sprístupňujú širokej
odbornej a čitateľskej verejnosti UKB.
Kód programu 08T – Tvorba a implementácia politík
Kód podprogramu 08T0109 – Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva
Digitálny repozit UKB
Zdroj: 111

Rozpočet:
Čerpanie:

50 000 EUR
50 000 EUR

Repozitný katalóg UKB je služobný katalóg kontinuálne budovaný od založenia
knižnice v roku 1919. Je základným a úplným dokumentom o fonde knižnice.
Vzhľadom na historickú jedinečnosť je významným dokumentom pre dejiny
knižnej kultúry na Slovensku. Pozostáva z 1 403 731 objektov (1 388 385 katalogizačných lístkov a 15 346 strán zoznamov). Vzhľadom na technológiu tvorby
katalógu, jeho vek a intenzitu využívania je fyzický stav a čitateľnosť dokumentačných záznamov na hranici životnosti. Repozitný katalóg je základným
dokumentačným nástrojom kontroly uchovávania a systematických revízií
knižničného fondu v zmysle zákona. Formáty, celkový rozsah dokumentačných
záznamov a ich fyzický stav budú klásť zvýšené nároky na logistiku, nakoľko
vyžadujú citlivú manipuláciu. Vzhľadom na oficiálnu povahu repozitného katalógu
sa bude vyžadovať pri spracovaní operatívny dozor a dôsledná kontrolná činnosť.
Ambíciou projektu bolo konvertovať do digitálnej formy a dlhodobo uchovať
komplexný katalóg knižnice v celistvosti. Súčasne sa vytvorila aplikácia na
operatívne sprístupňovanie obsahu na služobné a výskumné účely. Zámerom
bolo zvýšiť úroveň operatívnosti a efektívnosti revízií knižničného fondu
realizovaných v zmysle zákona. Cieľom bolo taktiež podporiť komplex poskytovaných služieb a zvýšiť komfort celého informačného systému knižnice, poskytnúť celý katalóg najmä vedecko-výskumným pracovníkom, ale aj celej verejnosti.
Uzatvorila sa tým integrácia všetkých katalógov knižnice s možnosťou bezproblémového overovania relevantnosti informácie o prameni alebo jeho dostupnosti. V pomeroch strednej Európy sa tak na základni knižnice so storočnou
tradíciou komplexne prepoja všetky dejinné rôznorodo budované knižničné
sekundárne zdroje informácií. Dlhodobé uchovanie repozitného katalógu je
príspevkom k aktivitám v oblasti dlhodobej ochrany kultúrneho dedičstva.
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D. Kapitálové výdavky ŠR v programe 08T
Kód programu 08T – Tvorba a implementácia politík
Kód podprogramu 08T0109 – Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva
UKB – Stavebné úpravy objektu Klariská 3, 5 pre technologické
a administratívne účely Centrálneho dátového archívu.
Zdroj:111

Číslo IA: 28 177
Schvál.
rozpočet
2012

Rozpoč.
položka

Názov rozpočtovej položky

700

Kapitálové výdavky

0

713
713004
717
717003

Nákup strojov, prístr. zariadPrevádz. strojov, prístr., zariad.
Realiz stav. a ich tech. zhodn.
Prístavby,nadstav.,stav.úpravy

0

Upravený
rozpočet
2012 č. 1

Uprav.
rozpočet
2012 č. 2

2
377 819

0,00

Čerpanie
rozpočtu
rok
2012
3
0,00

124 008
124 008
253 811
253 811

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1

0
0

v eurách
%
čerpania

3:1
0,00

3:2
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

UKB bol schválený nenávratný finančný príspevok (NFP) na prevažné financovanie Národného projektu č. 8 „Centrálny dátový archív“ (CDA) financovaný
z prostriedkov EÚ na operačný program Informatizácia spoločnosti – Prioritná os
2 (OPIS-PO2) „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií“ a čiastočne aj zo
štátneho rozpočtu.
Z prostriedkov OPIS 2–PO2 budú hradené všetky práce, ktoré sa vykonávajú
v súvislosti s vybudovaním CDA. Práce, ktoré sa bezprostredne netýkajú CDA,
ale len nepriamo, budú financované z prostriedkov ŠR prostredníctvom rozpočtu
UKB v sume 377 819,00 €.
Predmet zákazky, ktorou sa tento projekt bude realizovať, je v pamiatkovo
chránenom objekte UKB na Klariskej ul. Cieľom je:
1. vybudovať na 1.PP a 1.NP priestorové a technické podmienky na zriadenie
pracoviska CDA,
2. vytvoriť v podkroví nové priestory na inštalovanie technológií a administratívnu
podporu, prevádzku a rozvoj CDA a digitalizáciu kultúrneho dedičstva,
3. upraviť na 2. a 3.NP interiérové priestory tak, aby sa v nich dali sústrediť
historické knižné zbierky knižnice (rukopisy a tlače od 16. do 20. storočia)
v klimatizovaných knižných skladoch,
4. v upravených priestoroch v objekte na Klariskej sa zmení doterajšie využitie
priestorov, vybuduje sa CDA, nainštaluje klimatizácia, upraví existujúci výťah,
revitalizujú sa podkrovné priestory.
Z dôvodu neukončeného verejného obstarávania na výber dodávateľa realizácie
stavby v roku 2012 finančné prostriedky na tento účel čerpané neboli
a rozpočtovým opatrením boli presunuté do roku 2013.
5.3.4 Výdavky organizácie kryté prostriedkami Európskej únie
a inými prostriedkami zo zahraničia poskytnuté na základe
medzinárodných zmlúv
UKB predložila dňa 30. novembra 2011 na základe písomného vyzvania
Ministerstva kultúry SR (OPIS-2011/2.1/08-NP) z 1. júla 2011 „Žiadosť o nená103

vratný finančný príspevok“ ako oprávnený žiadateľ na realizáciu
národného projektu č. 8 „Centrálny dátový archív“ (CDA) v rámci
programu Informatizácia spoločnosti, Prioritnej osi 2 Rozvoj
a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry (OPIS
13.03.2012 bola schválená Zmluva o poskytnutí nenávratného
príspevku č. MK-40/2012-M.

investičného
Operačného
pamäťových
PO 2). Dňa
finančného

Celková maximálna indikatívna čiastka vyčlenená pre projekt CDA predstavuje
33 184 470,48 € (75,31% zdroj Európsky fond regionálneho rozvoja, 13,29%
zdroj štátny rozpočet, 11,40% zdroj štátny rozpočet pre financovanie princípu
pro-rata).
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 min. 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 UKB.
Primárnym cieľom projektu je záznam, zbieranie, dlhodobé archivovanie
a ochrana digitálneho obsahu, realizovanie webharvestingu a webarchivingu.
Spomínané aktivity súčasne vytvárajú bázu pre systematickú podporu fyzickej
digitalizácie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedičstva, ktoré budú
v rámci digitalizačných projektov a kampaní riešiť príslušné PFI (Pamäťové
a fondové inštitúcie). Cieľovým stavom bude vybudovanie dátových úložísk
v stanovených lokalitách spĺňajúcich všetky definované parametre, ukazovatele,
kritériá a štandardy stanovené projektom CDA.
V roku 2012 v UKB boli čerpané finančné prostriedky z tohto titulu na
projekt CDA v sume 7 785 470,58 € na bežné výdavky a 13 705 872,30 € na
kapitálové výdavky, spolu 21 491 342,88 €.
Použitie prostriedkov z EFRR je uvedené v tabuľke č. 2, ktorá tvorí prílohu č. 2
k tomuto hodnoteniu a v tabuľke č. 3c, ktorá tvorí prílohu č. 3c k tomuto
hodnoteniu.
5.3.5 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 a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prekročiť čerpanie
limitu rozpočtových výdavkov.
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Mimorozpočtové prostriedky sú podrobne komentované v bode 5.2.2 tohto
hodnotenia.
Podrobný prehľad o mimorozpočtových výdavkoch za rok 2012 je uvedený
v tabuľke č. 5, ktorá tvorí prílohu č. 5 k tomuto hodnoteniu.
5.3.6. Vyhodnotenie čerpania finančných prostriedkov poskytnutých
na zahraničné aktivity
UKB v roku 2012 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 tohto hodnotenia.

5.4. Finančné operácie
V roku 2012 UKB nevykonávala transakcie s finančnými aktívami a finančnými
pasívami v hlavných kategóriách 400 a 500 rozpočtovej klasifikácie.

5.5 Účty mimorozpočtových prostriedkov
Účet 221 – Sociálny fond
Tvorba:
Zostatok z roku 2011
Tvorba SF za december 2011- zúčtovanie
Tvorba v zmysle zákona a KZ
Tvorba celkom:

5 368,45 €
63,03 €
25 871,49 €
31 302,97 €

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

19 626,20 €
1 309,64 €
20 935,84 €

Zostatok k 31.12.2012

10 367,13 €

Účet 221 – Účet cudzích prostriedkov (depozitný účet)
Strana MÁ DAŤ
Zostatok z roka 2011 – mzdy a odvody do poisťovní
zábezpeka – stavebné úpravy Klariská
zábezpeka – Prevoz archivačných médií medzi PFI a CDA
prevod miezd a odvodov do poisťovní 12/2012
Spolu:

453 449,43 €
112 000,00 €
6 000,00 €
261 010,42 €
832 459,85 €

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

453 369,60 €
79,83 €
12 000,00 €
465 449,43 €
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Zostatok k 31.12.2012

367 010,42 €

Účet 221 - Dary a granty
Strana MÁ DAŤ
Počiatočný stav k 1.1.2012
Príjem od Univerzity Innsbruck
Príjem od Sekcie verejnej diplomacie NATO
Spolu
Strana DAL
Výdavok na zahraničnú pracovnú cestu
Spolu

16 170,09 €
10 571,02 €
1 800,00 €
28 541,11 €

335,14 €
335,14 €

Zostatok k 31. 12. 2012

28 205,97 €
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107

108

109

110

111

112
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Podprogram: Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií
zdroj: 11S2 - Štátny rozpočet
prvok: 0A90604 - Centrálny dátový archív
630

Tovary a služby

0

0,00

1 034 689,04

1 034 689,04

0,00

100,00

0,00

633
633002
633006
636
636001

Materiál
Výpočtová technika
Všeobecný materiál
Nájomné za nájom
Budov,objektov al. ich častí

0
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 032 599,81
574,94
1 032 024,87
76,73
76,73

1 032 599,81
574,94
1 032 024,87
76,73
76,73

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

637
637027

Služby
Odm.zam.mimo prac.pomeru

0
0

0,00
0,00

2 012,50
2 012,50

2 012,50
2 012,50

0,00
0,00

100,00
100,00

0,00
0,00

Podprogram: Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií
zdroj: 11S3 - Pro rata
prvok: 0A90604 - Centrálny dátový archív
630

Tovary a služby

0

0,00

887 543,65

887 543,65

0,00

100,00

0,00

633
633002
633006
636
636001

Materiál
Výpočtová technika
Všeobecný materiál
Nájomné za nájom
Budov,objektov al. ich častí

0
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

885 751,56
493,18
885 258,38
65,81
65,81

585 751,56
493,18
885 258,38
65,81
65,81

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

637
637027

Služby
Odm.zam.mimo prac.pomeru

0
0

0,00
0,00

1 726,28
1 726,28

1 726,28
1 726,28

0,00
0,00

100,00
100,00

0,00
0,00
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Názov organizácie: Univerzitná knižnica v Bratislave
Prehľad čerpania kapitálových výdavkov na investičné akcie za rok 2012

Tabuľka č. 3a

kód zdroja 111
(v eurách)
Program

08S

Prvok

Číslo IA v
registri
investícií

Názov investičnej akcie

Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt

Schválený
rozpočet
2012

Upravený
rozpočet
2012/1

Upravený
rozpočet
2012/2

Čerpanie
k 31.12.2012

0

0,00

0,00

0,00

08S

SPOLU (za jednotlivé investičné akcie v rámci jedného prvku):

0,00

0,00

0,00

0,00

08S

CELKOM (za všetky investičné akcie v rámci programu):

0,00

0,00

0,00

0,00

08T

Tvorba a implementácia politík

28 177

0,00

377 819,00

-377 819,00

0,00

08T

08T0109 Stavebné úpravy objektu Klariská 3,5 pre technologické

28 177

0,00

377 819,00

-377 819,00

0,00

a administratívne účely Centrálneho dátového archívu
08T

SPOLU (za jednotlivé investičné akcie v rámci jedného prvku):

28 177

0,00

377 819,00

-377 819,00

0,00

08T

CELKOM (za všetky investičné akcie v rámci programu):

28 177

0,00

377 819,00

-377 819,00

0,00

CELKOM - zdroj 111

28 177

0,00

377 819,00

-377 819,00

0,00
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Názov organizácie: Univerzitná knižnica v Bratislave
Prehľad čerpania kapitálových výdavkov na investičné akcie za rok 2012

Tabuľka č. 3b

kód zdroja 131B - zo štátneho rozpočtu rok 2012

(v eurách)
Program

Prvok

Kód zdroja

08S

Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt

08S

SPOLU:

08T

Číslo IA
v registri
investícií

Názov investičnej akcie

Schválený
rozpočet
2012

Upravený
rozpočet
2012

Čerpanie
k 31.12. 2012

0,00

0,00

0,00

SPOLU:

0,00

0,00

0,00

CELKOM

0,00

0,00

0,00

Tvorba a implementácia politík

08T
131
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Tabuľka č. 3c

Názov organizácie:Univerzitná knižnica v Bratislave
Prehľad čerpania kapitálových výdavkov na investičné akcie za rok 2012
(mimorozpočtové zdroje, prostriedky EÚ, spolufinancovanie zo ŠR)

(v eurách)
Číslo
Kód
rozpočtovej
Program Prvok
zdroja
položky
0A906 0A90604 11S1
700
711003
713002
713006
716
0A906 0A90604 11S2
700
711003
713002
713006
716
0A906 0A90604 11S3
700
711003
713002
713006
716

Názov investičnej akcie
Centrálny dátový archív
nákup softvéru
nákup výpočtovej techniky
nákup komunikačnej infraštruktúry
prípravná a projektová dokumentácia
Centrálny dátový archív
nákup softvéru
nákup výpočtovej techniky
nákup komunikačnej infraštruktúry
prípravná a projektová dokumentácia
Centrálny dátový archív
nákup softvéru
nákup výpočtovej techniky
nákup komunikačnej infraštruktúry
prípravná a projektová dokumentácia
SPOLU:
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Číslo IA
v registri
investícií
27 930

Schválený
rozpočet
2012
0,00
0,00
0,00
0,00

27 930

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

27 930

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Upravený
rozpočet
2012
10 321 892,41
950 059,40
8 652 707,99
542 185,67
176 939,35
1 821 510,41
167 657,55
1 526 948,45
95 679,83
31 224,58
1 562 469,48
143 814,60
1 309 797,79
82 073,02
26 784,07
13 705 872,30

Čerpanie
k 31. 12. 2012
10 321 892,41
950 059,40
8 652 707,99
542 185,67
176 939,35
1 821 510,41
167 657,55
1 526 948,45
95 679,83
31 224,58
1 562 469,48
143 814,60
1 309 797,79
82 073,02
26 784,07
13 705 872,30

118

119

120

Názov organizácie: Univerzitná knižnica v Bratislave
Prehľad výdavkov na zahraničné pracovné cesty za rok 2012

Tabuľka č. 7

(v eurách)
Kód
programu/
zdroj

Por.
č.

Štát - mesto

Podujatie

08S/111

1.

ČR – Opava

9. ročník konferencie
„Kniha v 21. století“

08S/111

2.

Nemecko – Halle,
Mainz

08S/111

3.

ČR - Praha

08S/111

4.

08S/111

5.

Počet
osôb

1

Počet Výdavky
dní
631002

2

135

Konferencia “Der
2
Verlagsstandort Halle
u. seine
buchhandlarische
Vernetzung Im
Europa des 18. Jhd.“
VŠ umelecko –
1
priemyslová – kurz
knižnej väzby

19

1 227

5

280

ČR - Praha

Konzultácia
o systéme Web
archiv.cz

1

1

34

Nemecko –
Bielefeld

Medzinárodná
konferencia –
„Shaping Future Info

3

4

2 326

121

Prínos pre činnosť organizácie

Témou tohto ročníka bola „Budoucnost knihoven – trendy
a směry“. Zaoberali sa tematikou vydávania e – kníh na
československom trhu, novelou autorského zákona, využitím
čítačiek v knižniciach, získavaním e-kníh do fondu. Zazneli aj
mnohé študentské príspevky, zaoberajúce sa problémami
mladých a študentov vo vzťahu ku knižniciam.
Odborné informácie o aktuálnych výskumoch vydavateľskej
a kníhkupeckej činnosti v 18. st. Nadviazanie osobných kontaktov
s výskumnými
pracovníkmi
z univerzitných
a odborných
pracovísk (Mníchov, Halle, Mainz).

7. praktický kurz knižnej väzby a reštaurovania papiera –
renesančná väzba. Vyrábali sa knižky z pergamenu a papiera.
Technologický postup väzieb je rôzny a závisí od samotného
knihára. Majú však spoločné znaky pre dané renesančné
obdobie. Využitie aj v UKB pri knihách takéhoto zviazania
a nasadzovania.
Konzultácia
o systéme
webharvestingu
a webarchivingu:
Prekonzultovali sa podrobné technické a systémové otázky
prevádzky systému na webharvesting ( v NK ČR je v rutinnom
používaní). Ing. Coufal predviedol ukážky práce so systémom
a oboznámil prítomných aj s organizačnými postupmi. Poznatky
sa uplatnia pri návrhu obdobného systému v SR.
10. medzinárodná konferencia „Tvorba nových informačných
štruktúr“ priniesla v 30 prezentáciách prehľad najnovších trendov
v oblasti budovania informačnej infraštruktúry. Dominovali otázky

Struetures“

08S/111

6.

1

7.

08S/111

organizácie rozsiahlych dátových štruktúr, budovanie dátových
skladov, nové metódy spracovania a sprístupňovania údajov
naprieč Európou a USA. Súbežne sa konala výstava dodávateľov
informačných technológií a informačných služieb. Poznatky
z konferencie sa uplatnia pri realizácii projektov infraštruktúry
v SR.

Rakúsko –
Schwechat
ČR - Praha

Dovoz zamestnancov 1
z letiska
Návšteva Českého
1
národného strediska
ISSN v STK Praha

1

16

Dovoz zamestnancov zo zahraničnej pracovnej cesty.

1

61

Výmena skúseností v súvislosti s prijatím nových pravidiel
a postupov v prideľovaní ISSN pre digitalizované tituly. Výmena
skúseností z praxe prideľovania ISSN tlačeným a elektronickým
pokračujúcim prameňom. Výmena skúseností z tvorby skratiek.
Dohoda na výmene záznamov, ktoré našli obe agentúry pri
spracovaní tzv. „legacy“ záznamov. Porovnanie postupov činnosti
oboch agentúr a vzájomné informovanie sa o situácii vo vydávaní
časopisov a prideľovaní ISSN v oboch krajinách.

8.

Taliansko Florencia

Konferenciaworkshop
„Partnership in
curating European
digital vesources“

1

3

1 112

Témou bola nadnárodná spolupráca v oblasti správy,
spracovania a ochrany digitálnych údajov a obsahu v
informačných inštitúciách. Získané informácie o nových
prístupoch a riešeniach v oblasti knižníc a informačných inštitúcií,
ktoré bude možné uplatniť pri úlohách týkajúcich sa práce na
projekte „Centrálny dátový archív“.

08S/111

9.

ČR - Praha

Odborná stáž v NK
ČR.
Knižný veľtrh

2

4

355

Zabezpečenie a realizácia projektu ČK v UKB – výmena
skúseností s doplňovaním kníh a elektronických dokumentov.
Kúpa českých kníh na veľtrhu „Svět knihy“ v sume 60 000,-Kč.

08S/111

10.

ČR - Praha

18. medzinárodná
konferencia
„INFORUM 2012“

6

3

1 369

Konferencia mala tradične vysokú odbornú úroveň. Odznelo
mnoho
prednášok
významných
slovenských,
českých
i zahraničných
odborníkov
o elektronických
informačných
zdrojoch. Pozornosť venovaná novinkám v oblasti prístupu
k elektronickým knihám, pokročilým technológiám vo vyhľadávaní
a digitálnemu sprístupneniu kultúrneho dedičstva.

08S/111

11.

ČR – Hodonín

COSMOTRON –
školenie ARL

1

1

28

Školenie rozdelené na časti: pokročilá práca s terminálom,
globálne výmeny, symboliky pri práci v termináli, prístupové
práva. Boli prezentované nové príkazy a nasledovali praktické

122

cvičenia. Výsledkom je možnosť čiastočnej správy systému ARL.

08S/111

12.

Fínsko - Helsinki

Svetový knihovnícky
kongres IFLA WLIC
2012

1

10

1 584

Účasť na 2 zasadnutiach kongresu a na Open session, ktorá
mala názov Vývojové trendy seriálov, manažment, vývoj,
dodávanie vysoko inovátorského a dynamického obsahu. Účasť
na výstave, otváracom a zatváracom ceremoniáli, na
prednáškach a na zasadaní pracovnej skupiny FRBR. Výmena
skúseností s kolegami z knižníc z rôznych častí sveta.

08S/111

13.

ČR – Hodonín

Odborné školenie
systému ARL

1

2

80

08S/111

14.

Rakúsko Schwechat

1

2

32

08S/111

15.

Odvoz a dovoz
zamestnancov z
letiska
Bielorusko –Minsk Vedecká konferencia
UNESCO: Otvorený
prístup k vedeckým
informáciám

Školenie bolo venované možnostiam preddefinovania si vlastných
výstupov v systéme ARL a taktiež sa venovalo možnostiam úprav
zobrazovacích formátov v systéme ARL. Boli získané manuály
pre správu systému ARL –výstupy a zobrazovacie formáty.
Odvoz a dovoz zamestnancov zo zahraničnej pracovnej cesty.

1

5

273

08S/111

16.

ČR - Brno

2

93

08S/111

17.

Medzinárodný
1
odborný seminár “Po
stopách zdraví
a nemocí člověka
a zvírat“.
ČR - Pardubice
Konferencia:“
1
Knihovny současnosti
2012“
Rakúsko – Viedeň Osterreichische
3
Nationalbibliothek,
knižnica múzea
Albertina

3

98

1

149

08S/111

18.

123

Pri príležitosti 90. výročia založenia NK sa konala v Minsku
vedecká konferencia a konzultácie UNESCO na tému: Otvorený
prístup k vedeckým informáciám. Prezentovala sa informácia
o stave „Open Access“ na Slovensku a prijala sa deklarácia na
podporu Otvoreného prístupu k vedeckým informáciám, ktoré
bude UNESCO distribuovať vládam zúčastnených krajín Strednej
a Východnej Európy a postsovietskeho regiónu. Rokovania boli
na vysokej úrovni, návšteva bola veľmi inšpiratívna.
Účasť na odbornom seminári: “Po stopách zdraví a nemocí
člověka a zvírat“. Prednesenie prednášky s názvom: Zdravotná
osveta v starších slovenských kalendároch.

Zaujímavý a rozsiahly program (prednášky) priniesol nové
pohľady na staršie, ale aj nové témy. Konferencia bola zaujímavá
z pohľadu rôznych prístupov k problematike knižničných služieb.
Účelom bolo spracovanie vybraných titulov v rámci úlohy
Bibliografia almanachov, ročeniek a zborníkov vydaných na
území Slovenska v rokoch 1701-1918. Tituly sa nachádzajú len
v knižniciach na území Viedne. Výsledkom je spracovanie
súpisovej časti vybraných titulov, ako aj článkový analytický
rozpis. Bol vykonaný prieskum a overovanie výskytu titulov ARZ,
ktoré evidujeme ako dezideráta. Korekcia údajov v evidencii ARZ

a doplnenie chýbajúcich signatúr. Podklady budú východiskom
pre zápis údajov do databázy ARZ 1701-1918.
08S/111

19.

ČR – Olomouc

Seminár
reštaurátorov
a historikov

4

4

851

Seminár poskytol cenné informácie z oblasti reštaurovania.
Účastníci zaznamenali nové techniky, procesy a trendy, ktorými
sa reštaurátorská obec uberá. Získali nové kontakty, črtajúcu sa
spoluprácu, informácie o nových publikáciách a materiáloch.

08S/111

20.

ČR – Olomouc

Dovoz a odvoz
zamestnancov –
seminár

1

2

52

Dovoz a odvoz zamestnancov na seminár.

08S/111

21.

Portugalsko –
Lisabon

Národná knižnica PT
v Lisabone

2

4

698

Na konferencii riaditeľov ISSN a porade expertov sa prerokovali
východiskové požiadavky na výber nového knižničného systému,
ktorý má od roku 2014 nahradiť VIRTUu. Bol prezentovaný
projekt
súborného
katalógu
elektronických
periodík
a prerokovaná
metodika
identifikácie
(pôvodných
a digitalizovaných seriálov). Delegáti boli vyzvaní na publikovanie
nových výsledkov v bulletine ISSN – najmä projekty digitalizácie
a dlhodobej archivácie. Boli prerokované otázky implementácie
modelu FRBR-00 na seriály. Prínosom je výmena skúseností
medzi národnými centrami.

08S/111

22.

2

32

Dovoz a odvoz zamestnancov zo zahraničnej pracovnej cesty.

23.

Dovoz a odvoz
zamestnancov - ZSC
NK ČR,NTK Praha,
Mestská knižnica

1

08S/111

Rakúsko –
Schwechat
ČR - Praha

2

4

92

Účasť na programe „Reciprocita!“ Zamestnankyne si rozšírili
obzory knihovníka.

08S/111

24.

Taliansko – Terst

22. ročník
konferencie
„Medzinárodný
archívny deň“

1

4

256

Zúčastnených 170 účastníkov z 25 krajín. Konferencia sa
venovala
2
témam:
moderným
archívnym
budovám
a manažmentu dokumentov na nových médiách. Poznatky bude
možné aplikovať v práci OOD. Všetky prednášky boli publikované
v časopise ATLANTI, ktorý je k dispozícii na odbore archívov MV
SR a v UKB všetkým záujemcom.

08S/111

25.

ČR – Valašské
Meziřičí

48. ročník
Medzinárodného
festivalu poézie

1

4

172

Prehliadka aktuálnych trendov, diel a osobností v literárnej,
hudobnej a výtvarnej sfére, prezentácia koncepcie činnosti MFKC
UKB.
Rozšírenie
poznatkov
a kontaktov
z jednotlivých

124

08S/111

umeleckých oblastí, výmena skúseností z prípravnej a realizačnej
fázy usporadúvania podujatí, koordinácia programových aktivít
MFKC UKB a ďalších usporiadateľov na území ČR a SR.
Účasť na konferencii a prednáška „Bonus Bibliothecaris“Predobraz ideálneho knihovníka v 1. polovici 19. storočia a „Za
dverami osvietenského kníhkupectva“ - Paralely v podnikaní
Wolfganga Gerleho a Antona Loweho. Śtúdia bude uverejnená
v rámci zborníka Vedecké knihovny v Olomouci.

26.

ČR – Olomouc

Konferencia
Bibliotheka ATIQUA

2

3

368

08S/111

27.

ČR - Brno

VUT – služby SFX

1

1

35

08S/111

28.

Rakúsko – Viedeň Knižný veľtrh 2012

2

1

216

08S/111

29.

Rakúsko –
Schwechat

1

2

32

08S/111

30.

Rakúsko – Viedeň Vied. bibliotéka
v radnici, Rakúske
divadelné múzeum

2

2

316

Workshop k projektu – spracovanie divadelných almanachov pre
potreby evidencie BG KRZ 1701-1918. Prednáška k podujatiu,
prezentácia, diskusia k problematike „Propagácia aktivít v oblasti
retrospektívnej
bibliografie
a publikácie
UKB
Studia
Bibliographica Posoniencia“. Nadviazanie odborných kontaktov
v rakúskych a nemeckých inštitúciách pre výskum dejín knižnej
kultúry – aktivity, projekty, publikačná činnosť. Doplnky
k bibliografickej evidencii databáz AKZ, výmena odborných
informácií k výskumu dkk a osvietenectva v 18.storočí.

08S/111

31.

Maďarsko –
Budapešť

Knižnice v Budapešti

2

6

947

Spracovanie
dokumentov
k pripravovanej
Bibliografii
almanachov, ročeniek a zborníkov 1701-1918. Spracovali sa
u nás nezachované ročenky, nepravé periodiká, doplnili a overili
sa signatúry. Rokovanie s maďarskými kolegami.

08S/111

32.

Belgicko – Brusel

Pracovné stretnutie
NATO

1

4

757

Pracovné stretnutie a rokovanie o spolupráci medzi Knižnicou
NATO Misiou SR pri NATO, Centrom publikácií NATO. NATO
Multimedia Library: Spolupráca bude pokračovať v roku 2013

Odvoz a dovoz
zamestnancov

125

Účasť na stretnutí správcov a užívateľov SFX 2012. Účelom bolo
získať prehľad o možnostiach systému SFX na základe
prezentácií fungujúcich riešení. Získaný prehľad by mal byť
inšpiratívny pre vývoj vlastných implementácií SFX v UKB.
Medzinárodná výstava kníh Buch 2012 sa koná každoročne vo
Viedni. Prezreli si jednotlivé stánky, v ktorých vydavateľstvá
ponúkali katalógy a výber zo zaujímavých vydaní kníh. Súčasťou
boli aj čítania a prezentácia kníh STAR-autorov. Návšteva
vydavateľstva SCHADEN. Rozšírenie obzoru a získanie
informácií pri objednávaní kníh pre rakúsku knižnicu.
Odvoz a dovoz zamestnancov

v oblasti poskytovania prístupu k elektronickým zdrojom, MMVS
pre účely vedeckej práce.
Misia SR pri NATO – návšteva vedúcej NATO PDD v UKB.
Podpora pri organizácii SBF 2013, možnosť napojenia do
projektov NATO Science pre UKB. Prehĺbenie spolupráce DK
NATO a partnerských pracovísk.

08S/111

33.

ČR - Prušánky

08S/111

34.

08S/111

08S/111

2

2

10

Prezentácia nových funkcií systému ARL, ktoré firma Cosmotron
v priebehu roka zapracovala a umožňuje využívať svojim
klientom. Prezentácie zákazníkov spoločnosti Cosmotron.
Možnosť aplikácie niektorých odprezentovaných noviniek v UKB.

Rakúsko – Viedeň Wienbibliothek in
Rathaus,
Osterreichisches
Teathermuseum
Wien

2

2

316

Workshop k projektu, spracovanie divadelných almanachov pre
potreby evidencie BG KRZ 1701-1918. Prednáška a propagácia
aktivít v oblasti retrospektívnej bibliografie na Slovensku
a publikácie UKB Studia Bibliographica Posoniensia. Nadviazanie
odborných kontaktov v rakúskych a nemeckých inštitúciách pre
výskum dejín knižnej kultúry. Doplnky k bibliografickej evidencii
k databáze AKZ, výmena odborných informácií k výskumu dkk
a osvietenectva v 18. storočí.

35.

ČR - Brno

Moravská zemská
knihovna

2

1

47

Zasadnutie vedeckej rady MZK bolo venované hodnoteniu
významných vývojových projektov. Prezentovali sa medzinárodné
projekty (EOD, Maps), národné a regionálne projekty. Získaný
prehľad o významných aktivitách MZK.

36.

Rakúsko - Viedeň

Seminár rakúskych
knižníc

1

6

0

Získanie nových poznatkov z oblasti nových trendov a vývoja
práce v rakúskych knižniciach. Boli prijaté záväzky pri práci so
stránkou osterreich-bibliotheken-at, doplnenie programu práce
v rakúskej knižnici, nadviazanie užšej spolupráce, príp. eprepojenie. Platené pozývajúcou stranou.

59

123

14 449

2

2

335

08S/111
08S/35

Stretnutie užívateľov
AdvancedRapid
Library

Spolu
1.

ČR – Olomouc

Projektové stretnutie
medzinárodnej
skupiny EoD

126

Uskutočnilo sa výročné zasadnutie medzinárodného konzorcia
knižníc EOD, na ktorom sa ohodnotili aktivity za rok 2011
a schválil plán na rok 2012. Uskutočnilo sa pracovné stretnutie

riešiteľov projektu EOD Culture. Súčasťou programu stretnutia
bol odborný seminár na tému „Sémantické technológie
v knižniciach“, na ktorom odznelo 5 prednášok zahraničných
účastníkov.
08S/35

2.

Nemecko – Berlín Projektové stretnutie
medzinárodnej
skupiny EÚ Projekt Culture 2013- EoD

2

4

1 741

Na rokovaní sa zhodnotila činnosť konzorcia EoD za uplynulý rok,
prerokovali sa otázky financovania a ekonomickej agendy ako aj
plán aktivít. Analyzovali sa čiastkové ciele projektu a formulovali
odporúčania na zlepšenie kvality a kvantity služby EoD. UKB
prezentovala aplikáciu Media Info pre mobilné zariadenia. Stretla
sa so živým záujmom partnerov projektu.

08S/35

3.

SRN – Gottingen

2

4

1 201

Pravidelné pracovné stretnutie riaditeľov projektu. Vykonala sa
kontrola plnenia úloh a prerokoval plán do budúceho obdobia.
Jeden deň bol venovaný odborným prednáškam o problematike
otvoreného prístupu k vedeckým publikáciám.

6

10

3 277

08S/35

Spolu

Projekt EU – Open
Aire plus

127

128

129

Názov organizácie: Univerzitná knižnica v Bratislave

Tabuľka č. 9a

Zoznam pohľadávok k 31.12.2012

Účet

Názov

316/13

MVS

Fakt. č.
77/2008
44/2009
09/2011
075/2011
052/2012
073/2012
074/2012
103/2012
110/2012
112/2012
131/2012
135/2012
136/2012
Spolu

Názov firmy -sídlo

Suma v EUR

Odoslaná

Splatná

Poznámky

114,25
200,50
10,40
72,00
206,00
460,00
9,00
1,70
21,00
3,50
4,30
88,40
40,40
1 231,45

28.11.2008
24.11.2009
15.01.2011
21.11.2011
20.7.2012
12.10.2012
17.10.2012
26.11.2012
28.11.2012
28.11.2012
17.12.2012
18.12.2012
18.12.2012

11.12.2008
14.12.2009
27.01.2011
09.12.2011
17.08.2012
6.11.2012
17.11.2012
10.12.2012
11.12.2012
12.12.2012
1101.2013
14.01.2013
15.01.2013

upomienka
upomienka
upomienka

Slovens. centrum Nitra, Piešťany
Trnavská univerzita Trnava
STU Trnava
EMIH a Chábád Lubavics Zsido
Univerzit.nemoc.L.Past.Košice
Ústred. voj. nemoc. Ružomberok
Mestské kult. centrum Hlohovec
Verej. knižn. M.Kováča B.Bystrica
Stredoeur.vys.škola Skalica
Hornooravs. nemoc. s pol. Trstená
Mestská knižnica Skalica
Štátna vedecká kniž. Prešov
Mesto Krupina
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Účet
316/14

Názov
Nájomné

Fakt. č.

Názov firmy – sídlo

Suma v EUR

76/2011 Two Dots,s.r.o. Bratislava
133/2012 AustraliaOnline s.r.o. Praha
134/2012 Telefonica Slovakia.s.r.o. BA
Spolu

Účet
378/10

Názov
Služby

Fakt. č.

Názov firmy – sídlo

70,00
350,00
649,05
1 069,05

Suma v EUR

Platobné rozkazy –čitateľom

6 242,53
6 242,53

Spolu

Rekapitulácia:
_________________________________________________________________
316/13
MVS
1 231,45 €
316/14
Nájomné
1 069,05 €
378
Služby
6 242,53 €
_________________________________________________________________
Celkom
8 543,03 €
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Odoslaná
23.11.2011
18.12.2012
18.12.2012

Odoslaná
2004-2012

Splatná

Poznámky

05.12.2011
28.12.2012
28.12.2012

Splatná

Poznámky

2004-2012 Exekučné konanie

Názov organizácie: Univerzitná knižnica v Bratislave

Tabuľka č. 9b

Zoznam záväzkov k 31.12.2012
Tuzemské záväzky
Por. č. fa

Dodávateľ

Č. fa. dodávateľa

Predmet fakturácie

Suma
v EUR

1211318
1210991
1211202

Cofely, s.r.o. Bratislava
Žilinská univerzita Žilina
Žilinská univerzita Žilina

221200135
3120004354
3120005156

Paušálny poplatok
nájom – 3.Q.2012
Nájom – 4.Q.2012

23 000,00 18.12.2012
1 732,00 15.10.2012
5 196,00 03.12.2012

Spolu

29 928,00
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Dátum
prijatia

Splatnosť

23.01.2013
07.11.2012
26.12.2012

Vonkajšie kontroly vykonané kontrolnými orgánmi v organizácii za rok 2012

Názov organizácie

Vonkajšia kontrola

a
1
Univerzitná knižnica v Bratislave V roku 2012 bola v Univerzitnej knižnici v Bratislave vykonaná 1 kontrola vonkajším
orgánom:
Názov kontrolného orgánu:
Inšpektorát práce Bratislava
Dátum vykonania kontroly:
9.11.2012 - 22.11.2012

Predmet kontroly:
Inšpekcia práce v skladovacích priestoroch knižničných fondov podľa § 7 ods. 3 písm.
a) v nadväznosti na § 13 ods. 3 a § 14 ods. 6 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii
práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní a o zmene a doplnené niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Výkon inšpekcie bol zameraný na zaistenie BOZP pri prevádzke knižničných čiností,
kontrolu zaraďovania zamestnancov na výkon práce podľa výsledkov preventívnych
prehliadok. Kontrolované bolo obdobie od novembra 2009 do novembra 2012.
Záver:
V zázname z výkonu inšpekcie je konštatované, že neboli zistené žiadne nedostatky.
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Tabuľka č. 10

6. PERSONÁLNE OTÁZKY
V súvislosti s uplatňovaním kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vo verejnej
službe na rok 2012 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 2012 sa stupnice
platových taríf pre všetkých zamestnancov nezvyšovali. Priemerný mesačný
plat zamestnancov v uplynulom roku 2012 predstavoval 740,49 €. Priemerný
plat zamestnancov UKB je dlhodobo nižší ako je štatisticky uvádzaný
priemerný plat v SR.
Na základe platnej organizačnej štruktúry UKB bola vymenovaná jedna
nová vedúca oddelenia, jedna zamestnankyňa bola dočasne poverená
funkciou vedúcej oddelenia z dôvodu dlhodobej PN. V roku 2012 boli odvolané
z funkcie dve vedúce zamestnankyne, jedna z dôvodu ukončenia pracovného
pomeru (odchod na starobný dôchodok) a jedna na vlastnú žiadosť. 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
Limit počtu zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme bol
Univerzitnej knižnici v Bratislave stanovený ako záväzný ukazovateľ počtom
225,00. Rozpočtovým opatrením č. 6 Ministerstva kultúry SR zo dňa
26. 9. 2012 bol upravený záväzný ukazovateľ na rok 2012 o dve osoby na
priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov 227,00. Limit počtu
zamestnancov sa zvýšil v nadväznosti na plnenie úloh, vyplývajúcich
z uznesenia vlády SR č. 74 zo dňa 21. januára 2009, ktorým sa v rámci
medzirezortného programu OPIS Prioritná os 2 zabezpečuje „Skvalitnenie
systémov získavania, spracovania, ochrany a využitia poznatkov a digitálneho
obsahu, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pamäťových a fondových
inštitúcií na národnej úrovni“. Priemerný fyzický stav zamestnancov bol 221,31
z toho 152,45 žien; priemerný prepočítaný stav bol 219,41. Určený limit počtu
zamestnancov bol dodržaný.
K 31. 12. 2012 mala UKB vo fyzickom stave 224 zamestnancov, z toho 70
mužov a 154 žien. V dvojsmennej prevádzke k 31. 12. 2012 pracovali 19
zamestnanci. V rámci skráteného pracovného úväzku pracovalo sedem zamestnancov. Priemerný vek zamestnancov knižnice sa mierne znížil zo 48,79
rokov v roku 2011 na 47,62 v roku 2012. Priemerný vek mužov bol 44,23
rokov, žien 49,16 rokov.
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Veková štruktúra zamestnancov podľa veku a pohlavia v roku 2012
Vek

Ženy

Muži

Spolu

%

0 – 17 rokov

0

0

0

0,0

18 – 25 rokov

6

6

12

5,36

26 – 30 rokov

10

12

22

9,82

31 – 35 rokov

12

9

21

9,38

36 – 40 rokov

9

5

14

6,25

41 – 45 rokov

11

5

16

7,14

46 – 50 rokov

16

3

19

8,48

51 – 55 rokov

33

7

40

17,86

56 – 59 rokov

30

13

43

19,20

Nad 60 rokov

27

10

37

16,52

Spolu

154

70

219

100,00

%

68,75

31,25

100,00

x

Pri obsadzovaní voľných miest sa robil výber z radov uchádzačov v zmysle
ustanovení zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, s
dôrazom na splnenie požiadaviek na bezúhonnosť, plnenie kvalifikačných
predpokladov, dosiahnutú odbornú prax a zdravotnú spôsobilosť. V roku 2012
sa v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava I. podarilo
získať kvalitných zamestnancov na voľne pracovné miesta. UKB uzatvorila
pracovný pomer na dobu určitú s 24 zamestnancami.
V organizácii v roku 2012 pracovali vo funkcii knihovník 6 zamestnanci so
zdravotným postihnutím I. do 70 % (ZPS) a 4 zamestnanci so zdravotným
postihnutím II. nad 70% (ZPS –ŤZP) z toho 3 pracovali vo funkcii knihovník a
1 zamestnankyňa vo funkcii reštaurátor, 33 starobných dôchodcov. V priebehu roku 2012 rodičovskú dovolenku čerpalo 8 zamestnankýň, k 31.12. 2012
bolo na rodičovskej dovolenke 5 zamestnankýň.
Pracovný pomer ukončilo 12 zamestnancov, z toho 8 dohodou podľa § 60
Zákonníka práce (z toho 2 zamestnankyne odišli na starobný dôchodok),
4 zamestnanci podľa § 71 na základe uplynutia dohodnutej doby pracovného
pomeru na dobu určitú.
Štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2012
vedúci zamestnanci – 41
odborní zamestnanci kultúry ( knihovníci,
manaž. kultúry, konzervátori, reštaurátori) – 142
iní odborní zamestnanci (THP) – 27
ostatní ( robotníci, manipulanti, remeselníci,
prevádzka) – 14

135

16 mužov, 25 žien,
31 mužov, 111 žien,
16 mužov, 11 žien
7 mužov, 7 žien

Kvalifikačná štruktúra k 31. 12. 2012
vedúci zamestnanci – 41
odborní zamestnanci – knihovníci – 142
iní odborní zamestnanci – 27
ostatní ( robotníci, manipulanti, remeselníci,
prevádzka) –14

1 VED, 35 VŠ-II., 4 ÚSV, 1 SO
4 VED, 55 VŠ-II., 5 VŠ-I., 1 VO,
76 ÚSV, 1 SO
1 VED, 6 VŠ-II., 18 ÚSV, 2 SO
4 ÚSV, 9 SO, 1

Poznámka: VED – vedecká výchova (PhD.), 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 2012 bolo pôvodne naplánovaných
225,00 po navýšení rozpočtovým opatrením o 2,00 v septembri 2012 sa naplánovalo 227,00 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
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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
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, (z toho 16 dvojzmenná
prevádzka)
20202 – Oddelenie revízie fondov – 6,
20203 – Oddelenie preventívnej ochrany dokumentov – 3
30000 – Úsek elektronizácie a integrácie – 60,00
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
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30702 – Oddelenie reprografických služieb – 3, (prevádzka do 19,00 hod.)
30703 – Oddelenie reštaurovania dokumentov – 6
30800 – Odbor registra kultúry – 5,00
30801 – Oddelenie správy registrov – 2
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) – 2,00
31001 – Oddelenie informačných technológií CDA – 0
31002 – Oddelenie informačných systémov CDA – 1
31003 – Oddelenie informačných procesov CDA – 1
40000 – Úsek techniky a ekonomiky – 20,00
40001 – Oddelenie ekonomiky – 5 pracovníci
40900 – Odbor prevádzky – 15,00
40901 – Oddelenie správy budov – 12, 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 99 dohôd
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, z toho bolo 52 dohôd
o vykonaní práce, 28 dohôd o pracovnej činnosti a 19 dohôd o brigádnickej
práci študentov.
Personálny plán na rok 2012 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 organi-
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zácia v roku 2012 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.
Organizácia 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.
V spolupráci s odborovou organizáciou sa v roku 2012 uskutočnila verejná
previerka všetkých objektov a pracovísk UKB.
Na základe požiadavky MK SR sa personálny referát podieľal na vypracovaní materiálu "Štruktúra a mzdy pracovníkov, objem výkonov pracovníkov
odborných činností a počet osobných vozidiel za rok 2011" k programu ESO.
Poskytli sme požadované podklady k auditu mzdových nákladov a kópie
dokladov za vybranú vzorku zamestnancov Univerzitnej knižnice v Bratislave.
Aktivity na rozvoj ľudských zdrojov
V priebehu roka 2012 sa prostredníctvom personálneho referátu zúčastnilo
40 zamestnancov 29 rôznych platených kurzov, školení, seminárov a dvoch
neplatených odborných seminárov, z toho 10 mužov a 30 žien. Finančné
náklady predstavovali sumu 3 417,54 €. Z uvedeného množstva školení
môžeme osobitne uviesť rekvalifikačný kurz Knihovnícke minimum, ktorý
absolvovali dve zamestnankyne, odborné školenie Linux správca systému a
nadväzujúce školenie Linux sieťové služby absolvovali dvaja zamestnanci.
Personalista sa pravidelne zúčastňoval školení a porád organizovaných
osobným úradom MK SR k personálnej problematike.

7. ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV KONTROL
Vonkajšie kontroly
V roku 2012 bola v UKB vykonaná jedna kontrola vonkajším kontrolným
orgánom.
V dňoch 9. 11. až 22. 11. 2012 bola vykonaná inšpekcia práce v skladovacích priestoroch knižničných fondov podľa § 7 ods. 3 písm. a) v nadväznosti
na § 13 ods. 3 a § 14 ods. 6 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce
a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Výkon inšpekcie práce bol zameraný na zaistenie BOZP pri prevádzke
knižničných činností, kontrolu zaraďovania zamestnancov na výkon práce
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podľa výsledkov preventívnych lekárskych prehliadok. Kontrolované obdobie
november 2009 – november 2012.
V závere záznamu z výkonu inšpekcie je konštatované, že neboli zistené
žiadne nedostatky.
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 prostriedkami Európskej únie.
V roku 2012 boli vykonané tieto kontroly:
následná finančná kontrola európskeho projektu „ e-Books on Demand
– A European Library Network (EOD) – Elektronické knihy na požiadanie – Európska knižničná sieť za obdobie rokov 2009 – 2012,
kontrola projektu Centrálny dátový archív v zmysle Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku, Metodického manuálu pre riadenie národných projektov, Metodického usmernenia k predkladaniu
žiadosti o platbu,
kontrola splnenia 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.
Na referáte kontroly v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach bola
vybavená jedna sťažnosť, ktorá po prešetrení bola vyhodnotená ako
neopodstatnená.
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 2012 vykonaných niekoľko
opatrení. V pravidelnom ročnom termíne prebehla v marci 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 požiarno-poplachových
smerniciach bolo zistené, že tieto zodpovedajú podmienkam pre dané objekty.
Počas celého roka boli vo všetkých priestoroch a objektoch vykonávané
kontroly prenosných hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky MV SR č.
719/2002 Z. z. a kontroly o zabezpečení stavieb vodou na hasenie
požiarov v zmysle vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z.
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Technička požiarnej ochrany pravidelne v trojmesačných intervaloch
vykonávala preventívne protipožiarne prehliadky so zameraním na zisťovanie
nedostatkov, ktoré by mohli zapríčiniť vznik požiarov v objektoch UKB. V roku
2012 nevznikol v objektoch UKB žiaden požiar ani zahorenie.
Aj v roku 2012 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 oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci boli zabezpečované tieto
úlohy:
pravidelné kontroly všetkých objektov,
zaškoľovanie všetkých novoprijatých zamestnancov UKB,
nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov.

8. ZHODNOTENIE MAJETKOVEJ POZÍCIE ORGANIZÁCIE
Prehľad o čerpaní rozpočtových výdavkov na prevádzku budov v roku 2012
je uvedený v tabuľke č. 8, ktorá tvorí prílohu č. 8 k tomuto hodnoteniu.
K 31.12.2012 UKB eviduje hmotný a nehmotný majetok v obstarávacej cene
48 655 563,80 € nasledovne:
Software
1 616 202,37 €
Licencie
77 431,94 €
Pozemky
1 008 025,80 €
Stavby
19 355 335,21 €
Stroje, prístroje a zariadenia
16 781 016,54 €
Dopravné prostriedky
69 647,98 €
Drobný krátkodobý hmotný majetok
9 650 594,90 €
Drobný krátkodobý nehmotný majetok
48 528,57 €
Umelecké diela
48 780,49 €
Dlhodobý hmotný investičný majetok v obstarávacej cene 131 091,83 €,
evidovaný ako nepoužiteľný, zastaraný a nefunkčný je určený na vyradenie
a následnú likvidáciu. Ide o výpočtovú techniku a prevádzkové stroje, ktoré
boli nadobudnuté od r.1995 do r. 2005.
Dlhodobý nehmotný investičný majetok v obstarávacej cene 26 995,95 €,
evidovaný ako nepoužiteľný, zastaraný a nefunkčný je určený na vyradenie
a následnú likvidáciu. Ide o elektronickú databázu textových článkov v sume
19 029,41 € a licenciu CMS systému v sume v 7 966,54 €.
UKB eviduje aj prebytočný dlhodobý hmotný majetok v celkovej sume
55 257,85 €, pozostávajúci z budov a pozemkov v Nebojsi č. 72 a 90 a
vo Vysokej pri Morave.
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Pohľadávky UKB evidované k 31.12.2012 sumou 8 543,03 € pozostávajú z
vystavených a k 31.12.2012 neuhradených faktúr za poskytnuté služby našou
organizáciou používateľom:
za služby MVS: výška pohľadávok v sume 1 231,45 € je určená
Cenníkom služieb a poplatkov, ktorý tvorí prílohu ku Knižničnému
poriadku UKB. Uhradenie pohľadávok je priebežne sledované a urgované.
pohľadávky v sume 1 069,05 € evidujeme voči 3 spoločnostiam za
prenájom. Uhradenie pohľadávok je priebežne sledované a urgované.
pohľadávky v sume 6 242,53 € sú za služby, ktoré boli poskytnuté
používateľom našej knižnice, vymáhanie týchto pohľadávok prebieha
v exekučnom konaní.
Záväzky UKB evidované k 31.12.2012 v sume 29 928,00 € sú za tuzemské
faktúry, ktoré boli prijaté v roku 2012. Faktúra v zostatkovej sume 23 000,00 €
od firmy Cofely, s.r.o. bola splatná v januári 2013 a bola aj uhradená
začiatkom januára 2013. Faktúry v sume 1 732,00 € a 5 196,00 € od Žilinskej
univerzity so splatnosťou v roku 2012 neboli uhradené, nakoľko v dôsledku
exekučného konania čakáme na oznámenie čísla účtu exekútora, na ktoré
majú byť platby poukázané.
Podrobný prehľad pohľadávok a záväzkov je v tabuľke č. 9, 9a a 9b, ktoré
tvoria prílohu č. 9, 9a a 9b k tomuto hodnoteniu.
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9. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA
Finančné plnenie realizovaných činností/aktivít za rok 2012:
v€
Činnosti/aktivity

Knižničná činnosť
(§13 zákona č.
183/2000 Z.z.
o knižniciach ...
Expozičná,
výstavná
a prezentačná
činnosť

Rozpočet
výdavkov
činnosti/aktivity
na rok 2012

Čerpanie
k 31.12.2012

%
čerpania
výdavkov

Rozpočtované
príjmy
z činnosti/
aktivity
na rok 2012

Dosiahnuté
príjmy
z činnosti/
aktivity
k31.12.2012

%
plnenia
príjmov

205 400,00

205 400,00

233 852,39

113,85

120 400,00

128 904,21

107,06

84 200,00

84 200,00

80 215,03

95,27

6 000,00

6 106,60

101,78

4 000,00

4 000,00

8 974,84

224,37

0

0

0

20 000,00

20 000,00

14 449,18

72,25

0

0

0

Edičná
a vydavateľská
činnosť
(publikačná
a redakčná)
Zahraničná
spolupráca
a medzinárodné
vzťahy (aktivity)

Upravený
rozpočet
výdavkov
na rok 2012

Vedeckovýskumná činnosť

0

0

0

0

0

0

0

Správa
a prevádzka
(prevádzková
a riadiaca činnosť)

3 948 150,00

4 044 342,00

4 019 667,55

99,39

8 600,00

9 035,97

105,07

Spolu

4 261 750,00

4 357 942,00

4 357 158,99

99,98

135 000,00

144 046,78

106,70

Finančné plnenie prioritných projektov za rok 2012:
Názov projektu

Rozpočet výdavkov na
rok 2012

Čerpanie k 30.6.2012

bežné

bežné

kapitárlové

v€
%
čerpania

kapitálové

08T0104 – Kultúrny profil Slovenska

5 000,00

0

4 997,05

0

99,94

08T0106 – Nové informačné zdroje v
UKB

40 000,00

0

40 000,00

0

100,00

0

377 819,00

0

0

0

08T0109 – Digitálny repozit UKB

50 000,00

0

50 000,00

0

100,00

Spolu

95 000,00

377 819,00

94 997,05

0

20,09

08T0109 – Stavebné úpravy objektu
Klariská 3,5 pre technologické
a administratívne účely CDA
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UKB aj v roku 2012 plnila úlohy stanovené zriaďovacou listinou, zákonom
č. 183/2000 o knižniciach a plánom hlavných úloh na rok 2012. Prioritná
pozornosť bola venovaná plneniu úloh kontraktu medzi MK SR a UKB – MK312/2011-103/13 947 uzavretému od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012.
Kontrakt bol plnený vo všetkých zmluvných častiach:
Knižničná činnosť (§13 zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach)
Odborná knižničná činnosť a ochrana knižničného fondu
- zabezpečiť doplňovanie a spracovanie knižničného fondu – budovanie konzervačnej knižnice Slovenskej republiky; v zmysle zákona
212/1997 Z. z. NR akvizične získať povinné výtlačky:

Typ knižničných
jednotiek
knihy
periodiká
zvukové dok.
hudobniny
audiovizuálne
elektronické
multimediálne spolu:

Plánovaný
počet v roku
2012
13 000
5 000
150
150

1 000

Realizované
k 31. 12. 2012
14 200
4 300
62
106
145
1 195
1 340

- kúpou zabezpečiť doplňovanie knižničného fondu – univerzálneho
knižničného fondu domácich a zahraničných dokumentov a vonkajších informačných zdrojov pre vedecké a odborné využitie, najmä
z oblasti spoločenských a prírodných vied, zabezpečiť ich spracovanie:
Typ knižničných
jednotiek

Plánovaný
počet v roku
2012

Knihy
Periodiká

Realizované
k 31. 12. 2012

2 300

2 722

145

976

- zabezpečiť automatizované spracovanie celého prírastku knižničného fondu:
menná katalogizácia 15 945 kn. j.,
vecná katalogizácia
16 593 kn. j.
- zabezpečiť uchovávanie a ochranu knižničného fondu, najmä
kompletizáciu a väzbu periodík, hygienickú prevenciu, ochranu
mimoriadne poškodených dokumentov.
Úloha sa priebežne plnila.
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Ochrana fondov – knihárske práce
Priebežná ochrana

brožovanie
tvrdá väzba

Digitalizácia

z viazaných periodík

405 zv.
4 540 zv.

z mikrofilmov
pre MVS
služba EOD

11 084 strán
5 906 strán
9 786 strán
8 182 strán

služba EOD
samoobslužný skener
Reštaurovanie
a konzervovanie

Kvantifikácia

38 kníh
469 662 skenov

vzácne tlače

126 zv.

ostatné ošetrené knihy

180 zv.

Zabezpečenie knižnično-informačných služieb, vrátane prístupu k elektronickým informačným zdrojom:
- zabezpečiť poskytovanie základných a špeciálnych knižničnoinformačných služieb,
Ukazovateľ
aktívni používatelia
výpožičky
medziknižničné
výpožičné služby

Plánovaný počet
v roku 2012

Realizované
k 31. 12. 2012

20 000 osôb

26 033 osôb

1 100 000 kn. j.

1 058 087 kn. j.

6 200 kn. j.

6 278 kn. j.

- zabezpečiť budovanie databázy súborného katalógu periodík,
metodickú a konzultačnú prácu s prispievajúcimi organizáciami. Do
databázy súborného katalógu periodík bolo zaradených 2 938
bibliografických záznamov,
- zabezpečiť budovanie slovenskej časti medzinárodnej databázy
ISSN, priebežne vychádzajúcich titulov a retrospektívne spracovávanie pridelenia medzinárodného štandardného čísla jednotlivým
titulom periodík.
Úloha sa priebežne plnila.
Správa a ochrana vzácnych knižničných dokumentov
- predložiť návrh na vyhlásenie zbierky „Knižnice Slovenského ústavu
Bratislave“ za historický knižničný fond.
Úloha sa priebežne plnila. Knižnično-odborná časť úlohy je splnená. Pri
spracovaní žiadosti na vyhlásenie zbierky „Knižnice Slovenského ústavu
Bratislave“ za historický knižničný fond sa zistilo, že dokumentácia z roku
1923 nejasne formuluje právne vzťahy UKB k fondu. Ďalšie právne kroky sú
možné po rokovaní s Bratislavským evanjelickým a. v. zborom, ktorý je od
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15. 2. 2013 je novokonštituovaný a zatiaľ nemá oprávnenie na právne
konanie. Po voľbách farárov a funkcionárov zboru bude možné uzavrieť celú
úlohu.
Expozičná, výstavná a prezentačná činnosť
- zorganizovať odborné a spoločensko-kultúrne podujatia, najmä
z oblasti knižničnej a informačnej vedy, vzdelávania, umeleckej
publicistiky, občianskych aktivít a pod. pre 8 000 návštevníkov.
Realizovaných bolo 87 spoločensko-kultúrnych podujatí pre 3 706
návštevníkov.
- realizovať 18 krátkodobých výstav; 30 odborných podujatí:
konferencií, prednášok, seminárov a kolokvií; realizovať 102
výchovno-vzdeláva-cích aktivít a spoločensko-kultúrnych podujatí.

Plánovaný
počet v roku
2012

Realizované
k 31. 12. 2012

výstavy

18

112
(z toho 94 interných)

semináre, prednášky

30

31

exkurzie
informačná výchova

102

80
102

Typ podujatia

Edičná a vydavateľská činnosť
Vydaných bolo 9 publikácií (pozri kapitola 4 – vydavateľská činnosť).
Zahraničná spolupráca a medzinárodné vzťahy (aktivity)
Úloha sa priebežne plnila.
Vedecko – výskumná činnosť
- zabezpečiť prácu na realizácii štyroch projektov Slovenskej národnej
retrospektívnej bibliografie a výskumu dejín knižnej kultúry.
Úloha sa priebežne plnila.
Správa a prevádzka (prevádzková a riadiaca činnosť)
- zabezpečiť výkon všetkých funkcií inštitúcie vyplývajúcich zo zriaďovacej listiny, ktoré neboli deklarované v projektoch a e-kontrakte,
- zabezpečiť prevádzku a údržbu všetkých objektov knižnice, realizovať
predpísanú revíziu a kontrolu technických zariadení,
- zabezpečiť dodržiavanie štátneho rozpočtu limitu mzdových prostriedkov a limitu zamestnancov,
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- ekonomicky zabezpečiť členstvo v tuzemských a medzinárodných
organizáciách.
Úlohy sa priebežne plnili.
Informatika a štatistika
- zabezpečiť štatistické zisťovanie ekonomických a prevádzkových
činností.
Úloha sa priebežne plnila.
Všetky úlohy vyplývajúce z plánu hlavných úloh za rok 2012 sa priebežne
plnili.
Okrem plnenia uvedených úloh vedenie venovalo pozornosť plneniu
vládnych programov.
Vypracované boli:
- vyhodnotenie Akčného plánu predchádzania diskriminácii,
- vyhodnotenie Národného programu starostlivosti o deti,
- správa o stave dodržiavania ľudských práv,
- zhodnotenie používania spisovnej slovenčiny v UKB,
- vyhodnotenie Národnej protidrogovej stratégie za rok 2011,
- vyhodnotenie Akčného plánu starostlivosti o deti za rok 2011,
- dohovor k implementácii práv osôb so zdravotným postihnutím,
- Slováci žijúci v zahraničí – podklady za rok 2011 a návrh aktivít na roky
2012 – 2013,
- európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami,
- správa o priebehu a výsledkoch X. zasadnutia zmiešanej slovenskomaďarskej komisie pre záležitostí menšín – odpočet plnenia,
- vyhodnotenie Národnej protidrogovej stratégie za rok 2012,
- vyhodnotenie Koncepcie integrácie cudzincov,
- podklady k Národnému programu aktívneho starnutia
na roky 2014 – 2020,
- vyhodnotenie Programu ozdravenia výživy obyvateľov za roky 2011 –
2012,
- odpočet plnenia Národného programu rodovej rovnosti za rok 2012,
- vyhodnotenie Stratégie prevencie kriminality za rok 2012,
- vyhodnotenie Národného programu starostlivosti o deti a dorast za rok
2012.
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Verejnoprospešné činnosti a rozvoj informačných služieb
Práce na projektoch:
projekt Centrálny dátový archív
vytvorenie organizačných predpokladov na zabezpečenie
podporných činností a realizáciu projektu CDA,
zabezpečenie spracovania projektovej dokumentácie stavebných
úprav pre realizáciu národného projektu Vybudovanie Centrálneho
dátového archívu,
operatívne organizačno-technické zabezpečenie prípravných
a počiatočných aktivít na realizácii národného projektu Centrálny
dátový archív po zmene štruktúry a realizátorov programu OPIS2,
vypracovanie a v termíne podanie žiadosti o NFP a sprievodnej
dokumentácie, ktorá bola následne schválená bez pripomienok,
koordinačná iniciatíva riešiteľov národných projektov – harmonizácia
postupov Národného osvetového centra a Univerzitnej knižnice
v Bratislave,
uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku, čím sa projekt „Centrálny dátový archív“ posunie
do realizačnej fázy; celková hodnota predmetu zmluvy predstavuje
čiastku 33 184 470,48 €,
vypracovanie projektovej dokumentácie stavebnej a technologickej
časti projektu CDA,
organizačné a zmluvné zabezpečenie podmienok na realizáciu
technologickej časti CDA – Lokalita B Žilinská univerzita
k 1. 4. 2012,
pripravenie, schválenie a začatie VO na dodávku stavebných prác
pre projekt CDA s termínom predloženia ponúk 21. 5. 2012.
bolo vybudované technické a personálne zázemie v lokalite Dátového centra pre vedu a výskum (DC VaV) v Žiline,
boli uskutočňované pracovné stretnutia s jednotlivými rezortnými
pamäťovými a fondovými inštitúciami v súvislosti so zabezpečením
adekvátnej spolupráce a zadefinovania zmluvných vzťahov medzi
digitalizačnými projektmi OPIS PO2 a projektom CDA,
bola vydaná tlačová správa o projekte a dodávke informačných
a propagačných materiálov.
Knižnica realizovala rad mimoriadnych úloh aktuálnej spoločenskej,
ekonomickej a kultúrnej potreby zameranej najmä na oblasť legislatívy
a manažérskych postupov:
- spracovanie návrhu novelizácie zákona 212/1997,
- ukončenie výberového konania na projekt „Viazanie periodických a
neperiodických knižničných dokumentov“,
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- konštituovanie postupu pri uplatňovaní úloh dobrovoľného platiteľa
DPH,
- zabezpečenie spracovania projektovej dokumentácie stavebných úprav
pre realizáciu depozitného skladu dokumentov a médií v Dúbravke,
- podpora účasti knižnice na medzinárodných projektoch riešených
v rámci EÚ programov a iniciatív V4,
- spracovanie bilaterálnych zmlúv s Veľvyslanectvom USA v Slovenskej
republike a British Council v Bratislave,
- spracovanie projektu „Národná cena SR za kvalitu 2011. Samohodnotiaca správa modelu výnimočnosti EFQM pre verejnú správu,“
- vypracovanie odpovedí na dotazník k analýze rizík organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR na rok 2013.

149

Úlohy stanovené na rok 2012 sa priebežne plnili, dokazujú to aj vybrané
výkonové ukazovatele. Podrobné vyhodnotenie úloh a činností jednotlivých
odborov a oddelení knižnice je v kapitole 4 – Činnosti/Produkty organizácie
a ich náklady.
Vybrané výkonové ukazovatele za rok 2012
Rok 2012
Stav knižničného fondu

2 646 599

Prírastok knižničného fondu spolu

29 252

z toho
Knihy

20 203

Periodiká

6 437

Zvukové dokumenty

296

Hudobniny

120

Audiovizuálne dokumenty

175

Mikrografické dokumenty

0

Elektronické dokumenty

1 202

Špeciálne dokumenty

699

Náhrady kníh

120

Úbytky knižničného fondu

94

Počet dochádzajúcich titulov periodík

2 903

Počet dochádzajúcich exemplárov periodík

4 812

Aktívni čitatelia

26 033

Počet návštevníkov spolu

254 015

Výpožičky spolu

1 058 087

Absenčné výpožičky

174 533

Prezenčné výpožičky

883 554

Výpožičky MVS celkom

6 278

Kultúrno-vzdelávacie podujatia

540

Počet návštevníkov kultúrno-vzdelávacích podujatí

25 870

Poskytnuté bibliografické a faktografické informácie

23 075

Počet exkurzií

115

Edičná činnosť

9

Počet počítačov pre používateľov
-

80

z toho napojených na internet

80

Počet študijných miest

483

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov

219,41

Návštevníci online služieb

677 722

Vstupy cez turnikety

225 748
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10. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE
V ROKU 2012
Univerzitná knižnica v Bratislave patrí medzi najstaršie vedecké knižnice
s bohatou históriou a zbierkami. Knižnica vlastní depozitné zbierky, vo svojich
fondoch má niekoľko národných a medzinárodných zbierok, poskytuje a rozvíja moderné knižnično-informačné služby. Patrí k špičke medzi vedeckými,
informačnými, kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami na Slovensku. Jej cieľom
je záchrana kultúrneho dedičstva, starostlivosť o dokumenty, zachovanie
prístupu k nim pre širokú verejnosť.
Knižničné služby, fondy a všetky kultúrno-spoločenské podujatia boli
propagované na webovej stránke knižnice, vydávaním propagačných letákov,
pozvánok, zverejňovaním informácií v médiách. Vo vstupných priestoroch
knižnice na informačných paneloch boli umiestnené informácie pre používateľov knižnice a návštevníkov o aktuálnych podujatiach uskutočnených
v priestoroch multifunkčného kultúrneho centra.
Počas svojho fungovania si vybudovala knižnica rozsiahle knižničné fondy,
prezentovala sa veľkým množstvom odborných aktivít, poskytovala rozmanité
informácie svojim používateľom, tradičné služby (absenčné a prezenčné
služby, služby pre individuálnych čitateľov, pre slovenské a zahraničné
knižnice, referenčné a informačné služby, MVS a MMVS) ako aj e-služby
(EoD – e-kniha na objednávku, Scan&Go – samoobslužné skenovanie,
ESO – expresné skenovanie, Spýtajte sa knižnice, pripojenie k bezdrôtovej
sieti Wifi, predregistrácia) a plnila úlohy celoslovenského a medzinárodného
charakteru.
Celkový knižničný fond k 31. 12. 2012 bol 2 646 599 kn. j., z toho prírastok
tvorí 29 252 kn. j. a úbytok 94 kn. j.
Spracovanie prírastku všetkých druhov dokumentov sa realizuje automatizovane, v knižnično-informačnom systéme VIRTUA. Popri spracovávaní novozískaných knižných fondov prebiehalo aj retrospektívne spracovávanie dokumentov. Celkový počet knižničných jednotiek spracovaných automatizovane je
758 025 kn. j.
UKB venuje veľkú pozornosť ochrane knižničného fondu vo všetkých
podobách (papierovej, elektronickej a pod.) a zároveň jeho sprístupneniu
širokej verejnosti.
Úspešne sa plnili úlohy v oblasti reštaurovania a konzervovania dokumentov, 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 a zároveň najvzácnejšie a najviac žiadané exempláre
sú prevádzané do elektronickej podoby.
V činnosti UKB sa prejavuje každoročný nárast počtu vyhotovených
a doručených skenov, a to vo všetkých službách, ktoré digitalizačné pracovisko poskytuje. Neustále sa zvyšujú nároky na kvalitu dokumentov, rýchlosť
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vyhotovenia, jednoduchosť samoobslužného skenovania a zabezpečenia
prístupu do digitálnych zbierok.
Aj 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.
Knižnično-informačné služby sa stále skvalitňovali, aplikovali sa nové
technológie a postupy.
Knižnica ponúka vlastné a externé zdroje moderným, transformovaným
spôsobom – online, virtuálne, digitálne.
V bibliografickej a výskumnej činnosti sa pozornosť venovala, okrem
plnenia programov z oblasti dejín knižnej kultúry, sprístupňovaniu vlastných
databáz prostredníctvom webovej stránky knižnice.
V rámci vydavateľskej činnosti v roku 2012 knižnica vydala 9 titulov.
UKB vydáva už 19. ročník periodika Bulletinu UKB a 7. ročník zborníka
Studia Bibliographica Posoniensia.
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.
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.
Depozitná knižnica NATO pokračuje v prehlbovaní integrácie do knižničných a informačných systémov NATO a pripravovala informačno-vzdelávacie
podujatia pre študentov.
13. marca 2012 podpísala Univerzitná knižnica v Bratislave zmluvu o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku v celkovej výške
33 184 470,48 € na realizáciu investičného národného projektu č. 8 „Centrálny
dátový archív“ (CDA) v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich
národnej infraštruktúry (OPIS PO 2). Projekt je spolufinancovaný Európskou
úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
UKB bola vybratá ako riešiteľ projektu nielen na základe dlhodobých
skúseností a praxe v oblasti informatizácie a disponibilných odborných personálnych kapacít, ale aj z hľadiska organizačnej, metodickej, technologickej
a infraštruktúrnej pripravenosti.
Projekt CDA s celkovou dobou realizácie 42 mesiacov počíta s vybudovaním vysokokapacitného dátového skladu určeného najmä na archiváciu
údajov z digitalizačných projektov realizovaných v rámci OPIS PO 2, zame-
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raných na ochranu národného kultúrneho dedičstva. Vybudované budú dve
rovnocenné dátové centrá a jeden archív magnetických pások – v Bratislave
a Žiline, každé s archívnou kapacitou 25 PByte, ktoré zaručia dlhodobú
a spoľahlivú ochranu a zabezpečenie údajov proti poškodeniu a strate.
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. Úspešne pokračovali práce na
národných a ďalších medzinárodných projektoch, do ktorých je knižnica
zapojená. Pokračovala účasť knižnice v programoch EÚ a UNESCO a na
ďalších medzinárodných projektoch knižničnej spolupráce.
Tradičná medzinárodná výmena publikácií patrí k štandardným aktivitám
knižnice.
Medzinárodné kontakty Univerzitnej knižnice v Bratislave sa rozvíjajú na
viacerých úrovniach a to hlavne:
•

na úrovni bilaterálnych dohôd,

•

členstva v medzinárodných združeniach,

•

na multilaterálnej úrovni pri riešení medzinárodných projektov.

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 a pravidelne spolupracovala
s občianskym združením – Spoločnosťou priateľov UKB.
V knižnici zamestnanci prezentovali svoju prácu aj prostredníctvom
prednášok a publikovaním v odborných knihovníckych časopisoch.
Zamestnanci knižnice sa aktívne zúčastňovali na odborných knihovníckych
podujatiach, konferenciách, seminároch a pracovali v odborných komisiách.
V rámci ďalšieho vzdelávania sa zamestnanci knižnice zúčastňovali rôznych
kurzov a školení.
UKB prostredníctvom multifunkčného kultúrneho centra (MFKC) realizovala
viacero odborných, kultúrnych a umeleckých aktivít pre profesionálne
a záujmové skupiny a pre širšiu verejnosť.
Činnosť centra predstavuje koordinované aktivity v prednáškovej,
seminárnej, kultúrnej a výstavnej činnosti knižnice. Bohatú činnosť vyvíjali aj
INFO USA, Rakúska knižnica, Centrum ruských štúdií a Britské centrum.
Splnené boli všetky zákonom stanovené úlohy v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci a v oblasti ochrany pre požiarom.
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UKB má svoje nezastupiteľné postavenie v rámci celého Slovenska, aj
vďaka svojim silným stránkam. Knižnica:
- je vedeckou, informačnou, kultúrno-vzdelávacou inštitúciou s dlhoročnou
tradíciou poskytovania komplexných a kvalitných knižnično-informačných
služieb,
- má dlhodobo a systematicky budovaný a odborne spracovaný úplný
slovacikálny a rozsiahly univerzálny fond,
- má kvalitný ľudský potenciál s vysokou úrovňou kvalifikácie a zručností,
vrátane špecializovaných odborných a jazykových znalostí,
- celá jej činnosť je orientovaná na používateľa,
- pôsobí v hlavnom meste SR a je umiestnená v centre mesta,
- jej spoločenské poslanie a koncepcia činnosti sú presne definované,
- je pozitívne vnímaná verejnosťou a domácimi a zahraničnými partnermi,
- má kvalitnú infraštruktúru, priestorové a technické vybavenie,
- aktívne sa zapája do medzinárodnej spolupráce, do domácich a medzinárodných (európskych) výskumných a vývojových projektov a programov.
Dlhodobým problémom UKB je nedostatok skladových priestorov a nízke
platové ohodnotenie zamestnancov v službách, napriek zvyšujúcim sa nárokom na ich prácu.
Záverom možno konštatovať, že Univerzitná knižnica v Bratislave splnila
všetky svoje stanovené úlohy a naďalej chce zefektívňovať, rozvíjať,
skvalitňovať a rozširovať svoje služby a činnosti, venovať viac pozornosti
ochrane fondov a podporovať ďalšie vzdelávanie svojich zamestnancov.
Výsledky, ktoré knižnica dosiahla vo svojej činnosti v roku 2012, sú
podrobnejšie uvedené v jednotlivých kapitolách výročnej správy.

11. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV
ORGANIZÁCIE
K 31. 12. 2012 mala knižnica 26 033 aktívnych čitateľov, ktorí mali v roku
2012 platnú registráciu.
Knižnicu navštívilo 254 015 používateľov. Počet online návštev bol
990 334.
Služby a výstupy UKB využíval široký okruh používateľov všetkých typov
a sietí knižníc, vedecká, pedagogická, študentská, odborná a široká verejnosť.
Najpočetnejšiu skupinu používateľov tvorili aj v roku 2012 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.
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V rámci 12. ročníka Týždňa slovenských knižníc, ktoré sa uskutočnilo
v dňoch 28. 3. až 3. 4. 2012 sa ponúklo čitateľom a návštevníkom viacero
výchovno-vzdelávacích a kultúrnych podujatí. Okrem výstavy Ex libris Karola
Frecha bola v Modrej študovni pre záujemcov pripravená výstava Stretnutie
informačných špecialistov pri knihách. Výstavu si so záujmom prezrelo viacero
kolegov, knihovníkov z rozličných typov knižníc. S veľkým záujmom sa stretla
spoločná prezentácia výberu najnovších publikácií z oblasti dejín knižnej
kultúry a bibliografie vedeckých knižníc na Slovensku za rok 2012.
Oddelenie multimediálnych dokumentov zorganizovalo v rámci Týždňa
slovenských knižníc prehliadku nových filmov, ktoré knižnica získala v roku
2012 do svojho fondu zo Slovenského filmového ústavu ako povinný výtlačok.
V priestoroch študovne zvukovo-obrazových dokumentov boli vystavené filmy
režiséra a scénaristu Juraja Jakubiska. So záujmom sa stretla aj videoprojekcia životopisného príbehu zakladateľa charitatívneho diela s názvom
Svätý Jozef Cottolengo.
Počas Týždňa slovenských knižníc sa zaregistrovalo 148 nových používateľov a registráciu si predlžilo 328 používateľov. Súčasne bola vyhlásená
amnestia pre čitateľov s možnosťou vrátiť knihy po termíne bez sankčných
poplatkov. Túto možnosť využilo 466 používateľov.
Najintenzívnejšiu spoluprácu mala knižnica s vysokými a strednými
školami. Prostredníctvom informatickej výchovy, exkurzií, úvodných prednášok
vychovávala potencionálnych používateľov UKB a knižnično-informačných
služieb. Novým čitateľom sa venuje mimoriadna pozornosť formou vstupných
prednášok, na ktorých získavajú prehľad o službách, možnostiach a o lokácii
pracovísk. Knižnica pravidelne prijíma na odbornú prax praktikantov zo
stredných a vysokých škôl, v roku 2012 prax absolvovali štyria študenti.
Knižnica v roku 2012 poskytla 1 058 087 výpožičiek, z toho bolo 174 533
absenčných a 883 554 prezenčných. Prostredníctvom medziknižničnej
a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby sa kladne vybavilo 6 278
výpožičiek.
Knižnica poskytovala referenčné, poradenské služby a informačné služby.
UKB má nezastupiteľné miesto v úlohe spoľahlivého zdroja informácií, či už
ide o primárne dokumenty alebo metadáta o týchto dokumentoch. UKB
neposkytovala služby len čitateľom, ktorí knižnicu navštívili osobne, ale
sprístupňovala informácie aj vzdialených používateľom. Ponúkala vlastné
a externé zdroje online, virtuálne a digitálne.
Na úvodnej webovej stránke UKB je virtuálna prehliadka knižnice; virtuálnu
prehliadku môžu absolvovať používatelia knižnice vo vstupných priestoroch
pred turniketami a aj v centrálnej hale. UKB je na stránkach sociálnych sietí,
na Facebooku. 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 a čitateľmi prostredníctvom
stránky Pýtajte sa knižnice. Na webovej stránke sa uverejňujú všetky
informácie o zmenách a nových pracovných postupoch. Hala na Ventúrskej
ulici sa vďaka novému zariadeniu a organizovaniu rôznych výstav stáva
miestom stretávania sa, rozhovorov a oddychu.
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Čitatelia veľmi pozitívne hodnotili možnosť využívať databázy, internet
v študovni elektronických dokumentov, prístup na internet v čitateľských
katalógoch, možnosť využívať produkty Microsoft Office ako Word, Excel,
PowerPoint v PC študovni, samoobslužný skener, možnosť využívať vlastné
notebooky, WIFI, ale aj elektronické spracovanie periodík, sprístupnenie na
internete naskenovaných lístkových katalógov – generálneho menného
katalógu, predmetových katalógov a katalógu periodík.
Knižnica okrem svojich fondov a služieb ponúkala v roku 2012 príjemné
a kultivované prostredie, ktoré sa stalo pre mnohých čitateľov knižnice
miestom, kde môžu zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Cieľom UKB je získať
viacej používateľov a poskytnúť im ešte lepšie služby.

Bratislava 22. 2. 2013

Podpis štatutárneho zástupcu

Pečiatka
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Príloha č. 1

PREDNÁŠKOVÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV UKB
ANDROVIČ, A. – LECHNER, D.
Knihovnícka legislatíva
(Konferencia Knižnice 2012, 24. 9. – 25. 9. 2012, Liptovský Ján).
ANDROVIČ, A.
Výročná správa Univerzitnej knižnice za rok 2029. (Digitálna knižnica, Jasná,
22. 10. – 24. 10. 2012).
ANDROVIČ, A. – FIALA, T.
Medzinárodné projekty na podporu otvoreného prístupu. (Open Access – nová
cesta k vedeckým poznatkom, Bratislava, SAV, 27. 11. 2012).
BULKOVÁ, P.
Prezentácia publikačnej činnosti. (Týždeň slovenských knižníc, Prešov, ŠVK
Prešov, 28. 3. 2012).
Za dverami osvietenského kníhkupectva. (Bibliotheca Antiqua, Olomouc,
Vědecká knihovna v Olomouci, 6. 11. – 8. 11. 2012).
Das Forschungspotenzial des Verlagsarchivs Gebauer – Schwetschke für die
Erforschung der Buchgeschichte in Ungarn. (Arbeitsgespräch zum Thema
Globalisierung der Buchmärkte um 1800, Wien, 7. 12. 2012).
DRLIČKOVÁ, D.
Niekoľko reflexií k výročiu hudobného kabinetu UKB. (32. seminár hudobných
knihovníkov – „1952 – 2012 – hudobný kabinet Univerzitnej knižnice
v Bratislave“, Bratislava, UKB, 22. 5. – 23. 5. 2012).
FIALA, T.
Digitálna knižnica historických periodík Kramerius a digitálna knižnica Media
Info. (Bratislava, UKB, 20. 6. 2012).
FIALA, T. – ANDROVIČ, A.
Medzinárodné projekty na podporu otvoreného prístupu. (Open Access – nová
cesta k vedeckým poznatkom, Bratislava, SAV, 27. 11. 2012).
GÁBRIŠOVÁ, H.
Digitalizácia a digitalizačné služby na Slovensku. Očakávania, možnosti
a realita z pohľadu knihovníka. (14. zasadnutie Národnej komisie pre služby,
Nitra, Krajská knižnica Karola Kmeťka, 5. 6. – 6. 6. 2012).
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HANUSOVÁ, E. – HANUS, J.
Archives and Libraries – Possibilities and Necessity for Professional
Cooperation. (Technical and field related problems of traditional and electronic
archiving, Radenci, 2012).
KMEŤ, J.
Využívanie metavyhľadávania na webe UKB. (Bratislava, UKB, 28. 5. 2012).
LECHNER, D. – ANDROVIČ, A.
Knihovnícka legislatíva.
(Konferencia Knižnice 2012, 24. 9. – 25. 9. 2012, Liptovský Ján).
MÉSZÁROSOVÁ, K.
Chatam Sófer a judaika v UKB. (Bratislava, UKB, 21. 3. 2012).
Hudobné dokumenty v kabinete UKB. (Bratislava, UKB, 29. 3. 2012).
Slovinská literatúra vo fondoch UKB. (Bratislava, UKB, 12. 4. 2012).
Bašagičova knižnica v UKB. (Zrkadlenie Orientu, Bratislava, UKB,
19. 4. 2012).
Klarisky a hudba. (32. seminár hudobných knihovníkov – „1952 – 2012 –
hudobný kabinet Univerzitnej knižnice v Bratislave“ , Bratislava, UKB,
22. 5. – 23. 5. 2012).
Orientálna literatúra so zvláštnym zreteľom na Turcica. (Bratislava, UKB,
15. 8. 2012).
Arabské, turecké a perzské rukopisy a tlače vo fondoch Univerzitnej knižnice
v Bratislave. (Vámbéryho medzinárodná konferencia orientalistov, Dunajská
Streda, 5. 10. – 6. 10. 2012).
Perzská literatúra v UKB. (Bratislava, UKB, 17. 10. 2012).
Bašagičova knižnica a turecká literatúra v UKB. (Bratislava, UKB, 6. 11. 2012).
Valentin Eck a jeho neznáma tlač. (Vedecká konferencia Dejiny knižnej kultúry
Spiša, Spišská Kapitula, 20. 11. – 22. 11. 2012).
OKOLIČÁNYOVÁ, V.
Johannes Metzler., J.U.D., (1494 Banská Bystrica – 2. 10. 1538 Wroclaw).
(16. storočie v zrkadle knižnej kultúry, Banská Bystrica, 6. 11. – 7. 11. 2012).
PEKAŘOVÁ, K.
Fragmenty k dejinám zubného lekárstva na území Slovenska v druhej polovici
19. storočia. (10. medzinárodné sympózium k dejinám medicíny, farmácie
a veterinárnej medicíny, Bratislava, 28. 6. – 29. 6. 2012).
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Zdravotná osveta v starších slovenských kalendároch. (Medzinárodný odborný
seminár Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat, Brno,
11. 9. – 12. 9. 2012).
K dejinám učiteľských spolkov. Spolok učiteľov rímskokatolíckych ľudových
škôl v levočskej oblasti. (Vedecká konferencia Dejiny knižnej kultúry Spiša,
Spišská Kapitula, 20. 11. – 22. 11. 2012).
PENTHOR, P.
Vymáhanie nevrátených dokumentov a poplatkov v Univerzitnej knižnici
v Bratislave. (14. zasadnutie Národnej komisie pre služby, Nitra, Krajská
knižnica Karola Kmeťka, 5. 6. – 6. 6. 2012).
PERLECZKÁ, Z.
Diela Thomasa Jordana vo fondoch Univerzitnej knižnice v Bratislave.
(16. storočie v zrkadle knižnej kultúry, Banská Bystrica, 6. 11. – 7. 11. 2012).
PORIEZOVÁ, M.
Bonus bibliothecarius.Predobraz ideálneho knihovníka v 1. polovici 19.
storočia. (Bibliotheca Antiqua, Olomouc, Vědecká knihovna v Olomouci,
6. 11. – 8. 11. 2012).
SIBYLOVÁ, M.
Kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí. (Bratislava, UKB, 30. 1. 2012).
Prezentácia knihy „Knižnica Rudolfa I. Pálfiho (1719 – 1768). (Spoločná
prezentácia najnovších publikácií z dejín knižnej kultúry a bibliografie
vedeckých knižníc na Slovensku za rok 2011, Bratislava, UKB, 28. 3. 2012).
Fond a študijný poriadok kabinetu rukopisov, starých a vzácnych tlačí,
metodika spracovania tlačí 16. storočia. (Bratislava, UKB, 24. 10. 2012).
Portréty autorov v tlačiach 16. storočia vo fonde UKB. (16. storočie v zrkadle
knižnej kultúry, Banská Bystrica, 6. 11. – 7. 11. 2012).
Fond a študijný poriadok kabinetu rukopisov, starých a vzácnych tlačí,
metodika spracovania tlačí 16. storočia. (Bratislava, UKB, 14. 11. 2012).
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Príloha č. 2

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV UKB
ANDROVIČ, A.
Minské odporúčanie na otvorený prístup k vedeckým informáciám.
(Závery expertnej skupiny pre otvorený prístup z krajín východnej a strednej
Európy).
It lib, roč.16, 2012, č. 4.
ANDROVIČ, A. – FIALA, T.
Európsky projekt EOD-Culture 2012.
Bulletin UKB, roč.14, 2012, č. 2, s. 21 – 22.
ANDROVIČ, A. – LECHNER, D.
"Knihovnícka" legislatíva.
In: Knižnice 2012. Zborník z celoslovenskej konferencie (online). Bratislava,
SAK 2012, s. 20 – 32.
BULKOVÁ, P.
Halle – kníhkupecké a vydavateľské relácie v európskom priestore
v 18. storočí.
Knižnica, roč.13, 2012, č. 7 – 8, s. 48 – 50.
Konferencia o dejinách knižnej kultúry.
Der Verlagsstandort Halle und seine buchhändlerische Vernetzung in Europa
des 18. Jahrhunderts.
Bulletin UKB, roč. 14, 2012, č. 1, s. 33 – 35.
Za dverami osvietenského kníhkupectva. Paralely v podnikaní Wolfganga
Gerleho a Antona Löweho.
In: Bibliotheca Antiqua 2012. Sborník z 21. konference 7. 11. – 8. 11. 2012.
Olomouc, Vědecká knihovna v Olomouci a Sdružení knihoven České republiky
2012, s. 37 – 44.
Osobnosti knižného obchodu v Bratislave v 18. storočí.
In: Knižničná a informačná veda XXIV. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského. Bratislava, Univerzita Komenského 2012 (v tlači).
Geheimliteratur und Geheimbuchhandel in Europa im 18. Jahrhundert.
Rec: Geheimliteratur und Geheimbuchhandel in Europa im 18. Jahrhundert.
Herausgeben von Christine Haug, Franziska Mayer und Winfried Schröder.
Wiesbaden, Harrasowitz Verlag 2011, 300 s. (Wolfenbütteler Schriften zur
Geschichte des Buchwesens).
In: Studia Bibliographica Posoniensia 2012. Zostavila Miriam Poriezová.
Bratislava, UKB 2012, s. 251 – 252.
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BULKOVÁ, P. – PORIEZOVÁ, M.
Problematika historických a vzácnych knižných fondů – Olomouc 2011.
Knižnica, roč.13, 2012, č.1, s. 69 – 70.
CIGLAN, I.
Národný projekt „Centrálny dátový archív“.
It lib, roč.16, 2012, č. 2, s. 35 – 36.
DRLIČKOVÁ, D.
Úvod.
In: Hudobné knihovníctvo na polceste? (Hudba a knihovníctvo v informačnom
prostredí 21. storočia).
Zborník z 30.seminára hudobných knihovníkov. Zostavila Dana Drličková.
Bratislava, UKB 2011, s. 5 – 7.
Úvod.
In: Kalendár výročí 2013. Hudba. Bratislava, UKB 2012, s. 3 – 4.
Huslista.
Bulletin UKB, roč. 14, 2012, č. 2, s. 48 – 49.
FIALA, T. – ANDROVIČ, A.
Európsky projekt EOD-Culture 2012.
Bulletin UKB, roč. 14, 2012, č. 2, s. 21 – 22.
GÁBRIŠOVÁ, H.
14. zasadnutie Národnej komisie pre služby v Krajskej knižnici Karola Kmeťka
v Nitre.
Bulletin UKB, roč. 14, 2012, č. 1, s. 40 – 43.
GÁBRIŠOVÁ, H. – SOCHOR, I.
Nový pohľad na etiku knihovníckej profesie.
Bulletin UKB, roč. 14, 2012, č. 1, s. 52 – 57.
HANUSOVÁ, E. – MAKOVÁ, A. – HANUS, J.
Železodubienkové atramenty – prečo je potrebné venovať im pozornosť.
Bulletin SAK, roč. 20, 2012, č. 3, s. 15 – 20.
HANUS, J. – HANUSOVÁ, E.
Appropriate Archival Building: Necessity for Proper Function of Any Archives.
ATLANTI, Vol. 22, 2012, N.1, p. 61 – 69.
JASEMOVÁ, A.
Slovenské bezpečnostné fórum 2012.
Bulletin UKB, roč. 14, 2012, č. 2, s. 5 – 7.
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KATRINCOVÁ, B.
Seriály na WLIC 2012 v Helsinkách.
It lib, roč. 16, 2012, č.2, s. 40 – 41.
IFLA WLIC 2012. Kongres z pohľadu členky stáleho výboru sekcie IFLA pre
seriály a iné pokračujúce pramene.
It lib, roč. 16, 2012, č. 4, s.
37. konferencia riaditeľov národných centier ISSN.
Bulletin UKB, roč. 14, 2012, č. 2, s. 28 – 30.
KLEINOVÁ, D.
Preklady dokumentov IFLA do slovenčiny. (IFLA je globálnym hovorcom
knihovníckej a informačnej profesie).
Bulletin UKB, roč. 14, 2012, č. 2, s. 35 – 42.
Architektura knihoven.
Bulletin UKB, roč. 14, 2012, č. 2, s. 43 – 45.
KLEINOVÁ, D. – KUCHTOVÁ, V.
Slovenské knihovnícke časopisy na webe.
Bulletin UKB, roč. 14, 2012, č. 1, s. 43 – 52.
Spoločnosť priateľov UKB na exkurzii v Oponiciach a v Nitre.
Bulletin UKB, roč. 14, 2012, č. 2, s. 11 – 16.
KUCHTOVÁ, V. – KLEINOVÁ, D.
Slovenské knihovnícke časopisy na webe.
Bulletin UKB, roč. 14, 2012, č. 1, s. 43 – 52.
Spoločnosť priateľov UKB na exkurzii v Oponiciach a v Nitre.
Bulletin UKB, roč. 14, 2012, č. 2, s. 11 – 16.
KURUCOVÁ, L.
Odraz českých a slovenských vzťahov na stránkach slovenských almanachov,
zborníkov a kalendárov.
In: Sdružení knihoven České republiky v roce 2011. Ročenka. Ostrava,
Sdružení knihoven ČR 2012, s. 121 – 125.
Deutsche Sprache und Kultur im Raum Pest, Ofen und Budapest. Studien zur
Geschichte, Presse, Literatur und Theater, sprachlichen Verhältnissen,
Wissenschafts-, Kultur- und Buchgeschichte, Kulturkontakten und Identitäten.
Rec: Deutsche Sprache und Kultur im Raum Pest, Ofen und Budapest.
Studien zur Geschichte, Presse, Literatur und Theater, sprachlichen
Verhältnissen, Wissenschafts-, Kultur- und Buchgeschichte, Kulturkontakten
und Identitäten . Herausgegeben von Wynfrid Kriegleder, Andrea Seidler und
Jozef Tancer. Bremen, Lumiére 2012, 288 s.

162

In: Studia Bibliographica Posoniensia 2012. Zostavila Miriam Poriezová.
Bratislava, UKB 2012, s. 249 – 250.
LECHNER, D.
Predhovor.
In: SIBYLOVÁ, Michaela. Knižnica Rudolfa I. Pálfiho (1719 – 1768),
zakladateľa šľachtickej knižnice Pálfiovcov na hrade Červený Kameň.
Bratislava, UKB 2012, s. 1.
Povinný výtlačok a jeho cesty kľukaté.
Bulletin UKB, roč. 14, 2012, č. 2, s. 22 – 27.
LECHNER, D. – ANDROVIČ, A.
"Knihovnícka" legislatíva.
In: Knižnice 2012. Zborník z celoslovenskej konferencie (online). Bratislava,
SAK 2012, s. 20 – 32.
LECHNER, D. – DUKA-ZÓLYOMI, E.
32. odborný seminár hudobných knihovníkov. Hudobný kabinet UKB 1952 –
2012.
Bulletin UKB, roč. 14, 2012, č. 1, s. 39.
MATÚŠKOVÁ, J.
ANL+aneb článková bibliografie nové generace.
Bulletin UKB, roč. 14, 2012, č. 1, s. 36 – 37.
Zaostrené na E-knihy.
Bulletin UKB, roč. 14, 2012, č. 2, s. 17 – 20.
MÉSZÁROSOVÁ, K.
Exlibrisy Karola Frecha v Univerzitnej knižnici v Bratislave.
Bulletin UKB, roč. 14, 2012, č. 1, s. 26 – 29.
Vzácna návšteva zo Slovinska v Univerzitnej knižnici v Bratislave.
Bulletin UKB, roč. 14, 2012, č. 1, s. 31 – 32.
Z činnosti kabinetu rukopisov, starých a vzácnych tlačí.
Bulletin UKB, roč. 14, 2012, č. 2, s. 9 – 11.
Ján Ámos Komenský a Holandsko.
Bulletin UKB, roč. 14, 2012, č. 2, s. 7 – 9.
MIKULÍK, L.
Ako začala vychádzať obnovená povojnová zbierka zákonov a jej slovenské
znenie.
Bulletin UKB, roč. 14, 2012, č. 1, s. 5 – 11.
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Fond judaík Univerzitnej knižnice v Bratislave – Vydania Ústredne Židov
v Bratislave v rokoch 1941 – 1944.
Bulletin UKB, roč. 14, 2012, č. 1, s. 12 – 23.
MINÁROVÁ, S.
Rakúske knižnice v zahraničí v kocke.
Bulletin UKB, roč. 14, 2012, č. 2, s. 46 – 48.
NEBUSOVÁ, L.
Renesančná knižná väzba: Limp Vellum Buinding.
Bulletin UKB, roč. 14, 2012, č. 1, s. 57 – 59.
OKOLIČÁNYOVÁ, V.
Slováci ako autori pozdravných veršov, adresáti dedikácií, prekladatelia
a posesori českých postíl 16. storočia.
In: Kniha 2012. Martin, SNK 2012, s.118 – 132.
PEKAŘOVÁ, K.
Hugo Schmid (1852 – 1912).
Knižnica, roč. 13, 2012, č. 6, s. 61 – 62.
Biografický slovník lekárov na Slovensku do roku 2000.
Rec.: FALISOVÁ, Anna: Lekári na Slovensku do roku 2000. Bratislava,
VEDA 2012. 485 s.
Knižnica, roč. 13, 2012, č. 6, s. 48 – 49.
Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry (Kniha 2011).
Knižnica, roč. 13, 2012, č. 11 – 12, s. 60 – 63.
Vedecká konferencia k dejinám knižnej kultúry na Slovensku (Spišská Kapitula
20. – 22. november 2012).
Bulletin UKB, roč. 14, 2012, č. 2, s. 32 – 34.
Ročenky regionálnych spolkov ako prameň regiónov na Slovensku do roku
1918.
In: Sdružení knihoven České republiky v roce 2011. Ročenka. Ostrava,
Sdružení knihoven ČR 2012, s. 79 – 87.
Fragmenty k dejinám zubného lekárstva na území Slovenska v druhej polovici
19. storočia.
In: Fragmenty z dejín medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny. Zborník
vedeckých prác. Bratislava, Kancelária WHO na Slovensku 2012, s. 189 –
191.
Psychiatria a súdna psychiatria na stránkach ročeniek lekárskych spolkov na
Slovensku (1850 – 1918).
In: Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat I. Brno, Technické muzeum
v Brně 2012, s. 128 – 132.
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PERLECZKÁ, Z.
Medzinárodná konferencia „16. storočie v zrkadle knižnej kultúry“ očami
účastníka.
Bulletin UKB, roč. 14, 2012, č. 2, s. 30 – 32.
Trnavská univerzita vo svetle dejín.
Bulletin UKB, roč. 14, 2012, č. 2, s. 34 – 35.
Neznáme vydanie Alvarezovej gramatiky s prvým slovenským prekladom.
In: Trnavská univerzita vo svetle dejín. Zostavila Alžbeta Hološová.
Kraków – Trnava, Ústav dejín Trnavskej univerzity v Trnave 2012, s. 335 –
346.
Unbekannte Ausgabe der Alvarezschen Grammatik mit der ersten
slowakischen Übersetzung.
In: Die Tyrnauer Universität im Licht der Geschichte. Zostavila Alžbeta
Hološová. Kraków – Trnava, Ústav dejín Trnavskej univerzity v Trnave 2012,
s. 383 – 395.
Čítanie a čitateľské zvyky v zrkadle vývoja literárneho kánonu.
In: Studia Bibliographica Posoniensia 2012. Zostavila Miriam Poriezová.
Bratislava, UKB 2012, s. 228 – 243.
POPOVÁ, T.
Týždeň slovenských knižníc v Univerzitnej knižnici v Bratislave.
Bulletin SAK, roč. 20, 2012, č. 2, s. 43 – 44.
Týždeň slovenských knižníc v Univerzitnej knižnici v Bratislave v roku 2012.
Bulletin UKB, roč. 14, 2012, č. 1, s. 24 – 25.
Predstavujeme vám Bulletin Univerzitnej knižnice v Bratislave.
Bulletin SAK, roč.20, 2012, č. 1, s. 57 – 60.
Publikácie vydané Univerzitnou knižnicou v roku 2012.
Bulletin UKB, roč. 14, 2012, č. 2, s. 16 – 17.
PORIEZOVÁ, M.
Najnovšie publikácie z oblasti dejín knižnej kultúry a bibliografie vedeckých
knižníc na Slovensku za rok 2011. Spoločná prezentácia výberu.
Bulletin UKB, roč. 14, 2012, č. 1, s. 30 – 31.
Publikácia Vidiecke šľachtické sídla v Oravskej stolici.
Bulletin UKB, roč. 14, 2012, č. 1, s. 35 – 36.
Poznámky k výskumu historických knižníc trochu inak.
In: SABOV, Peter a kol. Sprievodca po historických knižniciach trochu inak.
4. zväzok. Martin, SNK 2012, s. 110 – 112.
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Bonus bibliothecarius. Predobraz ideálneho knihovníka v 1. polovici 19.
storočia.
In: Bibliotheca Antiqua 2012. Sborník z 21. Konference 7. 11. – 8. 11. 2012.
Olomouc, Vědecká knihovna v Olomouci a Sdružení knihoven České republiky
2012, s. 31 – 36.
Úvod.
In: Studia Bibliographica Posoniensia 2012. Zostavila Miriam Poriezová.
Bratislava, UKB 2012, s. 9 – 10.
PORIEZOVÁ, M. – BULKOVÁ, P.
Problematika historických a vzácnych knižných fondů – Olomouc 2011.
Knižnica, roč. 13, 2012, č. 1, s. 69 – 70.
PORIEZOVÁ, M. – ŠKOVIEROVÁ, A.
Latinská príležitostná próza a poézia na stránkach Solennií. Základný rozbor
materiálu.
In: Sambucus VIII. Práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky
a neolatinistiky. Trnava, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity 2012, s. 170 –
177.
PYTLOVÁ, Z.
Deň výskumu knižnej kultúry a retrospektívnej bibliografie 2012.
Bulletin UKB, roč. 14, 2012, č.1, s. 38.
210. výročie založenia Národnej Széchényiho knižnice v Budapešti.
Bulletin UKB, roč. 14, 2012, č. 2, s. 45 – 46.
SIBYLOVÁ, M.
Zanietené čitateľky rodu Pálfi – Mária Lucia st. (1862 – 1958) a jej dcéra Mária
Lucia ml. (1896 – 1952).
In: Studia Bibliographica Posoniensia 2012. Zostavila Miriam Poriezová.
Bratislava, UKB 2012, s. 145 – 155.
SOCHOR, I. – GÁBRIŠOVÁ, H.
Nový pohľad na etiku knihovníckej profesie.
Bulletin UKB, roč. 14, 2012, č. 1, s. 52 – 57.
ŠUSTEK, M.
Podujatia uskutočnené v Univerzitnej knižnici v Bratislave v 1. polroku 2012.
Bulletin UKB, roč. 14, 2012, č. 1, s. 60 – 79.
Podujatia uskutočnené v Univerzitnej knižnici v Bratislave v 2. polroku 2012.
Bulletin UKB, roč. 14, 2012, č. 2, s. 58 – 70.
TRGIŇA, T.
Šesťdesiatnik Dušan Lechner
Knižnica, roč.13, 2012, č.11 – 12, s. 99 – 100.
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Príloha č. 3

AKCIE USKUTOČNENÉ V UNIVERZITNEJ KNIŽNICI
V BRATISLAVE v roku 2012
JANUÁR
2. 1. – 31. 1. 2012
AMERICAN ARCHITECTURE
Výstava kníh z fondu Univerzitnej knižnice v Bratislave
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – InfoUSA
2. 1. – 31. 1. 2012
NOVÉ UČEBNÉ A CVIČEBNÉ TEXTY Z NEMECKÉHO JAZYKA VO FONDE
RAKÚSKEJ KNIŽNICE
Výstava kníh z fondu Univerzitnej knižnice v Bratislave
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – Rakúska knižnica
4. 1. – 18. 1. 2012
TRAJA KRÁLI
Výstava o kresťanskom odkaze a ľudových tradíciách príchodu Troch kráľov.
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave
11. 1. 2012
CUZCO A MACHU PICCHU
Prednáška Kamily Polákovej-Hermannovej o pamiatkach hlavného mesta
Inkov, komplexe Machu Picchu a dejinách, mýtoch, duchovnom aj
každodennom živote výnimočnej civilizácie
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné
a dokumentačné stredisko UNESCO, Kultúrna asociácia Nová Akropolis
Cyklus prednášok sa uskutočňuje pri príležitosti 40. výročia podpísania
Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO
12. 1. 2012
RICHARD STRAUSS: SALOME
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
17. 1. 2012
ZÁHRADA
Hovory o kultúre a kriku doby. Časť štrnásta
Téma: Chvála bláznivosti (šialenstvo a tvorivosť)
Účinkovali: Marek Debnár, básnik, filozof; Anton Heretik ml., psychológ;
Ladislav Fančovič, hudobník
Koncepcia a moderovanie: Peter Michalík, Zuzana Tkáčiková
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Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne
centrum, Umelecká agentúra Slovkoncert
26. 1. 2012
HISTORIA MAGISTRA ...
Stretnutie s pracovníkmi Historického ústavu SAV na tému „Dlhé“ 19. storočie
a prvá svetová vojna
Účinkovali: Vojtech Dangl, Gabriela Dudeková, Dušan Kováč, Elena Mannová,
Peter Macho
Moderovala: Eva Kowalská
Usporiadatelia: Historický ústav Slovenskej akadémie vied a Univerzitná
knižnica v Bratislave
27. 1. 2012
HOLOKAUST
Stretnutie s Monikou Vrzgulovou pri príležitosti Medzinárodného dňa
spomienky na obete holokaustu
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné
a dokumentačné stredisko UNESCO, Dokumentačné stredisko holokaustu,
Nadácia Milana Šimečku
30. 1. 2012
READING GROUP
Diskusia o knihe britskej autorky Meave Binchy – Three Great Novels
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – Britské centrum
FEBRUÁR
1. 2. – 29. 2. 2012
CHARLES DICKENS 1812 – 1870
Výstava kníh z fondu Univerzitnej knižnice v Bratislave pri príležitosti
200. výročia narodenia spisovateľa
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – Britské centrum
1. 2. – 29. 2. 2012
JONÁŠ ZÁBORSKÝ 1812 – 1876
Výstava kníh z fondu Univerzitnej knižnice v Bratislave pri príležitosti 200.
výročia narodenia spisovateľa
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – Britské centrum
1. 2. – 29. 2. 2012
BLACK HISTORY MONTH
Výstava kníh z fondu Univerzitnej knižnice v Bratislave
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – InfoUSA

168

1. 2. – 29. 2. 2012
GEORG MARKUS, MODERNÝ RAKÚSKY AUTOR SPOLOČENSKÝCH
ROMÁNOV
Výstava kníh z fondu Univerzitnej knižnice v Bratislave
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – Rakúska knižnica
1. 2. – 29. 2. 2012
SANKT PETERBURG
Výstava kníh z fondu Univerzitnej knižnice v Bratislave
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – Centrum ruských štúdií
1. 2. – 15. 3. 2012
JAPONSKO – obnova pre lepšiu budúcnosť
Výstava fotografií z regiónu Tóhoku
Usporiadatelia: Veľvyslanectvo Japonska v Slovenskej republike, Univerzitná
knižnica v Bratislave
1. 2. – 31. 7. 2012
KARL FRIEDRICH MAY 1848 – 1912
Výstava kníh z fondu Univerzitnej knižnice v Bratislave pri príležitosti 100.
výročia smrti slávneho spisovateľa dobrodružných románov
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave
4. 2. 2012
ZÁHRADA (na cestách)
Hovory o kultúre a kriku doby. Časť pätnásta
Téma: Na okraji
Účinkovali: Elizabeth von Graevenitz (UK), vizuálna umelkyňa; Stuart Gidmore
(UK), multiinštrumentalista; Koloman Kertész Bagala, vydavateľ; Zuzana
Godálová, výtvarníčka
Koncepcia a moderovanie: Peter Michalík, Zuzana Tkáčiková
Multimediálny priestor Nástupišťa 1-12 súčasnej kultúry, Topoľčany
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne
centrum; OZ Nástupište 1-12 súčasnej kultúry, Topoľčany; Televízia a rozhlas
Slovenska – Rádio Devín
9. 2. 2012
PIETRO MASCAGNI: SEDLIACKA ČESŤ
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
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9. 2. 2012
SLOVO KU KNIHE
Béli, G. – Duchoňová, D. – Fundárková, A. – Kajtár, I. – Peres, Z.:
Institutions of Legal History with special regard to the Legal Culture and
History
Kolektívna monografia tímu autorov z viacerých významných
stredoeurópskych vedeckých a univerzitných pracovísk o dejinách právnych
prejavov a inštitúcií
Usporiadatelia: Historický ústav Slovenskej akadémie vied; Univerzitná
knižnica v Bratislave
16. 2. 2012
SALÓN U LISZTA
Dobrý večer, majstre ...
Päťdesiata prvá časť programového projektu
Ladislav Chudík, Alena Chudíková, Marián Labuda
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne
centrum; Umelecká agentúra ABA

21. 2. 2012
PERSPEKTÍVY MULTIFUNKČNÉHO POĽNOHOSPODÁRSTVA
A POTRAVINOVEJ BEZPEČNOSTI
Kolokvium o poľnohospodárskej politike štátu
Usporiadatelia: OZ Nezávislé združenie ekonómov Slovenska; Futurologická
spoločnosť na Slovensku; Univerzitná knižnica v Bratislave
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21. 2. 2012
SÚBORNÝ KATALÓG PERIODÍK SR
Odborný seminár o práci v databáze súborného katalógu periodík,
kooperatívnej katalogizácii a tvorbe údajov v adresári knižníc SR
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – odbor súborných katalógov,
odbor knižnično-informačných systémov v spolupráci s Akademickou knižnicou
Univerzity Komenského v Bratislave
22. 2. 2012
POSVÄTNÉ MESTO JERUZALEM
Prednáška Kamily Polákovej-Hermannovej o pamiatkach a histórii mesta,
o mýtoch spojených s jeho založením a o základoch troch významných
náboženských systémov: judaizmu, kresťanstva a islamu
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné
a dokumentačné stredisko UNESCO; Kultúrna asociácia Nová Akropolis
Cyklus prednášok sa uskutočňuje pri príležitosti 40. výročia podpísania
Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO
23. 2. 2012
KNIHA AKO DAR
Slávnostná donácia kníh k 10. výročiu vzniku Celosvetovej knižnice PEN
s hlavnou donáciou od slovinských spisovateľov pod záštitou JE Stanislava
Vidoviča, veľvyslanca Slovinskej republiky v Slovenskej republike
Usporiadatelia: Slovenské PEN Centrum; Univerzitná knižnica v Bratislave

MAREC
1. 3. a 5. 3. 2012
MEDZINÁRODNÉ ORGANIZÁCIE (OSN, NATO, EÚ, OBSE)
A ICH VZÁJOMNÁ SPOLUPRÁCA
Informačno-vzdelávacie podujatie pre študentov gymnázií
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Depozitná knižnica NATO
1. 3. – 31. 3. 2012
THE ROAD TO EQUALITY
How American Women Won the Vote. Women History Month. Výstava kníh
a plagátov
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – InfoUSA
1. 3. – 31. 3. 2012
MILO DOR, EXILOVÝ SPISOVATEĽ
Výstava kníh z fondu Univerzitnej knižnice v Bratislave
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – Rakúska knižnica
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5. 3. 2012
READING GROUP
Diskusia o knihe britskej autorky Carrie Tiffany Everyman΄ś Rules for
Scientific Living
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave - Britské centrum
6. 3. 2012
AJAL – TURKMÉNSKA ŽENA
Prednáška Zuzany Jezerskej o živote žien v krajinách strednej Ázie
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné
a dokumentačné stredisko UNESCO; Slovenské centrum pre komunikáciu
a rozvoj, n.o.
Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti Medzinárodného dňa žien vyhláseného
OSN
7. 3. 2012
UMELÝ KAMEŇ HI – MACS
Prezentácia fasád z ľahko tvarovateľného materiálu, využívaného špičkovými
architektmi a dizajnérmi po celom svete
Prednášal: Lothar Moritz (D), hlavný technický expert LG Chem Ltd., Soul
(South Korea)
Usporiadateľ: Polytrade CE s.r.o. (CZ)
8. 3. 2012
GIUSEPPE VERDI: ATTILA
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. 2012
PRAHA – HISTORICKÉ CENTRUM
Prednáška Tomáša Poláka o pamiatkach a histórii mesta, o legendách
spojených s jeho najznámejšími stavbami a o významných osobnostiach, ktoré
v meste pôsobili
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné
a dokumentačné stredisko UNESCO; Kultúrna asociácia Nová Akropolis
Cyklus prednášok sa uskutočňuje pri príležitosti 40. výročia podpísania
Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO
15. 3. 2012
VOĽBY V USA 2012
Panelová diskusia v rámci pravidelných stretnutí „Face2Face“
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave; Veľvyslanectvo USA
v Slovenskej republike
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20. 3. 2012
ZÁHRADA
Hovory o kultúre a kriku doby. Časť šestnásta
Téma: (Ne)viditeľné mestá
Prednášali: Henrieta Moravčíková, architektka; Miroslav Marcelli, filozof;
Michal Moravčík, výtvarník
Koncepcia a moderovanie: Peter Michalík, Zuzana Tkáčiková
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne
centrum; Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín; Umelecká agentúra
Slovkoncert
21. 3. 2012
HISTORIOGRAFICKÉ VÝKLADY PO ROKU 1989
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave; Klub Nového slova; Inštitút
ASA; Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
21. 3. – 13. 4. 2012
ŽIDIA V BOJI A ODBOJI
Výstava fotografií, pripomínajúca významné zásluhy československej
židovskej komunity v boji za slobodu
Autori koncepcie: Zlatica Zudová-Lešková a Jan Němeček, Historický ústav
Akadémie vied Českej republiky
Usporiadatelia: Veľvyslanectvo Českej republiky v Slovenskej republike,
České centrum v Bratislave; Univerzitná knižnica v Bratislave
26. 3. 2012
SLOVENSKE LEGENDE IN ZNAMENJA
Prezentácia publikácie o sedemnástich fenoménoch
staroslovienskej kultúrnej dedovizne od Počiatku sveta po Zlatoroha
Zozbieral a zostavil: Andrej Šiško, Maribor (SLO)
Ilustrácie: Beáta Čop, Košice (SK)
Vydal: Amalietti & Amalietti, Ljubljana (SLO), 2010
Usporiadatelia: Občianske združenie SCLAVI (SK), Občianske združenie
Zavod Lipa, Maribor (SLO), Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Slovinskej
republike, Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum
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26. 3. – 1. 4. 2012
TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC
13. ročník tradičného celoslovenského podujatia

26. 3. 2012 – 1. 4. 2012
PRIEREZ KNIŽNEJ A ČASOPISECKEJ PRODUKCIE PRE KNIHOVNÍKOV
A INFORMAČNÝCH PRACOVNÍKOV
Výstava kníh a periodík z fondu Univerzitnej knižnice v Bratislave
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave
26. 3. 2012 – 20. 4. 2012
EXLIBRIS KAROLA FRECHA
Výstava významného bratislavského umelca konca
19. a prvej tretiny 20. storočia. Je tvorcom exlibrisov
pre UKB z roku 1924 a 1940
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave
28. 3. 2012
PREZENTÁCIA PUBLIKÁCIÍ Z OBLASTI DEJÍN
KNIŽNEJ KULTÚRY
A BIBLIOGRAFIE
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave;
Slovenská národná knižnica v Martine; Štátna
vedecká knižnica v Prešove a Štátna vedecká
knižnica v Banskej Bystrici
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APRÍL
1. 4. – 20. 4. 2012
WIEN – VIEDEŇ
Výstava kníh o Viedni a turistických sprievodcov po Viedni z fondu
Univerzitnej knižnice v Bratislave
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – Rakúska knižnica
1. 4. – 30. 4. 2012
ALEXANDER RODA RODA
Výstava kníh z fondu Univerzitnej knižnice v Bratislave
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – Rakúska knižnica
1. 4. – 30. 4. 2012
OH, BEAUTIFUL! ARBOR DAY AND EARTH DAY
Národné parky v USA na plagátoch
Výstava plagátov
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – InfoUSA
12. 4. 2012
DOMENICO GAETANO MARIA DONIZETTI:
DON PASQUALE
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. 4. 2012
SALÓN U LISZTA
Lásky vedecké, lásky
umelecké
Päťdesiata druhá časť
programového projektu
Účinkovali: Zuzana
Sternová, vedkyňa –
výskumníčka, výkonná
riaditeľka VVÚPSNOVA, s.r.o.; Juraj
Stern, pedagóg, vedec,
politik, predseda
správnej rady Slovenskej
spoločnosti pre zahraničnú politiku; Alena Heribanová, redaktorka,
moderátorka; Jozef Heriban, spisovateľ, scenárista, režisér, politik
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne
centrum; Umelecká agentúra ABA
13. 4. 2012
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ENGLISH FOR LIBRARIANS AND INFORMATION PROFESSIONALS
Workshop pod vedením pani Pamely Dragovich
Usporiadateľ: Veľvyslanectvo USA na Slovensku; Spolok slovenských
knihovníkov; Univerzitná knižnica v Bratislave – InfoUSA
17. 4. 2012
ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ BUDOV
Medzinárodný seminár
Eveline Moiler (NL), Tim Horsten (NL), Marta Pozo (NL),
Ira Rubenstein (USA), Eric Berman (NL), Vladimíra Bukerová (SK)
Usporiadatelia: Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v Slovenskej
republike; Slovenská rada pre zelené budovy, n. o.
18. 4. 2012
VIDIECKE ŠĽACHTICKÉ SÍDLA V ORAVSKEJ STOLICI
Prezentácia knihy Tomáša Januru
Účinkovali. Zuzana Gažíková a Tomáš Janura
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – kabinet retrospektívnej
bibliografie; Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš
18. 4. – 28. 4. 2012
International Woman´s Club
ARTS & CRAFTS EXHIBITION
Spoločná výstava výtvarnej činnosti členiek Medzinárodného klubu žien
v Bratislave
Usporiadateľ: International Women´s Club of Bratislava
18. 4. – 18. 5. 2012
BRITSKÍ UMELCI A OLYMPIJSKÉ A PARALYMPIJSKÉ
HRY 2012 V LONDÝNE
Výstava kresieb britských umelcov
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave, British Council SR
19. 4. 2012
GLOBÁLNA EKONOMIKA V ČASE KRÍZY
Informačno-vzdelávacie podujatie pre študentov gymnázií
Univerzitná knižnica v Bratislave – Depozitná knižnica NATO
19. 4. 2012
ZRKADLENIE ORIENTU
Knižnica Safveta-bega Bašagića vo fondoch Univerzitnej knižnice
Prednáška Kláry Mészárosovej o klenotoch orientálnej knižnej kultúry,
zaradených Unescom do Zoznamu najvýznamnejších svetových dokumentov
– Pamäť sveta
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné a dokumentačné
stredisko UNESCO
Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti 20. výročia programu UNESCO –
Pamäť sveta, zameraného na záchranu svetového dokumentárneho dedičstva
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20. 4. 2012
NOMEN OMEN – dotyky s osobnosťami
Siedma časť programového projektu Slniečko na motúze
Literárno-hudobný večer pri príležitosti 90. výročia narodenia a 20. výročia
úmrtia Eleny Čepčekovej, slovenskej poetky, prozaičky a dramatičky
Účinkovali: Lucia Rózsa Hurajová, Terézia Benejová, Denisa Polúchová,
deti z Divadelného štúdia ELSA
a tanečnej akadémie SALVEA
Hudobné improvizácie: Július Csóka
ml.
Scenár a réžia: Eliška Sadíleková
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica
v Bratislave – Multifunkčné kultúrne
centrum; Umelecká agentúra YKSA

20. 4. – 30.5. 2012
ĽUDMILA PODJAVORINSKÁ 1872 – 1951
Výstava kníh pre deti z fondu Univerzitnej knižnice v Bratislave pri príležitosti
140. výročia narodenia spisovateľky
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave
23. 4. 2012
READING GROUP
Diskusia o knihe Tenessee Williamsa Sweet Bird of Youth
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – Britské centrum
23. 4. – 10. 5. 2012
TVARY A FARBY ŽIVOTA, NA VEČNÚ SLÁVU HRDINOV ODBOJA
Výstava akad. sochára Štefana Pelikána
Usporiadatelia: UKB, Veľvyslanectvo Francúzskej republiky v SR, Ministerstvo
obrany SR, Klub priateľov Francúzska a Slovenska, Žilina
25. 4. 2012
EXPO AUSTRALIA 2012
Veľtrh pracovných a študijných pobytov, prezentácia austrálskych škôl
Prednášali: Patrick Kolář a Michal Šesták
Usporiadateľ: Australia Online, s.r.o.
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25. 4. 2012
EGYPT – PYRAMÍDY A CHRÁMY
Prednáška Kamily Polákovej-Hermannovej o kultúre starovekého Egypta
a jeho významných posvätných stavbách
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné
a dokumentačné stredisko UNESCO; Kultúrna asociácia Nová Akropolis
Cyklus prednášok sa uskutočňuje pri príležitosti 40. výročia podpísania
Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO
26. 4. 2012
HISTORIA MAGISTRA ...
Stretnutie s pracovníkmi Historického ústavu SAV
Téma: Rok 1968
Pohľad na medzník slovenských a československých dejín v najnovších
výskumoch historikov
Účinkovali: Miroslav Londák, Elena Londáková, Stanislav Sikora, Jan Pešek
Moderoval: Dušan Segeš
Usporiadatelia: Historický ústav Slovenskej akadémie vied a Univerzitná
knižnica v Bratislave
MÁJ

2012

1. 5. – 30. 5. 2012
3rd MAY – WORLD PRESS FREEDOM DAY
Výstava kníh z fondu Univerzitnej knižnice v Bratislave
1. 5. – 31. 5. 2012
GEORG HACKL, RAKÚSKY SPISOVATEĽ A ŽURNALISTA
Výstava kníh z fondu Univerzitnej knižnice v Bratislave
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – Rakúska knižnica
2. 5. 2012
PUTOVNÉ ČÍTANIE
Stretnutie so spisovateľkou Ester Straussovou (A)
Usporiadatelia: Rakúske kultúrne fórum v Bratislave a Univerzitná knižnica
v Bratislave – Rakúska knižnica
3. 5. 2012
ANL+ – ČLÁNKOVÁ BIBLIOGRAFIA NOVEJ GENERÁCIE
Budovanie novej podoby článkovej bibliografie s využitím nástrojov novej
generácie a na základe výsledkov digitalizácie periodík. Ukážky z projektu
ANL+ v Národní knihovně ČR
Martin Vojnar (CZ)
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – Národná agentúra ISSN
MULTIDATA Praha, s.r.o.
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4. 5. – 18. 5. 2012
SUISEKI A JAPONSKÝ VEJÁR
7. ročník výstavy Slovenskej asociácie suiseki s medzinárodnou účasťou
Usporiadatelia: Slovenská asociácia suiseki; Univerzitná knižnica v Bratislave
– Multifunkčné kultúrne centrum
9. 5. 2012
AKO SME UZGENSKEJ RYŽI VRÁTILI ZAŠLÚ SLÁVU
Záverečné podujatie úspešného slovenského rozvojového projektu
realizovaného v Kirgizskej republike
Účinkovali: Zuzana Jezerská, Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj;
Peter Ivanič, Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj;
Pavol Hauptvogel, Centrum výskumu rastlinnej výroby, Piešťany
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné
a dokumentačné stredisko UNESCO; Slovenské centrum pre komunikáciu
a rozvoj,
n. o.
Súčasťou podujatia bola ochutnávka plovu – miestnej špeciality zo
zachránenej ryže Ak Uruk
10. 5. 2012
ŠKOLSKÉ KNIŽNICE AKO INFORMAČNÉ A KULTÚRNE
CENTRÁ ŠKÔL
6. medzinárodná konferencia
Usporiadateľ: Slovenská pedagogická knižnica
10. 5. 2012
GIACOMO ANTONIO DOMENICO PUCCINI: LA BOHÈME
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
15. 5. 2012
ZÁHRADA
Hovory o kultúre a kriku doby. Časť sedemnásta
Téma: Ego
Účinkovali: Viktor Frešo, výtvarník, fotograf; Ivan Pavlovič, psychológ; Vladimír
Wagner, učiteľ jogy
Hudobný hosť: Toni Granko
Koncepcia a moderovanie: Peter Michalík, Zuzana Tkáčiková
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne
centrum; Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín; Umelecká agentúra
Slovkoncert
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16. 5. 2012
VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLOVENSKEJ RADY PRE ZELENÉ BUDOVY
Usporiadateľ: Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC)
Vstup na pozvánky
17. 5. 2012
KONTRABASOVÉ SOIRÉE
Recitál kontrabasistu Filipa Jara, člena Orchestra Opery Slovenského
národného divadla, venovaný životným výročiam významných českých
kontrabasistov a hudobných skladateľov
Účinkovali: Filip Jaro – kontrabas, Xénia Ljubimová – klavír
Program: Adolf Míšek, Jan Geissel, Josef Emanuel Štorch, Gustav Láska,
Vojtěch Kuchynka, František Šimandl
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – hudobný kabinet
21. 5. 2012
NOMEN OMEN – dotyky s osobnosťami
Ôsma časť programového projektu Tej noci bolo dlho do rána
Poetický večer pri príležitosti nedožitých 80-tych narodenín prvej dámy
slovenskej poézie, poetky a prekladateľky Lýdie Vadkerti-Gavorníkovej
Účinkovali: Helena Vrteľová, Dagmar Šelepaková, Marianna Bódyová,
Roman Féder, Ivan Kováč, slovenskí básnici Jozef Mihalkovič a Ján Buzássy
Hudba: Jozef Spiegel, Margita Šukajlová
Moderátor: Jozef Čertík
Scenár a réžia: Ivan Kováč
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne
centrum; Umelecká agentúra YKSA
22. 5. 2012
ČESKÝ KONTRABAS
Recitál kontrabasistu Filipa Jara, člena Orchestra Opery Slovenského
národného divadla pri príležitosti 60. výročia vzniku hudobného kabinetu
Univerzitnej knižnice v Bratislave
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – hudobný kabinet
22. 5. – 23. 5. 2012
32. SEMINÁR HUDOBNÝCH KNIHOVNÍKOV
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – hudobný kabinet
Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti 60. výročia vzniku hudobného kabinetu
Univerzitnej knižnice v Bratislave
22. 5. – 31. 7. 2012
PIESNE CHVÁL
Výstava spevníkov z fondu Univerzitnej knižnice v Bratislave
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave
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22. 5. – 31. 8. 2012
LESK A BIEDA HUDOBNÉHO KNIHOVNÍCTVA
Výstava pri príležitosti 60. výročia vzniku hudobného kabinetu Univerzitnej
knižnice v Bratislave
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – hudobný kabinet
22. 5. 2012
LIFE IN BELARUS
Panelová diskusia a vernisáž fotografií bieloruského fotografa Andreya
Dubinina (BY)
Účinkovali: Vlad Kobets (BY), bieloruský disident; šéf volebnej kampane
Andreya Sannikova; Larissa Korolenko (EST); Charter 97.org Andrea Cox
(SK), Pontis Foundation; Pavol Demeš (SK), riaditeľ German Marshall Fund of
the U.S.; Alexander Duleba (SK), riaditeľ Výskumného centra Slovenskej
spoločnosti pre zahraničnú politiku; Marián Servátka (SK), veľvyslanec
Slovenskej republiky v Bieloruskej republike
Usporiadatelia: Občianske združenie Ad hoc; Občianske združenie Slovenská
spoločnosť pre zahraničnú politiku
23. 5. 2012
ANTICKÉ PAMIATKY RÍMA
Prednáška Kamily Polákovej-Hermannovej o starovekej rímskej kultúre,
o dejinách, mytológii a významných pamiatkach hlavného mesta Talianska
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné
a dokumentačné stredisko UNESCO; Kultúrna asociácia Nová Akropolis
Cyklus prednášok sa uskutočňuje pri príležitosti 40. výročia podpísania
Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO
24. 5. 2012
SALÓN U LISZTA
Čaro kresby na ľade
Päťdesiata tretia časť programového projektu
Hostia: Otto Jelinek (CDN, CZ), exminister Kanady pre oblasť financií a športu,
majster sveta v krasokorčuľovaní 1962;
Ivan Mauer, tréner, vedec, pedagóg krasokorčuľovania;
Karol Divín, majster Európy v krasokorčuľovaní 1962, strieborný a bronzový
medailista zo ZOH, MS a ME, viacnásobný majster ČSSR
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne
centrum; Umelecká agentúra ABA
31. 5. – 15. 6. 2012
ÓDA NA ŠPORT
Olympijská literatúra včera a dnes
Výstava knižných publikácií a ukážok olympijského oblečenia zo zbierok
špecializovanej knižnice Slovenského združenia telesnej kultúry a Múzea
telesnej kultúry v Slovenskej republike
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Usporiadatelia: Slovenské združenie telesnej kultúry; Múzeum telesnej kultúry
v Slovenskej republike; Univerzitná knižnica v Bratislave
Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou Jej Excelencie Suzannah Montgomery,
veľvyslankyne Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
v Slovenskej republike
JÚN
1. 6. – 30.6.2012
DIAMOND JUBILEE QUEEN ELISABETH II
Výstava kníh a fotografií
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – Britské centrum
1. 6. – 30. 6. 2012
RAY DOUGLAS BRADBURY
Výstava kníh z fondu Univerzitnej knižnice v Bratislave
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – InfoUSA
4. 6. 2012
YOUTH ADVISORY COUNCIL
Stretnutie Jeho Excelencie Theodora Sedgwicka, veľvyslanca USA
v Slovenskej republike s mladými slovenskými lídrami
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave; American Reference Center
Director Public Affairs Section U.S. Embassy, Bratislava
5. 6. 2012
MODERNÁ TVÁR SLOVENSKÉHO ARCHÍVNICTVA
Archívne dokumenty konečne online
Usporiadatelia: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Univerzitná knižnica
v Bratislave
6. 6. 2012
NOVINKY VYUŽÍVANIA ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÝCH ZDROJOV
NA SLOVENSKU
Odborný seminár
Usporiadatelia: SUWECO SK, s.r.o.; Univerzitná knižnica v Bratislave
6. 6. 2012
PESTRÉ TÓNY LETA
Koncertné vystúpenie žiakov ZUŠ, Exnárova 6
Usporiadateľ: Základná umelecká škola, Exnárova 6
7. 6. 2012
HOMMAGE À CLAUDE DEBUSSY
Komorný koncert študentov Konzervatória v Bratislave
Program: C. Debussy, G. F. Händel, A. Dvořák, P. I. Čajkovskij,
M. Schneider-Trnavský, G. Gershwin
Spev: Martin Adámek, Erika Szabóvá, Martin Hríň, Igor Loškár,
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Lukáš Sládkovič, Anamária Dálnokyová, Marek Tokoš
Klavírny sprievod: Jana Martinčeková, Dana Hajóssy
Usporiadatelia: Konzervatórium v Bratislave; Univerzitná knižnica
v Bratislave – hudobný kabinet
8. 6. 2012
SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ A ZDRAVOTNO-HYGIENICKÉ
POHĽADY NA ZELEŇ V MESTE
Medzinárodný seminár
Anne Jaluzot (GB), Magali Gorce (F), Bernhard Sharf (A),
Přemysl Krejčirík (CZ), Tamara Reháčková (SK), Ľubica Lešinská (SK),
Zuzana Hudeková (SK), Michaela Kubíková (SK)
Usporiadatelia: Národný Trust n.o.; Regionálne environmentálne centrum
Slovensko
Seminár bol súčasťou podujatia „Víkend otvorených parkov a záhrad
Bratislavy“
9. 6. 2012
VÍKEND OTVORENÝCH PARKOV A ZÁHRAD BRATISLAVY
Slávnostné otvorenie podujatia
Uvádzala Vanda Feriancová
Účinkovalo jazzové duo Lucia Lužinská, Boris Čellár
Usporiadatelia: Národný Trust n.o.; Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky;
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky;
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava; Univerzitná knižnica
v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum
9. 6. – 15. 6. 2012
ČLOVEK V PARKU, ČLOVEK V ZÁHRADE
Výstava historických a súčasných kníh o parkoch a záhradách. Podujatie bolo
súčasťou akcie Víkend otvorených parkov a záhrad Bratislavy
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave
10. 6. 2012
BRATISLAVA NÁS SPÁJA
Diskusia s iniciátormi úspešných bratislavských projektov (Nielen pre zeleň,
Deň vodníkov, Dobrý trh a ďalšie), ktoré menia mesto a jeho obyvateľov k
lepšiemu
Moderovala: Zora Pauliniová
Podujatie bolo súčasťou projektu „Víkend otvorených parkov a záhrad
Bratislavy“
Usporiadatelia: Národný Trust n.o.; Univerzitná knižnica v Bratislave –
Multifunkčné kultúrne centrum
10. 6. – 31. 7. 2012
DETEKTÍVNE PRÍBEHY VO SVETOVEJ LITERATÚRE
Výstava kníh z fondu Univerzitnej knižnice v Bratislave
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave
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11. 6. 2012
READING GROUP
Diskusia o knihe britskej autorky Naomi Alderman: Disobedience
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – Britské centrum
12. 6. 2012
NOMEN OMEN – dotyky
s osobnosťami
Deviata časť
programového projektu
Yesterday, Today,
Tomorrow ...
Hudobný večer pri
príležitosti 70. narodenín
Sira Jamesa Paula
McCartneyho, neoficiálne
považovaného za
najúspešnejšieho
hudobného skladateľa všetkých čias
Účinkovali: Laco Lučenič (2L spiritual guidance); Martin Kovarík (instruments,
voices)
Scenár a réžia: Laco Lučenič
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne
centrum; Umelecká agentúra YKSA
13. 6. 2012
MEXIKO – PAMIATKY MAYOV A AZTÉKOV
Prednáška Kamily Polákovej-Hermannovej o mexických kultúrach, hodnotách,
spôsobe života a najvýznamnejších stavbách
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné
a dokumentačné stredisko UNESCO; Kultúrna asociácia Nová Akropolis
Cyklus prednášok sa uskutočňuje pri príležitosti 40. výročia podpísania
Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO
14. 6. 2012
DOMENICO GAETANO MARIA DONIZETTI: NÁPOJ LÁSKY
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
15. 6. 2012
EUSTORY
Vyhodnotenie siedmeho ročníka súťaže študentov stredných škôl o novodobej
histórii
Usporiadatelia: Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n. o.;
Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné a dokumentačné stredisko
UNESCO
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18. 6. – 19. 6. 2012
BRATISLAVSKÉ BIBLIOGRAFICKÉ DNI 2012
Cyklický knihovnícky seminár v rámci projektu KIS3G
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave a Slovenská národná
knižnica, Martin
18. 6. – 13. 7. 2012
ZBRANE POD KONTROLOU
Výstava autentických fotografií z miest vojnových konfliktov súčasného sveta
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Amnesty International
Slovensko
19. 6. 2012
ZÁHRADA
Hovory o kultúre a kriku doby. Časť osemnásta
Téma: Na ceste domov II
Účinkovali: Shina, speváčka, textárka, hudobníčka, zakladateľka a majiteľka
vydavateľstva Slnko Records; Peter Sorát, spisovateľ, bezdomovec; Johnny
Guitar, gitarista skupiny Para
Hudobný hosť: Longital
Koncepcia a moderovanie: Peter Michalík, Zuzana Tkáčiková
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne
centrum; Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín; Umelecká agentúra
Slovkoncert
21. 6. 2012
SALÓN U LISZTA
Nové cesty k folklóru
Päťdesiata štvrtá časť programového projektu
Hostia: Oskár Elschek, etnomuzikológ, pedagóg; Juraj Kubánka, choreograf,
režisér; Emil Bartko, choreograf, pedagóg; Katarína Babčáková, etnologička,
metodička
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne
centrum; Umelecká agentúra ABA
22. 6. – 23. 6. 2012
SOLIDARITA MEDZI GENERÁCIAMI A JEJ MIESTO
VO VIACROČNOM FINANČNOM RÁMCI 2014 – 2020
Téma medzinárodnej konferencie je prioritnou témou roka Európskej únie
Usporiadateľ: Paneurópska únia na Slovensku; Zastúpenie Európskej komisie
v Slovenskej republike; Informačná kancelária Európskeho parlamentu
v Slovenskej republike
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25. 6. 2012
PREČO PRÁVE E-KNIHY...?
Odborný seminár venovaný aktuálnym otázkam získavania a sprístupňovania
elektronických kníh.
Usporiadatelia: Albertina icome Bratislava, s r.o.; Univerzitná knižnica
v Bratislave
28. 6. – 24. 8. 2012
GUSTAV KLIMT – PRIEKOPNÍK MODERNY
Výstava pri príležitosti 150. výročia narodenia významného rakúskeho maliara
Usporiadatelia: Rakúske kultúrne fórum v Bratislave a Univerzitná knižnica
v Bratislave – Rakúska knižnica
28. 6. – 24. 8. 2012
SOCHA A OBJEKT XVII
Výstava v rámci XVII. ročníka medzinárodného projektu
Stefan Nilsson (DK), Rikke Ravn Sørensen (DK), Ľubo Mikle (SK)
Usporiadatelia: Agentúra Artlines; Mestská časť Bratislava – Staré Mesto;
Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum
JÚL
17. 7. 2012
ZÁHRADA
Hovory o kultúre a kriku doby. Časť devätnásta
Téma: identiTY
Hostia: Agda Bavi Pain, spisovateľ; Jakub Ursiny, hudobník; Valér Miko,
hudobník
Koncepcia a moderovanie: Peter Michalík, Zuzana Tkáčiková
Súčasťou podujatia bola ochutnávka čajov v podaní čajmajstrov
z literárnej čajovne Avra Kehdabra
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne
centrum, Umelecká agentúra Slovkoncert
19. 7. 2012
SALÓN U LISZTA
Bratislavčanka z Pearl Harbor
Päťdesiata piata časť programového projektu venovaná spomienke na
japonský útok na americkú základňu
Hostia: Eva Strelka Jenkins (USA), plukovníčka US Air Force,
veliteľka 692. pluku Spravodajstva a výskumu v Pearl Harbor – Hickam;
Ján Mokoš (SK), stíhací pilot, primátor mesta Vysoké Tatry;
Kamila Strelková (USA, SK), podnikateľka, spisovateľka;
Radomír Orlita (SK), letecký pedagóg, akrobat, svetový rekordér
Hudobný hosť: Marcella Molnárová
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Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne
centrum, Umelecká agentúra ABA
20. 7. 2012
GREGORIAN MEDITATIONS
2. ročník medzinárodného hudobného projektu Schola Gregoriana Pragensis
(CZ)
Večer s jedným z najvýznamnejších svetových súborov stredovekej duchovnej
hudby.
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne
centrum, Umelecká agentúra Yksa
21. 7. 2012
GREGORIAN MEDITATIONS
2. ročník medzinárodného hudobného projektu Vox Gotica (A)
Monofonické chorály a fascinujuce polyfónie v interpretácii súboru z Wiener
Innenstadt
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne
centrum, Umelecká agentúra Yksa
22. 7. 2012
GREGORIAN MEDITATIONS
2. ročník medzinárodného hudobného projektu Schola Gregoriana
Bratislavensis (SK)
Najstaršie hudobné
skladby zachované na
Slovensku v atmosfére
stredovekej mystiky
Usporiadatelia:
Univerzitná knižnica
v Bratislave –
Multifunkčné kultúrne
centrum, Umelecká
agentúra Yksa
27. 7. 2012
LETNÉ LITERÁRNE
LÁSKANIE
4. ročník programového projektu Vilhan číta Villona
Balady-nebalady Françoisa Villona, prekliateho básnika stredoveku,
očami režiséra Petra Vilhana
Účinkovali: Dana Košická, Peter Vilhan, Jozef Haluza
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne
centrum, Umelecká agentúra ABA
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28. 7. 2012
LETNÉ LITERÁRNE LÁSKANIE
4. ročník programového projektu Uhlár číta Bukowského
Vztýčenia, vypudenia, výstavy a ďalšie príbehy obyčajného šialenstva
očami dirty old man terrible slovenského divadla Blaha Uhlára
Účinkovali: Lýdia Petrušová, Braňo Mosný, Peter Tilajčík, Blaho Uhlár
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne
centrum, Umelecká agentúra ABA
29. 7. 2012
LETNÉ LITERÁRNE LÁSKANIE
4. ročník programového projektu Sadílek číta Puškina
Posedenie pri samovare s Alexandrom Sergejevičom Puškinom
a režisérom Vladimírom Sadílkom
Komponované čítanie z balady „Cigáni“
Účinkovali: Michal Spišák, Veronika Danišová, Judita Sadíleková,
Štefan Lukáš, Tibor Lovas, Adriana Pinková, Ladislav Cmorej,
Vladimír Sadílek
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne
centrum, Umelecká agentúra ABA
AUGUST
3. 8. 2012
ŠANSON.cz – ŠANSÓN.sk
6. ročník medzinárodného hudobného projektu
Věra Wajsarová (CZ)
Životy a sny v priestore medzi Áno a Nie
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne
centrum, Umelecká agentúra Yksa
4. 8. 2012
ŠANSON.cz – ŠANSÓN.sk
6. ročník medzinárodného hudobného projektu
Andrea Zimányiová (SK) & Margot
Najvýraznejší talent novodobého slovenského šansónu
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne
centrum, melecká agentúra Yksa
5. 8. 2012
ŠANSON.cz – ŠANSÓN.sk
6. ročník medzinárodného hudobného projektu
Jana Vébrová (CZ)
Nežná i drsná víla z veterného mlyna
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne
centrum, Umelecká agentúra Yksa
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14. 8. 2012
ZÁHRADA
Hovory o kultúre a kriku doby. Časť dvadsiata
Téma: HUMOR
Hostia: Daniela Kapitáňová, spisovateľka; Tomáš Janovic, spisovateľ
Koncepcia a moderovanie: Peter Michalík, Zuzana Tkáčiková
Súčasťou podujatia bola ochutnávka čajov v podaní čajmajstrov
z literárnej čajovne Avra Kehdabra
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne
centrum, Umelecká agentúra Slovkoncert
30. 8. 2012
SALÓN U LISZTA
Starosti a radosti slovenských miest a obcí
Päťdesiata šiesta časť programového projektu
Hostia: Jozef Dvonč, predseda Združenia miest a obcí Slovenska, primátor
Nitry; Michal Sýkora, prvý podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska,
starosta Štrby; Ľubomír Paulovič, herec, režisér, bývalý starosta Prašíc
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne
centrum, Umelecká agentúra ABA
SEPTEMBER
3. 9. 2012
READING GROUP
Diskusia o knihe švédskeho spisovateľa Stiega Larssona The Girl with the
Dragon Tattoo
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – Britské centrum
4. 9. 2012
ZÁHRADA
Hovory o kultúre a kriku doby. Časť dvadsiata prvá
Téma: Obraz ako odkaz
Od albumov k sociálnym sieťam
Prečo máme chuť všetko dokumentovať a zverejňovať?
Hostia: Ivan Ježík, lektor, scenárista a manažér; Lukáš Kodoň, šéfredaktor TV
Sme; Dominika Horáková, fotografka
Hudobný hosť: Dano Heriban
Koncepcia a moderovanie: Zuzana Tkáčiková, 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
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5. 9. 2012
BZOVÍK
Prezentácia jubilejného zborníka na počesť historika, pedagóga a knihovníka
Jána Hnilicu
Usporiadateľ: Občianske združenie Libri Historiae
11. 9. 2012
ZAHRANIČNÉ E-KNIHY A SLOVENSKÉ KNIŽNICE
Seminár
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Slovart G.T.G., s.r.o.
11. 9. – 5. 10. 2012
BANALITA A NOBLESA
Medzinárodná výstava textilnej miniatúry
14. ročník výberovej prehliadky maloformátových objektov
Usporiadateľ: Slovenské združenie textilných výtvarníkov TXT,
Univerzitná knižnica v Bratislave
14. 9. 2012
ZBOROVÝ KONCERT
Sängerchor (daco:r) Austria
Koncert pri príležitosti vernisáže Edith Platzl, členky zboru, v Galérii X
Usporiadateľ: Občianske združenie Galéria X
24. 9. 2012
GUSTAV KLIMT, PRIEKOPNÍK MODERNY
Kartengrüsse – Pozdravy z pohľadníc Gustava Klimta
Súčasťou výstavy bolo čítanie pohľadníc, ktoré písal
Gustav Klimt
Účinkovala: Jovita Dermota, rakúska herečka
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave –
Rakúska knižnica, Rakúske kultúrne fórum
25. 9. 2012
VOĽBY V USA OČAMI HOLLYWOODU
Cyklus amerických filmov s tematikou volieb
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Info USA,
Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických v Slovenskej republike
26. 9. 2012
S PAVLOM DVOŘÁKOM PO STOPÁCH DÁVNEJ MINULOSTI
BRATISLAVY
Dejiny Bratislavy od najstarších čias do roku 1291
Prvá časť nového cyklu prednášok o histórii Bratislavy s významným
slovenským historikom
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné a dokumentačné
stredisko UNESCO
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26. 9. 2012
POETISCHE BRÜCKE
Sidonia Binder a Etela Farkašová. Čítanie z tvorby
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Rakúska knižnica, Rakúske
kultúrne fórum v Bratislave
27. 9. 2012
HISTORIA MAGISTRA ...
Svetlá a tiene stredoveku. Bol naozaj taký temný?
Štvrté stretnutie s pracovníkmi Historického ústavu SAV
Hostia: Žofia Lysá, Ján Steinhübel, Pavol Hudáček
Moderátori: Ján Lukačka, Martin Štefánik
Usporiadatelia: Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Univerzitná
knižnica v Bratislave
28. 9. 2012
Gustáv Murín: SVET JE MALÝ – THE WORLD
IS SMALL
Prezentácia unikátnej bilingválnej zbierky
cestovných príbehov renomovaného autora
s ilustráciami Mariána Vaneka
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave
OKTÓBER
2. 10., 9. 10., 16. 10., 23. 10., 30. 10. 2012
VOĽBY V USA OČAMI HOLLYWOODU
Cyklus amerických filmov s tematikou volieb
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave –
Info USA, Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických v Slovenskej republike
5. 10. – 20. 10. 2012
KOŠICE OČAMI DIPLOMATOV
Výstava fotografií dvanástich diplomatov akreditovaných v Bratislave
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Diplomatický klub zástupcov
veľvyslancov v Bratislave
8. 10. 2012
SLOVENSKÉ BEZPEČNOSTNÉ FÓRUM 2012
Konferencia o aktuálnych otázkach zahraničnej a bezpečnostnej politiky
Slovenskej republiky
Usporiadatelia: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky,
Univerzitná knižnica v Bratislave – Depozitná knižnica NATO, Euroatlantické
centrum
Súčasťou podujatia bolo otvorenie výstavy „Slovensko v operáciách
medzinárodného krízového manažmentu“

191

11. 10. 2012
JOSEF HASLINGER: JÁCHYMOV
Prezentácia knihy rakúskeho spisovateľa o tragickom osude legendárneho
československého brankára Bohumila „Bóži“ Modrého
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Rakúska knižnica,
Rakúske kultúrne fórum
11. 10. – 31. 10. 2012
OKNO ZA OKNOM, OČKO ZA OČKOM
Profilová výstava výtvarníčky, režisérky animovaných filmov a ilustrátorky
Blanky Šperkovej
Usporiadateľ: Bibiana, Medzinárodný dom umenia pre deti
15. 10. 2012
VIAC ŠŤASTIA, ZDRAVIA, HOJNOSTI A RADOSTI V ŽIVOTE
Prednáška o etikoterapii ako významnej súčasti hľadania duchovných príčin
chorôb
Prednášal: Vladimír Červenák
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné a dokumentačné
stredisko UNESCO, ADVAITA, s.r.o.
17. 10. 2012
SPOLUPRÁCA PRE ROZVOJ
Prezentácia úspešných partnerstiev mimovládnych organizácií, akademických,
verejných inštitúcií a podnikateľského sektora, realizujúcich projekty
v rozvojových krajinách
Usporiadateľ: Platforma mimovládnych rozvojových organizácií
25. 10. 2012
SALÓN U LISZTA
Očami dvoch generácií
Päťdesiata siedma časť programového projektu, venovaná 94. výročiu vzniku
Československej republiky
Hostia: Ladislav Ballek, spisovateľ, bývalý veľvyslanec Slovenskej republiky
v Českej republike; Rudolf Chmel, spisovateľ, diplomat; Rastislav Ballek,
dramaturg a režisér; Irma Chmelová, podnikateľka; Alexander Jablokov,
huslista
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne
centrum, Umelecká agentúra ABA
31. 10. 2012
S PAVLOM DVOŘÁKOM PO STOPÁCH DÁVNEJ MINULOSTI
BRATISLAVY
Nešťastná hviezda kráľa Holca
Dobrodružný príbeh (aj) o tom, ako sa Bratislava mala stať hlavným mestom
cisárstva a o nešťastných okolnostiach, ktoré to prekazili
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Druhá časť nového cyklu prednášok o histórii Bratislavy s významným
slovenským historikom, publicistom a scenáristom
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné a dokumentačné
stredisko UNESCO
NOVEMBER
29. 10. – 23. 11. 2012
PEVNÍ VO VERNOSTI
Výstava o histórii 71. „drotárskeho“ pešieho pluku rakúsko-uhorskej armády,
v ktorom slúžili slovenskí vojaci z Trenčianskej, Oravskej, Turčianskej
a Liptovskej stolice
Usporiadatelia: Nadácia Svätého Archanjela Michala, Univerzitná knižnica
v Bratislave, Trenčianske múzeum, Vojenský historický ústav
3. 11. – 30. 11. 2012
FRAME 11
Výstava víťazných fotografií z medzinárodnej súťaže profesionálnych
fotografov a adeptov fotografie z krajín V4
Výstava sa uskutočnila v rámci 22. ročníka Mesiaca fotografie
Kurátori: Ondřej Žiška (CZ), Dana Pololániková (CZ)
Usporiadatelia: Občianske združenie FoToFo, Stredoeurópsky dom fotografie,
MIMO – združenie pre presahy fotografie, Univerzitná knižnica v Bratislave –
Multifunkčné kultúrne centrum
Podujatie bolo súčasťou Európskeho Mesiaca fotografie
(Paríž, Viedeň, Berlín, Rím, Moskva, Luxemburg, Bratislava)
5. 11. 2012
TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU
Stretnutie a diskusia s nositeľkou ceny Egona Ervína Kischa Katarínou
Hradskou a Jozefom Leikertom
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Slovenská akadémia vied –
Historický ústav
5. 11. 2012
READING GROUP
Diskusia o knihe írskeho spisovateľa Sebastiana Barryho A long long Way
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Britské centrum
8. 11. 2012
MUCHA QUARTET
Koncert pri príležitosti nedožitých osemdesiatych narodenín Ilju Zeljenku
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – hudobný kabinet,
Vysoká škola múzických umení Bratislava
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13. 11. 2012
ZÁHRADA
Hovory o kultúre a kriku doby. Časť dvadsiata druhá
Téma: Hlavou múr neprerazíš
Hostia: Gabriela Binderová, výtvarníčka a výtvarná pedagogička; Tomáš Rafa,
filmár a artaktivista; Peter Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske
komunity
Hudobní hostia: Marcel Vén, Lukáš Vosátko
Koncepcia a moderovanie: Zuzana Tkáčiková, Martin Turčan
Súčasťou podujatia bola ochutnávka čajov v podaní čajmajstrov z literárnej
čajovne Avra Kehdabra
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne
centrum, Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín, Umelecká agentúra
Slovkoncert
15. 11. 2012
MÚDROSŤ NEPOZNÁ HRANICE
Prednáška Kamily Polákovej-Hermannovej o úlohe filozofie v dejinách ľudstva
a jej veľkých osobnostiach od starovekého Egypta cez Indiu, Čínu, Grécko
a Rím až po súčasnosť
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave –Informačné a dokumentačné
stredisko UNESCO, Kultúrna asociácia Nová Akropolis
19. 11. 2012
PREZIDENTSKÉ VOĽBY V USA: ZAHRANIČNÁ POLITIKA A DIPLOMACIA
Diskusia s americkým veľvyslancom na Slovensku, pánom Theodoreom
Sedgwickom
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – InfoUSA, Veľvyslanectvo
Spojených štátov amerických v Slovenskej republike
21. 11. 2012
S PAVLOM DVOŘÁKOM PO STOPÁCH DÁVNEJ MINULOSTI
BRATISLAVY
Bratislava – čas tureckých vojen. Od bratislavských korunovácií po tureckú
porážku pod Viedňou a návštevu ruského cára Petra Veľkého v Bratislave
Tretia časť cyklu prednášok o histórii Bratislavy s významným slovenským
historikom, publicistom a scenáristom
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné a dokumentačné
stredisko UNESCO
25. 11. 2012
Adriena & Friends
Recitál Adrieny Bartošovej, prvej dámy slovenského jazzu
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne
centrum, Umelecká agentúra Yksa
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26. 11. 2012
PREZIDENTSKÉ VOĽBY V USA: ZAHRANIČNÁ POLITIKA A DIPLOMACIA
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Veľvyslanectvo Spojených
štátov amerických v Slovenskej republike
VIANOČNÉ PASTORÁLE
2. ročník multižánrového programového projektu
(štyri predvianočné stretnutia počas štyroch nedieľ)
29. 11. 2012
HISTORIA MAGISTRA ...
Medzivojnové Slovensko v Československej republike
a nepokojná Európa
Piate stretnutie s pracovníkmi Historického ústavu SAV
Hostia: Ľubica Kázmerová, Alena Bartlová, Jaroslava Roguľová,
Valerián Bystrický, Milan Zemko
Moderátorka: Bohumila Ferenčuhová
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Historický ústav Sloven-skej
akadémie vied
DECEMBER
VIANOČNÉ PASTORÁLE
2. ročník multižánrového programového projektu
(štyri predvianočné stretnutia počas štyroch nedieľ)
2. 12. 2012
Vinšujeme vám ...
Neopakovateľná atmosféra tradičných slovenských Vianoc
v interpretácii členov Slovenského ľudového umeleckého kolektívu
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne
centrum, Umelecká agentúra Yksa
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3. 12. – 4. 12. 2012
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, Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej
republiky
5. 12. – 20. 12. 2012
JÁN AMOS KOMENSKÝ A HOLANDSKO
Výstava exlibrisov zo zbierky Múzea J. A. Komenského v Naardene
Po vernisáži sa uskutočnila prednáška Hansa van der Lindena, riaditeľa
Múzea J. A. Komenského v Naardene
Usporiadatelia: Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v Slovenskej
republike, Comenius Museum Naarden, Univerzitná knižnica v Bratislave
5. 12. 2012
HOVORÍME O POCITOCH
Diskusia o hľadaní nádeje v zložitých životných situáciách
Videoprezentácia činnosti Poradenského centra, predstavenie kurzu, čítanie
eseje
Hostia: Daniela Bachoríková, Veronika Trulíková
Usporiadateľ: Plamienok, n.o.
VIANOČNÉ PASTORÁLE
2. ročník multižánrového programového projektu
(štyri predvianočné stretnutia počas štyroch nedieľ)
9. 12. 2012
Z celej svojej duše
Multižánrový večer so speváčkou Janou Orlickou, charizmatickou osobnosťou
slovenskej kultúry
Najkrajšie modlitby v aramejskom, hebrejskom, arabskom a sefardskom jazyku
Účinkovali: Ondřej Kabrna (CZ) akordeón, Milan Kašuba (CZ) gitara,
Petr Kořínek (CZ) kontrabas, Víťezslav Vavrda (CZ) bicie
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne
centrum, Umelecká agentúra Yksa
10. 12. 2012
NOMEN OMEN
Desiata časť programového projektu Quo vado, Domine? Kam kráčam, Pane?
Publicistický večer o Jozefovi Tisovi, prezidentovi, katolíckom kňazovi,
jednej z najkontroverznejších postáv novodobých slovenských dejín
Účastníci diskusie: Miroslav Kocúr, teológ, publicista, pedagóg; Milan Zemko,
historik; Bohunka Koklesová, kunsthistorička; Anton Hruboň, historik a ďalší
poprední slovenskí historici
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Moderátor: Juraj Hrabko
Dramaturgická spolupráca: Róbert Kotian
Hudobní hostia: Jozef Lupták (violončelo), Boris Lenko (akordeón)
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne
centrum, Umelecká agentúra YKSA
11. 12. 2012
Prednáška
Mgr. Martina Daranski: Zahleland I., ein Projekt zur frühe mathematische
Bildung für Kindergartenpädagoginnen.
Akcia zameraná na vzdelávanie pedagógov, organizovaná UKB – Rakúskou
knižnicou v spolupráci s Rakúskym kultúrnym fórom
12. 12. 2012
ETNOFILM ČADCA 2012
Pofestivalová prehliadka najúspešnejších filmov zo 17. ročníka
medzinárodného filmového festivalu
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Depozitná knižnica NATO,
Kysucké kultúrne stredisko Čadca
13. 12. 2012
SALÓN U LISZTA
Umenie dávať je dar
Päťdesiata ôsma časť programového projektu
Hostia: Jozef Sikela, predseda správnej rady Nadácie Slovenskej sporiteľne;
Jana Karelová, riaditeľka Občianskeho združenia Človek v ohrození;
Mužská spevácka skupina Rodokmeň
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne
centrum, Umelecká agentúra ABA
15. 12. – 31. 12. 2012
Výstava
Výstava kníh pri príležitosti stého výročia narodenia rakúskeho spisovateľa
ukrajinského pôvodu Juru Soyfera
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Rakúska knižnica
VIANOČNÉ PASTORÁLE
2. ročník multižánrového programového projektu
(štyri predvianočné stretnutia počas štyroch nedieľ)
16. 12. 2012
Tempus
Vianočný koncert miešaného speváckeho zboru
Hosť: Komorný orchester Sinfonietta Bratislava
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne
centrum, Umelecká agentúra Yksa
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