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Úvodné slovo generálnej riaditeľky UKB
Univerzitná knižnica v Bratislave sa v roku 2018 výrazne
priblížila k významnej udalosti svojej histórie – k 100. výročiu
svojho založenia, ktoré si pripomenie v roku 2019. Počas svojej,
takmer storočnej existencie bola vždy intelektuálnou značkou
a symbolom slovenskej vzdelanosti a kultúry a pozitívne
ovplyvnila mnohé osobnosti slovenskej literatúry, vedy
a spoločenského života. Šírenie vzdelanosti je poslaním UKB aj
v súčasnosti.

Hlavnou devízou našej knižnice sú tradície, na ktorých stoja
základy našich rozsiahlych fondov, odborných činností, ale aj
odbornej a kultúrnej spolupráce a jedinečnej reprezentácie
Slovenska doma i v zahraničí. Na svoje tradície UKB nadviazala
modernizáciou služieb a úspešnou realizáciou projektov
s podporou informačných technológií. V tejto oblasti sú jej
pracovníci odborníkmi uznávanými doma aj v medzinárodnom
prostredí. Podporujeme zdieľanie odborných poznatkov
a sledujeme svetové trendy.

Pracovný kolektív UKB v roku 2018 úspešne zvládol mnohé výzvy, ktoré zlepšili chod celej inštitúcie,
rozšírili ponuku služieb a informačných zdrojov pre používateľov a zviditeľnili knižnicu v očiach odbornej
aj širokej verejnosti.

V rámci reprezentácie slovenskej kultúry v zahraničí naša knižnica v máji 2018 aktívne zastupovala oblasť
slovenského kultúrneho dedičstva na 1. ročníku Dní slovenskej kultúry v Iráne v gescii Ministerstva
kultúry SR. Pri tejto príležitosti sme na pôde Iránskej národnej knižnice a archívu v Teheráne slávnostne
otvorili výstavu venovanú prezentácii vzácnych perzských rukopisov z Bašagićovej zbierky z fondov UKB,
zapísanej v medzinárodnom registri UNESCO pre Pamäť sveta.

Počas Dní slovenskej kultúry v Iráne generálna riaditeľka Univerzitnej knižnice v Bratislave a generálna
riaditeľka Iránskej národnej knižnice a archívu v Teheráne podpísali Memorandum o spolupráci na
obdobie 5 rokov. V uvedenom období sa budú obidve knižnice intenzívne venovať výskumu vzácnych
perzských rukopisov a podporovať úzku odbornú spoluprácu.
Rovnako významná bola zahraničná reprezentácia Univerzitnej knižnice v Bratislave na medzinárodnej
výstave v Astane v apríli 2018, ktorá sa uskutočnila na pozvanie Národnej akademickej knižnice
Kazachstanu pri príležitosti 20. výročia vzniku nového hlavného mesta. Výstavný stánok UKB
s prezentáciou historických máp z jej historických knižničných fondov, ktoré zobrazovali územie
Kazachstanu v rôznych dejinných etapách, sa stretla s veľkým ohlasom návštevníkov aj médií.

Zahraničná spolupráca a inšpirácia svetovými trendmi v oblasti knihovníctva sú dôležitými hybnými
silami aj pre Univerzitnú knižnicu v Bratislave. Preto je dôležité, že disponujeme až dvoma významnými
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volenými pozíciami v dvoch Stálych výboroch sekcií IFLA – International Federation of Library
Associations and Institutions / Medzinárodnej federácie knižničných asociácií a inštitúcií (www.ifla.org):
•

•

IFLA Academic and Research Libraries Section
členka Stáleho výboru IFLA ARL: Ing. Silvia Stasselová (2017 – súčasnosť),
IFLA Serials and Other Continuing Resources
členka Stáleho výboru IFLA SOCR: PhDr. Beáta Katrincová (2011 – súčasnosť).

V priebehu celého roka 2018 bol pre Univerzitnú knižnicou v Bratislave veľkou cťou neutíchajúci záujem
o nadviazanie úzkej spolupráce, prípadne o prehliadku jej priestorov alebo vzácnych historických fondov
zo strany početných vzácnych zahraničných návštev a veľkého počtu veľvyslancov či predstaviteľov
diplomatických zborov, ktorí na Slovensku zastupujú krajiny z celého sveta.

Univerzitná knižnica v Bratislave je perspektívnym partnerom pre mnohé významné zahraničné knižnice,
čo dokazuje záujem o nadviazanie spolupráce zo strany Belgickej národnej knižnice a Estónskej národnej
knižnice.

Všetky vedecké knižnice na celom svete čelia rovnakým výzvam a úlohám v 21. storočí. Technologický
rozvoj a informačné technológie však paradoxne posilňujú význam knižníc a knihovníckej profesie.
V zložitej spleti informácií je najmä pre odborné a vedecké bádanie a publikovanie nevyhnutné pracovať
s dôveryhodnými informačnými zdrojmi, ktoré dokážu poskytovať len knižnice. Je pre nás cťou, že v UKB
sme schopní plniť očakávania používateľov, ktorí sú pre nás prioritou.
V úvode výročnej správy UKB za rok 2018, ktorá je zhrnutím výsledkov kvalitnej odbornej práce
a nadštandardných aktivít celého kolektívu UKB, si dovoľujem poďakovať všetkým riadiacim aj radovým
pracovníkom, ktorí počas celého roka zabezpečovali kvalitný chod jednotlivých úsekov a odborných
pracovísk knižnice, poskytovali kvalitné knižnično-informačné služby používateľom a pripravili
množstvo výstav a kultúrnych i vzdelávacích podujatí pre odbornú aj širokú verejnosť, v spolupráci
s ďalšími významnými partnerskými inštitúciami.

Úprimne ma teší, že od môjho nástupu na najvyššiu riadiacu pozíciu v Univerzitnej knižnici v Bratislave
v októbri 2015 môžem už viac ako tri roky úzko spolupracovať s kolektívom takmer 240 pracovníkov,
s ktorými do každodennej práce spoločne a úspešne zavádzame profesionalitu, etiku, kvalitu,
hospodárnosť, transparentnosť a tiež finančnú, časovú aj personálnu efektivitu. Univerzitná knižnica
v Bratislave je značkou, ktorú buduje každý jeden z jej zamestnancov, tvoriacich jeden tím.

Vrcholové vedenie Univerzitnej knižnice v Bratislave sa v roku 2018 intenzívne venovalo rozvoju
potenciálu a skvalitneniu procesov riadenia ľudských zdrojov a organizačnej kultúry v UKB, ktorá
je jednou z najvýznamnejších a najväčších knižníc na Slovensku a ktorá za svoj rozvoj a úspechy vždy
vďačila len svojim zamestnancom.

Pre rozvoj potenciálu pracovníkov Univerzitnej knižnice v Bratislave bola vynikajúcou príležitosťou
aktívna účasť vrcholového vedenia a skupiny vedúcich pracovníkov a potenciálnych mladých lídrov z UKB
na česko-slovenskom odbornom seminári CASLIN 2018, ktorý naša knižnica zorganizovala v spolupráci
so Spolkom slovenských knihovníkov a knižníc v októbri 2018 v hoteli Boboty vo Vrátnej doline. Odborný
seminár bol zameraný na strategické plánovanie v knižniciach a práca prebiehala v pracovných skupinách
so záverečnou verejnou prezentáciou výsledkov skupinovej práce. Podujatie bolo pre UKB prínosom
nielen z hľadiska odborného vzdelávania, ale aj z hľadiska team buildingu.
4 | SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ UKB ZA ROK 2018

Univerzitná knižnica v Bratislave dosahovala počas celého roka 2018 úspechy aj pri plnení strategických
vízií rozvoja, ktorými sú:
•
•
•

revitalizácia UKB ako modernej vedeckej knižnice,
modernizácia UKB ako aktívneho centra kultúry,
zvýšenie atraktivity UKB ako významnej súčasti cestovného ruchu.

Množstvo hodnotných podujatí v UKB usporiadaných v priebehu celého roka 2018 aj veľký záujem
o výstavy v priestoroch UKB sú dôkazom, že sme už dosiahli vytýčenú úroveň a etablovali sme sa na
plnohodnotné centrum kultúrneho diania, čím aktívne obohacujeme kultúrny a turistický ruch v hlavnom
meste Slovenskej republiky.

Univerzitná knižnica v Bratislave sa teší narastajúcemu záujmu o spoluprácu zo strany veľvyslanectiev,
kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií, občianskych združení a organizácií neziskového sektora, ktorí s UKB
spolupracovali na veľkom počte uskutočnených podujatí – medzi nimi kvalitných výstav, seminárov,
konferencií, prednášok a koncertov v našich atraktívnych priestoroch v srdci Bratislavy.

Snažíme sa spájať nielen inštitúcie v rezorte kultúry SR, ale aj nezávislú kultúru na Slovensku, ktorá má
v Univerzitnej knižnici v Bratislave rešpektované miesto.

V roku 2018 sme sa 2. ročníkom zapojili do celoslovenských kultúrnych podujatí, ktoré sú každoročne
masívne navštevované slovenskými aj zahraničnými návštevníkmi, čím sme podčiarkli dôležitú rolu
Univerzitnej knižnice v Bratislave nielen ako významného centra kultúry, ale aj ako významnej súčasti
cestovného ruchu:
•
•

Noc múzeí a galérií,
Dni európskeho kultúrneho dedičstva.

Naše zapájanie do kultúrnych festivalov v hlavnom meste Slovenska sme v roku 2018 rozšírili o 1. ročník
našej aktívnej účasti na festivaloch:
•
•
•

Bratislava Design Week,
Hummel Fest 2018,
Tvor•BA – Dni neprofesionálneho umenia.

V priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave v roku 2018 prebiehali výstavy a sprievodné podujatia
ďalších významných celoslovenských alebo bratislavských festivalov:
•
•
•
•
•

Ars Poetica,
BRAK – Bratislavský knižný festival,
filmový festival Jeden svet,
Festival slobody,
Víkend otvorených parkov a záhrad.

Na pôde Univerzitnej knižnice v Bratislave sa v júni 2018 konala za účasti významných hostí verejná
prezentácia 1. ročníka súťaže Mesto kultúry 2019, ktorý vyhlásil Fond na podporu umenia. Víťazné mesto
bude môcť s finančnou podporou celoročne realizovať súbor umeleckých a kultúrnych podujatí najmä
z oblasti divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, medziodborových umeleckých aktivít, ako
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aj tradičnej kultúry, folklorizmu a neprofesionálneho umenia. Fond na podporu umenia prostredníctvom
odborných komisií vybral troch finalistov – Banskú Štiavnicu, Nové Zámky a Spišskú Novú Ves. Na základe
verejných prezentácií troch súťažných miest v prednáškovej sále UKB sa nositeľom titulu Mesto kultúry
2019 stala Banská Štiavnica, čomu venovali slovenské médiá veľkú pozornosť.

Výstavná sála Univerzitnej knižnice v Bratislave má atraktívnu polohu, priamo na turistickej trase pešej
zóny v centre Starého mesta. Aj vďaka tejto výhodnej polohe sa môžeme plnohodnotne zaradiť do
cestovného ruchu hlavného mesta Slovenska. Počas roka 2018 navštívili početné výstavy v priestoroch
Univerzitnej knižnice v Bratislave okrem slovenských návštevníkov aj turisti z mnohých európskych
krajín i z krajín ďalších kontinentov sveta (Albánsko, Argentína, Austrália, Bosna a Hercegovina, Brazília,
Bulharsko, Česko, Čína, Dánsko, Egypt, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko,
Irak, Írsko, Izrael, Japonsko, Kanada, Kórejská republika, Lotyšsko, Maďarsko, Mexiko, Monako, Nemecko,
Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rusko, Slovinsko, Spojené Kráľovstvo, Spojené štáty
americké, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Ukrajina, Uzbekistan, Vietnam
a iné vzdialené destinácie).

Pre Univerzitnú knižnicu v Bratislave bolo veľkou cťou, že v závere roka 2018 mala možnosť vo svojich
výstavných priestoroch usporiadať v spolupráci s Fórom slovanských kultúr a Literárnym informačným
centrom medzinárodnú výstavu 100 slovanských románov, ktorú 5. decembra 2018 slávnostne otvorila
ministerka kultúry SR. Výstava bola významným počinom v oblasti šírenia knižnej kultúry
a medzinárodnej prezentácie diel najlepších súčasných slovanských spisovateľov.
Pre Univerzitnú knižnicu v Bratislave bol rok 2018 mimoriadne úspešný a sme pripravení na ďalšie výzvy
a príležitosti v roku 2019, v roku našej storočnice.

V mene pracovného kolektívu Univerzitnej knižnice v Bratislave ďakujeme Ministerstvu kultúry SR
za podporu našej činnosti, v rámci jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.
Ďakujeme všetkým používateľom a návštevníkom podujatí Univerzitnej knižnice v Bratislave
za prejavenú priazeň. Tešíme sa na pokračovanie úspešnej spolupráce v roku 2019 so všetkými partnermi,
podporovateľmi našich aktivít a priaznivcami.

Ing. Silvia Stasselová
generálna riaditeľka
Univerzitnej knižnice v Bratislave
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1 Identifikácia organizácie

SÍDLO
DÁTUM ZRIADENIA
REZORT
FORMA HOSPODÁRENIA
ŠTATUTÁRNY ORGÁN
KONTAKTY

ČLENOVIA PORADNÉHO
ORGÁNU

Michalská 1, 814 17 Bratislava
10. 10. 1919

Ministerstvo kultúry SR

Štátna rozpočtová organizácia

Ing. Silvia Stasselová, generálna riaditeľka
Telefón: 02/20 466 222, 02/20 466 224,
Fax: 02/54 434 246, e-mail: ukb@ulib.sk,
adresa webového sídla: www.ulib.sk.

Ing. Milan Rakús,
poverený riaditeľ úseku elektronizácie
a integrácie
Ing. Juraj Strnisko,
poverený riaditeľ úseku elektronizácie
a integrácie (od 1. 7. 2018 – 31. 8. 2018)
Mgr. Monika Lopušanová,
riaditeľka úseku knižničných činností
Ing. Zuzana Roy,
námestníčka GR pre ekonomiku
PhDr. Silvia Némethová,
vedúca oddelenia Archív a správa
registratúry
PhDr. Ladislav Oslanec,
personálny manažér
Ing. Jana Uherová,
referentka vnútornej kontroly
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2 Zhodnotenie činnosti organizácie
Univerzitná knižnica v Bratislave (ďalej len UKB alebo knižnica) ako vedecká knižnica a multifunkčné
kultúrne centrum je vrcholnou štátnou kultúrnou, informačnou, vedeckou a vzdelávacou inštitúciou
v oblasti knižničnej, bibliografickej a kultúrnej činnosti. Jej základným poslaním je zabezpečovať
prostredníctvom knižnično-informačných služieb a informačných technológií slobodný prístup
k informáciám na všetkých druhoch nosičov s cieľom uspokojovať kultúrne, informačné,
vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby verejnosti a podporovať ich celoživotné vzdelávanie, nezávislé
rozhodovanie a duchovný rozvoj.
V roku 2018 UKB plnila všetky úlohy, ktoré jej vyplývali z Kontraktu č. MK-4859/2017-341/17164 na rok
2018 uzavretého medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Univerzitnou knižnicou
v Bratislave (ďalej len kontrakt) a ktoré sú definované v Rozhodnutí Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky o vydaní zriaďovacej listiny Univerzitnej knižnice v Bratislave č. MK-1610/99-1 zo dňa
27. 8. 1999 v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len zriaďovacia listina).
V oblasti výkonu odborných knižničných činností UKB pokračovala v doplňovaní, odbornej evidencii,
spracovávaní, ochrane a uchovávaní konzervačného fondu SR a v doplňovaní, budovaní, odbornej
evidencii, spracovaní, ochrane, uchovávaní a sprístupňovaní ďalších knižničných fondov. V roku 2018
pribudlo do knižničných fondov UKB 22 855 knižničných dokumentov (kúpou 3 169), z toho 13 471 kníh
(kúpou 2 691). V procese odbornej evidencie a spracovania bolo vecne skatalogizovaných 12 731 a menne
33 060 dokumentov.

V roku 2018 mala UKB 18 993 aktívnych používateľov a navštívilo ju 188 166 návštevníkov, ktorí
zrealizovali 143 006 absenčných a 476 876 prezenčných výpožičiek. V rámci medziknižničnej výpožičnej
služby (MVS) a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby (MMVS) bolo spracovaných 5 600
požiadaviek používateľov. Pre používateľov bolo vypracovaných 3 514 rešerší z katalógov UKB,
bibliografických a plnotextových databáz, 2 rešerše na citovanosť a poskytnutých 39 308 bibliografických
a faktografických informácií.

V oblasti vedeckovýskumnej činnosti pracovníci UKB v roku 2018 priebežne pracovali na viacerých
vedeckovýskumných úlohách. Ich čiastkové výsledky boli prezentované na vedeckých a odborných
podujatiach doma i v zahraničí. V roku 2018 vyšli 3 zborníky – recenzovaný vedecký zborník Studia
Bibliographica Posoniensia, zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej UKB
12. – 13. septembra 2017 Periodiká v minulosti a súčasnosti a zborník z 3. medzinárodnej konferencie CDA
2018: Trvalá udržateľnosť a perspektívy ďalšieho rozvoja LTP archívov. Ako konečný výstup
vedeckovýskumnej úlohy bola zostavená Bibliografia almanachov, ročeniek a zborníkov na Slovensku za
roky 1701 – 1918. Do tlače sa pripravoval zborník prednášok z vedeckej konferencie organizovanej v UKB
5. septembra 2017 Fond Judaík v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Ako prezentačný výstup
z vedeckovýskumnej činnosti knižnice zorganizovala UKB v roku 2018 jednu vedeckú konferenciu.

V oblasti expozičnej, výstavnej a prezentačnej činnosti UKB v roku 2018 zorganizovala
a spoluorganizovala široké spektrum podujatí regionálneho, celoštátneho i medzinárodného významu
pre rôzne cieľové skupiny. Celkovo sa uskutočnilo 376 odborných, spoločensko-kultúrnych a výchovnovzdelávacích podujatí reflektujúcich témy z oblasti histórie, politológie, zdravotníctva, techniky, športu
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a umenia, ktoré navštívilo 12 923 návštevníkov. Pri organizovaní podujatí UKB spolupracovala
s domácimi aj so zahraničnými vedeckými a akademickými inštitúciami, s kultúrnymi inštitútmi,
veľvyslanectvami, občianskymi združeniami a subjektmi neziskového sektora, médiami aj so
vzdelávacími inštitúciami. Zrealizovaných bolo viacero odborných podujatí s medzinárodnou účasťou.
K najvýznamnejším patrili:









12. ročnı́k konferencie Slovenské bezpečnostné fórum o aktuá lnych otá zkach zahraničnej
a bezpečnostnej politiky SR;
23. ročnı́k česko-slovenské ho seminá ra CASLIN na té mu sú časnej a budú cej role kniž nı́c
v modernej spoločnosti;
3. medziná rodná konferencia o dlhodobej archivá cii CDA 2018: Trvalá udržateľnosť a perspektívy
ďalšieho rozvoja LTP archívov,
konferencia s medziná rodnou ú časťou Rómovia – skrytý tromf slovenského pracovného trhu, ktorá
prispela k zá sadný m diskusiá m v spojitosti s té mou, ktorá v sú časnosti rezonuje nielen na
slovenskom, ale aj na euró pskom trhu prá ce; konferenciu v spoluprá ci s UKB zorganizovalo
20. 2. 2018 Francú zske veľvyslanectvo v SR a zú častnili sa na nej vrcholnı́ predstavitelia viacerý ch
ministerstiev a veľvyslanectiev na Slovensku;
12. ročnı́k medziná rodnej konferencie Školské knižnice ako informačné kultúrne centrá škôl, ktorú
zorganizovala pod zá štitou ministerky š kolstva, vedy a vý skumu Slovenská pedagogická kniž nica;
19. ročnı́k medziná rodné ho festivalu dokumentá rnych filmov o ľudský ch prá vach Jeden svet.

V oblasti udržateľnosti projektov v Operačnom programe Informatizácia spoločnosti – PO2 UKB
v roku 2018 zabezpečila všetky ukazovatele nevyhnutné na spoľahlivú a nepretržitú prevádzku troch
archívnych lokalít Centrálneho dátového archívu (CDA) a na dôveryhodnú dlhodobú archiváciu kópií
digitalizovaných objektov. Rovnako boli zabezpečené všetky ukazovatele nevyhnutné na spoľahlivú
a nepretržitú prevádzku, optimalizáciu a obnovu informačného systému Digitálne pramene (DIP),
zrealizovali sa celoplošné, výberové i tematické zbery webových prameňov.
V rámci sprístupňovania kultúry a podpory návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov
bolo v roku 2018 použitých na úhradu registračného poplatku 23 kultúrnych poukazov.
Jednotlivé kontrahované činnosti UKB sú podrobne opísané v kapitole v kapitole 3.

V súlade so zriaďovacou listinou plní UKB funkciu Národnej agentúry pre medzinárodné štandardné
číslovanie seriálov (NA ISSN) a medzinárodnú identifikáciu dokumentov (EAN) v zmysle zákona
č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií
a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov. V roku 2018 bolo v NA ISSN
pridelených celkovo 192 ISSN, z toho 130 tlačeným periodickým publikáciám, 62 elektronickým
pokračujúcim prameňom (61 online a 1 pokračujúcemu prameňu na CD ROM). Pridelených bolo 103
čiarových kódov EAN/ISSN.

Pracovníci agentúry zabezpečovali správu databázy ISSN. Spracovalo sa 274 nových záznamov
(84 pracovných, 190 registrovaných) a 1 402 aktualizovaných záznamov. Aktualizácia záznamov
v databáze ISSN sa vykonávala priebežne podľa nahlásení od vydavateľov, z oddelení UKB, z iných knižníc
a na základe vlastných zistení. Databáza ISSN obsahovala k 31. 12. 2018 celkovo 6 767 záznamov (3 258
vychádzajúcich a 3 509 nevychádzajúcich titulov).
Pracovníci agentúry aj v roku 2018 aktívne spolupracovali s Medzinárodným centrom ISSN v Paríži
a s národnými centrami ISSN. V januári 2018 začalo Medzinárodné centrum ISSN v Paríži prevádzku
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nového Portálu ISSN; pracovníci slovenskej agentúry boli zaškolení a od jesene 2018 už s ním pracujú.
Vedúca agentúry sa v septembri zúčastnila na výročnej konferencii riaditeľov národných centier ISSN
vo Washingtone a na zasadnutí pracovnej skupiny na revíziu Manuálu ISSN. Počas roka sa zapájala aj do
činnosti Stáleho výboru IFLA pre seriály a iné pokračujúce pramene (SOCR), ktorého je členkou.

UKB je Depozitnou knižnicou Severoatlantickej aliancie (DK NATO) pre Slovenskú republiku.
Je súčasťou medzinárodnej knižničnej siete NATO, aktívne spolupracuje s Multimediálnou knižnicou
NATO v Bruseli a s ďalšími zahraničnými partnermi. V priebehu roka pokračovala spolupráca s vybranými
knižničnými pracoviskami na území SR pri pokrývaní informačnými zdrojmi o aktivitách NATO.

V rámci grantovej podpory Sekcie verejnej diplomacie NATO na usporiadanie 12. ročníka konferencie
Slovenské bezpečnostné fórum, ktorá sa uskutočnila na pôde UKB 1. 10. 2018 za účasti 134 hostí, získala
DK NATO darom odbornú literatúru v hodnote 990,– € na knižnú výstavu počas konferencie a obohatenie
fondu DK NATO o najnovšie tituly svetovej produkcie v profilovej oblasti. Výstava nových kníh z fondu
DK NATO je trvalou súčasťou konferencie.
Popri budovaní fondu a poskytovaní knižnično-informačných služieb DK NATO každoročne pripravuje
v spolupráci s externými partnermi informačné a vzdelávacie podujatia pre školy, ako aj pre odbornú
a širokú verejnosť. V roku 2018 zorganizovala DK NATO 6 podujatí.

Úlohu depozitnej knižnice Organizácie spojených národov (OSN) a Organizácie Spojených národov pre
vzdelanie, vedu a kultúru (UNESCO) plní UKB prostredníctvom Informačného a dokumentačného
strediska UNESCO (IDS UNESCO). V rámci svojich funkcií okrem spracovávania, uchovávania
a sprístupňovania fondov a elektronických zdrojov OSN a UNESCO prinášalo aj informácie o UNESCO, jeho
aktivitách a programoch na Slovensku širokej verejnosti. Aktivity strediska sa sústreďovali na prioritné
témy UNESCO – ľudské práva, toleranciu, ochranu svetového dedičstva, udržateľný rozvoj a propagáciu
vedy medzi širokou verejnosťou a mládežou. V roku 2018 stredisko zorganizovalo 25 informačnovzdelávacích podujatí.
K celoštátnym úlohám IDS UNESCO patrí funkcia sekretariátu Slovenského výboru pre program UNESCO
Pamäť sveta a národného koordinátora Pridružených škôl UNESCO v SR a Klubov UNESCO v SR. Ako
národný koordinátor siete Pridružených škôl UNESCO v SR stredisko sprostredkúvalo prenos informácií
z globálneho koordinačného centra v Paríži a poskytovalo konzultácie o procese pripojenia k tejto sieti.
Školy okrem iného dostali v elektronickej podobe pomôcky na výučbu Športové hodnoty v triedach,
Oceánska gramotnosť a Písanie o mieri. IDS UNESCO pripravilo pre žiakov pridruženej školy UNESCO
v rámci Akčného plánu pre potraviny a výživu na roky 2017 – 2025 exkurziu do strediska spojenú
s prednáškou o zdravej výžive, zlepšení stravovacích návykov a predchádzaní chorobám, ktoré súvisia
s obezitou a so všetkými formami podvýživy.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa eliminácie rasovej diskriminácie, ktorý vyhlásilo OSN na 21. marca
2018, sa uskutočnilo pre študentov pridružených škôl UNESCO podujatie Živou knižnicou proti
predsudkom. Cieľom diskusie bolo eliminovať predsudky mládeže voči cudzincom a etnickým skupinám
žijúcim na Slovensku. S veľkým záujmom sa stretli filmové projekcie pre žiakov a študentov základných
a stredných škôl v rámci 19. ročníka medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov o ľudských
právach Jeden svet.

Každoročné stretnutie Pridružených škôl UNESCO v SR sa uskutočnilo 18. 10. 2018 na Gymnáziu Jozefa
Gregora Tajovského v Banskej Bystrici. 15 škôl na ňom prezentovalo aktivity uplynulého roka, vymenili
10 | SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ UKB ZA ROK 2018

si skúsenosti s implementáciou značky a hodnôt UNESCO vo vzdelávaní slovenských žiakov a študentov
a zároveň sa oboznámili s novými informáciami v oblasti UNESCO vo svete a na Slovensku. Okrem
tradičných tém sa školy zamerali na 100. výročie vzniku Československa usporiadaním súťaží a výstav.

Vedúca IDS UNESCO ako národný koordinátor klubov UNESCO na Slovensku sa v januári 2018 stretla
s výkonným predsedom Klubu UNESCO Slovakia Marcelom Koleštíkom. Témou stretnutia bolo fungovanie
klubu, jeho financovanie a aktivity.
Dňa 28. 3. 2018 sa uskutočnilo v priestoroch IDS UNESCO zasadnutie Slovenského výboru pre program
UNESCO Pamäť sveta, na ktorom sa prerokovali otázky týkajúce sa nového štatútu výboru a voľby nového
predsedu výboru. Za predsedníčku bola zvolená Ing. Silvia Stasselová, generálna riaditeľka UKB.

Menovací dekrét Miroslava Lajčáka, ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí
venovaný členke Slovenskej komisie pre UNESCO, Silvii Stasselovej, GR UKB
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Predsedníčka výboru sa v novembri 2018 zúčastnila v Brne na spoločnom zasadnutí Českej a Slovenskej
komisie pre UNESCO pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR. Predsedníčka informovala o aktívnej
spolupráci s Národní knihovnou ČR v rámci Memory of the World a prezentovala novú webovú stránku
o Pamäti sveta, ktorá obsahuje informácie o slovenskom dokumentárnom dedičstve zapísanom v registri
programu UNESCO Pamäť sveta – banské mapy, iluminované kódexy a Bašagićova zbierka.

Jednotlivé podujatia organizované IDS UNESCO a DK NATO sú podrobnejšie opísané v kapitole
3.3 – Expozičná, výstavná a prezentačná činnosť.

16. februára udelila SEWA (Európska platforma pre recykláciu) UKB Zelený certifikát za zabezpečenie
recyklácie a spracovania elektroodpadu a prenosných batérií a akumulátorov.

V prvom polroku pokračovali stavebné práce v bezprostrednom okolí skladu kníh na Továrenskej ul.
č. 16. v súvislosti s výstavbou projektu Sky Park. Niekoľkokrát bolo potrebné operatívne riešiť problémy
s pripojením skladu UKB na elektrinu a s následným výpadkom elektronickej zabezpečovacej a požiarnej
signalizácie. Tieto problémy, ako aj negatívne závery kontroly stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri
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práci zameranej na stav bezpečnosti regálov a výsledkov kontroly stavu bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci a ochrany pred požiarmi nakoniec viedli k tomu, že fondy B a SK boli v letných mesiacoch,
v krátkom čase vďaka vysokému pracovnému nasadeniu kolektívu vybraných pracovníkov UKB
z oddelenia knižničných skladov, oddelenia preventívnej ochrany fondov, oddelenia prevádzky, odboru
knižničných služieb a z oddelenia reštaurovania dokumentov presťahované do priestorov na 2. poschodí
budovy na Rožňavskej ul.
Proces riadenia UKB sa uskutočňoval prostredníctvom porád vedenia, rokovaní poradných orgánov
generálnej riaditeľky, pracovných porád úsekov knižnice a operatívnych porád. V roku 2018 bolo
prijatých 16 interných dokumentov, dôležitých z hľadiska prevádzky knižnice:


















Prı́kaz GR č. 1/2018 – na usporiadanie inventarizačný ch rozdielov;
Prı́kaz GR č. 2/2018 – o použ ıv́ anı́ elektrický ch prenosný ch spotrebič ov;
Prı́kaz GR č. 3/2018 – na vykonanie komplexnej inventarizá cie majetku š tá tu v sprá ve
Univerzitnej kniž nice v Bratislave;
Smernica č. 1/2018 – Tvorba a riadenie dokumentov CDA;
Smernica č. 2/2018 – Pravidlá na vykonávanie nápravných a preventívnych činností
a zlepšovania v systéme manažérstva informačnej bezpečnosti;
Smernica č. 3/2018 – Pravidlá realizácie interných auditov systému manažérstva informačnej
bezpečnosti;
Smernica č. 4/2018 – Pravidlá klasifikácie informácií, ich inventarizácie a manipulácie s nimi
v CDA;
Smernica č. 5/2018 – Riadenie incidentov v systéme CDA;
Smernica č. 6/2018 – Bezpečnostná politika CDA;
Smernica č. 7/2018 – Riadenie komunikácie a prevádzky IS CDA;
Smernica č. 8/2018 – Riadenie prístupov v systéme CDA;
Smernica č. 9/2018 – Riadenie rizík v systéme CDA;
Smernica č. 10/2018 – Metodika pre analýzu a hodnotenie rizík systému CDA;
Smernica č. 11/2018 – Pravidlá používania a udržiavania plánov obnovy systému CDA;
Smernica č. 12/2018 – Krízový plán subjektu hospodárskej mobilizácie;
Smernica č. 13/2018 – Poskytovanie cestovných náhrad zamestnancom UKB.

Dňa 22. 5. 2018 nadobudli účinnosť Nariadenie EÚ č. 2016/679 o ochrane osobných údajov fyzických
osôb, tzv. GDPR a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Podľa pokynov boli zabezpečené
informácie o zavádzaní GDPR pre zamestnancov UKB a zároveň aj pre používateľov knižničnoinformačných služieb. V KIS Virtua bol upravený a implementovaný, v zmysle pravidiel GDPR, nový
registračný formulár. V októbri 2018 bola odovzdaná f. EntryNet aktualizovaná dokumentácia – Analýza
bezpečnosti informačných systémov a Bezpečnostná smernica na ochranu osobných údajov v UKB.
V závere roka bol vydaný Archívny poriadok Archívu Univerzitnej knižnice v Bratislave a Bádateľský
poriadok Archívu Univerzitnej knižnice v Bratislave.

Referát vnútornej kontroly v roku 2018 vypracoval pre MK SR informáciu o sťažnostiach a petíciách
vybavených v UKB v roku 2017. Vyhodnotil plnenie úloh vyplývajúcich z Akčného plánu boja proti
korupcii v UKB. Ďalej skontroloval a pripomienkoval 11 smerníc bezpečnostného projektu SMIB
v súvislosti s procesom certifikácie bezpečnostných informačných systémov UKB a CDA podľa normy
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ISO 27001 pred podpisom a zverejnením na webovej stránke UKB. Podieľal sa na vydaní Smernice
č. 13/2018 o cestovných náhradách poskytovaných zamestnancom UKB.
Počas roka 2018 referát vnútornej kontroly vykonal kontrolu zahraničných pracovných ciest za rok 2017
– dodržiavanie § 36 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov –
vyplatenie preddavku pred realizáciou zahraničnej pracovnej cesty. Ďalej vypracoval Správu
z kontroly dokumentácie z roku 2015 na obstaranie domáceho rozhlasu v objekte Klariská 5. V ďalšej
vypracovanej správe vyhodnotil nedostatky pri zverejňovaní povinných údajov v zmysle zákona
o verejnom obstarávaní v Profile verejného obstarávateľa za roky 2016 a 2017.
Na základe požiadavky z Ministerstva kultúry SR v mesiaci jún vypracoval Plán nadobúdania tovarov,
služieb a stavebných prác v kalendárnom roku 2018 na základe podkladov z úsekov UKB.

Pre členov gremiálnej porady GR vypracoval návrh aktualizácie interných smerníc UKB v roku 2018
a vykonal kontrolu interných smerníc, pokynov a príkazov zverejnených na intranetovej stránke UKB.
Počas roka 2018 vykonal kontrolu Zmluvy o prenájme priestoru UKB na predaj občerstvenia formou
automatov a príslušnej dokumentácie pred odoslaním zmluvy na schválenie na Ministerstvo kultúry SR
a Ministerstvo financií SR, ďalej na základe pokynu generálnej riaditeľky skontroloval Zmluvu
o spolupráci medzi UKB a Národným osvetovým centrom a Divadelným ústavom pred jej podpisom.
Zabezpečil tiež kontrolu zmluvy o poskytovaní NON IKT pre CDA pred jej odovzdaním na schválenie
žiadosti k predbežnému vyjadreniu zo strany Ministerstva kultúry SR a pred podpisom zmluvy
štatutárnym orgánom UKB; dodávateľských faktúr vystavených spoločnosťou TEMPEST, a. s., pre CDA
a DIP. Po predložení ekonomickým úsekom vykonal kontrolu cestovných príkazov po zrealizovaní
tuzemských a zahraničných pracovných ciest zamestnancov UKB.
Zabezpečoval komunikáciu s MK SR v súvislosti s Príkazom ministra kultúry 2/2018 o predkladaní
materiálov na udelenie predbežného vyjadrenia pre organizačné útvary a organizácie v zriaďovateľskej
pôsobnosti MK SR.
Referát vnútornej kontroly sa zúčastnil na interných auditoch a tiež na externom audite CDA, ktorý
sa konal v závere roka v zmysle normy ISO 27 001 v oblasti Správy systému CDA.

Ako menovaný člen komisie na základe písomného poverenia generálnej riaditeľky UKB vykonal náhodné
kontroly týkajúce sa dodržiavania Smernice č. 05/2017 Zásady postupu pri kontrole dodržiavania zákazu
výkonu práce pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok, ich používania a zneužívania
v UKB v období od 20. 11. 2018 do 11. 12. 2018 u 207 zamestnancov UKB, ako aj dodržiavania Smernice
č. 04/2017 o ochrane nefajčiarov a o zákaze fajčenia na pracoviskách a v priestoroch objektov UKB
náhodnou kontrolou dňa 17. 12. 2018.

Na základe písomného vyžiadania referát vnútornej kontroly osobne na Odbor kontroly a inšpekcie MK
SR predložil vyhodnotenie Akčného plánu boja proti korupcii za rok 2017 a pripravený aktualizovaný
návrh Akčného plánu boja proti korupcii v podmienkach UKB.

V roku 2018 z podaní, ktoré boli doručené do UKB, nebola v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
v znení neskorších predpisov prešetrená žiadna sťažnosť. Na referáte vnútornej kontroly bolo
vypracovaných 11 odpovedí na podania v súčinnosti s oddeleniami, ktorých sa podnety, prípadne otázky
týkali.
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Pracovisko Archív a správa registratúry UKB spolupracovalo a konzultovalo s jednotlivými
organizačnými útvarmi v oblasti práce s elektronickou a príručnou registratúrou a zabezpečovalo
organizáciu práce pri obehu registratúrnych záznamov v UKB. Bol vydaný Dodatok č. 1 k registratúrnemu
poriadku UKB – Registratúrnemu plánu UKB. Oddelenie pracovalo v súčinnosti s Odborom archívov
a registratúr Ministerstva vnútra SR v oblasti archívnictva a správy registratúry.

Bol pripravený a následne schválený Bádateľský poriadok archívu UKB a tiež Archívny poriadok archívu
UKB. Pracovníci oddelenia sa podieľali na triedení a usporadúvaní archívnych dokumentov, spracovala
a sprístupnila sa archívna zbierka fotografií. Bola vyhotovená archívna pomôcka vo forme inventára
k zbierke fotografií. Pri príležitosti plánovaných osláv 100. výročia vzniku UKB odbor digitalizácie
zdigitalizoval a softvérovo spracoval fotografický archív UKB, ktorý pozostáva približne zo 4 500
fotografií rôznych formátov, ktoré obrazom zachytávajú priestory knižnice a jej zamestnancov pri
rôznych príležitostiach počas uplynulých dekád.
V štádiu spracovania je aj archívna zbierka pečatidiel a pečiatok a archívna zbierka medailí. Momentálne
sa čaká na schválenie archívnych pomôcok k uvedeným zbierkam.

V oddelení prebiehali prípravy vyraďovacieho konania registratúrnych záznamov, predovšetkým
materiálov staršej proveniencie. Významné bolo spracovanie osobných spisov zamestnancov na
vyradenie z registratúry UKB.

Vybavovali sa žiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám,
zabezpečovalo sa pravidelné zverejňovanie zmlúv v Centrálnom registri zmlúv SR. Vykonávala sa
distribúcia a evidencia výtlačkov periodických a neperiodických publikácií z produkcie UKB.
Pracovníci oddelenia v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach preberali do
registratúrneho strediska UKB registratúrne záznamy z organizačných útvarov. Prostredníctvom
podateľne sa zabezpečoval príjem a odosielanie poštových a kuriérnych zásielok a ich evidencia.

Pracovisko Archív a správa registratúry pripravilo výstavu pri príležitosti 150. výročia narodenia
knihovníka, zakladateľa predchodkyne dnešnej UKB – Knižnice uhorskej kráľovskej Alžbetinej univerzity,
jej prvého a posledného riaditeľa s názvom Emil Kumlik – príbeh výnimočného knihovníka. Na príprave
výstavy sa podieľal aj odbor digitalizácie, ktorý zdigitalizoval a softvérovo spracoval približne 750 strán
archívnych prameňov najmä listinného charakteru. Návštevníci výstavy mali k dispozícii katalóg
s mnohými zaujímavými informáciami o osobnosti Emila Kumlika a jeho dobe. Výstavu podporila aj
Spoločnosť priateľov Univerzitnej knižnice v Bratislave.

V rámci metodickej činnosti pracovníčky oddelenia metodiky poskytovali konzultácie a súčinnosť
všetkým pracoviskám knižnice počas celého roka a priebežne podľa potreby. Na vnútroknižničnej, ale
i vonkajšej metodickej činnosti sa výrazne podieľali aj ďalšie odbory a oddelenia knižnice, ktoré
usmerňujú a koordinujú odborné činnosti v rámci svojej odbornej gescie. Činnosť oddelenia metodiky sa
orientovala v roku 2018 aj na spracovanie podkladov pre štatistické vyhodnocovanie činnosti,
vypracovanie vyhodnotení vládnych programov a odpočtov plnenia úloh daných zriaďovateľom a správ
o činnosti a hospodárení UKB za rok 2017 a za 1. polrok 2018. V rámci štatistického vykazovania boli
vypracované podklady pre ročný výkaz o činnosti KULT 10-01 za rok 2017, ročný výkaz o neperiodických
publikáciách za rok 2017 KULT 4-01, ročný výkaz o výskume a vývoji za rok 2017 pre Štatistický úrad SR,
výkaz o vedeckovýskumnom potenciáli pre portál SK CRIS za rok 2017 a pravidelné štvrťročné a polročné
štatistické vyhodnotenia výkonov UKB. Oddelenie metodiky v rámci adaptačného procesu a oboznámenia
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sa s pracovnými postupmi realizovalo pre všetkých nových zamestnancov exkurzie a prehliadky
pracovísk UKB. Organizačne a metodicky zabezpečovalo konzultácie pre poslucháčov Katedry knižničnej
a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (KKVI FF UK) pri spracovaní záverečných
bakalárskych a magisterských prác, s odbornými pracoviskami prax troch študentov v hudobnom
kabinete a v oddelení reštaurovania dokumentov a prax 15 študentov, ktorí boli v rámci projektu
ERASMUS+ spolu so svojimi pedagógmi v UKB a Mestskej knižnici v Bratislave na odbornej praxi.
Oddelenie sa podieľalo aj na exkurziách pre školy, odbornú knihovnícku a širokú verejnosť.

V priebehu roka 2018 sa oddelenie intenzívne venovalo katalogizačným prácam v rámci projektu
Digitálny repozitár UKB. V roku 2018 bolo vytvorených 277 nových bibliografických záznamov a 109
nových záznamov autorít. Vložených bolo 606 digitálnych objektov. Ku koncu roku 2018 obsahoval
digitálny repozitár UKB 2 810 záznamov, 1 071 autorít a 1 661 digitálnych objektov. Administráciu
a rozvoj systému repozitára zabezpečuje odbor knižnično-informačných systémov.

Oddelenie metodiky zároveň v spolupráci s oddelením projektového riadenia vypracovalo grafický návrh
ikon pre každý druh dokumentu v rámci webového rozhrania Digitálneho repozitára UKB – monografie,
zborníky, bibliografie, kalendáre, príručky, časopisy, fotografie, správy, plagáty, zvukové záznamy, video
záznamy, recenzie, články a prospekty.

Rozvoj a prevádzka integrovaných knižnično-informačných systémov, systémová podpora knižničných
procesov a služieb verejnosti patrí k hlavným úlohám odboru knižnično-informačných systémov.
Činnosť odboru v roku 2018 prebiehala v súlade s úlohami informatizácie, ktoré odbor kontinuálne
realizuje naprieč celým spektrom hlavných činností knižnice. V rámci interného vzdelávania
zamestnancov odbor zabezpečil 34 školení zameraných na pracovné činnosti a postupy realizované
v integrovanom knižničnom systéme. Zúčastnilo sa na nich 56 zamestnancov. Súčasne zabezpečil
20 školení zameraných na prácu v digitálnom repozitári UKB pre 22 zamestnancov. Odbornú poradenskú
a konzultačnú podporu prostredníctvom interného Helpdesku vykonávajú 4 zamestnanci odboru. V roku
2018 bolo zaevidovaných a vyriešených 1 749 požiadaviek pracovníkov UKB a 121 otázok používateľov
týkajúcich sa knižnično-informačného systému prostredníctvom e-mailu.
Prevádzku informačných technológií a rozvoj rutinného počítačového spracovania a elektronizácie
knižničných a informačných agend komplexne zabezpečuje odbor informačných technológií. Vykonáva
centrálne nákup, inštaláciu, evidenciu a servis výpočtovej techniky (hardvéru a softvéru používaného
v UKB). Realizuje školiacu a poradenskú činnosť pre zamestnancov UKB. Odbor zabezpečuje prevádzku
celkovo 399 PC, 69 notebookov, 16 tabletov, 11 serverov, 29 Blade serverov (+ 50 virtuálnych serverov).
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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
1 GBps.
Prostredníctvom interného helpdesku bolo zaevidovaných a vyriešených 1 000 požiadaviek pracovníkov
UKB, používateľom sa poskytlo 300 konzultácií.

UKB využíva ako doplnkový systém v integrovanom identifikačnom systéme Advanced Rapid Library
(ARL) ako Portál UKB, kde si používatelia zadávajú objednávky na MVS, MMVS, expresné skenovanie
dokumentov. Ďalej sa v ARL prevádzkuje pokladňa a inštitucionálny repozitár – Digitálny repozitár UKB
a iné služby, ktoré neposkytuje KIS Virtua. V roku 2018 bol zrealizovaný upgrade systému na aktuálnu
verziu a rozšírenie systému o databázu na spracovanie retrospektívnej bibliografie. Ide o výstupy
z výskumnej činnosti pre potreby národnej retrospektívnej bibliografie.
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Vybrané výkonové ukazovatele za rok 2018 v porovnaní s rokmi 2017 a 2016
Rok 2018

Stav knižničného fondu

2 806 858

Prírastok knižničného fondu spolu

22 855

z toho

Knihy

Periodiká

Hudobniny

28 448

2 755 839
26 049

17 676

16 518

670

84

240

89

Audiovizuálne dokumenty

2 784 062

Rok 2016

13 471
5 950

Zvukové dokumenty

Rok 2017

6 729
88

6 251
62

937

2 247

878

1 710

1 594

1689

z toho kúpou sa nadobudlo

3 169

3 476

2 760

Úbytky knižničného fondu

59

225

60

Mikrografické dokumenty

0

Elektronické dokumenty
Špeciálne dokumenty

28

Náhrady kníh, periodík a hudobnín

351

Počet dochádzajúcich titulov periodík

Počet dochádzajúcich exemplárov periodík

30

378

0

127
284

2 837

2 834

2 907

18 993

19 063

19 854

4644

Aktívni čitatelia

0

4 062

4 750

Počet návštevníkov spolu

188 166

180 894

193 612

Absenčné výpožičky

143 006

142 141

156 052

Výpožičky spolu

619 882

Prezenčné výpožičky

476 876

Výpožičky MVS spolu

5 600

Kultúrno-vzdelávacie podujatia

Počet návštevníkov kultúrno-vzdelávacích podujatí

Poskytnuté bibliografické a faktografické informácie
Počet exkurzií

Edičná činnosť

Počet počítačov pre používateľov
z toho napojený ch na internet
Počet študijných miest

Návštevníci online služieb
Vstupy cez turnikety

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov

376

647 732
505 591
6 250
363

637 081
481 029
6 269

331

12 923

12 567

11 796

80

93

78

39 308
6

29 178
3

33 324
4

51

51

52

511

511

511

45

45

42

919 442

883 641

593 053

221,45

225,56

230,25

168 592

165 916

181 632
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3 Kontrakt organizácie so zriaďovateľom a jeho
plnenie
Kontrakt č. MK-4859/2017-341/17164 na rok 2018 uzatvorený medzi Ministerstvom kultúry SR a UKB
bol interným plánovacím a organizačným dokumentom, ktorého cieľom bolo sprehľadniť vzťahy medzi
ústredným orgánom štátnej správy a organizáciami v jeho pôsobnosti, v oblasti realizácie činností a ich
financovania pri plnení verejných funkcií a verejnoprospešných činností.
Uzatvorený bol v súlade so zriaďovacou listinou prijímateľa na poskytovanie verejných služieb
a realizáciu týchto činností:

•

•
•
•
•

vý kon odborný ch kniž ničný ch činnostı́ podľa zá kona č. 126/2015 Z. z. o kniž niciach a o zmene
a doplnenı́ zá kona č. 206/2009 Z. z. o mú zeá ch a o galé riá ch a o ochrane predmetov kultú rnej
hodnoty a o zmene zá kona Slovenskej ná rodnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znenı́
neskorš ı́ch predpisov v znenı́ zá kona č. 38/2014 Z. z. (ďalej len kniž ničný zá kon);
vedeckový skumnú činnosť;

expozičnú , vý stavnú a prezentačnú činnosť;

zabezpeč enie financovania udrž ateľnosti projektov implementovaný ch v Operačnom programe
Informatizá cia spoločnosti – PO2;
sprı́stupň ovanie kultú ry a podpora ná vš tevnosti prostrednı́ctvom kultú rnych poukazov.

Plnenie za rok 2018
V rámci výkonu odborných knižničných činností podľa zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach

•

zabezpeč iť kaž doročné rozš ı́renie kniž ničné ho fondu kú pou v počte minimá lne 2 200 kniž ničný ch
jednotiek,
kúpou bolo v roku 2018 nadobudnutých 3 169 knižničných jednotiek (144 %);

•

kaž doročne zabezpečiť spolu minimá lne 650 000 absenčný ch a prezenčný ch vý pož ičiek,
v roku 2018 bolo zrealizovaných 619 882 absenčných a prezenčných výpožičiek (95 %);

•

kaž doročne zabezpečiť minimá lne 18 500 aktı́vnych použ ıv́ ateľov a 180 000 ná vš tevnı́kov
kniž nice,
v roku 2018 mala knižnica 18 993 aktívnych používateľov (102 %) a navštívilo ju 188 166
návštevníkov (104,5 %) vrátane 12 923 návštevníkov kultúrno-vzdelávacích podujatí;

•

zabezpeč iť automatizované spracovanie celé ho prı́rastku kniž ničný ch jednotiek,
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v roku 2018 bolo spolu spracovaných 33 060 bibliografických záznamov všetkých typov dokumentov
(18 112 záznamov novozískaných dokumentov a 15 948 záznamov v rámci retrospektívnej katalogizácie);
k 31. 12. 2018 obsahuje katalóg UKB 625 554 bibliografických záznamov a 1 059 129 exemplárov – jednotiek.

V rámci vedeckovýskumnej činnosti:

•

zabezpeč iť prá ce na 2 dlhodobý ch vedeckový skumný ch ú lohá ch,
v roku 2018 bolo zabezpečené kontinuálne plnenie 2 dlhodobých výskumných úloh – Spracovanie
tlačí 16. storočia vo fondoch Univerzitnej knižnice v Bratislave a Bibliografia almanachov,
ročeniek a zborníkov na Slovensku za roky 1701 – 1918 – v štádiu prípravy konečného výstupu
(100 %);

•

spolupracovať na 2 vedeckový skumný ch projektoch,
pracovníci odboru Národná agentúra ISSN a depozit digitálnych prameňov riešili dve úlohy v rámci
vedeckovýskumných projektov UKB – Analýza a vyhodnotenie akvizičnej politiky webových
zberov a Výskum publikačných formátov e-Born seriálových publikácií (100 %);

•

autorsky zabezpečiť 5 diel najmä z oblasti kniž ničné ho vý skumu, vednoodborovej, personá lnej
a regioná lnej bibliografie a biografistiky,
v roku 2018 boli vydané, resp. pripravené do tlače 4 tituly (80 %):
recenzovaný vedecký zborník Studia Bibliographica Posoniensia – témou zborníka bolo Vita
scriptorum brevis erat… – pramene s krátkym životom s cieľom prezentovať aktuálne výsledky
výskumov orientovaných na pramenný materiál, vzťahujúci sa primárne na časovo obmedzené,
krátkodobé či jednorazové použitie; sú to najmä o príležitostné tlače, jarmočné a púťové tlače, sväté
obrázky, odpustky, kalendáre, príležitostné tlače, propagačné a merkantilné tlačoviny, ale
aj exlibrisy, grafické listy a cimélie;
Periodiká v minulosti a v súčasnosti – zborník z vedeckej konferencie organizovanej UKB koncom
roku 2017;
zborník z 3. medzinárodnej konferencie CDA 2018: Trvalá udržateľnosť a perspektívy ďalšieho
rozvoja LTP archívov;
Bibliografia almanachov, ročeniek a zborníkov na Slovensku za roky 1701 – 1918 – práca je
konečným výstupom vedeckovýskumnej úlohy a bola pripravená do tlače;

Fond judaík v UKB – boli vykonané práce na predtlačovej úprave (sumarizácia príspevkov, úprava
a zjednotenie biliografických odkazov, výber jazykových korektorov, recenzentov, prekladateľov,
transkriptorov cudzojazyčných mien a pod.) zborníka z vedeckej konferencie organizovanej UKB dňa
5. 9. 2017;

•

pri budovanı́ vlastný ch elektronický ch databá z bibliografický ch a biografický ch informá ciı́
spracovať 400 dokumentov,
základný výskum bol ukončený; zo súboru tlačí 16. storočia (2 978 záznamov) bolo exportovaných
1 610 záznamov, ktoré budú obsahom 1. zväzku katalógu; v 1. polroku 2018 bola vytvorená
databáza RETRO, upravovali sa záznamy s duplikátmi a viacerými časťami, ktoré mali inú signatúru
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ako 17, kontrolovali a upravovali sa záznamy s príväzkami; bol vypracovaný prehľad bibliografií,
katalógov, databáz a doplnili sa bibliografické referencie z najnovších titulov Generálneho katalógu
tlačí 16. storočia zachovaných na Slovensku (248 %), zostavili sa registre z prefácií, dedikácií
a príležitostných básní, posesorský register a topografický a typografický register; spracovaný je
metodický úvod ku katalógu; pred dokončením je úvodná odborná štúdia.

•

zorganizovať vedecké podujatia v počte 1 za rok,
v roku 2018 bola zorganizovaná jedna konferencia s medzinárodnou účasťou – CDA 2018: Trvalá
udržateľnosť a perspektívy ďalšieho rozvoja LTP archívov; konferencia sa konala v Týždni vedy
a techniky 8. 11. 2018 (100 %).

V rámci expozičnej, výstavnej a prezentačnej činnosti:

•

zorganizovať odborné a spoloč ensko-kultú rne podujatia, najmä z oblastı́ kniž ničnej
a informačnej vedy, vzdelá vania, umeleckej publicistiky, občianskych aktivı́t a pod. pre 10 000
ná vš tevnı́kov
v roku 2018 navštívilo kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia 12 923 návštevníkov (129 %);

•

realizovať 150 odborný ch a vý chovno-vzdelá vacı́ch podujatı́ – konferenciı́, predná šok, seminá rov,
kolokviı́ a vý stav,
v roku 2018 bolo realizovaných 376 odborných a kultúrno-vzdelávacích podujatí (250 %).

V rámci udržateľnosti projektov v Operačnom programe Informatizácia spoločnosti – PO2

projekt Centrálny dátový archív:

•

•
•

zabezpeč iť z personá lnej, organizačnej, finančnej a technickej strá nky spoľahlivú a nepretrž itú
prevá dzku, priebež nú optimalizá ciu a obnovu troch archı́vnych lokalı́t Centrá lneho dá tové ho
archı́vu (CDA),
realizovať v systé me CDA trvalú dô veryhodnú dlhodobú archivá ciu 3 overený ch kó piı́ vlož ený ch
digitalizovaný ch objektov,

realizovať 1× ročne certifiká ciu CDA podľa medziná rodnej normy ISO 27001 a zabezpečiť
kooperatı́vnu participá ciu vrá tane metodickej podpory pre 15 pamä ťový ch a fondový ch inš titú ciı́
(PFI),
v roku 2018 boli zabezpečené všetky ukazovatele nevyhnutné na spoľahlivú a nepretržitú prevádzku
troch archívnych lokalít CDA a na dôveryhodnú dlhodobú archiváciu kópií digitalizovaných
objektov; v decembri 2018 sa uskutočnil sa externý audit podľa normy ISO/IEC 27001 – Systémy
manažérstva informačnej bezpečnosti; spolupráca a metodická podpora je zmluvne zabezpečená
a poskytovaná pre 17 slovenských PFI;

projekt Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born obsahu:

•

zabezpeč iť z personá lnej, organizačnej, finančnej a technickej strá nky spoľahlivú a nepretrž itú
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prevá dzku, priebež nú optimalizá ciu a obnovu informačné ho systé mu Digitá lne pramene (DIP)
so zreteľom na plnenie merateľný ch ukazovateľov trvalej udrž ateľnosti projektu,
v roku 2018 boli zabezpečené všetky ukazovatele nevyhnutné na spoľahlivú a nepretržitú prevádzku,
optimalizáciu a obnovu informačného systému Digitálne pramene (DIP);
•

realizovať v systé me DIP 1× ročne celoploš ný, 6 vý berový ch a 2 tematické zbery webový ch
prameň ov,
v roku 2018 sa realizoval 1 celoplošný zber domény.sk, 14 výberových zberov (zbery webových
stránok podľa kategórií Konspektu a stránok, na ktoré sú podpísané zmluvy so spolupracujúcimi
inštitúciami, resp. vydavateľmi) a 5 tematických zberov;

•

budovať 2 databá zy informačné ho systé mu – archı́v webový ch strá nok a archı́v elektronický ch
publiká ciı́,
v rámci IS DIP sa budovali dve čiastkové databázy – databáza Archív webových stránok, ktorú tvorí
archív zozbieraného webového obsahu a databáza Archív elektronických publikácií (e-Born) –
obsahuje archivované pôvodné elektronické pramene – elektronické seriály a monografie;

•

poskytovať elektronickú služ bu Digitá lne pramene prostrednı́ctvom portá lu
www.webdepozit.sk,
elektronická služba Digitálne pramene (DIP) predstavuje komplexný súbor služieb zahŕňajúcich
tvorbu, správu a prevádzku databáz Archív webových stránok a Archív elektronických publikácií
vrátane pomocných a informačných online služieb nad týmito databázami; prevádzku elektronickej
služby DIP zabezpečuje pracovisko Depozit digitálnych prameňov (DDP) UKB prostredníctvom
IS DIP; služba je dostupná online prostredníctvom portálu www.webdepozit.sk.

V rámci sprístupňovania kultúry a podpory návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov:
v roku 2018 bolo na úhradu registračného poplatku použitých 23 kultúrnych poukazov.

3.1 Výkon odborných knižničných činností
UKB v súlade so zriaďovacou listinou buduje a uchováva konzervačný fond Slovenskej republiky, dopĺňa,
odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje univerzálny knižničný fond
a špecializovaný knižničný fond najmä z oblasti spoločenských, humanitných a prírodných vied. V súlade
s knižničným zákonom sa v rámci výkonu odborných knižničných činností v roku 2018 zamerala na
nasledujúce aktivity.

Doplňovanie knižničného fondu
Pri doplňovaní knižničného fondu UKB využívala ako hlavné formy nadobúdania knižničných
dokumentov kúpu, dar, výmenu a povinný výtlačok periodických a neperiodických publikácií. V rámci
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akvizičnej činnosti sa zameriavala na fond domácich a výberovo zahraničných dokumentov – kníh,
periodík, špeciálnych, zvukových a audiovizuálnych a elektronických informačných zdrojov najmä
z oblasti spoločenských, humanitných a prírodných vied, dokumentov univerzálneho,
interdisciplinárneho a príručkového charakteru, ako aj krásnej literatúry.
Oddelenie doplňovania kníh priebežne zabezpečovalo kúpu knižničných dokumentov (s výnimkou
periodík) na základe schválených návrhov akvizičnej komisie (kúpou získala UKB 3 169 kn. j., z toho
2 691 kníh a 18 hudobnín), podieľalo sa na budovaní knižničných fondov IDS UNESCO a DK NATO.

Českú produkciu získavalo oddelenie doplňovania kníh nielen formou kúpy, ale predovšetkým v rámci
medzinárodného bilaterálneho projektu Slovenská knižnica v Národní knihovně České republiky (NK ČR)
a Česká knižnica v UKB. UKB vyčlenila zo svojho rozpočtu na nákup slovenskej knižnej produkcie
12 000 €, za čo NK ČR získala 881 kn. j. a NK ČR vyčlenila na projekt 300 000 Kč, za čo UKB získala 832
kn. j. prevažne zo spoločenských vied a z prírodných vied. Budovanie fondu slovenskej knižnice ako aj
budovanie fondu českej knižnice je odborne i spoločensky vysoko hodnotené a je vnímané ako
nadštandardná spolupráca aj v širšom ako knižničnom kontexte.
V rámci sprístupňovania elektronických informačných zdrojov v roku 2018 oddelenie zabezpečilo
kontinuálne pokračovanie využívania licencovaných databáz, ktorým sa predĺžilo predplatné – Central
and Eastern European Online Library; Press Reader – online prístup k plným textom viac ako 6 000
zahraničných denníkov a populárno-náučných časopisov v 60 jazykoch z 95 krajín sveta; Ulrichsweb;
Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB); EBSCO e-book Public Library Collection; Oxford Music
Online; 20th Century German History; ČS bibliografia; Encyclopaedia Britannica. Ponuka databáz pre
používateľov UKB bola rozšírená o dva tituly na základe návrhu hudobného kabinetu UKB: Die Music
Geschichte und Gegenwart a The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Na štatistické sledovanie
návštevnosti jednotlivých databáz a pre potreby analýzy z rôznych hľadísk bol ako vhodný nástroj na
podporu kvalitnej akvizície do fondov UKB podľa potrieb používateľov predplatený efektívny databázový
nástroj RedLink Dashboard.
Z prostriedkov na vedu a výskum bol zakúpený citačný manažér CitacePRO Plus. V marci 2018 zabezpečil
odbor knižnično-informačných systémov implementáciu manažéru do katalógu UKB ako službu
používateľom na automatické zobrazenie citačného bibliografického odkazu vyhľadaného dokumentu
podľa normy STN ISO 690. Zároveň boli nastavené štatistiky využívania cez Google Analytics a bol
vypracovaný návod na použitie. Za rok 2018 sa realizovalo 2 340 exportov do citačného manažéra v 1 310
reláciách a 290 zobrazení návodu.
V roku 2018 využila UKB na nadobúdanie knižničného fondu aj finančné prostriedky získané na základe
prioritného projektu Nákup knižničných dokumentov a elektronických informačných zdrojov dotovaného
Ministerstvom kultúry SR čiastkou 20 000 €. Pridelené finančné prostriedky na prioritný projekt UKB
hospodárne, efektívne a účelne použila na nákup knižničných dokumentov a informačných zdrojov, ktoré
boli svojím obsahovým zameraním v súlade so zameraním a špecializáciou knižnice a s pôsobnosťou
knižnice. Pri výbere sa UKB zamerala najmä na zahraničnú a cudzojazyčnú produkciu a z prioritného
projektu bolo zakúpených 289 kn. j. a 2 databázy. Tieto účelovo pridelené prostriedky UKB použila na:

•
•

ná kup 41 kn. j. z rô znych vedný ch odborov (knihovnı́ctvo, literá rna veda, archı́vnictvo,
informačný manaž ment) v celkovej hodnote 2 385,52 €;
15 monografiı́ v maďarskom jazyku s obsahový m zameranı́m na Maďarsko a jeho kultú rny
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•
•
•
•

a spoločenský ž ivot a maďarskú menš inu v celkovej hodnote 230,33 €;
ná kup 13 starý ch a vzá cnych tlačı́ a dokumentov a 5 historický ch má p v hodnote 7 840,00 €;
vš etky dokumenty sú umiestnené v kabinete rukopisov, starý ch a vzá cnych tlačı́;
ná kup do Britské ho centra 113 kn. j. v hodnote 1 562,00 € a 91 kn. j. do fondu Rakú skej kniž nice
v hodnote 1 969,50 €;
pre DK NATO bolo zakú pený ch 11 kn. j. za 1 624,72 €;
ná kup 2 databá z v celkovej hodnote 4 368,00 €; (predlĺženie predplatné ho vstupu do databá zy
Encyclopedia Britannica Britannica Library a zakú penie novej databá zy Arcanum Digitheca
(vyhľadá vanie a prı́stup k dô lež itý m zdrojom maďarskej a uhorskej histó rie, ako sú vedecké
a odborné časopisy, dennı́ky, zbierky knı́h).

Oddelenie v spolupráci s oddelením periodík zabezpečovalo aj agendu spojenú s nadobúdaním povinných
výtlačkov. Na základe zákona NR SR č. 212/1997 Z. z. z 3. júla 1997 o povinných výtlačkoch periodických
a neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov získala
UKB v roku 2018 17 267 kn. j., z toho 9 143 kníh a 48 hudobnín. V priebehu roka 2018 poslalo oddelenie
doplňovania kníh vydavateľským subjektom, ktoré si nesplnili svoju zákonnú povinnosť, 37 urgencií.
Ku koncu roku 2018 bolo kladne vybavených 28 urgencií.
Oddelenie v oblasti kontroly zasielania povinného výtlačku spolupracovalo aj so Sekciou médií, audiovízie
a autorského práva Ministerstva kultúry SR. Preverili sa 4 rozsiahlejšie žiadosti o informáciu v prípade
zasielania povinných výtlačkov periodík do fondov inštitúcie. Nedodané tituly oddelenie reklamovalo
priamo u vydavateľov.

Oddelenie doplňovania kníh aktívne pokračovalo v spolupráci pri výmene dokumentov so zahraničnými
partnermi pri zachovaní reciprocity. Výmenné kontakty boli udržiavané s 58 partnermi z 21 krajín
a prostredníctvom tejto spolupráce sa do knižničných fondov získalo 175 kn. j. kníh a 77 titulov periodík.
UKB zaslala svojim výmenným partnerom do 16 krajín 11 titulov periodík a 32 monografií. Súčasťou
akvizičnej činnosti UKB bolo aj nadobúdanie knižničných dokumentov darom od slovenských aj
zahraničných inštitúcií, nadácií alebo jednotlivcov. Výber z ponuky darcov bol orientovaný najmä na tituly
slovenskej produkcie staršieho vydania, knižné tituly slovenských autorov preložené do iných jazykov
a zaujímavé alebo hodnotovo významné knižné tituly, ktoré vo fondoch UKB absentujú (darom UKB
získala 1 380 kn. j., z toho 714 kníh a 15 hudobnín).
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Ukazovatele akvizičnej činnosti UKB v roku 2018
Knihy

Povinný
výtlačok
Kúpa
Dary
Výmena
Depozit
OSN
a UNESCO
Depozit
NATO
Náhrady
Spolu

Periodiká*

Hudobniny

Špeciálne
dokumenty

9 143

5 118

48

714

306

15

2 691

572

41
0

310

13 471

418
52
23

Zvukové
dokumenty
6

648

Zvukovoobrazové
dok.
599

0

3

338

0

0

18

22

0

0

0

0

19

0

0
0

Elektron
ické dok.
1705

17 267

4

1 380

1
0
0

0

0

0

0

0

0

5 950

89

28

670

937

1 710

33

8

0

0

0

0

Spolu
kn. j.

3 169

624

64
0

351

22 855

* Počet knižničných jednotiek v prípade periodík nie je totožný s počtom titulov

knihy 13 471
periodiká 5 950
hudobniny 89
špeciálne dokumenty 28
zvukové dokumenty 670
zvukovo-obrazové dokumenty 937
elektronické dokumenty 1 710

Doplňovanie periodík do fondov UKB priebežne zabezpečovalo oddelenie periodík. V roku 2018
pribudlo do fondov 3 305 titulov periodík – 2 837 slovenských a 468 zahraničných. Podľa spôsobu
nadobudnutia bolo 4 644 aktívnych exemplárov, z toho tvoril povinný výtlačok 4 102, kúpa 334, výmena
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75 a dar 133 exemplárov. Nedodané čísla titulov slovenských a zahraničných periodík oddelenie
pravidelne reklamovalo, pričom realizovalo 1 150 reklamácií na 4 294 čísel. Úspešnosť reklamovania
povinných výtlačkov bola 57 % (z počtu 1 038 reklamácií 593 kladne). Úspešnosť reklamovania
zahraničných titulov bola 71 % (z počtu 112 reklamácií 80 kladne). Celková úspešnosť reklamovania bola
58,52 %.

Do väzby bolo z oddelenia periodík odovzdaných 4 862 knj. j., z väzby sa vrátilo 5 954 kn. j. Spolu
s neviazanými ročenkami bolo do skladov odovzdaných 6 352 kn. j. (z toho bolo 1 095 ročeniek).
K 31. 12. 2018 obsahoval knižničný fond 2 806 858 kn. j., prírastok za rok 2018 bol 22 855 kn. j.,
úbytok 59 kn. j.

Odborná evidencia a spracovanie knižničných dokumentov
Po nadobudnutí bol každý knižničný dokument, bez ohľadu na formu nosiča, odborne evidovaný
a spracovaný v rozsahu menného a vecného popisu (bibliografický záznam, lokačný údaj a údaj
o exemplári), čím sa zabezpečila jeho nezameniteľnosť. Retrospektívne sa spracovávali knižničné
jednotky na bibliografickej, holdingovej a na úrovni exemplárov.

Pracovníci oddelenia mennej katalogizácie priebežne menne spracovávali monografickú literatúru
nadobúdanú do fondov UKB, celkovo 8 029 kn. j.

V rámci redakcie údajov v elektronickom katalógu opravovali a zjednocovali do štandardnej formy
selekčné údaje, ako aj bibliografické záznamy predovšetkým z konverzií z predchádzajúcich rokov. Za rok
2018 opravili 4 076 bibliografických záznamov a opravili, zjednotili a doplnili 262 záznamov o autoroch.

Na oddelení periodík bolo do systému zaevidovaných 48 911 jednotlivých čísel periodík. Do zoznamu
periodík a príloh periodík na CD a DVD nosičoch v pribudlo 183 kusov. Pracovníci oddelenia zaradili
274 titulov periodík k existujúcim signatúram a pridelili 392 nových signatúr. Súčasne vytvorili 970
a upravili 7 294 holdingových záznamov. V roku 2018 bolo skompletizovaných 5 487 kn. j.
a sprírastkovaných 5 927 kn. j. periodík. Spätne sprírastkovaných v systéme Virtua bolo 2 412 kn. j.

Na oddelení vecnej katalogizácie bolo spracovaných 9 289 kn. j. Zároveň prebiehala formálna
a obsahová kontrola záznamov vecného spracovania, priebežná redakcia predmetových hesiel, ako aj
úprava, resp. prepis zastaraných predmetových hesiel a znakov MDT v databáze UKB, ktoré boli vytvorené
pred prijatím platných pravidiel používaných v systéme Virtua a v bibliografickom formáte MARC 21.
Na mennom a vecnom spracovaní a na adjustácii dokumentov sa podieľali aj iné pracoviská knižnice –
hudobný kabinet, oddelenie multimediálnych dokumentov, IDS UNESCO, DK NATO a odbor súborných
katalógov, ktorý vykonáva retrospektívnu katalogizáciu fondu periodík UKB a spracúva bibliografické
záznamy nových titulov periodík. Taktiež spolupracuje s odborom digitalizácie a do bibliografických
záznamov vkladá informáciu o zdigitalizovaných periodikách a kontroluje aktuálnosť a správnosť už
vložených URL adries. Pracovníci hudobného kabinetu spracovali menne a vecne 707 kn. j. kníh,
hudobnín, zvukových a audiovizuálnych dokumentov, z toho 441 dlhohrajúcich gramoplatní. Konverzia
lístkového katalógu gramoplatní do online katalógu je jednou z priorít kabinetu. Oddelenie
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multimediálnych dokumentov okrem menného a vecného spracovania elektronických dokumentov
spracovalo aj 338 dokumentov na CD/DVD z čiastkovej knižnice InfoUSA a katalogizovalo CD obsahujúce
súbory dokumentov; spolu spracovali takmer 600 dokumentov.
Jednou z najdôležitejších úloh odboru knižnično-informačných systémov, okrem zabezpečenia
prevádzky a odbornej podpory KIS Virtua, bola príprava na prechod spracovateľskej linky dokumentov
na nové katalogizačné pravidlá. Pre jednotlivé oddelenia boli vypracované nové spracovateľské formuláre
a sprievodky, ktoré boli sprístupnené v klientoch KIS Virtua. Pravidlá RDA sa začali používať od
1. februára 2018 a rovnako od tohto dátumu sa na spracovateľskej linke začali spracúvať elektronické
dokumenty (knihy). Spracovanie CD je obohatené o sprístupňovanie dokumentov vo formáte PDF ako
súčasť databázy dokumentov v systéme MediaINFO. Tieto dokumenty sú dostupné iba v priestoroch UKB.
Odbor zabezpečoval aj opravu údajov v databáze UKB v spolupráci s príslušnými odbornými oddeleniami.
Celkovo bolo upravených 986 bibliografických záznamov, 1 240 záznamov o exemplároch a upravených
2 243 autoritatívnych záznamov. Podľa požiadaviek iných pracovísk bolo vymazaných 125 duplicitných
bibliografických záznamov, 428 holdingových a 145 záznamov exemplárov. Pre projekt retrospektívnej
katalogizácie zabezpečovali pracovníci odboru knižnično-informačných systémov odborné školenia
a v spolupráci s oddelením mennej katalogizácie priebežné konzultácie a metodickú pomoc pracovníkom
z iných oddelení, ktorí sa zúčastňujú na retrospektívnej konverzii záznamov generálneho menného
katalógu do elektronického katalógu. V roku 2018 bolo do projektu retrospektívnej katalogizácie v KIS
Virtua zapojených 11 zamestnancov, ktorí celkovo spracovali 15 948 nových bibliografických záznamov
a vytvorili k nim 35 579 nových exemplárov.

V marci 2018 odbor zabezpečil implementáciu citačného manažéra CitacePRO Plus do katalógu UKB ako
službu používateľom na automatické zobrazenie citačného bibliografického odkazu vyhľadaného
dokumentu podľa normy STN ISO 690, ale aj ďalších. Zároveň boli nastavené štatistiky využívania cez
Google Analytics a bol vypracovaný návod na použitie. Za rok 2018 bolo zaevidovaných 2 340 exportov
do citačného manažéra v 1 310 rôznych reláciách a 290 zobrazení návodu.
Okrem KIS Virtua odbor knižnično-informačných systémov spravoval a priebežne editoval aj naskenované lístkové katalógy UKB, najmä generálny katalóg, ktorý je najvyužívanejší.
Spolu bolo menne spracovaných 33 060 dokumentov, z toho 28 628 kníh a hudobnín (vrátane 13 789
kníh spracovaných retrospektívne), 1 241 periodík, 1 262 elektronických dokumentov, 697 zvukovoobrazových dokumentov a 1 203 zvukových dokumentov a 29 máp.
Vecne bolo spolu spracovaných 12 731 dokumentov, z toho 8 720 kníh a hudobnín, 1 241 periodík,
1 262 elektronických dokumentov, 717 zvukovo-obrazových dokumentov a 787 zvukových dokumentov
a 4 mapy.

UKB tvorí, udržiava a sprístupňuje Súborný katalóg periodík (SKP), ale súčasne aj online bázu Adresár
spolupracujúcich knižníc a informačných inštitúcií SR, spravuje systém lokačných značiek knižníc
a informačných inštitúcií.

Odbor súborných katalógov v marci a v septembri 2018 pripravil zber údajov o periodikách
nachádzajúcich sa vo fondoch 612 inštitúcií SR. Pracovníci odboru vyhotovili inštitucionálne výstupy
zoznamov periodík zo SKP, základné informácie z Adresára knižníc SR a metodické usmernenia.
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Návratnosť (po urgencii inštitúcií, ktoré údaje neposlali) bola 85 %. Všetky hlásenia, ktoré boli odboru
doručené, boli spracované do SKP i do Adresára knižníc a následne prebehla kontrola správnosti
spracovaných údajov.

V roku 2018 bolo v odbore súborných katalógov vytvorených 1 241 nových a zredigovaných 14 321
bibliografických záznamov periodík. K 31. 12. 2018 katalóg obsahoval 80 535 bibliografických a 166 481
holdingových záznamov. Pri úpravách holdingov kládli pracovníci odboru dôraz najmä na správnosť
lokačných údajov a údajov o ročníkoch nachádzajúcich sa vo fondoch jednotlivých inštitúcií. Pripisovali
nové tituly, ktoré knižnice odoberajú, a zároveň kontrolovali vyradené ročníky. Zrevidovaných bolo
40 648 záznamov holdingov.

Priebežne boli aktualizované a redigované údaje v báze Adresár knižníc. Odbor zaevidoval zrušenie
3 knižníc, 1 knižnica bola zlúčená a 7 inštitúcií nahlásilo stagnujúce knižnice. Databáza obsahuje 935
záznamov knižnično-informačných inštitúcií. Abecedný zoznam inštitúcií a Zoznam sídiel inštitúcií
budujú a zverejňujú pracovníci odboru na webovom sídle UKB.

Súčasťou činnosti SKP je metodická a konzultačná práca s prispievajúcimi organizáciami. Spolupráca sa
rozvíjala hlavne v oblasti kooperatívnej katalogizácie v SKP a získavania údajov o fonde periodík a údajov
o inštitúciách. Pravidelne mesačne sa vyhotovovali a zasielali štatistické vyhodnotenia ich práce v SKP.
S odborom aktívne spolupracovalo 674 inštitúcií. Do kooperatívnej katalogizácie sa zapojilo 16 inštitúcií,
ktoré vytvorili 33 a zredigovali 1 127 bibliografických záznamov. Taktiež sa podieľali na tvorbe
holdingových záznamov; vytvorili 591 a aktualizovali 7 042 záznamov.
Odbor spravuje aj klasické súborné katalógy zahraničných kníh, v ktorých je v súčasnosti 3 018 079
záznamov. Za rok 2018 pribudlo 139 nových záznamov od 2 inštitúcií v SR. Návštevnosť týchto katalógov
nie je vysoká, ale ešte stále sa využívajú pri zisťovaní informácií o starších publikáciách z 20. a 19. storočia.

Revízia a vyraďovanie knižničného fondu
Pracovníci oddelenia revízie fondov pokračovali vo vykonávaní revízie podľa Príkazu generálnej
riaditeľky č. 4/2016 na vykonanie revízie knižničného fondu UKB formou čiastkových revízií. Pri
priebežnej revízii knižničných fondov podľa miestneho zoznamu a vygenerovaných zostáv príslušných
signatúr z knižnično-informačného systému bolo vo fondoch 21.D, 21.E, 19.D, 19.F, 25.D, AK (Akademická
knižnica), MK (Mestská knižnica) a M (Michaelisova knižnica) zrevidovaných celkovo 114 794 kn. j., z toho
pri revízii na mieste chýbalo 2 105 kn .j.
V lístkovom miestnom zozname sa podľa potreby preverovali a opravovali chybné evidenčné údaje
(signatúry, prírastkové čísla, nesprávne pristavené a adované exempláre), opravovali a dopĺňali sa údaje
o exemplároch v báze UKB.

V sklade bolo overených a z miestneho zoznamu odpísaných 59 kn. j. čitateľských strát (49 kn. j.
s náhradami a 10 kn. j. bez náhrad). Na nové spracovanie v útvare rýchlej katalogizácie bolo ako revízne
náhrady odovzdaných 265 kn. j. (odpísaných v minulosti ako čitateľské a revízne straty) nájdených pri
terajších revíziách.
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V roku 2018 sa pokračovalo v rozšírení označovania fondov RFID čipmi a ich načítavaní do katalógu UKB.
Išlo o zbierky v hudobnom kabinete, IDS UNESCO a DK NATO. Technológia sa využila pri poriadkovej
kontrole knižničných fondov.

Bola zakúpená aj mobilná čítačka čiarových kódov s pamäťou, ktorá sa osvedčila v prípade fondov, ktoré
nie sú označené RFID čipmi, napr. študovňa elektronických dokumentov, študovňa audiovizuálnych
dokumentov, kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí. Celkovo bolo v roku 2018 pri poriadkových
kontrolách a revíziách overených 80 262 kn. j.

Organizácia, uchovávanie a ochrana knižničného fondu
UKB zabezpečovala ochranu knižničného fondu pred poškodením a odcudzením systémom ochranných
elektromagnetických pások na fyzickú ochranu knižničných jednotiek. Ochrana knižničného fondu bola
spojená so zabezpečením jeho celistvosti, chemickej a fyzickej odolnosti a zdravotnej nezávadnosti.
Strategickou aktivitou v tejto oblasti bolo najmä konzervovanie a reštaurovanie historicky cenných
a jedinečných dokumentov a zbierok, väzba a preväzba poškodených periodík a kníh.
Pretrvávajúcim problémom UKB bol nedostatok skladových priestorov a nevyhnutnosť ukladať časť
fondu do prenajatých skladov, ktoré boli vo vzdialených lokalitách so zvýšenými nárokmi na logistiku.
Vedenie UKB sa otázkou kvality a potrebnej kapacity skladových priestorov intenzívne zaoberalo.

V prvom polroku 2018 pokračovali stavebné práce v bezprostrednom okolí skladu kníh na Továrenskej
ul. č. 16. v súvislosti s výstavbou projektu Sky Park. Niekoľko ráz bolo potrebné operatívne riešiť
problémy s pripojením skladu na elektrinu a s následným výpadkom elektronickej zabezpečovacej
a požiarnej signalizácie, z týchto dôvodov boli fondy B a SK presťahované.

V knižničných skladoch na 3. poschodí na Ventúrskej ulici bola na exponovaných miestach vymenená
podlahová krytina.

V dislokovanom sklade na 1. poschodí budovy na Rožňavskej ulici sa doriešil orientačný systém a režim
požiarnych kľúčov bol rozšírený na obidve poschodia.
Identifikovaných a na spracovanie bolo odovzdaných 76 ks starších drobných tlačí (asi polovica sú raritné
letáky a plagáty z rokov 1848/49 zo Spiša). Na posúdenie s návrhom na ďalšie zaobchádzanie boli
predložené zoznamy duplikátov zo starých fondov a nespracovaných kníh v počte 179 zväzkov. Pre Štátnu
vedeckú knižnicu v Banskej Bystrici sme vytriedili a nachystali na odoslanie druhý exemplár povinných
výtlačkov noriem STN z rokov 1997 – 2004.

Pracovníci oddelenia knižničných skladov priebežne vybavovali žiadanky a zakladali vrátené
dokumenty; do fondu bolo založených 20 650 kn. j. nových prírastkov, z toho 242 kn. j. drobných tlačí,
rekatalogizovaných v odbore knižničných služieb. Popri výpožičkách vykazovaných oddelením bolo
vybavených 396 služobných žiadaniek, z toho 226 kladne.

Okrem bežných činností sa v oddelení vykonávala priebežná poriadková kontrola knižničných fondov
(22 040 bm). V skladoch na Rožňavskej a Továrenskej ul. a v nových skladoch bolo potrebné posunúť
ďalších 1 641 bm fondu, aby sa dali založiť nové prírastky.
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Priebežne sa zaznačovali zmeny statusov nových prírastkov prijatých do skladov zo spracovateľskej linky
(20 650 kn. j.) a z rekatalogizovaných periodík (2 185 zväzkov).
Na opravu a preväzbu bolo odovzdaných 4 097 poškodených kn. j., na odborné ošetrenie do odboru
ochrany dokumentov bolo odovzdaných 318 zväzkov.
Vo vydaniach na voľných listoch bolo v 72 zakladačoch vymenených a doložených 3 765 listov aktualizácií.

V spolupráci s OKIS bolo overených 2 852 kn. j., evidovaných v báze UKB ako nezvestné (tzv. dočasné
straty), z toho sa našlo 91 kn. j., nezvestných zostalo 2 761 kn. j.
Pravidelne sa vykonával dozor pri upratovaní knižničných skladov.

Pracovníci oddelenia preventívnej ochrany fondov v roku 2018 pokračovali v balení dokumentov na
krehkom papieri do ochranných obalov. Vo voľnom výbere bolo očistených 2 226 bm knižničných fondov
a regálových políc a v knižničných skladoch 2 492 bm; na čistiacom stroji Pulvisina bolo očistených vo
fonde S 1 073 kníh. Vo fonde 18 bolo vyrobených 1 709 kusov ochranných papierových obalov na
zabalenie dokumentov na krehkom papieri.
Prístrojom Sanosil Halo Fogger boli dezinfikované priestory v objeme 2 517 m³.

Denne boli monitorované klimatické podmienky v knižničných skladoch na Michalskej, Ventúrskej
a Klariskej ul., maximálne a minimálne týždenné hodnoty teploty a relatívnej vlhkosti boli zaznamenávané
a spolu s grafickým zobrazením elektronicky posielané na oddelenie prevádzky.

Za sledovanie klimatických podmienok v knižničnom sklade kabinetu rukopisov, starých a vzácnych
tlačí, hygienickú očistu fondu zodpovedali pracovníci kabinetu.
Priebežne bol sledovaný stav skladov z technického hľadiska a z hľadiska technickej údržby (kúrenárske,
elektrotechnické, zámočnícke, stavebné a iné prvky) poruchy hlásené na oddelenie prevádzky a následne
sa sledovalo ich odstraňovanie.
Prestavených bolo 184 bm regálových políc V spolupráci s oddelením prevádzky bola odstránená porucha

posuvných regálov (spadnutá reťaz).

Hlavným poslaním odboru ochrany dokumentov je starostlivosť o poškodený alebo ohrozený knižný
fond UKB. Rovnako je poslaním odboru zachovanie a udržanie fondu v dobrom fyzickom stave, nielen
krokmi na zlepšenie ochrany poškodeného fondu, ale aj odbornou manipuláciou pri zachovávaní
súčasného dobrého fyzického stavu novodobého fondu.
Za rok 2018 pracovníčky oddelenia knižnej väzby vyhotovili 5 883 ks väzby a preväzby kníh a periodík.
Z toho bolo 1 330 opráv (chýbajúce listy, nefunkčné šitie, väzba) a 161 ks iných prác podľa požiadaviek
oddelení knižnice (pasparty, krabice, tubusy).

Hlavnou náplňou oddelenia reštaurovania dokumentov je starostlivosť o historické a vzácne tlače, ako
aj ošetrovanie poškodených problematických materiálov na tzv. kyslom papieri. Oddelenie zabezpečuje
dezinfekciu dokumentov napadnutých mikroorganizmami, mechanickú očistu dokumentov a volí
reštaurovanie alebo konzervovanie poškodených dokumentov podľa najnovších poznatkov z tejto oblasti.
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Každý reštaurátorský zásah tohto oddelenia sa snaží o zachovanie maximálnej možnej autenticity diela
tak, aby sa nestratila jeho identita a tieto dokumenty boli aj naďalej prístupné používateľom. Pracovníci
oddelenia aktívne spolupracujú s oddelením digitalizácie a s oddelením preventívnej ochrany. Pracovníci
oddelenia reštaurovania sa vzdelávajú v odbore, sledujú trendy a nadväzujú spoluprácu s inými
inštitúciami. V roku 2018 absolvovali recipročný pobyt v Národní knihovne ČR v Prahe, v rámci ktorého
navštívili aj reštaurátorské pracoviská Knihovny Národního muzea ČR a Národního archivu ČR. Zúčastnili
sa na konferencii CSTI 2018 zameranej na efektívnu ochranu dedičstva v 21. storočí, kde prezentovali
2 príspevky. Na tejto konferencii nadviazali aktívny dialóg s Ústavom molekulárnej biológie SAV. Dialóg
viedol k interdisciplinárnej spolupráci pri riešení problematiky odstraňovania lepidiel pomocou
aktívnych enzýmov.
Za rok 2018 pracovníci komplexne ošetrili 300 kníh a zreštaurovali a zakonzervovali 93 vzácnych tlačí
z knižničných skladov, 18 vzácnych tlačí z fondu kabinetu rukopisov, starých a vzácnych tlačí a 289 iných
dokumentov, ktoré si vyžadovali reštaurátorský zásah.

Poskytovanie knižnično-informačných služieb
UKB ako štátna vedecká knižnica je povinná zabezpečovať prostredníctvom knižnično-informačných
služieb a informačných technológií slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov
s cieľom uspokojovať kultúrne, informačné, vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby verejnosti.

Základnou úlohou poskytovania knižnično-informačných služieb v UKB v roku 2018 bolo sprístupňovať
výstupy odborných knižnično-informačných činností a uspokojovať informačné potreby a požiadavky
používateľov na rôzne typy a formy dokumentov a informácií šírených na všetkých druhoch nosičov,
prípadne online.

Používatelia mali 63 hodín v týždni vrátane sobôt k dispozícií 10 študovní a čitární s 511 študijnými
miestami. UKB poskytovala aj online služby prostredníctvom svojho webového sídla, vstupov do
elektronického katalógu, stiahnutia elektronických dokumentov, sprístupňovania licencovaných
elektronických informačných zdrojov aj vzdialeným prístupom a poskytovaním elektronických
referenčných služieb. Digitalizačné služby pre odbornú verejnosť, širokú laickú verejnosť, pedagogických
a vedeckých pracovníkov, pamäťové a fondové inštitúcie, študentov a mládež v celoštátnom
a medzinárodnom rozsahu poskytovalo špecializované pracovisko digitalizácie knižničných fondov.
UKB poskytovala nasledujúce knižnično-informačné služby.

Výpožičky knižničných dokumentov (prezenčné aj absenčné)
V priebehu roku 2018 sa objednávky dokumentov z knižničných skladov vybavovali pravidelne
a spravidla boli pripravené na výpožičku do 3 hodín. Používatelia podali prostredníctvom katalógov spolu
114 200 žiadaniek. Zadaných bolo 22 150 rezervácií. Formou rezervácie sa vybavovali aj žiadanky
z generálneho menného katalógu a papierové žiadanky. Najnovšie prírastky fondu kníh získané formou
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kúpy, výmeny a daru si mohli používatelia vyhľadať sami vo voľnom výbere na prízemí v budove na
Ventúrskej ul.

V roku 2018 sa zaregistrovalo 5 620 nových používateľov a 6 167 používateľov si členstvo prolongovalo.
K 31. 12. 2018 mala knižnica 18 993 aktívnych používateľov. Možnosť online predregistrácie využilo
1 219 používateľov, čo im umožnilo objednať si dokumenty ešte pred prvou návštevou knižnice. Súčasťou
registrácie je aj registrácia organizácií – kolektívnych používateľov služieb MVS a MMVS pre domáce
a zahraničné knižnice. V roku 2018 sa zaregistrovalo ďalších 23 knižníc a inštitúcií. Spolu je
zaregistrovaných 730 domácich a zahraničných knižníc a inštitúcií. Počas Týždňa slovenských knižníc sa
zaregistrovalo 212 nových používateľov a 220 používateľov si predĺžilo registráciu. 432 používateľom sa
odpustili registračné poplatky vo výške 1 642 € a 330 používateľom, ktorí vrátili knihy, sa odpustili
poplatky za neskoré vrátenie vo výške 586,30 €.
V roku 2018 sa UKB rozhodla svojim 24 dlhoročným používateľom ako prejav vďaky za ich oddanosť
a vernosť pri využívaní knižnično-informačných služieb poskytnúť každoročnú bezplatnú prolongáciu
členstva a aj bezplatnú výmenu knižničného preukazu.

V roku 2018 sa inštalovala nová, výkonnejšia webkamera a zároveň bol aktualizovaný softvér, ktorý
zabezpečuje vytváranie fotografií na knižničný preukaz a ukladanie na server. Výsledkom je zjednodušený
postup fotenia pri registrácii a zvýšenie kvality fotografií.

V roku 2018 bolo použitých na úhradu registračného poplatku 23 kultúrnych poukazov. Systém pokladne
pre používateľov fungoval v rutinnej prevádzke vrátane POS terminálu aj s možnosťou bezdotykovej
platby.

Pred uplynutím výpožičnej lehoty dokumentov dostávali používatelia e-mailovú informáciu (bolo
zaslaných spolu 33 425 e-mailových oznamov), ktorá ich upozornila na blížiace sa ukončenie výpožičnej
lehoty a zároveň na možnosť predĺženia výpožičky (aj online). Posielanie týchto správ pred ukončením
výpožičnej lehoty prispievalo k používateľskému komfortu a znižovaniu počtu upomienok. Výpožičky
nevrátené v určenom termíne sa priebežne riešili upomienkami; prvá a druhá upomienka sa
používateľom posielala e-mailom. Spolu bolo zaslaných 13 043 upomienok, z toho 357 riaditeľských
upomienok na 744 kn. j. Pokus o zmier bol zaslaný 122 používateľom na 263 kn. j.

Pred podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu bol každý používateľ viacnásobne kontaktovaný
telefonicky alebo e-mailom. 388 používateľov bolo e-mailom upozornených na nevyrovnaný finančný dlh
voči UKB.

Prioritou bola snaha vyhnúť sa zbytočnému súdnemu konaniu. Náhrady za straty sa priebežne vybavovali
náhradou tým istým titulom, náhradou inými titulmi, prípadne formou finančnej náhrady. V roku 2018
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bolo podaných 11 návrhov na vydanie platobného rozkazu na vymáhanie nevrátených kníh
a neuhradených poplatkov v hodnote 1 765,70 € a 3 návrhy na vymáhanie neuhradených poplatkov vo
výške 180,10 €.

Používatelia podali spolu (bez rezervácií) 114 200 žiadaniek, z toho 37 619 žiadaniek prostredníctvom
elektronického katalógu na prezenčné štúdium, 59 839 žiadaniek na dokumenty na absenčné štúdium,
2 115 žiadaniek na dokumenty zo zahraničných knižníc, 1 803 žiadaniek z generálneho menného
katalógu, 5 591 žiadaniek na štúdium periodík prostredníctvom naskenovaného katalógu periodík, 1 483
žiadaniek na štúdium dokumentov v študovni elektronických dokumentov, 430 žiadaniek na štúdium
dokumentov v študovni mikrodokumentov, 5 108 žiadaniek na štúdium periodík nachádzajúcich
sa v skladoch periodík a 212 klasických papierových žiadaniek na štúdium periodík.
Používatelia si rezervovali 22 150 dokumentov. Tento počet zahŕňa aj výpožičky z generálneho menného
katalógu a výpožičky na základe papierových žiadaniek.

Prezenčné výpožičky zo skladov UKB sa poskytovali na troch miestach. Objednané knihy na prezenčné
štúdium si mohli používatelia požičať na 1. poschodí pri pulte prezenčných výpožičiek kníh, knihy od roku
1918 a dizertačné práce sa sprístupňovali vo všeobecnej študovni. Viazané periodiká si používatelia
objednávali a požičiavali pri pulte viazaných periodík na 2. poschodí. Na prezenčné štúdium používatelia
využívali aj priestory a fondy všetkých študovní.
V roku 2018 sa prezenčne vypožičalo zo skladov spolu 132 884 kníh a viazaných periodík. Služobné
prezenčné výpožičky periodík zabezpečovalo oddelenie periodík najmä pre potreby agentúry ISSN
a oddelenia vecnej katalogizácie; spolu sa na služobné účely požičalo 2 388 čísel periodík.

Spoločný názov zahraničné zbierky zahŕňal čiastkové knižnice, ktoré boli prístupné v čitárni pre
návštevníkov a čitateľov:

Britské centrum (8 900 kn. j.) – knižničný fond zameraný na zhromažďovanie a sprístupňovanie učebníc,
rôznych ďalších pomôcok výučby anglického jazyka, slovníkov, literatúry a britských reálií;

InfoUSA (6 523 kn. j.) – knižničný fond vrátane zvukovo-obrazových dokumentov zameraný na americké
štúdie, výučbu anglického jazyka, kultúru, umenie, literatúru, politiku, dejiny, právo, spoločnosť
a hospodárstvo; knižničný fond bol kupovaný z finančných prostriedkov amerického zastupiteľstva;

Rakúska knižnica (6 334 kn. j.) – knižničný fond zameraný na rakúsku literatúru, kultúru, umenie,
jazykovedu, dejiny a filozofiu; nákup kníh bol financovaný Rakúskym spolkovým ministerstvom pre
vzdelanie, umenie a kultúru);

Mamateyova zbierka – 1 437 dokumentov tematicky zameraných na dejiny 20. storočia, medzinárodné
vzťahy, ekonómiu a politológiu so zreteľom na strednú Európu (fond tejto knižnice sa už nedopĺňa).
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Okrem prezenčného štúdia ako jediné zo študovní umožňovali používateľom v limitovanom množstve aj
absenčné výpožičky: Britské centrum 6 exemplárov s výpožičnou lehotou 30 dní, InfoUSA, Mamateyova
zbierka a Rakúska knižnica – maximálne 3 exempláre na 7 dní.

Všeobecná študovňa vo svojom príručnom fonde (7 146 kn. j.) sprístupňovala encyklopédie, jazykové
a vedecké slovníky, bibliografie a citačné indexy. Je určená aj na prezenčné štúdium dokumentov na
krehkom papieri, dokumentov vydaných pred rokom 1918, máp a dizertačných prác objednaných zo
skladov a tiež na štúdium výpožičiek získaných prostredníctvom MVS a MMVS. Z fondu UKB bolo vo
všeobecnej študovni prezenčne požičaných 1 144 kníh.
Tri špecializované študovne spravuje oddelenie multimediálnych dokumentov.

V študovni mikrografických dokumentov sa sprístupňovali mikrografické dokumenty (2 202 kn. j.),
ktoré bolo možné študovať prezenčne prostredníctvom 4 čítacích prístrojov na mikrofilmy a 1 čítacieho
prístroja na mikrofiše. V roku 2018 využilo služby študovne 243 používateľov, ktorí si požičali spolu
prezenčne 1 260 mikrofilmov. Používatelia knižnice využívali na digitalizáciu mikrofilmov službu ESO –
expresné skenovanie na objednávku. Pracovníci oddelenia vybavili 430 elektronických žiadaniek na kópie
z 1 260 mikrofilmov, spolu 1 780 strán digitálnych kópií. V študovni je možný prístup aj do digitálnej
knižnice MediaINFO a Kramerius.

V študovni elektronických dokumentov (16 154 kn. j.) boli pre používateľov knižnice k dispozícii
licencované bibliografické a plnotextové elektronické pramene, voľné dostupné databázy, skúšobné
prístupy do rôznych databáz, ako aj elektronické dokumenty (CD, DVD), ktoré knižnica získala do fondu
najmä ako povinné výtlačky. Do fondu pribudlo 1 710 elektronických dokumentov. Používatelia využívali
32 voľne prístupných počítačov, s prístupom na internet a na štúdium digitalizovaných dokumentov. Ku
každému počítaču bolo nainštalované čítacie zariadenie čipových kariet. V študovni bol aktívny
autentifikačný systém. Práca v študovni elektronických dokumentov umožňovala aj samoobslužné
tlačenie na sieťových zariadeniach. Študovňu navštívilo 2 699 používateľov, ktorí uskutočnili 15 059
návštev a z príručného fondu si požičali na prezenčné štúdium spolu 667 elektronických dokumentov.
Študovňu zvukovoobrazových dokumentov (7 764 kn. j.) v roku 2018 navštívilo 35 používateľov, ktorí
si požičali spolu 115 dokumentov. Do fondu pribudlo 937 audiovizuálnych dokumentov. Na študijné
využitie týchto dokumentov slúžilo 10 pracovných miest.

Vo voľnom výbere na 2. poschodí – v čitárni periodík sa v roku 2018 vystavovalo 1 830 titulov domácich
i zahraničných bežných ročníkov periodík (z toho 105 nových titulov). Jednotlivé čísla sa denne odsúvali
z oddelenia periodík do študovne, kde boli sprístupnené používateľom knižnice. V súlade s Knižničným
poriadkom UKB sa periodiká sprístupňujú len na prezenčné štúdium. V priemere využilo služby tohto
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pracoviska denne okolo 200 používateľov. Nevystavené tituly a ročníky si mohli používatelia objednať
z príručných skladov oddelenia alebo oddelenia periodík.

Periodiká, ktoré sa vo voľnom výbere nenachádzali a boli uložené v sklade bežného ročníka v oddelení
periodík, si používatelia mohli objednať prostredníctvom žiadanky; spolu s výpožičkami pre pracovníkov
knižnice sa požičalo 1 667 čísel periodík.

Hudobný kabinet prezenčne sprístupňoval nahrávky rozličných hudobných žánrov a nahrávky
slovesných diel na rôznych nosičoch, muzikologickú literatúru, knihy o hudbe, encyklopédie a slovníky
a študijné partitúry hudobných diel (16 167 kn. j.). Používatelia mali k dispozícii 20 študijných miest,
z toho 10 posluchových miest vybavených kvalitnou audiotechnikou, televízorom na sledovanie DVD,
lístkové katalógy a bibliografie. Služby hudobného kabinetu využilo 526 používateľov, ktorí zrealizovali
826 výpožičiek.

Hlavnou úlohou kabinetu rukopisov, starých a vzácnych tlačí UKB (KRSVT) so sídlom na Klariskej ulici
bolo uchovávanie, spracovanie a sprístupňovanie európskych a orientálnych rukopisov a starých tlačí,
nových bibliofílií a príručnej knižnice pracoviska. Jeho fond tvorilo v roku 2018 8 909 kn. j., z toho príručná
študovňa mala 2 215 kn. j. Návštevníci kabinetu boli diferencovaní podľa cieľa návštevy: čitatelia,
bádatelia – pracovali s knižničným dokumentom; návštevníci – nepracujúci s knižničným dokumentom,
prichádzajúci na konzultácie (knihovníci, novinári, zberatelia, diplomati, spisovatelia, prekladatelia,
učitelia a iní); exkurzie – títo návštevníci mali záujem o vybrané skupiny dokumentov kabinetu, ktoré im
pracovníci kabinetu pripravili formou výstav alebo iných prezentácií. Pre tieto návštevy (vysokí
predstavitelia štátov, veľvyslanci, spoločenské organizácie, knihovníci, študenti, noví pracovníci UKB) boli
určené tematické prednášky.

Štruktúra a počet návštevníkov KRSVT:
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Zloženie a počet poskytnutých dokumentov KRSVT:

Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO (IDS UNESCO) poskytovalo širokej verejnosti
informácie o činnosti, o programoch a projektoch UNESCO. V rámci svojich funkcií zabezpečovalo
spracovávanie, uchovávanie a sprístupňovanie fondov UNESCO a OSN, prístup do elektronickej platformy
pre komplexné vyhľadávanie, výskum a šírenie digitálneho obsahu OSN, ako sú knihy, časopisy, ročenky
a iné zdroje (1 783 kn. j.). V roku 2018 navštívilo študovňu IDS UNESCO 177 návštevníkov, ktorí si
vypožičali 225 dokumentov.
Depozitná knižnica NATO (DK NATO) poskytovala špecializované knižnično-informačné služby
zamerané na oblasť medzinárodných vzťahov, obrany a bezpečnosti s osobitným dôrazom na
Severoatlantickú alianciu študentom, vedecko-pedagogickým pracovníkom, odborníkom štátnej správy
a mimovládnych organizácií, ako aj širokej verejnosti. Používatelia mali k dispozícii 2 247 dokumentov
a 3 študijné miesta. V roku 2018 pracovisko zrealizovalo 980 prezenčných výpožičiek v kníh, periodík
a zvukovo-obrazových dokumentov pre 312 používateľov.
Používatelia knižnice si na prezenčné štúdium požičali spolu 476 876 dokumentov.

Medziknižničné výpožičné služby (národné a medzinárodné)
Počas roku 2018 oddelenie medziknižničnej výpožičnej služby navštívilo 2 530 registrovaných
používateľov UKB a bolo poskytnutých 2 540 bibliografických písomných informácií a 2 324 informácií
o medziknižničných výpožičných službách. Celkovo bolo spracovaných 5 600 požiadaviek na MVS
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a MMVS. Oddelenie vybavilo 2 736 výpožičiek MVS z fondov UKB a 665 výpožičiek MVS z iných knižníc,
60 výpožičiek MMVS z fondov UKB a 2 139 výpožičiek MMVS z iných knižníc.

Pre používateľov zo slovenských knižníc bolo objednaných 764 kníh a pre zahraničných používateľov
25 kníh z fondu UKB, zo zahraničných knižníc bolo objednaných pre používateľov UKB 949 titulov
a z iných slovenských knižníc 580 kníh. Pracovníci oddelenia sprostredkovali 3 282 článkov, z toho 1 190
článkov zo zahraničných knižníc, 85 článkov z iných slovenských knižníc a 1 972 článkov z fondov UKB
pre používateľov z knižníc SR a 35 pre zahraničných používateľov. Za nedodržanie stanoveného termínu
pri výpožičnej dobe bolo zaslaných 224 prvých a 12 druhých upomienok.
V roku 2018 bolo zaregistrovaných 23 nových knižníc a inštitúcií. V súčasnosti je zaregistrovaných celkom
730 knižníc a inštitúcií, z fondov ktorých žiadajú pracovníci oddelenia dokumenty pre individuálnych
a kolektívnych používateľov UKB. Zároveň z fondu UKB poskytujú dokumenty pre používateľov
registrovaných knižníc a inštitúcií.

UKB je v zmysle zriaďovacej listiny národným ústredím pre medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú
službu a je aj pracoviskom medziknižničnej výpožičnej služby a medzinárodnej medziknižničnej
výpožičnej služby. V tejto oblasti vykonáva metodickú činnosť a určuje podrobnosti o poskytovaní
medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby na svojej webovej stránke. V rámci tejto úlohy
vystúpila vedúca oddelenia v októbri 2018 na celoslovenskej odbornej konferencii Knižnice 2018.
Kultúrne dedičstvo pre všetkých s príspevkom Zásady medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby.

Poradensko-konzultačné služby
Prvý kontakt s používateľmi zabezpečovali najmä pracovníci oddelenia konzultačných služieb pri
centrálnom informačnom pulte. Konzultanti poskytovali všeobecné informácie o knižnici, o jej službách,
otváracích hodinách, katalógoch a o literatúre vo fondoch knižnice. Konzultanti radili aj pri vyhľadávaní
a objednávaní dokumentov z elektronických i naskenovaných lístkových katalógov a tvorbe rešerší
z bibliografických a plnotextových databáz. Súčasne usmerňovali čitateľov pri využívaní licencovaných
i voľne dostupných e-zdrojov, ďalej zdrojov, ktoré ponúka Slovenská knižnica, portál PRIMO, česká
Jednotná informačná brána a slovenské i zahraničné súborné katalógy.
Konzultácie pri využívaní špeciálnych informačných dokumentov poskytovali pracovníci špeciálnych
študovní oddelenia multimediálnych dokumentov. Zoznamovali používateľov knižnice s licencovanými
elektronickými zdrojmi, najmä s vyhľadávaním dokumentov v digitálnej knižnici UKB – MediaINFO.

Informačné služby
Lokačno-informačné služby
V roku 2018 bolo zaznamenaných 221 8293 vstupov do katalógu UKB, 19 764 vstupov do Súborného
katalógu periodík, 39 393 vstupov do Digitálnej knižnice UKB; webové sídlo UKB navštívilo 654 403
návštevníkov. Portál UKB zaznamenal 23 446 návštev, z toho bolo 1 352 návštev Adresára knižníc a 3 325
návštev Repozitára UKB.
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Referenčné služby – bibliografické a faktografické informácie
Bibliografické a faktografické informácie poskytovali všetky oddelenia knižničných služieb. V roku 2018
ich bolo spolu 19 513. Okrem toho bolo poskytnutých 19 795 elektronických referenčných informácií.
Rešeršné služby

Rešerše z bibliografických a plnotextových databáz pomáhali používateľom spracovať pracovníčky
všeobecnej študovne. Boli vyhotovené 2 rešerše na citovanosť. Spolu bolo vyhotovených 3 516 rešerší,
z toho 1 353 z licencovaných databáz.
Služby prístupu do lokálnych a sieťových databáz a prístupu na internet

Pre používateľov bolo v UKB k dispozícii celkovo 51 PC, z toho 45 PC s pripojením na internet (študovňa
elektronických dokumentov, InfoUSA, IDS UNESCO, DK NATO, Rakúska knižnica a hudobný kabinet).
Možnosť pripojiť sa na internet bola tiež na 8 termináloch v priestore čitateľských katalógov na prízemí.
Okrem toho sa používatelia mohli na internet pripojiť vlastnými notebookmi.
Signálom pre wifi pripojenie boli pokryté všetky priestory prístupné pre verejnosť. Študenti
a zamestnanci vysokých škôl mohli využiť aj svetovú roamingovú službu Eduroam, ktorá umožňuje získať
pripojenie na internet nielen vo svojej domovskej organizácii, ale aj na pôde všetkých participujúcich
organizácií. V roku 2018 využili používatelia wifi pripojenie v priestoroch UKB celkovo 189 306-krát
(z toho 102 4860 pripojení na wifi Eduroam). V študovni elektronických dokumentov sa 2 699
používateľov pripojilo na internet 15 059-krát.
Na vstup do lokálnych katalógov UKB slúžilo celkovo 24 terminálov. Umiestnené boli v čitateľských
katalógoch na prízemí, v priestoroch voľného výberu na 1. a 2. poschodí a v priestoroch registrácie
používateľov. V priestoroch čitárne neviazaných periodík bolo pre používateľov k dispozícii PC na čítanie
digitalizovaných príloh k periodikám.

Reprografické služby (vyhotovovanie kópií dokumentov iba z fondov UKB)
Na 7 samoobslužných farebných multifunkčných reprografických zariadeniach a na 1 zariadení
s obsluhou bolo pre používateľov zhotovených 106 715 strán kópií z dokumentov UKB. Oddelenie
reprografických služieb vyhotovilo pre používateľov 11 397 kópií, na služobné účely 8 304 kópií
a zabezpečovalo aj viazanie do hrebeňovej väzby a laminovanie dokumentov.

Digitalizačné služby
Expresným skenovaním dokumentov z fondu UKB bolo vyhotovených 2 002 strán z periodík
a monografií a 1 780 strán z mikrofilmov.
EoD – Elektronickou knihou na objednávku bolo vyhotovených 3 473 strán.
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Scan&Go – samoobslužné skenovanie – používateľom boli k dispozícii aj 3 samoobslužné skenovacie
prístroje umiestnené na 1. a 2. poschodí a vo všeobecnej študovni.
EDO – Elektronickým dodávaním dokumentov bolo vyhotovených 7 323 strán pre MVS.

V roku 2018 pracovníci odboru digitalizácie pokračovali v realizácii lokálnych projektov, v ochrannej
digitalizácii dokumentov z fondov UKB, v skenovaní pre používateľov, v sprístupňovaní, archivácii,
editácii a v tvorbe metadát k digitalizovaným dokumentom. Odbor v súčinnosti s oddelením knižničných
skladov a s oddelením reštaurovania dokumentov podľa aktuálnych potrieb digitalizoval a sprístupňoval
v Digitálnej knižnici UKB fyzicky poškodené dokumenty.

Celkovo zhotovili 59 082 skenov. V rámci vyhotovovania zákaziek pre MVS 7 323 strán, pre službu ESO
(expresné skenovanie na objednávku) 3 782 strán, pre službu EoD (E-kniha na objednávku) 3 473 strán.
V rámci služieb bolo vyhotovených 134 dokumentov. Postprocesing (rozrezanie, orezanie, vyrovnanie,
separácia a OCR) bol realizovaný na 229 857 stranách, ktoré boli plnotextovo sprístupnené
prostredníctvom Digitálnej knižnice UKB. Jedným z trendov v oblasti asistovaných digitalizačných služieb
je každoročné znižovanie záujmu zo strany používateľov a preferencia samoobslužného skenovania.
Pokles záujmu o asistované digitalizačné služby zrejme súvisí aj so zvýšením voľne dostupného objemu
digitalizovaných dokumentov na internete, s vyššou technologickou gramotnosťou používateľov UKB
a s preferenciou samoobslužného skenovania, ktoré je dostupné zdarma v priestoroch knižnice. Celkovo
odbor digitalizácie postprocessingom a skenovaním spracoval 288 939 strán.

Pri príležitosti 50. výročia vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa zverejnil odbor kompletnú
zbierku zdigitalizovaných mimoriadnych vydaní slovenskej a českej tlače z augusta 1968, ktorú
prezentuje v Digitálnej knižnici UKB ako špeciálnu, výnimočnú a tematickú zbierku. Zbierka obsahuje 550
vydaní rôznych periodík, ktoré verne odrážajú realitu augusta 1968 tak, ako o nej v tom čase informovali
viaceré tituly celoštátnych periodík (napr. Práca, Pravda, Rudé právo, Robotnícke noviny, ale aj
vysokoškolské, odborné a regionálne periodiká).

Pri príležitosti 150. výročia narodenia knihovníka, zakladateľa predchodkyne dnešnej UKB – Knižnice
Alžbetinej univerzity, jej prvého a posledného riaditeľa Emila Kumlika, sa odbor podieľal na spolupráci
pri príprave výstavy venovanej tejto osobnosti s názvom Emil Kumlik – príbeh výnimočného knihovníka.
Odbor na výstavu zdigitalizoval a softvérovo spracoval približne 750 strán archívnych prameňov najmä
listinného charakteru.
Pri príležitosti plánovaných osláv 100. výročia vzniku UKB odbor zdigitalizoval a softvérovo spracoval
fotografický archív UKB, ktorý pozostáva približne zo 4 500 fotografií rôznych formátov, ktoré obrazom
zachytávajú priestory knižnice a jej zamestnancov pri rôznych príležitostiach počas uplynulých dekád.

Počas Týždňa slovenských knižníc sa oddelenie aktívne podieľalo na prezentácii svojich činností,
na oddelení digitalizačných služieb privítali niekoľko návštev v podobe exkurzií.

V roku 2018 bol dopĺňaný obsah Digitálnej knižnice UKB. Digitálna knižnica je prístupná na adrese:
http://digitalna.kniznica.info/ s takmer 1 460 000 stranami z naskenovaných dokumentov. Aktuálna
verzia funguje na platforme kódu HTML5 a používateľom ponúka široké možnosti v oblasti sprístupnenia
digitalizovaného obsahu, pričom podporuje všetky mobilné zariadenia. Pre uľahčenie a zefektívnenie
používania Digitálnej knižnice UKB sa na webovom sídle UKB nachádza aj Manuál k Digitálnej knižnici.
39 | SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ UKB ZA ROK 2018

V roku 2018 pracovníci odboru v rámci Digitálnej knižnice UKB sprístupnili ďalších 229 857 strán,
celkový objem sprístupnených strán je 1 455 425. Digitálna knižnica mala za rok 2018 unikátnych 13 797
používateľov, ktorí si prezreli 777 929 stránok v rámci 39 393 návštev. Počas jednej návštevy si zobrazili
v priemere 19,75 stránok, pričom jedna návštev trvala priemerne 15 minút a 54 sekúnd. Používatelia si
celkovo stiahli 37 201 digitálnych objektov. V spolupráci s ďalšími oddeleniami UKB pracovníci odboru
operatívne zabezpečovali aktualizáciu záznamov v Katalógu UKB a Súbornom katalógu periodík
s priamou linkou na zodpovedajúci obsah v Digitálnej knižnici UKB.

Digitálna knižnica UKB predstavuje efektívny nástroj na vyhľadávanie a prácu s informáciami
v atraktívnom dizajne, ktorá je prístupná nielen voľne cez internet z počítača používateľa kdekoľvek na
svete, ale aj cez smartfóny a tablety. Digitálna knižnica umožňuje metadátový popis vo viacerých jazykoch,
vyhľadávanie podľa dátumu vydania a výskytu frázy v obsahu; z hľadiska funkcionality sú pre jej
používateľov významné aj funkcie poznámok v texte, označenie obľúbeného obsahu a možnosti ich
zdieľania s ostatnými používateľmi.
Snímacie zariadenia, ktoré odbor prevádzkuje sú na pokraji životnosti a úložná kapacita digitálnej
knižnice sa úplne vyčerpá v prvej polovici roku 2019. Technologický základ, na ktorom je digitálna
knižnica vybudovaná, je nestabilný, nespoľahlivý a nevyhovujúci. Problémy sa odstránia plánovaným
nákupom technologického a technického vybavenia systémov IKT v najbližšom období.

Iné služby
Pracovníci oddelenia konzultačných služieb, oddelenia metodiky a riaditeľstva UKB zoznamovali
záujemcov so službami a s priestormi UKB aj formou exkurzií po knižnici. Účastníkmi boli najmä študenti
stredných a vysokých škôl, ale i rôzni zahraniční záujemcovia, prevažne knihovníci. V roku 2018 sa
uskutočnilo 80 odborných exkurzií, na ktorých zúčastnilo 1 378 záujemcov.

Konzultanti pravidelne pripravovali výstavy nových kníh a tematické výstavy vo viacerých priestoroch
knižnice. Výstavy boli venované aktuálnym témam a výročiam: Keltom a bedekrom, roku 1968, 170.
výročiu vzniku prvej Slovenskej národnej rady, ako aj významným osobnostiam – Adamovi Františkovi
Kollárovi, Voltairovi, Leonardovi da Vincimu, filmárovi Woody Allenovi, architektovi a staviteľovi
Dušanovi Jurkovičovi, spisovateľom Umbertovi Ecovi, Julesovi Vernemu, Pavlovi Dobšinskému a Jánovi
Palárikovi. Tematické výstavy z fondov zahraničných zbierok upozorňovali na nové prírastky a osobnosti,
geografické, historické a kultúrne reálie danej krajiny. Pracovníci oddelenia pripravili celkovo 54 výstav.

Oddelenie multimediálnych dokumentov pripravilo, okrem svojej hlavnej činnosti, predovšetkým zo
svojich fondov výstavku Významné slovenské osobnosti z oblasti filmovej tvorby (výber z fondu UKB)
a v priestoroch 2. poschodia knižnice 5 výstaviek týkajúcich sa výročí slovenských osobností 20. storočia
z oblasti filmu a umenia – Karol L. Zachar, Leopold Lahola, Ján Kadár (100. výročie narodenia), Milan Rúfus
(90. výročie narodenia) a Martin Benka (130. výročie narodenia).
InfoUSA pre svojich stálych používateľov zrealizovalo 22 projekcií filmov v pôvodnom znení, na ktorých
sa zúčastnilo 252 návštevníkov. Uskutočnilo sa tu aj pracovné stretnutie so Zuzanou Dlugošovou s názvom
Vyučovanie etiky.
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V seminárnej sále na Klariskej sa uskutočnili podujatia Fullbright Alumni meeting – výročné stretnutie
absolventov Fullbrightovho programu, pracovné stretnutie Working Group Countering Violent Extremism,
International Business Consulting Program – stretnutie so študentmi o možnostiach zapojiť sa do
projektov z praxe a stretnutie zástupcov Veľvyslanectva USA s novinármi, na ktorom boli predstavené
aktivity Veľvyslanectva USA, spojené s oslavami výročia 100 rokov slovensko-americkej spolupráce.
V prednáškovej sále sa uskutočnilo pracovné stretnutie študentov, zástupcov Veľvyslanectva USA
a Americkej obchodnej komory s názvom Mentor Network Program. Na podujatiach sa zúčastnilo 215
záujemcov.
Odbor knižnično-informačných systémov venoval každodennú pozornosť webovému portálu ako
hlavnému prezentačnému bodu UKB na internete. Bola zrealizovaná úprava domovskej webovej stránky
UKB, ktorá umožnila zobraziť na hlavnej stránke väčší počet noviniek. Celkovo sa zrealizovalo 6 800
aktualizácií a úprav webových stránok. Na podporu a propagáciu podujatí bolo vytvorených 80 bannerov
a zverejnených bolo 72 noviniek. Mesačne sa na stránkach uverejňovali novinky z činnosti UKB, výberovo
novinky z prírastkov knižničného fondu, ako aj štatistiky návštevnosti webového sídla UKB, katalógov
a fyzickej návštevnosti používateľov. Správy, ktoré sa týkajú väčšieho okruhu používateľov, propagácia
zaujímavých podujatí, nových prírastkov fondu, služieb a pod., sa realizovali prostredníctvom newslettra,
ktorý aktuálne odoberalo 13 286 registrovaných požívateľov.

Dôležitou súčasťou propagácie služieb, podujatí a komunikácie knižnice s verejnosťou je sociálna sieť
Facebook. Pracovníci zabezpečili chod stránky využitím nástrojov a techník Facebook marketingu –
tvorbu, spracovanie, organizovanie, plánovanie a zdieľanie obsahu, komunikáciu s používateľmi,
spoluprácu so spoluusporiadateľmi a sledovanie štatistík. Zároveň zastrešili komplex činností pri tvorbe
grafiky – napr. pri pravidelnom vyhotovovaní bannerov určených na propagáciu podujatí (nápad, tvorba
grafického návrhu, prepojenie s textom, realizácia, publikovanie). Správa FB UKB, súbežne s propagáciou
podujatí na FB, zabezpečila aj uverejňovanie daných podujatí s prispôsobenou grafikou a obsahom na
portál City Life.
Pracovníci UKB upozorňovali nielen na akcie a podujatia organizované knižnicou, ale prezentovali aj
knižničné služby, činnosť, projekty a výsledky vybraných oddelení knižnice. Pripomínali tiež výročia
významných osobností z oblasti kultúry, informovali o zahraničných návštevách, aktualitách v oblasti
knižníc, knihovníctva a nových nápadoch a technológiách. Stránka UKB získala v roku 2018 na sociálnej
sieti Facebook 269 nových fanúšikov. Z celkového počtu 2 823 fanúšikov (k 31. 12. 2018) tvorili 70 %
ženy a 30 % muži. Najväčšie zastúpenie medzi ženami mala veková kategória 25 – 34 rokov s 38 %,
nasledovaná kategóriami 18 – 24 rokov a 35 – 44 rokov. Medzi mužmi bolo najviac fanúšikov takisto vo
veku 25 – 34 rokov s 15 %, nasledovali vekové kategórie 35 – 44 rokov a 18 – 24 rokov. V roku 2018 si
vytvorené a propagované podujatia UKB pozrelo viac ako 99 200 používateľov Facebooku s odozvou
(reakciou) na jednotlivé podujatia takmer 2 500 používateľov.

41 | SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ UKB ZA ROK 2018

V roku 2018 bolo na Facebooku UKB publikovaných 643 príspevkov z toho 322 so zámerom zatraktívniť
digitalizovaný obsah nachádzajúci sa v Digitálnej knižnici UKB. Pri príležitosti 100. výročia vzniku
Československej republiky pripravil odbor 19 príspevkov s obrazovými ukážkami k danej tematike
a zároveň 10 príspevkov s obrazovými prílohami na tému 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny. Takto
tematicky, „jubilejne“ zamerané príspevky zaznamenali výrazne zvýšený ohlas používateľov, fanúšikov
FB UKB.

Odbor digitalizácie zviditeľňuje obsah digitálnej knižnice, na ktorý sa už nevzťahuje ochrana podľa
autorského zákona aj prostredníctvom celosvetovo známej internetovej encyklopédie Wikipédia, kde sa
dopĺňa obsah vo viacerých jazykových sekciách – v anglickej, nemeckej, slovenskej, českej, francúzskej
a talianskej. Za sledované obdobie bol 79 x doplnený obsah s hypertextovým prelinkovaním do Digitálnej
knižnice UKB a bolo vytvorených 12 nových stránok.

3.2 Vedeckovýskumná činnosť
UKB v súlade so zriaďovacou listinou vykonávala vedeckovýskumnú činnosť a podieľala sa na
vedeckovýskumných projektoch dejín knižnej kultúry, dlhodobej ochrany analógových a digitálnych
dokumentov a na vedeckovýskumných projektoch v oblasti spracovania, uchovávania a sprístupňovania
znalostí a kultúrneho dedičstva v európskom i svetovom kontexte. Výskumné projekty a úlohy na obdobie
rokov 2016 – 2020 zahŕňajú:
•
•
•
•

vý skum nepravý ch periodı́k vychá dzajú cich na Slovensku,
vý skum tlačı́ 16. storočia,
vý skum v oblasti dejı́n kniž nej kultú ry s presahom na interdiscipliná rny vý skum v iný ch
humanitný ch odboroch,
kultú rny profil Slovenska,
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•
•
•

rozvoj elektronický ch informačný ch služ ieb v kultú re,

vý skum v oblasti dlhodobé ho uchová vania digitá lneho obsahu, archivá cie webový ch strá nok
a e-born obsahu,
vý skum v oblasti reš taurovania historický ch kniž ný ch dokumentov.

Pracovníčky kabinetu retrospektívnej bibliografie v roku 2018 ukončili vedeckovýskumnú úlohu
Bibliografia almanachov, ročeniek a zborníkov na Slovensku za roky 1701 – 1918. Počas roka 2018
sa v kabinete vykonávali práce nevyhnutné na príprave bibliografie v tlačenej podobe a zahŕňali najmä
redakciu cca 1 000 seriálových záznamov: opravy, dopĺňanie chýbajúcich údajov, overovanie sporných
údajov, prípravu podkladov k desiatim registrom, k metodickému úvodu, historicko-prehľadovej štúdii,
zoznamu skratiek a signatúr, súpisu zdroja k štúdiu Bibliografie almanachov, ročeniek a zborníkov na
Slovensku 1701– 1918, resumé a jeho prekladu do troch jazykov (angličtina, nemčina, maďarčina),
obsahu, zostaveniu a výberu obrazovej prílohy atď. Pracovníčky kabinetu priebežne kontrolovali
a pripomienkovali úpravu a obsah skúšobných e-výstupov, zjednocovali záznamy a samotnú zostavu
bibliografie. Počas celého obdobia práce na úlohe sa riešiteľky snažili o to, aby bola bibliografia čo
najúplnejšia. Výsledný produkt úlohy sa stane užitočnou príručkou pre vedeckých a odborných
pracovníkov v oblasti výskumu dejín knižnej kultúry na Slovensku za uvedené obdobie.
Pracovníčky kabinetu prezentovali výsledky ukončenej úlohy a ďalších výskumných aktivít na viacerých
odborných domácich a zahraničných podujatiach i v odbornej tlači. V roku 2018 zredigovali, upravili
a pripravili do tlače aj zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom Periodiká
v minulosti a súčasnosti (išlo o 34 príspevkov, ktoré odzneli na konferencii). Pripravili tiež vydanie
13. ročníka zborníka Studia Bibliographica Posoniensia.

Pracovisko sa začalo pripravovať na prechod spracovania záznamov nepravých periodík z ISIS a WISIS do
systému ARL. Súčasne začalo s prípravnými prácami na riešení novej vedeckovýskumnej úlohy s názvom
Schematizmy a direktóriá.

Vedeckovýskumná úloha Spracovanie tlačí 16. storočia vo fondoch Univerzitnej knižnice
v Bratislave v rámci celoslovenskej úlohy Generálny katalóg tlačí 16. storočia zachovaných na území
Slovenska je prioritnou úlohou kabinetu rukopisov, starých a vzácnych tlačí. V 1. polroku 2018 sa
ukončil základný výskum a súčasne prebiehali práce na publikovaní tlačenej verzie. Upravovali sa
záznamy s duplikátmi a viacerými časťami, kontrolovali a upravovali záznamy s príväzkami. Ďalej sa
upravovali záhlavia a zjednocovali abecedné zostavy. Dopĺňali sa aj bibliografické referencie z najnovších
titulov Generálneho katalógu tlačí 16. storočia zachovaných na Slovensku. Bol vypracovaný prehľad
bibliografií, katalógov, databáz, zostavili sa registre mien, registre z prefácií, dedikácií a príležitostných
básní, posesorský register a topografický a typografický register. Spracovaný je metodický úvod ku
katalógu. Pred dokončením je úvodná odborná štúdia.
Okrem hlavnej úlohy sa pracovníci venovali spracovaniu ďalších úloh z oblasti dejín knižnej kultúry
a parciálnych problémov tlačí 16. storočia, pričom vychádzali predovšetkým z knižničných dokumentov
uchovávaných v kabinete. Výsledky čiastkových výskumov prezentovali ako prednášky na konferenciách
a iných odborných podujatiach, v rámci publikačnej, prednáškovej a výstavnej činnosti, pri poskytovaní
odborných informácií a pri osobných a písomných konzultáciách. Pokračovali tiež vo výskume judaík,
najmä formálnou a vecnou korektúrou príspevkov do pripravovaného zborníka prednášok z vedeckej
konferencie (5. 9. 2017) Judaiká v Univerzitnej knižnici v Bratislave.
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V priebehu roku 2018 oddelenie periodík participovalo na výskumnej úlohe Osvietenské periodiká
v šľachtických knižničných zbierkach a v spolupráci s ďalšími úsekmi UKB začalo systematicky
spracovávať vybrané tituly periodík z fondov historickej knižničnej zbierky rodu Erdödy z Hlohovca,
ktoré sa do UKB dostali po skončení druhej svetovej vojny. V rámci tohto projektu sa oddeleniu periodík
podarilo retrospektívne spracovať do knižnično-informačného systému 116 titulov (772 kn. j.) Do
poznámkových polí knižnično-informačného systému podrobne zaznamenali zaujímavé prílohy
a z knihovníckeho pohľadu hodnotné detaily, napr. rôzne mapy, hudobné notácie, ilustrácie z rôznych
vedných odborov, originálne obálky s dobovými anonsami či rôzne druhy frontispice, čím sa výrazne
uľahčí práca ďalším bádateľom, ktorých zaujíma spomínaný fond alebo dané historické obdobie.
Oddelenie periodík si postupom prác a hlbším oboznamovaním sa s problematikou spracovávania
šľachtického fondu tvorí čiastkovú internú metodiku spracovávania tohto typu knižničného dokumentu.
Takáto metodika môže slúžiť ako podklad a východisko pri spracovaní šľachtických zbierok.
Odbor reštaurovania dokumentov zabezpečuje dezinfekciu dokumentov napadnutých mikroorganizmami, mechanickú očistu dokumentov a volí reštaurovanie alebo konzervovanie poškodených
dokumentov podľa najnovších poznatkov z tejto oblasti. Na základe stavu skladových priestorov, ako aj
skúseností s charakterom poškodených dokumentov bol vypracovaný návrh projektu na vedu a výskum
Preventívna ochrana v depozitároch UKB, ktorého cieľom je zlepšiť podmienky uchovania knižného
fondu a poukázať na nedostatky, ktoré treba odstrániť. Návrh bol schválený a bola zrealizovaná prvá časť
projektu, ktorá zahŕňala prieskum stavu skladových priestorov a návrh na konkrétne ďalšie opatrenia.
Projekt pokračuje aj v roku 2019.

Pracovisko Centrálneho dátového archívu (CDA) sa aktívne zapojilo do vedeckovýskumnej činnosti
UKB riešením projektu UAI-CDA-01 Rozvoj metód dlhodobej ochrany digitálnych prameňov. V rámci
tejto činnosti organizuje pracovisko v pravidelných intervaloch interné semináre o formátoch
a formátovej stratégii CDA a pripravilo odbornú konferenciu CDA 2018: Trvalá udržateľnosť a perspektívy
ďalšieho rozvoja LTP archívov, ktorá sa konala v Týždni vedy a techniky 8. 11. 2018, a odborný seminár
LTP platformy krajín V4, ktorý sa uskutočnil 9. 11. 2018.

Pracovníci odboru Národná agentúra ISSN (NA ISSN) a Depozit digitálnych prameňov (DDP) riešili
dve úlohy v rámci vedeckovýskumných projektov UKB. V rámci úlohy UEAI-DDP-01 Analýza
a vyhodnotenie akvizičnej politiky webových zberov pripravili podrobnú analýzu celoplošného zberu
2018, ktorá bude slúžiť ako podklad pre budúcu štúdiu. Jednotlivé výberové a tematické zbery sa
vyhodnocovali priebežne. Pripravili aj akvizičný plán zberov na rok 2019, ktorý sa bude priebežne podľa
potreby aktualizovať. Na konferencii o archivácii webu (IIPC Web Archiving Conference 2018 vo
Wellingtone) bol prezentovaný príspevok Digital Resources – the National Project of Web Harvesting and
Web Archiving in Slovakia.
V rámci druhej úlohy odboru Výskum publikačných formátov e-Born seriálových publikácií sa uložilo
do archívu 58 titulov e-Born publikácií s prideleným ISSN, z toho bolo 12 seriálov vo forme aktualizovanej
webovej stránky a 46 vo formáte PDF; spolu 363 archivovaných čísel; medzi tituly vo formáte PDF patria
publikácie typu celé číslo v PDF a číslo s článkami v PDF.
Pripravili sa inštrukcie pre záujemcov o uloženie publikácií do archívu, ktoré sa nachádzajú na stránke
verejného portálu www.webdepozit.sk a zabezpečilo sa prepojenie databázy ISSN a archívu DDP.
Archivované tituly s prideleným ISSN možno nájsť teraz nielen priamo cez verejný portál
www.webdepozit.sk, ale aj cez voľne prístupnú národnú databázu ISSN. O spracovávaní e-Born titulov
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v archíve DDP bola v máji 2018 prezentovaná prednáška na medzinárodnej konferencii INFORUM v Prahe
pod názvom Problémy archivácie pôvodných elektronických časopisov a publikovaný článok pod
rovnakým názvom v zborníku Inforum 2018.

Prieskum grantových možností, koordinácia, administratívna a metodická podpora projektov, spolupráca
na projektových aktivitách s inými pamäťovými a fondovými inštitúciami a zastrešenie projektov v oblasti
vedy a výskumu patrí k hlavným úlohám odboru projektového riadenia. Jeho pracovníci tvoria tiež
projektový tím portálu Profil slovenskej kultúry.

Slovensko-anglický internetový portál Profil slovenskej kultúry je sprístupnený od roku 2015 ako
jedinečný online sprievodca po slovenskej kultúre. Webový portál http://profil.kultury.sk/sk/ ponúka
e-dokumenty o slovenskej kultúre a všetkých jej oblastiach, prehľad o jej histórii i súčasnosti, predstavuje
kultúrne dedičstvo Slovenska, prírodné krásy a turistické atrakcie, ako aj dôležité inštitúcie, organizácie
a subjekty. Aktuálne je prístupný v dvoch jazykových verziách – v slovenčine a angličtine, a tak umožňuje
prístup zahraničným návštevníkom Slovenska i záujemcom o informácie, ktoré sa týkajú Slovenska a jeho
kultúry.
Projektový tím UKB pracoval v roku 2018 na ďalšom rozvoji obsahu a funkcionality portálu. Zabezpečil
vypracovanie nových esejí a dopracovanie niektorých častí s cieľom dosiahnuť ešte komplexnejší pohľad
na históriu a súčasnosť slovenskej kultúry; zabezpečil tiež preklady nových textov do anglického jazyka,
doplnenie obrazových a grafických materiálov, ako aj grafickú úpravu a ďalšiu optimalizáciu webu. Texty
v rozsahu viac ako 110 normostrán spracované renomovanými odborníkmi sa týkali predovšetkým
galérií, nových médií, filmovej tvorby od roku 2000 po súčasnosť, vzdelávania v oblasti kultúry a umenia,
slovenského maliarstva od roku 2000 po súčasnosť a vývoja odievania a módnemu dizajnu.

Portál bol doplnený ďalším obrazovým a grafickým materiálom – 145 fotografiami od profesionálnych
fotografov, s ktorými sme spolupracovali aj v predchádzajúcom období. Zároveň sa projektovému tímu
podarilo získať pre spoluprácu Jána Štovku, MQEP, ktorý bol zaradený medzi 15 najlepších európskych
fotografov, a Roberta Tapperta, viacnásobného víťaza súťaže Slovak Press Foto, ktorí poskytli výnimočné
fotografie zo svojich archívov.

V roku 2018 sa realizovali aj grafické návrhy a tlač propagačných materiálov v jednotnom dizajne – knižné
záložky, nálepky, propagačné brožúry, poznámkové bloky a tašky.

Projekt bol intenzívne propagovaný a prezentovaný na podujatí Noc múzeí a galérií 2018. S týmto
podujatím a ďalšou trvalou propagáciou portálu súvisí významný nárast návštevnosti portálu.
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Návštevnosť portálu Profil slovenskej kultúry v roku 2018
41 892

Relá cie/ná vš tevy webovej strá nky
Použ ıv́ atelia

zobrazenia strá nok

najčı́tanejš ie strá nky

33 725
Slovensko
Kultú rne dedičstvo (Veľkomoravské pamiatky)
Tradičná ľudová kultú ra
Folkló rne festivaly
Renesančné pamiatky
Ná rodné kultú rne pamiatky
Maliarstvo v 19. storočı́
Kultú rne dedičstvo

80 412

Štatistika návštevnosti portálu z Google Analytics

Skvalitňovanie obsahu a funkcionality portálu sa odrazilo v raste jeho návštevnosti. Priemerný mesačný
počet používateľov (2 810) vzrástol oproti roku 2016 o 325 % a počet relácií/návštev webovej stránky
(3 491) o 300 %.

Na rozvoj portálu boli využité finančné prostriedky 10 000,– €, pridelené Ministerstvom kultúry SR na
základe prioritného projektu. Na portáli bolo doteraz zverejnených cca 1 250 normostrán textu, ktorý
napísal kolektív 52 autorov, a bol ilustrovaný viac ako 1 100 fotografiami od 31 fotografov a 10 inštitúcií.
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3.3 Expozičná, výstavná a prezentačná činnosť
Multifunkčné kultúrne centrum (MFKC) v súčinnosti s odbornými pracoviskami UKB a v spolupráci so
zahraničnými veľvyslanectvami a s inými partnerskými kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami
pravidelne organizuje a spoluorganizuje široké spektrum podujatí regionálneho, celoštátneho
i medzinárodného významu pre rôzne cieľové skupiny. V roku 2018 bolo zrealizovaných spolu 376
kultúrno-vzdelávacích podujatí, ktoré navštívilo 12 923 návštevníkov.

Riaditeľstvo UKB počas roka 2018 pokračovalo v rozširovaní spolupráce s domácimi aj so zahraničnými
vedeckými a akademickými inštitúciami, s kultúrnymi inštitútmi a veľvyslanectvami, s občianskymi
združeniami a so subjektmi neziskového sektora, s médiami aj so vzdelávacími inštitúciami, čo malo
pozitívny vplyv na programovú štruktúru MFKC. Realizované programy zahŕňali široké spektrum tém
z oblasti aktuálneho spoločenského a kultúrneho diania, literatúry a knižnej kultúry, histórie, politológie,
zdravotníctva, techniky, športu a umenia.

UKB sa aj v roku 2018 zapojila do plnenia opatrení vyplývajúcich z dokumentu Akčný plán ochrany práv
osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020. V rámci
Operačného cieľa 2 Zlepšenie systému podpory kultúry národnostných menšín a etnických skupín sa na
pôde UKB uskutočnilo niekoľko významných podujatí.

Podujatia podporujúce menšiny a etnické skupiny
Konferencia s medzinárodnou účasťou Rómovia – skrytý tromf slovenského pracovného trhu prispela
k zásadným diskusiám na tému, ktorá v súčasnosti rezonuje nielen na slovenskom, ale aj na európskom
trhu práce. Konferenciu v spolupráci s UKB zorganizovalo 20. 2. 2018 Francúzske veľvyslanectvo v SR
a zúčastnili sa na nej vrcholní predstavitelia viacerých ministerstiev a veľvyslanectiev na Slovensku.
Konferenciu slávnostne otvorili J. E. Christophe Léonzi, veľvyslanec Francúzska na Slovensku, a Silvia
Stasselová, generálna riaditeľka UKB. V rámci moderovaného odborného programu vystúpili
s príspevkami 6 šiesti panelisti, medzi nimi aj Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.
Prezentované projekty integrácie rómskych komunít do pracovného procesu boli inšpiráciou pre
zúčastnených i širokú verejnosť, ktorá mala možnosť výstupy z konferencie sledovať v početných
reportážach slovenských médií. Reportáž z konferencie UKB bola odvysielaná aj v hlavných správach
RTVS vo večerných hodinách 20. 2. 2018 (https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12957/148885#230).
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Účastníci konferencie Rómovia – skrytý tromf slovenského pracovného trhu, foto M. Uhlík

6. 2. 2018 sa v priestoroch UKB konala vernisáž olejomalieb Lesy a roviny za osobnej účasti autora Michala
Ďurovku, akademického maliara zo slovenskej menšiny v Srbsku. Podujatie otvorili slávnostnými
príhovormi Šani Dermaku, veľvyslanec Srbskej republiky na Slovensku, Silvia Stasselová, generálna
riaditeľka UKB, kurátor výstavy Vladimír Valentík a Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich
v zahraničí. Výstava bola mimoriadne úspešná bohatou účasťou nielen domácich, ale aj zahraničných
návštevníkov a mala veľký mediálny ohlas.

Vernisáž Lesy a roviny Michala Ďurovku za účasti Šani Dermaku, veľvyslanca Srbskej republiky v SR, foto Ľ. Zupko

V dňoch 5. – 6. 4. 2018 sa UKB spoločne s Úradom splnomocnenca vlády SR pre komunity a s Rómskym
vzdelávacím fondom organizačne podieľala na Kongrese mladých Rómov 2018, ktorý sa konal v rámci
medzirezortnej spolupráce a podpory aktívneho občianstva. Kongres bol rozdelený na jednotlivé komisie,
ktoré formulovali stanoviská a vízie mladých Rómov v oblasti vzdelania, kultúry, športu, zdravia,
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zamestnanosti a bezpečnosti a vyvrcholil zasadnutím valného zhromaždenia, kde bol okrem stanovísk
jednotlivých komisií prijatý aj oficiálny odkaz mladých Rómov, adresovaný verejnosti.

V dňoch 27. – 28. 4. 2018 pripravil Karpatskonemecký spolok na Slovensku v spolupráci s UKB
a s Mládežou Spolku karpatských Nemcov dvojdňové podujatie YouTube Workshop.

Motivovať rómskych i nerómskych žiakov, aby sa oboznámili so svojimi detskými a občianskymi právami,
priblížiť im pojmy sloboda, demokracia a ľudské práva boli cieľom 10. ročníka celoslovenskej literárnovýtvarnej súťaže a výstavy Farebný svet – Coloriskeriluma 2018. Výstava bola pre širokú verejnosť
sprístupnená od 20. 6. 2018 do 6. 7. 2018 vo výstavnej sále UKB.

13. apríla 2018 usporiadal Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v spolupráci s UKB výstavu na
Barokovom nádvorí UKB a prezentáciu tradičných ročeniek Slovákov v Maďarsku a Srbsku Čabiansky
kalendár na rok 2018, Náš kalendár 2018 a Slovenský svetový kalendár na rok 2018 s cieľom podporovať
kultúrnu spoluprácu národnostných menšín a predstaviť život Slovákov žijúcich v zahraničí.
15. novembra 2018 pripravili Slovenské kultúrne centrum Našice, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
a UKB výstavu výtvarných diel skupiny Kontrast – Tvár kontrastu. Tvorivosť členov skupiny predstavuje
súčasť kultúrneho dedičstva Slovákov v Chorvátsku, pričom táto výstava prezentovala len malú časť
bohatého opusu v rôznych technikách, od akvarelu po kolorovaný linoryt a enkaustiku. Podujatie otvorili
Veľvyslanec Chorvátskej republiky Alexandar Heina a predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Ján Varšo.

Vernisáž výstavy členov skupiny Kontrast − podujatie otvorili GR UKB Silvia Stasselová a veľvyslanec Chorvátskej
republiky v SR Alexandar Heina, foto M. Kalnický

49 | SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ UKB ZA ROK 2018

Odborné podujatia – prednášky, semináre, konferencie
V roku 2018 sa v UKB uskutočnilo množstvo seminárov, prednášok, odborných a vedeckých konferencií,
na ktorých prednášali významné slovenské i zahraničné osobnosti.

Pri príležitosti 2. ročníka Dňa talianskeho dizajnu bola 1. 3. 2018 pod záštitou Talianskeho kultúrneho
inštitútu v Bratislave, Talianskeho veľvyslanectva v Bratislave a UKB usporiadaná prednáška o vývoji
talianskeho dizajnu v podaní Dr. Anty Pansery, svetovo uznávanej historičky a kritičky dizajnu. Zaujímavý
výber témy Taliansky dizajn ako odveké spojenie etiky a estetiky potvrdila aj vysoká účasť návštevníkov
a predstaviteľov umeleckej obce.

UKB sa v marci 2018 stala organizačným partnerom Odboru rozvoja kultúry a kreativity Ministerstva
kultúry SR pri príprave odborného podujatia v rámci medzinárodného projektu Smart Specialisation
Creative Districts na tému Podpora viacúrovňovej spolupráce a tvorba politík v oblasti rozvoja kultúrneho
a kreatívneho priestoru.
Prednáška Japonská popkultúra: figurálne umenie, usporiadaná 10. 4. 2018 v spolupráci
s Veľvyslanectvom Japonska v SR, ponúkla návštevníkom jedinečnú príležitosť dozvedieť sa o japonskej
popkultúre – kultúrnom fenoméne z konca 20. a zo začiatku 21. storočia priamo od významného
japonského umelca Shinichira Natsusaka.

24. 4. 2018 sa v UKB uskutočnil ďalší ročník úspešného seminára Aby deti rady čítali… v organizačnej
a odbornej gescii Spolku slovenských knihovníkov a knižníc. Cieľom seminára bolo ukázať knihovníkom
skúsenosti a dobré príklady z praxe pri organizovaní a realizovaní podujatí pre deti, ktoré podporujú
záujem o čítanie a zvyšujú ich čitateľskú gramotnosť. Súčasťou podujatia boli okrem odborných
prednášok aj workshopy.

Slovenská pedagogická knižnica 3. 5. 2018 zorganizovala pod záštitou ministerky školstva, vedy
a výskumu Slovenskej republiky Martiny Lubyovej 12. ročník medzinárodnej konferencie Školské knižnice
ako informačné a kultúrne centrá škôl za vysokej účasti školských knihovníkov zo všetkých regiónov
Slovenska.
UKB bola v dňoch 19. – 25. 4. 2018 partnerom Mestskej knižnice v Bratislave pri organizácii tradičného
a masívne navštevovaného podujatia Bratislavská burza kníh.

V apríli 2018 UKB poskytla priestor na realizáciu podujatia Ústredia ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV)
Vlnársky aktív. Cieľom podujatia bolo zvýšiť záujem o vlnu ako tradičný materiál a oživiť jej spracovanie.

27. 8. 2018 sa v UKB konala konferencia medzinárodného projektu Inovatívny rozvoj podnikateľských
zručností mladých ľudí, realizovaného v rámci Programu EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládeže
a športu ERASMUS+. V rámci konferencie boli predstavené výstupy projektu INDESK a tréningový
program, e-learningová platforma.
Pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku sa 4. 9. 2018 uskutočnila v UKB medzinárodná vedecká
konferencia Tábor smrti Sobibor: Dejiny a odkaz usporiadaná Dokumentačným strediskom holokaustu,
Ústredným zväzom židovských náboženských obcí v SR a Ústavom etnológie a sociálnej antropológie
Slovenskej akadémie vied.
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Ďalšími zo septembrových konferencií v UKB boli Ars moriendi (11. 9. 2018) ako súčasť Dní európskeho
kultúrneho dedičstva 2018 s odbornými príspevkami o fenoméne pohrebnej kultúry od stredoveku do
súčasnosti, otváracia konferencia Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy (12. 9. 2018) projektu
DELIVER (DEveloping resilient, low-carbon and more LIVablE urban Residential area) a vedecká
konferencia nadácie prof. Joachima Lenza Mosty cez prekážky (20. 9. 2018) venovaná podpore študentov
zo zahraničia v spolupráci s nemeckými inštitúciami.

Knowledge Café Slovakia – prednášku Róberta Kormaňáka o procesoch životného cyklu softvéru podľa
odbornej normy ISO 12 2017 usporiadala UKB 20. 9. 2018 v spolupráci so Spoločnosťou pre projektové
riadenie, s Asociáciou projektových manažérov Slovenska, Komorou projektových manažérov Slovenska,
Agentúrou eFocus a so Znalostným portálom Edu24.

Na pôde UKB sa 1. 10. 2018 uskutočnil 12. ročník konferencie Slovenské bezpečnostné fórum 2018 (SBF)
o aktuálnych otázkach zahraničnej a bezpečnostnej politiky SR. Podujatie otvorila generálna riaditeľka
UKB Silvia Stasselová a s úvodným prejavom vystúpil štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí
a európskych záležitostí František Ružička. Záštitu nad konferenciou prevzal minister zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák.

SBF 2018 za účasti novovymenovaného štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Františka Ružičku s úvodným príhovorom a účastníci SBF 2018, foto M. Kalnický

Cieľom podujatia bolo poukázať na významné míľniky histórie Slovenskej republiky, ktoré ju v priebehu
jej samostatnej existencie formovali, predovšetkým v kontexte vstupu a členstva v euroatlantických
štruktúrach a v oblasti bezpečnostnej politiky vo všeobecnosti. Nemenej dôležitými témami SBF 2018,
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ktoré rezonovali počas celého podujatia, boli nastávajúce predsedníctvo Slovenskej republiky v OBSE
a posilnená spolupráca členských štátov EÚ na poli bezpečnosti a obrany. Formát konferencie bol tradične
koncipovaný tak, aby mohli popri tradičných príhovoroch a panelových diskusiách do obsahovej stránky
podujatia zasiahnuť aj pozvaní hostia z auditória. Organizátori podujatia ponúkli priestor i mladým
lídrom – pri okrúhlom stole mohli viesť interaktívnu diskusiu. Výstupy z diskusie následne predniesli
počas záverečnej panelovej diskusie konferencie.

V rámci pilotného ročníka festivalu neprofesionálneho umenia v Bratislave – TvorBA 2018 (11. 10. 2018
– 14. 10. 2018) sa pod patronátom Národného osvetového centra a UKB konal otvárací medzinárodný
seminár – Dni neprofesionálneho umenia TvorBA 2018 zameraný na problematiku neprofesionálneho
umenia v Českej republike, Rakúsku, Maďarsku a na Slovensku.

UKB participovala aj na Medzinárodnom festivale dokumentárnych filmov o ľudských právach Jeden svet
premietaním dokumentárnych filmov pre študentov základných a stredných škôl v rámci samostatného
projektu festivalu Premietaj aj ty počas celého roka v dňoch 11. 10. 2018 – 16. 10. 2018. Cieľom projektu
bolo premietnuť vybrané dokumentárne filmy čo najširšiemu publiku.

Pri príležitosti 30. výročia vzniku Výboru solidarity s Ivanom Polanským a súdnom procese s týmto
vydavateľom samizdatu sa 12. 10. 2018 v UKB uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Deň
samizdatu – Necenzurovaná tlač pred novembrom 1989, na ktorej vystúpili viacerí aktéri slovenského
a českého samizdatu a odzneli vedecké príspevky na tému necenzurovanej tlače pred novembrom 1989.
Súčasťou podujatia bola výstava originálov tejto tlače a panelová výstava k téme samizdatu.

Bratislavský bibliografický deň 2018, metodicko-kooperačný seminár zameraný na pravidlá RDA pod
vedením PhDr. Ľudmily Rohoňovej usporiadala v spolupráci s UKB Slovenská národná knižnica dňa
22. 10. 2018
22. 10. 2018 pripravili občianske združenie Spoločnosť priateľov UKB a UKB spomienkové stretnutie na
Viléma Pražáka, knihovníka a etnografa a na prvé roky UKB pod názvom Česi a počiatky Univerzitnej
knižnice v Bratislave. Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa
a blížiaceho sa 100. výročia založenia UKB.

V spolupráci s Katedrou knižničnej a informačnej vedy FF UK sa 23. 10. 2018 konal medzinárodný
metodologický seminár Informačné interakcie 2018 zameraný na informačné prostredie, dátovú
gramotnosť, informačnú gramotnosť, sociálne siete pre výskumníkov, archívy informácií, digitálne
humanitné vedy a ďalšie témy súvisiace s výskumom informácií.

Na pôde UKB sa v dňoch 24. – 26. 10. 2018 konala medzinárodná konferencia Slovenskej asociácie pre
estetiku s podporou Fondu na podporu umenia Umenie, estetika, politika, ktorej ťažiskovým zámerom
bolo preskúmať presahy umenia, estetiky a politiky v aktuálnej podobe a v danej súvislosti aj kriticky
analyzovať vplyv zlomových historických udalostí rokov 1918, 1948 a 1968, ktorých okrúhle výročie sme
si v roku 2018 pripomenuli.

Centrum výskumu divadla Divadelného ústavu pripravilo v dňoch 25. – 26. 10. 2018 v spolupráci s UKB
medzinárodné odborné kolokvium Česká a slovenská vzájomnosť v profesionálnom divadle a tanci od roku
1993. Cieľom kolokvia bolo v rámci širokej panelovej diskusie zmapovať česko-slovenské divadelné
vzťahy od roku 1993 a analyzovať široký horizont fenoménov súvisiacich s divadelníctvom a dramatickou
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tvorbou v našich krajinách po rozdelení spoločnej republiky. Podujatie prinieslo nové pohľady na vývoj
divadla v jednotlivých prostrediach.

Dňa 8. 11. 2018 sa konala 3. medzinárodná odborná konferencia pod záštitou UKB CDA 2018: Trvalá
udržateľnosť a perspektívy ďalšieho rozvoja LTP archívov. Výmena skúseností na medzinárodnej úrovni je
nevyhnutným predpokladom správneho fungovania CDA v súlade s najnovšími poznatkami budovania
LTP (Long Term Preservation) archívov vo svete. Odborná konferencia prispela k výmene skúseností,
know-how v tejto oblasti a ku skvalitneniu vstupov a výstupov z CDA a do CDA.

K ďalším odborným podujatiam uskutočneným v spolupráci s UKB patril workshop Storočie.SK: Učme
dejepis inak (12. 11. 2018) určený pedagógom dejepisu so zameraním na slovenské dejiny z iného uhla
pohľadu pod vedením skúseného mentora. Účastníci mali možnosť získať prístup k materiálom na výučbu
moderných slovenských dejín a k nápadom, ako učiť dejepis inak.

80. výročiu straty slovenského juhu bolo venované vedecké podujatie Viedenská arbitráž, spojené
s premietaním krátkeho filmu a diskusiou účinkujúcich vedeckých pracovníkov z Matice slovenskej
a Ústavu pamäti národa. Podujatie v spolupráci s UKB usporiadala 21. 11. 2018 Matica slovenská.

27. 11. 2018 participovala UKB na medzinárodnom stretnutí expertov k projektu Child in Mind,
zameraného na prípravu online vzdelávania domácich opatrovateliek a opatrovateľov malých detí zo
sociálne znevýhodneného prostredia a osamelých matiek.

Od 30. 11. 2018 do 1. 12. 2018 sa v UKB uskutočnilo stretnutie regionálnych koordinátorov Interpret
Europe na Slovensku s odbornou diskusiou na tému interpretácie a prezentácie kultúrneho a prírodného
dedičstva a možností regionálnej spolupráce v danej oblasti.

V decembri 2018 sa na pôde UKB uskutočnilo Zasadnutie rady fondu na podporu umenia pod patronátom
Fondu na podporu umenia a UKB a tiež Krajská konferencia SSKK Bratislavského kraja, ktorú usporiadali
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc v spolupráci s UKB.

Prezentácie publikácií
Z prezentácií publikácií vzbudila veľký záujem odbornej verejnosti prezentácia knihy Jakuba Drábika –
Fašista: Příběh sira Oswalda Mosleyho o britskom fašizme v životopisnej publikácii o jednej
z najvýraznejších osobností svojej doby. Knihu predstavil 17. 5. 2018 autor knihy Jakub Drábik, vedecký
pracovník Historického ústavu SAV spoločne s Martinom Poschom, vedeckým pracovníkom HÚ SAV.

UKB bola 7. 2. 2018 partnerom Českého centra pri podujatí zameranom na prezentáciu monografie
českého historika Michala Macháčka s názvom Gustáv Husák. Kniha vyšla koncom roku 2017 vo
vydavateľstve Vyšehrad a je najucelenejšou vydanou monografiou venovanou tomuto politikovi.
V roku 2018 sa v UKB uskutočnilo niekoľko prezentácií nových kníh, čím UKB prispela k propagácii
knižnej kultúry:

•

prezentá cia zbornı́ka referá tov a ďalš ı́ch dokumentov s ná zvom Henrich Bartek v slovenskej
jazykovede a kultúre (26. 4. 2018), ktorú pripravila Katedra slovenské ho jazyka a literatú ry

53 | SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ UKB ZA ROK 2018

•
•
•
•

•

a UÚstav filologický ch š tú diı́ Pedagogickej fakulty Univerzity Komenské ho v Bratislave,

Slovenská advoká tska komora uviedla knihu Advokátske komory na Slovensku v rokoch 1875 –
1948 (21. 6. 2018),
vydavateľstvo FORZA MUSIC prezentovalo kniž nú novinku začı́najú ceho autora Martina Repu
Spútaní časom (10. 5. 2018),

vydavateľstvo Aspekt prezentovalo knihu Ireny Brež nej Postrehy emigrantky (12. 4. 2018) za
osobnej ú časti autorky a jej prekladateľky, germanistky Jany Cvikovej,

UKB spolupracovala pri prezentá cii kniž nej publiká cie Mestské ho mú zea v Senci Mladšia
fraknovská línia Esterházyovcov (14. 5. 2018), ktorá je vý znamný m odborný m vý stupom
z dvoch medziná rodný ch vedecký ch konferenciı́ historikov zo Slovenska, z Maďarska a Ruska,
propagá ciu kniž nej kultú ry podporila aj prezentá cia knihy ruské ho spisovateľa Sviatoslava
Rybasa Mnichov – Benešovo proroctví v predná škovej sá le UKB venovaná bliž šı́m okolnostiam
Mnı́chovské ho diktá tu a osobne sa na nej zú častnil aj mimoriadny a splnomocnený
veľvyslanec Ruskej federá cie v SR Alexej L. Fedotov.

K ďalš ım
́ podujatiam prezentujú cim nové publiká cie patrili:

•
•
•

•

•

prezentá cia knihy Jozef Miloslav Hurban – Osobnosť v spoločnosti a reflexii (6. 9. 2018), ktorú
predstavili vedeckı́ pracovnı́ci Historické ho ú stavu SAV Daniela Kodajová a Peter Macho,

prezentá cia knihy Pavla Hudá čka Castrum Salis: Severné pohraničie Uhorska okolo roku 1000
(4. 10. 2018),

prezentá cie uskutočnené dň a 9. 10. 2018 zamerané na osobnosť Milana Rastislava SŠ tefá nika
v knihá ch Lásky Milana Rastislava Štefánika Blanky Kovarčı́kovej a Po Štefánikových stopách –
návraty do Polynézie autorov Miroslava Musila a Františ ka Keleho,
Pesničky pod oblokom v Silbaši od Ondreja Mihá ľa, prezentá cia knihy uskutočnená 13. 11. 2018
pod patroná tom Kancelá rie Veľvyslanectva Kanady v Bratislave a Kanadské ho slovenské ho
inš titú tu v Toronte,

Vieme odkiaľ, nevieme kam, prezentá cia knihy Brigity Schmö gnerovej, ktorá sa uskutočnila
22. 11. 2018.

Medzinárodné a celoslovenské kultúrne podujatia – festivaly
UKB sa už druhý raz aktívne zapojila do celoslovenského podujatia Noc múzeí a galérií 2018, ktorého
14. ročník sa konal 19. 5. 2018. UKB v spolupráci s Bratislavským knižným festivalom 2018 a Českým
centrom, ponúkla vo výstavnej sále UKB atraktívnu výstavu legendárneho českého ilustrátora Jiřího
Šalamouna. Výstava vo výstavnej sále UKB, sprístupnená do neskorých večerných hodín, zaznamenala
mimoriadny záujem širokej verejnosti – domácich i zahraničných návštevníkov.
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Návštevníci pri prehliadke výstavy Jiří Šalamoun – legenda československej ilustrácie počas Noci múzeí a galérii 2018
vo Výstavnej sále UKB, foto R. Herda

UKB sa druhý raz vo svojej histórii v spolupráci s Národným trustom a so Spoločnosťou priateľov UKB
(SPUK) organizačne zapojila v dňoch 2. – 3. 6. 2018 do 10. ročníka celoslovenského podujatia Víkend
otvorených parkov a záhrad 2018, ktorého hlavným cieľom bolo atraktívnym spôsobom prezentovať
hodnoty parkov a záhrad a zapájať ľudí do ich aktívnej ochrany. Návštevníci mali počas víkendu možnosť
zúčastniť sa na lektorovaných prehliadkach historickej Lisztovej záhrady UKB, pripravený bol aj
zaujímavý sprievodný program v podobe divadelného predstavenia pre deti v podaní Divadla ZkuFraVon
a vystúpenia hudobného zoskupenia Erik Rothenstein Band. Do podujatia Víkend otvorených parkov
a záhrad 2018 sa na Slovensku zapojilo celkovo 93 parkov a záhrad s 10 000 návštevníkmi. Lisztovu
záhradu UKB počas tohto víkendu navštívilo viac ako 1 500 návštevníkov.

Podujatie Hudobná záhrada v priestoroch Lisztove j záhrady počas Víkendu otvorených parkov a záhrad s vystúpením
kapely Erik Rothenstein Band, foto M. Huba

V dňoch 8. – 11. 6. 2018 sa UKB prvý raz stala súčasťou medzinárodného festivalu súčasného dizajnu
Bratislava design week 2018 s partnermi – Fondom na podporu umenia, Nadáciou Tatra banky
a Bratislavským samosprávnym krajom prostredníctvom dvoch výstav v UKB – vo výstavnej sále a na
Barokovom nádvorí UKB a tiež poskytnutím zázemia na slávnostné otvorenie festivalu. Hlavnou témou
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podujatia v roku 2018 bola „Identita“, čo odzrkadlil aj výber exponátov na výstave vo výstavnej sále UKB.
Na Barokovom nádvorí UKB bola v rámci festivalu prezentovaná výstava Ateliéru Transport dizajnu
Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU), ktorá prezentovala rozdielne prístupy študentov tejto školy
k transport dizajnu, problematike dopravy, urbanizmu a ekológie.

Výstava Ateliér transport dizajn počas medzinárodného festivalu súčasného umenia Bratislava Design Week 2018,
foto Ľ. Zupko

Fond na podporu umenia v spolupráci s UKB zorganizoval 13. 6. 2018 verejnú prezentáciu finálnych
projektov súťažiacich miest Banská Štiavnica, Nové Zámky a Spišská Nová Ves, ktoré sa v rámci programu
Mesto kultúry 2019 uchádzali o finančné prostriedky na celoročné aktivity. Mesto kultúry 2019 je pilotný
program Fondu na podporu umenia, ktorého cieľom má byť podpora dlhodobého rozvoja miestnej
kultúry a umenia, ale aj užšej spolupráce mesta s inštitúciami zriaďovanými štátom, samosprávou
a neziskovým sektorom. Verejná prezentácia finalistov v prednáškovej sále UKB zaznamenala veľký
mediálny ohlas.

Účastníci verejnej prezentácie v rámci programu Mesto kultúry 2019, foto Ľ. Zupko

UKB sa v spolupráci so Spoločnosťou Franza Schuberta zapojila dňa 15. 9. 2018 do medzinárodného
festivalu Hummel Fest 2018 pri príležitosti 240. výročia narodenia hudobného skladateľa Johanna
56 | SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ UKB ZA ROK 2018

Nepomuka Hummela – podujatiami Majstrovský klavírny kurz Matthiasa Webera a klavírnym recitálom
Matthiasa Webera a Krisztiny Gyöpös. Hummel fest 2018 ako súčasť programu bratislavského letného
mestského festivalu Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava 2018 bol realizovaný pod záštitou
primátora Bratislavy Iva Nesrovnala. Snahou projektu bolo zároveň zviditeľniť Bratislavu a slovenské
umenie a vytvoriť prepojenie medzi kultúrami jednotlivých národov Európskej únie.

V dňoch 16. – 18. 11. 2018 hostila UKB viacero podujatí v rámci 16. ročníka medzinárodného festivalu
poézie Ars Poetica 2018 – Priezračný zvuk poézie. Návštevníkom sa v rámci festivalu predstavilo viac ako
dvadsať popredných básnikov z mnohých krajín. Vzhľadom na to, že propagácia a vzdelávanie v oblasti
knižnej kultúry sú jedným z hlavných poslaní UKB, prebehli na jej pôde diskusie za okrúhlym stolom, kde
sa významní predstavitelia súčasnej poézie delili o vízie toho, čo dnes poézia znamená. Jeho účastníkmi
boli predovšetkým zahraniční hostia, pozvaní prítomným Martinom Solotrukom, básnikom a riaditeľom
Ars Poetica International. UKB bola zároveň miestom kreatívnych workshopov pre deti a mládež, ktorých
posolstvo spočívalo v priblížení knižného média ako tvorivej platformy pre prenos umeleckých hodnôt.
Mladí návštevníci mali možnosť dozvedieť sa viac o tom, ako vzniká kniha, vytvoriť si vlastný návrh
obálky a skúmať vzťahy medzi textom a grafickou úpravou.

Diskusie za okrúhlym stolom predstaviteľov súčasnej poézie v rámci festivalu Ars Poetica 2018, foto M. Kalnický

Výstavy
Počas roka 2018 pripravilo MKFC v spolupráci s partnerskými inštitúciami a v súčinnosti s ďalšími
pracoviskami UKB niekoľko pozoruhodných a verejnosťou mimoriadne navštevovaných výstav.

UKB so Spolkom architektov Slovenska (SAS) pripravila výstavu Petra Žalmana Kam kráča Bratislava
(7. 12. 2017 – 26. 1. 2018), koncepčne vychádzajúcu z publikácie Urbanistický atlas Bratislavy,
s prezentáciou originálnych skíc z tvorivého procesu architekta a modelov mesta. Cieľom výstavy bolo
oboznámiť širokú verejnosť s premenami architektúry a poukázať na smerovanie urbanizácie Bratislavy.

Návštevníkom UKB bola v januári 2018 k dispozícii aj výstava spojená s prednáškou na tému formovania
česko-slovenských légií vo Francúzsku počas prvej svetovej vojny pod názvom Vznik česko-slovenských
légií (23. 1. 2018), ktorú pri príležitosti blížiacich sa osláv 100. výročia vzniku Československej republiky
pripravil Francúzsky inštitút na Slovensku. Súčasťou výstavy boli jedinečné fotografie z francúzskych
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archívov spolu so sprievodnými textami, dokumentujúcimi dôležité etapy formovania česko-slovenských
jednotiek.
5. – 10. 3. 2018 sa UKB aktívne zapojila do celoslovenského Týždňa slovenských knižníc 2018 s ponukou
jedinečných podujatí. S veľkým záujmom verejnosti, aj zo strany médií, sa stretla výstava Nechcené rarity
alebo Vaše „vizitky“ v našich knihách, ktorej cieľom bolo prezentovať odstrašujúce príklady kníh z fondov
UKB, znehodnotených používateľmi, ako formu prevencie takýchto neželaných „vizitiek“ v knihách.
Súčasťou programu Týždňa slovenských knižníc 2018 v UKB bola aj výstava PhDr. Jozef Telgársky,
prezentujúca spisovateľskú, prekladateľskú, redakčnú a bibliografickú prácu tejto významnej osobnosti
počas jeho pôsobenia v UKB.

Ukážky z výstavy Nechcené rarity alebo Vaše „vizitky“ v našich knihách, foto Ľ. Zupko

V apríli 2018 vyučovala na VŠVU v Bratislave, v rámci programu ERASMUS+, čínska pedagogička LiZhap
z Pekingu, ktorá pripravila pre študentov workshop Visual exploration, zameraný na tradičný čínsky
dizajn vzorov. Týždenný workshop pre študentov VŠVU prebiehal v priestoroch Výstavnej sály UKB,
výstupy z workshopu boli prezentované na výstave 9. – 20. 4. 2018 na Barokovom nádvorí UKB.
V dňoch 7. – 18. 5. 2018 sa UKB aktívne zapojila do Bratislavského knižného festivalu 2018 výstavou Codex
Seraphinianus – najbizarnejšia kniha sveta. Návštevníci mali na Barokovom nádvorí UKB k dispozícii súbor
ukážok jedinečných ilustrácii tzv. encyklopédie imaginárneho sveta z dielne legendárneho talianskeho
umelca a dizajnéra Luigiho Serafiniho, ktorý bol zároveň hosťom festivalu.
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Ukážky z knihy Codex Seraphinianus na Barokovom nádvorí UKB Luigi Serafiniho počas Bratislavského knižného
festivalu 2018, foto Ľ. Zupko

Na základe dlhoročnej spolupráce UKB s akademickou obcou usporiadali univerzity a vysoké školy na
pôde UKB niekoľko zaujímavých podujatí. Dňa 30. 5. 2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie študentov
Ekonomickej univerzity v Bratislave a amerických študentov z University of Wisconsin – La Crosse so
zástupcami Veľvyslanectva USA v rámci tzv. International Business Consulting programu.

1. – 16. 6. 2018 pripravil Poľský inštitút v Bratislave v spolupráci s UKB výstavu Múzea Poliakov
zachraňujúcich Židov – Múzea rodiny Ulmovcov v Markowej pod názvom Samaritáni z Markowej, ktorá
bola po opakovanom predĺžení výstavy sprístupnená na Barokovom nádvorí UKB do polovice júla 2018.
Pri príležitosti slávnostného otvorenia výstavy sa v prednáškovej sále UKB uskutočnila diskusia
o záchrane Židov počas holokaustu za účasti riaditeľky Múzea Poliakov zachraňujúcich Židov Anny Stróz
a Mateja Beránka z Múzea holokaustu v Seredi.

Pri príležitosti Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018 pripravila UKB jedinečnú výstavu Littera
Scripta Manet ako poctu celoživotnej práci reštaurátora Ivana Galamboša, ktorého majstrovské dielo pri
záchrane slovenského kultúrneho dedičstva a unikátov Slovenského národného archívu spolu s ukážkami
umeleckej knižnej väzby mohli návštevníci obdivovať v priebehu júla 2018. Výstava Littera Scripta Manet
– Unikáty Slovenského národného archívu v rukách reštaurátora Ivana Galamboša bola slávnostne
otvorená 11. 7. 2018 príhovormi Silvie Stasselovej, generálnej riaditeľky UKB, a Ivana Tichého,
generálneho riaditeľa Slovenského národného archívu za prítomnosti zástupcov odbornej aj širokej
verejnosti a médií.
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Otvorenie výstavy Littera Scripta Manet – poskytnutie rozhovoru Ivana Galamboša pre RTVS, otvorenie výstavy
príhovorom GR UKB Silvie Stasselovej, výber z reštaurovaných exponátov výstavy, bohatá účasť návštevníkov,
foto M. Huba

V UKB bola 3. 8. 2018 za prítomnosti Amr El Henawy, veľvyslanca Egyptskej arabskej republiky na
Slovensku, osobnej účasti autora a generálnej riaditeľky UKB Silvie Stasselovej slávnostne otvorená
výstava súčasného egyptského umelca Farida Fadela pod názvom Nefertiti a čo bolo po nej. Egyptský
maliar na nej prezentoval maľby inšpirované známou egyptskou kráľovnou a krásami Egypta.
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Otvorenie výstavy príhovorom Dr. Farida Fadela,, veľvyslancom Egyptskej arabskej republiky v Bratislave–
Amr El Henawym a GR UKB, Silviou Stasselovou, vystavované diela, účastníci vernisáže.

Výstava Maľuj, čo vidíš! prístupná v priestoroch UKB od 4. 9. do 2. 10. 2018 predstavila diela českej
umelkyne Helgy Hoškovej-Weissovej, ktoré vytvorila v nacistickom koncentračnom tábore Terezín.
Podujatie zorganizovala Židovská náboženská obec Bratislava a združenie B´nai B´rith Tolerancia
v spolupráci s UKB. Cyklus Maľuj, čo vidíš! je významným umeleckým dielom a mimoriadnym historickým
svedectvom. Výstava sa konala pri príležitosti Európskeho dňa židovskej kultúry.

Profesionálny život knihovníka – riaditeľa knižnice Alžbetinej univerzity, novinára Emila Kumlika, ktorý
položil základy dnešnej UKB, bol predstavený prostredníctvom profilovej výstavy Emil Kumlik – príbeh
výnimočného knihovníka. Podujatie otvorili 12. 9. 2018 príhovormi generálna riaditeľka UKB Silvia
Stasselová, kurátorka výstavy Silvia Némethová a predseda Spoločnosti priateľov UKB Peter Maráky.
Organizátori výstavy si dali za cieľ priblížiť návštevníkom nielen osobnosť Emila Kumlika a jeho prínos
k formovaniu slovenského knihovníctva pri príležitosti 150. výročia jeho narodenia, ale zároveň upriamiť
pozornosť odbornej i širokej verejnosti na významné 100. jubileum založenia UKB, ktoré si pripomíname
v roku 2019. Podujatie bolo zrealizované ako súčasť Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2018 za podpory
partnerov – Spoločnosti priateľov UKB, Univerzity v Pécsi, jej knižnice a archívu.
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Účastníci vernisáže výstavy Emil Kumlik – príbeh výnimočného knihovníka a exponáty výstavy, foto M. Kalnický

Dňa 2. 10. 2018 bola v UKB otvorená výstava Hrdinovia, predstavujúca portréty ľudí, ktorí prežili
holokaust. Fotografie vytvoril Jaroslav Žiak – vznikli na pietnych akciách, ktoré si pripomínali koniec
druhej svetovej vojny, oslobodenie miest či koncentračných táborov. Séria vystavovaných fotografií
prezentovala ľudí z rôznych krajín, rôznych sociálnych vrstiev, s rôznym vzdelaním a s rôznymi životnými
príbehmi. Všetkých však spájala skutočnosť, že prežili hrôzy, ktoré navždy poznačili ich život. Podujatie
bolo venované 100. výročiu narodenia známeho slovenského filmára a držiteľa Oscara Jána Kadára.
Od 4. 10. 2018 bola v UKB návštevníkom k dispozícii výstava venovaná 25. výročiu Ateliéru animovanej
tvorby na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. Reprezentatívna výstava Mladá slovenská
animácia ukázala prierez vývojom mladých slovenských tvorcov animovaného filmu vo výtvarných
návrhoch a scénach k animovaným filmom. Podujatie usporiadali Medzinárodný dom umenia pre deti
BIBIANA a UKB.
V rámci festivalu neprofesionálneho umenia v Bratislave – TvorBA 2018 (11. 10. 2018 – 14. 10. 2018) bola
11. 10. 2018 otvorená výstava najúspešnejších účastníkov 55. ročníka celoštátnej postupovej súťaže
neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2018 pod názvom VýTVORka.

Otvorenie výstavy výTVORka v rámci festivalu TvorBA, foto M. Kalnický
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Významným podujatím organizovaným Talianskym kultúrnym inštitútom v Bratislave v spolupráci s UKB
a archívom Enrica Minisiniho v Cividale del Friuli bola výstava Veľká filmová žranica – jedlo ako dôležitý
komunikačný prvok na talianskych filmových plagátoch druhej polovice 20. storočia. Slávnostná vernisáž
sa konala 15. 10. 2018 a zúčastnili sa na nej zberateľ filmových plagátov Enrico Minisini, kurátor Andrea
Tomasetig a veľvyslanec Talianskej republiky na Slovensku Gabriele Meucci, ktorý vo svojom príhovore
osobitne poďakoval Silvii Stasselovej, generálnej riaditeľke UKB, za možnosť opätovne vystavovať
v priestoroch knižnice.

Otvorenie výstavy Veľká filmová žranica za účasti veľvyslanca Talianskej republiky na Slovensku,
Gabriela Meucci. foto Ľ. Zupko

Príbehom záchrancov a zachránených, ktorí sa ocitli medzi životom a smrťou, bola venovaná výstava
Between Life and the Death – tvárou v tvár tragickému osudu Židov boli obyvatelia okupovaných krajín aj
samotní Nemci nútení rozhodnúť sa, ako reagovať na masovú krutosť v období holokaustu. Postoje sa
značne líšili, ale iba malá skupina našla odvahu pomôcť ľuďom v ohrození života. Výstavu v dňoch
9. – 29. 11. 2018 usporiadal Ústav pamäti národa v spolupráci s UKB ako súčasť 8. ročníka Festivalu
slobody.
5. 12. 2018 bola na pôde UKB za účasti ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej, riaditeľky medzinárodnej
nadácie Fórum slovanských kultúr Andreji Rihter a generálnej riaditeľky UKB Silvie Stasselovej
slávnostne otvorená jedinečná výstava 100 slovanských románov. Vďaka realizácii tohto kvalitného
kultúrneho podujatia s výraznou mediálnou účasťou sa mohla široká verejnosť bližšie oboznámiť
s projektom, ktorého cieľom je spoznať a prepojiť pomocou prekladov súčasnú literatúru všetkých
slovanských národov navzájom a prostredníctvom tejto literatúry nadviazať intenzívnu kultúrnu výmenu
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medzi slovanskými národmi. Každá z členských krajín Fóra slovanských kultúr vybrala s pomocou
uznávaných odborníkov a partnerských organizácií sériu románov vo svojom národnom jazyku, ktoré boli
určené na preklad do iných slovanských jazykov. Jediným kritériom výberu bola umelecká kvalita diela.
Zbierku tvoril výber 12 najlepších románov z účastníckych krajín (Bieloruska, Bulharska, Chorvátska,
Macedónska, Čiernej Hory, Ruskej federácie, Srbska, Slovenska a Slovinska). Slovenská literatúra bola
zastúpená románmi Ladislava Balleka, Dušana Kužela, Jána Johanidesa, Rudolfa Slobodu, Petra Jaroša,
Dušana Mitanu, Antona Baláža, Vincenta Šikulu, Pavla Vilikovského, Ballu, Stanislava Rakúsa a Moniky
Kompaníkovej.

Otvorenie výstavy 100 slovanských románov príhovorom Ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej a GR UKB Silvie
Stasselovej, Muchovo kvarteto a účastníci vernisáže, foto M. Kalnický

Sprievodným podujatím výstavy 100 slovanských románov bola literárna diskusia a autorské čítanie za
účasti slovinskej spisovateľky Suzany Tratnik a slovenského autora Pavla Vilikovského, ktorí predstavili
svoje knihy Volám sa Damián a Posledný kôň Pompejí, zaradené medzi najlepšie slovanské literárne diela
súčasnosti.
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Autorské čítanie a diskusia Pavla Vilikovského a slovinskej spisovateľky Suzany Tratnik, foto M. Kalnický

Sumár realizačných úloh projektového tímu UKB:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

preklad a korektú ra textov na vý stavné panely (zabezpečenie a financovanie),
zabezpeč enie kvalitnej vý tvarne zvlá dnutej inš talá cie
preprava exponá tov zo Slovinska (zabezpečenie a financovanie),
zabezpeč enie hudobné ho vstupu na slá vnostné otvorenie – Muchovo kvarteto,
vyž iadanie zá štity MK SR,
grafická prı́prava a tlač pozvá nok,
propagá cia vý stavy a sprievodné ho podujatia prostrednı́ctvom portá lu CITY LIFE,
InfoLib a sociá lnych sietı́,
pozý vanie hostı́,
poskytnutie a ú prava priestorov na realizá ciu vý stavy a sprievodné ho podujatia,
financovanie cateringu,
fotodokumentá cia vý stavy a sprievodné ho podujatia,
ozvučenie sá ly počas vernisá že,
poskytnutie a prevá dzka tlmočnı́ckej techniky.

Prostredníctvom realizovaného projektu potvrdila UKB svoju schopnosť kvalitnej spolupráce s domácimi
i so zahraničnými organizáciami, Ministerstvom kultúry SR a zároveň svoju pozíciu modernej inštitúcie
s rôznorodým kultúrno-spoločenským významom, čo odzrkadlili aj pozitívne reakcie ministerky kultúry
Ľubice Laššákovej a veľký mediálny ohlas. Záštitu nad podujatím prebralo Ministerstvo kultúry SR
s usporiadateľmi – Fórom slovanských kultúr, UKB a Literárnym informačným centrom.
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Podujatia DK NATO, IDS UNESCO a hudobného kabinetu v UKB
Aj v roku 2018 sa veľkej pozornosti verejnosti tešili podujatia a prednášky organizované pracoviskami
UKB – IDS UNESCO a DK NATO. Podujatia IDS UNESCO sa konali v rámci špecializovaných odborných
cyklov Náboženstvá pod drobnohľadom, Orient známy neznámy, o Východnej Ázii, Antropologické
potulky svetom a Osobnosti slovenskej politiky.

DK NATO počas roka 2018 v spolupráci s Ústavom politických vied SAV organizačne zabezpečilo výstavu
s panelovou diskusiou na tému Milan Hodža – štátnik a politik (6. – 26. 2. 2018) , panelovú diskusiu z cyklu
Osobnosti slovenskej politiky Dr. Anton Štefánek – politik, žurnalista a vedecký pracovník (12. 9. 2018)
a panelovú diskusiu Slovenskí politici pri zrode Česko-Slovenska, zameranú na významných slovenských
politikov, ktorí aktívne prispeli k vzniku spoločného štátu.
DK NATO sa 23. 4. 2018 podieľalo aj na príprave výstavy Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik * 21. júla
1880 – † 4. mája 1919 o jednej z najvýznamnejších osobností dejín Slovenska. Pri príležitosti 100. výročia
vzniku Československej republiky zorganizovalo prezentáciu novej publikácie z cyklu Vojenské dejiny
Slovenska– Slovensko a Slováci vo víre 1. svetovej vojny.

IDS UNESCO 20. 2. 2018 pripravilo v spolupráci s Amnesty International prednášku Zíde z očí, zíde z mysle
o vzťahoch Európskej únie a tretích krajín pri riešení migračnej krízy. Pri príležitosti Medzinárodného
dňa žien a dievčat zorganizovalo so Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity SOVVA
prednášku Ženy vo vede, zameranú na súčasné postavenie žien vo vede, pôsobiacich na Slovensku
a v Európe. V spojitosti s témami o prejavoch a dôsledkoch klimatických zmien pripravilo prednášky Čaká
na svet v 21. storočí náhly klimatický zlom? (8. 3. 2018) a Globálne environmentálne problémy v agende
summitov OSN (6. 6. 2018). Mimoriadne aktuálnej problematike – práci novinárov v SR a potrebe ich
ochrany bola venovaná prednáška Budúcnosť slovenskej žurnalistiky na Slovensku (17. 5. 2018).

Z cyklu Náboženstvá pod drobnohľadom pripravilo stredisko viacero podujatí – Moslimské oddelenia na
nemeckých a rakúskych cintorínoch (15. 3. 2018), Temné sily a násilie v stredoveku (12. 4. 2018), Prejavy
guadalupskej zbožnosti (9. 5. 2018), „Čo som komu urobila, prečo sa mi toto deje?“ (22. 11. 2016), Božstvá
starovekej Perzie (22. 11. 2016) a i., z cyklu o východnej Ázii Slovensko-čínske vzťahy, stratégia a mediálny
obraz (7. 11. 2018) s diskusiou odborníkov o tom, akým spôsobom by Slovensko malo pristupovať
k spolupráci s Čínou, prednášku Mäkká moc v ázijských krajinách a ich vplyv na Slovensku (11. 10. 2018),
prednášku Juhočínske more (23. 10. 2018) a prednášku zameranú na meniacu sa situáciu v ázijskotichomorskom regióne – The Changing Indo-Pacific System and Cross-strait Relation (23. 10. 2018).
Z cyklu Orient známy neznámy odznela prednáška Osobitosti modernej egyptskej literatúry a jej súčasné
smerovanie zameranú na posledné dve storočia egyptskej literatúry. Z nového cyklu prednášok
Antropologické potulky svetom ľudských kultúr to boli prednášky Bolestivé rituály na ostrove Maurícius:
Náboženstvo a sociálny status Tamilskej koumunity miestnych Hinduistov (11. 10. 2018) a Šamanizmus
kmeňa Ráthvov z Gudžarátu (13. 12. 2018) o pôvodných rituáloch.

Ďalšie prednášky organizované pracoviskom zahŕňali témy Pohľad na kórejský izolacionizmus z historickej
perspektívy (25. 4. 2018), Deradikalizácia teroristov v Indonézii o prevencii terorizmu a boji proti
terorizmu, ktorú viedol Andhika Chrisnayudha, riaditeľ regionálnej spolupráce Národnej
protiteroristickej agentúry, Spolupráca s ázijskými krajinami v sektore inovácií (7. 11. 2018), ale aj témy
Trochu viac o joge (13. 6. 2016), Živou knižnicou proti predsudkom (28. 3. 2016) a i.
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Ďalšími typmi podujatí organizovanými IDS UNESCO boli dva okrúhle stoly - Roundtable: South Caucasus,
Turkey, Moldova and Beyond (11. 9. 2018) a Vzťahy V4 s Čínou a východnou Áziou (14. 11. 2018) ako aj
prezentácia knihy Svedectvá a príbehy (16. 11. 2016) a putovná výstava Vlkolínec včera a dnes
(3. – 29. 12. 2018).

Okrúhly stôl: South Caucasus, Turkey, Moldova and Beyond, diskutovali Olesya Vartanyan – analytička (International
Crisis Group), Behlül Özkan – docent (Marmara University) a Denis Cenusa – výskumník (Justus-Liebig-Universität),
foto Ľ. Zupko

V roku 2018 usporiadal hudobný kabinet UKB za vysokej účasti verejnosti 5 koncertov pedagógov
a študentov Konzervatória v Bratislave: Vítanie jari (20. 3. 2016) s vokálnym repertoárom s jarnou
tematikou; májový koncert s názvom Máj, lásky čas (29. 5. 2018) bol zameraný na operetný repertoár,
venovaný 95. narodeninám Gizely Veclovej, prvej slovenskej operetnej divy; absolventský recitál Pavlíny
Šolcovej (19. 4. 2018) na flaute; na koncerte s názvom Hudba jubilantov (21. 11. 2018) odzneli árie autorov,
pri ktorých sa pripomenuli významné výročia (Mikuláš Schneider-Trnavský, P. I. Čajkovský, Gaetano
Donizetti a ďalší); koncert pod názvom Vianočný sa konal 18. 12. 2018 ako posledné podujatie UKB v roku
2018. Výkony študentov boli na veľmi vysokej úrovni. S kladným ohlasom verejnosti sa stretlo aj
vystúpenie mládežníckeho ľudového súboru Ľudovienka, ktoré sprevádzalo spomienkové stretnutie na
Viléma Pražáka a na prvé roky knižnice v Bratislave pod názvom Česi a počiatky Univerzitnej knižnice
v Bratislave (22. 10. 2018).
Pracovníčky hudobného kabinetu UKB organizačne zastrešili podujatie Hudobná záhrada počas Víkendu
otvorených parkov a záhrad výstavou o histórii Lisztovho pavilónu a hudobného kabinetu UKB,
lektorovanými prehliadkami záhrady, prípravou hudobných kompozícií a zorganizovaním hudobného
vystúpenia kapely Erik Rothenstein Band, ktorá vystúpila so skladbami vo swingovom štýle, ale aj
kompozíciami v rytme brazílskej bossa novy a samby
Kvalitné výstavy, kultúrne a vzdelávacie podujatia organizované UKB a spoluorganizované s partnermi
podujatí, ktoré sú bezplatne prístupné pre odbornú a širokú verejnosť, významnou mierou oživujú
kultúrnu spoluprácu nielen medzi inštitúciami v rámci rezortu kultúry SR, ale vytvárajú aj rovnocenný
priestor pre profesionálne i neprofesionálne umelecké a kultúrne projekty. UKB sa za uplynulé obdobie
troch rokov komplexnou zmenou prístupu k manažmentu kultúrnych podujatí úspešne etablovala ako
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centrum živej kultúry a začala významne prispievať aj k obohateniu cestovného ruchu v centre hlavného
mesta Bratislavy.
Podujatia zrealizované v UKB v roku 2018

výstavy 84
exkurzie 80
informačná výchova 66
prednášky prezentácie 61
literárno-hudobné a audiovizálne programy 36
semináre, workshopy 21
konferencie 12
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Zahraničná spolupráca
Aktivity UKB v oblasti zahraničnej spolupráce v roku 2018 v niektorých prípadoch súviseli s členstvom
UKB vo významných medzinárodných knihovníckych asociáciách, agentúrach a konzorciách (IFLA –
International Federation of Library Associations and Institutions, LIBER, ISSN, IIPC, EOD a i.).

V spojitosti s aktivitami v medzinárodných asociáciách možno spomenúť viac ako desaťročné aktívne
pôsobenie generálnej riaditeľky UKB Silvie Stasselovej v najvyšších fórach IFLA: IFLA Management of
Library Associations Standing Commitee (2007 – 2017), pôsobenie na pozícii MLAS SC Secretary počas
2 volebných období (2009 – 2013), ktorej prináležal status IFLA Officer. Od roku 2017 je aktívnou členkou
Sekcie IFLA pre akademické a vedecké knižnice (IFLA Academic and Research Libraries Section Standing
Committee).

Významné je aj členstvo Beáty Katrincovej, vedúcej NA ISSN vo výbore IFLA SOCR (Serials and other
Continuining Recouces). Činnosť tohto výboru sa zameriava na seriály, pokračujúce pramene a vedeckú
komunikáciu. V súčasnosti B. Katrincová aktívne spolupracuje na príprave „Open Session“ IFLA v Grécku
2019 pod názvom Normy a štandardy z oblasti seriálov, pokračujúcich prameňov a vedeckej kumunikácie.
V rámci činnosti NA ISSN je aktívna v pracovnej skupine na revíziu Manuálu ISSN. V spojitosti s riešením
tejto problematiky sa zúčastnila aj Výročnej konferencie riaditeľov národných centier ISSN vo
Washingtone.
Niektoré zahraničné aktivity UKB mali za cieľ uzavrieť dohodu o spolupráci s dôležitými partnermi –
zahraničnými knižnicami za účasti zahraničných zastupiteľstiev SR v zahraničí. UKB je často
navštevovaná predstaviteľmi zahraničných zastupiteľstiev v SR a aj v roku 2018 zaznamenala niekoľko
významných návštev.

Reprezentácia UKB počas Dní slovenskej kultúry v Iráne
Počas 1. ročníka Dní slovenskej kultúry v Iráne, v rámci ktorých boli medzi členmi oficiálnej delegácie
Ministerstva kultúry SR aj zástupcovia UKB, bolo medzi Iránskou národnou knižnicou a archívom
v Teheráne a UKB podpísané generálnymi riaditeľkami inštitúcií Silviou Stasselovou a Ashraf Boroujerdi
Memorandum o spolupráci knižníc na nasledujúcich päť rokov.

1. ročník Dní slovenskej kultúry v Iráne, v rámci ktorého UKB vystavovala Bašagićovu zbierku islamských
rukopisov na pôde Iránskej národnej knižnice a archívu, bol vyústením minuloročného uzavretia
memoranda o porozumení medzi Slovenskou republikou a Iránom v oblasti kultúry.

Bašagićova zbierka islamských rukopisov sa tešila veľkému obdivu a pozornosti zo strany iránskej
odbornej obce, pretože obsahuje nielen vzácne arabské a turecké, ale aj vzácne perzské rukopisy.
Bašagićova zbierka je od roku 1997 zapísaná do medzinárodného registra UNESCO programu Pamäť
sveta / UNESCO Memory of the World Programme. UKB v Iránskej národnej knižnici a archíve v Teheráne
vystavovala panelovú výstavu o unikátnej zbierke, ktorú v roku 1924 zakúpila od bosnianskeho zberateľa
Safveta Beg Bašagića, a tiež verné kópie, tzv. faksimile vzácnych exponátov výstavy, ktoré mimoriadne
zaujali iránskych knihovníkov a expertov na rukopisy a vzácne staré tlače.
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Fotogaléria z inštalácie výstavy vo výstavnej sále Iránskej národnej knižnice a archívu (21. 4. 2018):
https://www.ulib.sk/sk/podujatia/fotogaleria-videoprezentacie/fotogaleria/instalacia-vystavy/

Ukážky exponátov výstavy Bašagićovej zbierky na pôde Iránskej národnej knižnice a archívu v Teheráne

Dňa 22. 4. 2018 Silvia Stasselová, generálna riaditeľka UKB, a Klára Mészárosová, vedúca kabinetu
rukopisov, starých a vzácnych tlačí, rokovali s Ali Ojabi, vedúcim oddelenia rukopisov a vzácnych tlačí
Iránskej národnej knižnice a archívu v Teheráne o spolupráci pri výskume perzských rukopisov
z Bašagićovej zbierky, ktorý si vyžaduje expertov so znalosťou starobylého perzského jazyka.
•

Fotogalé ria z rokovania o spoluprá ci UKB s oddelenı́m rukopisov a vzá cnych tlačı́ Irá nskej
ná rodnej kniž nice a archı́vu v Teherá ne:
https://www.ulib.sk/sk/podujatia/fotogaleria-videoprezentacie/fotogaleria/rokovanie-ospolupraci.html

Na žiadosť Iránskej národnej knižnice a archívu bolo predmetom návštevy generálnej riaditeľky UKB
Silvie Stasselovej aj rokovanie o úprave Memoranda o spolupráci medzi obidvoma knižnicami, ktorej
pôvodné znenie bolo podpísané v roku 2007. Počas pracovného rozhovoru s Saleh Zamani, vedúcim
oddelenia medzinárodných vzťahov Iránskej národnej knižnice a archívu v nedeľu 22. 4. 2018 došlo ku
dohode o konečnom znení memoranda v takej podobe, aby mohlo byť podpísané počas návštevy
generálnej riaditeľky UKB v Teheráne.
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•

Fotogaléria z rokovania o finálnej podobe Memoranda o spolupráci medzi UKB a Iránskou
národnou knižnicou a archívom s vedúcim oddelenia medzinárodných vzťahov národnej knižnice
Iránu (22. 4. 2018):
https://www.ulib.sk/sk/podujatia/fotogaleria-videoprezentacie/fotogaleria/rokovaniememorande/

1. fotografia: vľavo Ali Ojabi, vedúci oddelenia rukopisov a vzácnych tlačí Iránskej národnej knižnice a archívu
v Teheráne počas rokovania so Silviou Stasselovou, generálnou riaditeľkou UKB a Klárou Mészárosovou, vedúcou
kabinetu rukopisov, starých a vzácnych tlačí, o spolupráci pri výskume perzských rukopisov z Bašagićovej zbierky.
2. fotografia: stretnutie zástupcov UKB s . Saleh Zemani (vľavo), vedúcim oddelenia medzinárodných vzťahov Iránskej
národnej knižnice a archívu za účelom prerokovania úpravy a konečného znenia Memoranda o spolupráci medzi
obidvoma knižnicami.

Slávnostné otvorenie výstavy Bašagićovej zbierky v Iránskej národnej knižnici a archíve sa konalo
22. 4. 2018 v popoludňajších hodinách za prítomnosti zástupcov diplomatického zboru z Veľvyslanectva
SR v Iráne a vrcholných zástupcov národnej knižnice Iránu.
•

Fotogaléria zo slávnostného otvorenia Bašagićovej výstavy v Iránskej národnej knižnici a archíve
v Teheráne (22. 4. 2018):
https://www.ulib.sk/sk/podujatia/fotogaleria-videoprezentacie/fotogaleria/slavnostneotvorenie-vystavy/
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Súbor fotografií zo slávnostného otvorenia výstavy Bašagićovej zbierky v Iránskej národnej knižnici a archíve, ktoré sa
konalo dňa 22. 4. 2018, za prítomnosti zástupcov diplomatického zboru z Veľvyslanectva SR v Iráne a vrcholných
zástupcov Iránskej národnej knižnice a archívu.

Oficiálne rokovanie o spolupráci Iránskej národnej knižnice a archívu v Teheráne a UKB sa uskutočnilo za
osobnej účasti p. Ashraf Boroujerdi, generálnej riaditeľky Iránskej národnej knižnice a archívu, ktorá
slávnostne otvorila oficiálne stretnutie so slovenskou delegáciou na čele s Konrádom Rigó, štátnym
tajomníkom Ministerstva kultúry SR a za účasti Ľubomíra Goliana, mimoriadneho a splnomocneného
veľvyslanca SR v Iráne, na pôde národnej knižnice Iránu 23. 4. 2018.
Po prednesení návrhov na spoluprácu zo strany Silvie Stasselovej, generálnej riaditeľky UKB, generálna
riaditeľka Iránskej národnej knižnice a archívu v Teheráne Ashraf Boroujerdi s potešením potvrdila
konkrétne možnosti spolupráce s UKB vo forme pokračovania predchádzajúceho memoranda
o spolupráci z roku 2008 a podpisom nového memoranda o spolupráci s účinnosťou na nasledujúcich päť
rokov.

Po oficiálnej časti rokovania nasledovalo odovzdávanie knižných darov, slávnostné podpisovanie
Memoranda o spolupráci knižníc a slávnostné zápisy Konráda Rigó, štátneho tajomníka Ministerstva
kultúry SR a Silvie Stasselovej, generálnej riaditeľky UKB, do pamätnej knihy Iránskej národnej knižnice
a archívu.
•

•

Fotogaléria z oficiálneho rokovania o spolupráci UKB s Iránskou národnou knižnicou a archívom
v Teheráne (23. 04. 2018):
https://www.ulib.sk/sk/podujatia/fotogaleria-videoprezentacie/fotogaleria/rokovaniespolupraci-kniznicou-archivom/
Fotogaléria z odovzdávania knižných darov medzi UKB s Iránskou národnou knižnicou
a archívom v Teheráne (23. 04. 2018):
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•

•

https://www.ulib.sk/sk/podujatia/fotogaleria-videoprezentacie/fotogaleria/odovzdaniekniznych-darov/
Fotogaléria z podpisovania Memoranda o spolupráci medzi UKB a Iránskou národnou knižnicou
a archívom v Teheráne (23. 04. 2018):
https://www.ulib.sk/sk/podujatia/fotogaleria-videoprezentacie/fotogaleria/podpisaniememoranda/
Fotogaléria z aktu zápisu štátneho tajomníka MK SR a generálnej riaditeľky UKB do pamätnej
knihy Iránskej národnej knižnice a archívu v Teheráne (23. 04. 2018):
https://www.ulib.sk/sk/podujatia/fotogaleria-videoprezentacie/fotogaleria/podpisovanie-dopamatnej-knihy/

Fotogaléria z rokovania Silvie Stasselovej, generálnej riaditeľky UKB a generálnej riaditeľky Iránskej národnej knižnice
a archívu v Teheráne Ashraf Boroujerdi, ktorá s potešením potvrdila predložené možnosti spolupráce s UKB
nadviazaním na predchádzajúce memorandum o spolupráci z roku 2008 a podpisom nového znenia dohody
o spolupráci, s účinnosťou na nasledujúcich 5 rokov.
Fotografie z aktu odovzdávania knižných darov, slávnostného podpisovania Memoranda o spolupráci a slávnostných
zápisov Konráda Rigó, štátneho tajomníka MK SR a Silvie Stasselovej, generálnej riaditeľky UKB do pamätnej knihy
Iránskej národnej knižnice a archívu.
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Výstava Bašagićovej zbierky islamských rukopisov na pôde Iránskej národnej knižnice a archívu
v Teheráne sa stretla s mimoriadnym ohlasom vo významných iránskych médiách:
•
•
•
•

Tehran Times
http://www.tehrantimes.com/news/422880/Rare-collection-from-Bratislava-library-ondisplay-in-Tehran
Financial Tribune – First Iranian English Economic Daily
https://financialtribune.com/articles/art-and-culture/85083/basagic-s-prized-islamicmanuscripts-on-display-at-national-library
Iran Art
http://www.iranart.ir/Section-visual-3/19703-basagic-prized-islamic-manuscripts-on-displayat-national-library
Iran´sBook News Agency
http://www.ibna.ir/en/doc/naghli/260116/persian-manuscripts-of-bratislava-libraryshowcased-in-tehran

Bližšie informácie o 1. ročníku Dní slovenskej kultúry boli uverejnené na webovej stránke Ministerstva
kultúry SR:
•

http://www.culture.gov.sk/aktuality-ministerstva-kultury-36.html?id=1176

Reprezentácia UKB počas medzinárodnej výstavy k 20. výročiu založenia hlavného
mesta Astana „Chronicle of world capitals“ v Kazachstane
Významnou aktivitou v oblasti zahraničnej spolupráce v roku 2018 bola účasť generálnej riaditeľky UKB
Silvie Stasselovej na medzinárodnom podujatí Chronicle of world capitals v Astane organizovanom
Ministerstvom kultúry a športu Kazachstanu a Národnou akademickou knižnicou Kazachstanu pod
záštitou UNESCO a ISESCO, IFLA (International Federationof Library Associations and Institutions), LAE
(Library Association of Eurasia), TURKSOY (Internation Organization of Turkic Culture) a ICOM
(International Council of Museums).

UKB dostala pozvanie vystavovať na medzinárodnej výstave Chronicle of world capitals a prezentovať
svoje fondy, ktoré majú spojitosť s históriou alebo so súčasnosťou Kazachstanu. UKB na výstave
prezentovala ukážky historických máp územia Kazachstanu z historických knižničných fondov našej
knižnice v podobe výstavných panelov a katalógov k výstave, ktoré mali veľký úspech medzi návštevníkmi
výstavy aj zástupcami médií.
Na podujatí sa zúčastnilo 300 zástupcov knižníc v Kazachstane, predstaviteľov medzinárodných
organizácií, diplomatického zboru, vedeckej a umeleckej obce, zástupcov ministerstiev Kazachstanu,
poslancov parlamentu Kazašskej republiky a zástupcov zahraničných knižníc.

V úvodnej časti podujatia vystúpila s uvítacím príhovorom aj generálna riaditeľka UKB Silvia Stasselová.
V mene UKB, ako aj z pozície členky Stáleho výboru Sekcie IFLA pre akademické a verejné knižnice sa
neskôr zúčastnila ako jeden z rečníkov na odbornej panelovej diskusii a na záver podujatia bola výkonným
riaditeľom Národnej akademickej knižnice v Astane vyzvaná na slávnostné odovzdanie diplomov pre
všetkých účastníkov podujatia ako najvýznamnejší zahraničný hosť.
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Ilustračné fotografie z výstavného stánku UKB v rámci „Chronicle of world capitals“ v Astane
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Ďakovný list Ministra kultúry a športu Kazachstanu za účasťou UKB na „Chronicle of world capitals“ v Astane

Významné zahraničné návštevy v UKB
Význam UKB ako symbolu slovenskej kultúrnej diplomacie dokazujú aj početné zahraničné návštevy,
ktorých súčasťou boli aj rokovania o úzkej spolupráci.

V marci 2018 navštívila UKB parlamentná delegácia z Iránu v zastúpení J. E. Dr. Abdolreza Azizi, predsedu
výboru pre prácu a sociálne veci, Dr. Ebadollah Molaei, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca
Iránskej islamskej republiky pre SR so sídlom vo Viedni, Dr. Davoud Rezaei, radcu pre záležitosti SR na
veľvyslanectve Iránskej islamskej republiky so sídlom vo Viedni a Dr. Malakutifar z Ministerstva
zahraničných vecí Iránskej islamskej republiky.
Priebeh návštevy parlamentnej delegácie z Iránu v UKB:
•

•

privítanie delegácie generálnou riaditeľkou UKB Silviou Stasselovou na Michalskej
1 s krátkym úvodom o histórii UKB,
krátka prehliadka priestorov historickej Lisztovej záhrady a priestorov pre používateľov
UKB,
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•

ná vš teva kabinetu rukopisov, starý ch a vzá cnych tlač ı́ UKB, spojená s prehliadkou Baš agić ovej
zbierky s odborný m vý kladom Klá ry Mé szá rosovej.

V priebehu roka 2018 prijala generálna riaditeľka UKB Silvia Stasselová niekoľko ďalších významných
zahraničných návštev:

veľvyslanca Arabskej republiky J. E. Amr el-Henáwí v sprievode prvej dámy a v sprievode Jozefa Hudeca,
egyptológa z Ústavu orientalistiky Slovenskej akadémie vied, s cieľom prerokovať podmienky spolupráce
s UKB pri organizovaní spoločných podujatí a výstav; na záver návštevy pripravil kabinet rukopisov,
starých a vzácnych tlačí UKB pre veľvyslanca so sprievodom ukážku vzácnych historických kníh z fondov
UKB;

Fotogaléria z návštevy J.E. Egyptského veľvyslanca J.E. Amr el-Henáwí v UKB dňa 15. 3. 2018
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zástupcov Kancelárie veľvyslanectva Kazachstanu v SR Sayana Kulzhanova a Aisulu Amanzholovu
s cieľom rokovať o možnostiach UKB s Národnou akademickou knižnicou Republiky Kazachstan v Astane;

Fotogaléria z návštevy zástupcov Kancelárie veľvyslanectva Kazachstanu v SR v UKB dňa 16. 3. 2018

veľvyslankyňu Írskej republiky J. E. Hildegard Ó Riain so sprievodom; spoločne rokovali o možnostiach
organizovania spoločných podujatí, absolvovali prehliadku priestorov knižnice, historickej Lisztovej
záhrady a prezreli si ukážky z Bašagićovej zbierky v kabinete rukopisov, starých a vzácnych tlačí
s výkladom Kláry Mészárosovej.

Fotografie z návštevy veľvyslankyne Írskej republiky J.E. Hildegard Ó Riain v UKB, foto Ľ. Zupko

Spomedzi ďalších významných návštev v UKB stoja za zmienku návštevy, ktoré prejavili záujem
o exkurziu v priestoroch UKB s odborným výkladom:
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•
•

skupina kubá nskych knihovnı́čok, ktoré na Kube spravujú sieť domá cich kniž nı́c,

autobusový zá jazd rumunský ch knihovnı́kov – š tudentov a pedagó gov z Universitatea de Vestdin
Timisoara a knihovnı́kov z akademický ch, š kolský ch a verejný ch kniž nı́c z Temeš vá ru.

Návšteva kubánskych knihovníčok počas prehliadky priestorov knižnice a v Kabinete rukopisov, starých a vzácnych
tlačí UKB s výkladom vedúcej kabinetu – Kláry Mészárosovej, foto Ľ. Zupko

V roku 2018 absolvovalo dvojtýždennú odbornú prax v UKB v rámci projektu ERASMUS+ spolu
15 študentov knihovníckeho odboru Strednej školy obchodu, služieb a remesiel z Tábora v Českej
republike, ktorí sa podrobne oboznámili s odbornými pracoviskami, knižničnými službami a pracovnými
postupmi v UKB.

Ohlasy v médiách
V roku 2018 sa aktívne rozvíjala spolupráca UKB s médiami pri propagácii podujatí, služieb a fondov UKB.
V rámci celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc 2018 bol výrazný záujem printových
a audiovizuálnych médií o aktivity UKB – generálna riaditeľka UKB účinkovala v živom vstupe rádia
Regina a poskytla interview pre týždenník Plus 7 dní. Rozhovor o netradičnej výstave Nechcené rarity
alebo Vaše „vizitky“ v našich knihách, organizovanej počas Týždňa slovenských knižníc 2018, poskytol dvom
rozhlasovým redakciám vedúci odboru knižničných služieb UKB Peter Penthor.
Výrazný mediálny ohlas zaznamenala UKB v roku 2018 realizáciou významného prioritného projektu –
výstavy 100 slovanských románov vďaka vlastnej kvalitne zabezpečenej propagácii podujatia
prostredníctvom cielených e-mailov, prezentáciou obsahu na www.citylife.sk, www.infolib.sk a na
sociálnych sieťach Instagram a Facebook.
Z najvýznamnejších ohlasov na uskutočnené podujatie možno spomenúť:
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•
•
•
•
•
•
•

www.culture.gov.sk – „Ministerka kultú ry otvorila vý stavu 100 slovanský ch romá nov“
http://www.culture.gov.sk/aktuality-ministerstva-kultury-36.html?id=1549
www.teraz.sk – „Ľ. Laš šáková otvorila vý stavu 100 slovanský ch romá nov“
http://www.teraz.sk/kultura/l-lassakova-otvorila-vystavu-100/365521-clanok.html
www.postoj.sk – „Ministerka Laš šáková otvorila vý stavu 100 slovanský ch romá nov“
https://www.postoj.sk/38605/ministerka-lassakova-otvorila-vystavu-100-slovanskychromanov
www.fsk.si – „Bratislava – a new stop on the 100 Slavic Novels exhibition journey“
http://fsk.si/en-us/News/Bratislava-a-new-stop-on-the-100-Slavic-Novels-exhibition-journey
www.bakurier.sk – „Vý stava 100 slovanský ch romá nov je v Univerzitnej kniž nici“
https://www.bakurier.sk/sekcie/kultura/clanok-vystava-100-slovanskych-romanov-je-vuniverzitnejkniznici
www.24hod.sk – „Ľ. Laš šáková otvorila vý stavu 100 slovanský ch romá nov
https://www.24hod.sk/l-lassakova-otvorila-vystavu-100-slovanskych-romanov-cl637330.html
www.dobrenoviny.sk – Ľ. Laš šáková otvorila vý stavu 100 slovanský ch romá nov“
https://www.dobrenoviny.sk/c/149869/l-lassakova-otvorila-vystavu-100-slovanskychromanov

Mimoriadny záujem venovali média aj ďalším aktivitám a podujatiam UKB:

•
•

•
•

•
•

•

•
•

výstave Lesy a roviny akademického maliara Michala Ďurovku v týždenníku Plus 7 dní, týždenníku
Hlas ľudu, na portáli moment.sk a online denníkoch: teraz.sk, 24hod.sk;
konferencii organizovanej veľvyslanectvom Francúzska v SR Rómovia – Skrytý tromf slovenského
pracovného trhu, na portáloch: teraz.sk, 24hod.sk, m.up-slovensko, openiazoch.zoznam.sk, na
portáli ISTP, v rádiu Aktual, ako aj odvysielaním reportáže so živým vstupom v hlavných správach
RTVS,
Kongresu mladých Rómov 2018 pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov odvysielanou
reportážou vo vysielaní verejnoprávnej televízie RTVS;
slávnostnému otvoreniu výstavy Littera Scripta Manet – Unikáty Slovenského národného archívu
v rukách reštaurátora Ivana Galamboša, uskutočnenej v rámci Európskeho roku kultúrneho
dedičstva 2018 – odvysielaním reportáže o podujatí v hlavných správach RTVS 18. 7. 2018,
článkom V pôvodnej kráse (č. 30, 26. 7. 2018) v týždenníku Plus 7 dní;
výstave Nefertiti a čo bolo po nej – o otvorení výstavy informovala TASR, text prevzali aj iné médiá,
výstave Emil Kumlik – príbeh výnimočného knihovníka – odvysielaním priebehu komentovanej
prehliadky s kurátorkou výstavy Silviou Némethovou 26. 9. 2018 o 15:47 na rádiu REGINA,
článkom na topcars.zenskyweb.sk, príspevkom z 13. 9. na tasr.sk a 14. 9. 2018 a na portáloch
bratislavskerozky.sk a zhmao.sk;
výstave Veľká filmová žranica – odvysielaním reportáže na rádiu REGINA prostredníctvom
rozhovoru s Andrejom Kutišom z Talianskeho kultúrneho inštitútu, videoreportážou na tasr.sk,
príspevkami na bratislavskenoviny.sk, radioviva.sk, bratislava.dnes24.sk;
výberu podujatí v UKB v rámci multižánrového festivalu Ars Poetica 2018, článkom Ars Poetica:
Keď poézia povznáša, ala aj rozosmieva v denníku pravda.sk, príspevkom na inba.sk a i.;
reportáži RTVS o sprístupnení zdigitalizovanej tlače z augusta 1968 k 50. výročiu okupácie
Československa; v reportáži vystúpila Monika Lopušanová, riaditeľka Úseku knižničných činností
UKB, a Jaroslava Dollerová z odboru digitalizácie v UKB;
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•

•

•

reportáži o oddelení reštaurovania dokumentov v denníku Nový čas pod názvom Mladé
reštaurátorky z Univerzitnej knižnice v Bratislave. Ako sa liečia staré knihy? publikovanou
2. 9. 2018 (reportáž pre čitateľov prináša zaujímavosti o postupe a práci reštaurátorov spojenú
s bohatú fotogalériu);
natáčaniu dvoch epizód cyklickej televíznej relácie SK Dejiny, ktorých základom bola odborná
diskusia historikov k významným výročiam v našich dejinách; relácia zároveň propagovala
historické objekty UKB, v ktorých sa formovali slovenské dejiny; televízna relácia SK Dejiny bola
odvysielaná na RTVS v septembri 2018;
spomienkovému stretnutiu na Viléma Pražáka a prvé roky UKB pri príležitosti 100. výročia
založenia UKB, článok o podujatí vyšiel v Bulletine SAK, č. 4 (2018), s. 16 – 17.

3.4 Zabezpečenie financovania udržateľnosti projektov
implementovaných v OPIS – PO2

UKB v zmysle zákona č. 126/2015 Z. z. plní úlohy celoštátneho rozsahu, zviazané s ďalšími
legislatívnymi opatreniami, realizovanými rozhodnutím Ministerstva kultúry SR o zmene a doplnení
zriaďovacej listiny vo vzťahu k projektom:

Centrálny dátový archív (CDA)

Rok 2018 je štvrtým rokom v období udržateľnosti unikátneho pracoviska ochrany digitálnych objektov
kultúrneho dedičstva pre rezort Ministerstva kultúry SR a ďalšie pamäťové a fondové inštitúcie (PFI).
Poslaním CDA je systematické uchovávanie digitálnych kultúrnych objektov, ktoré sa vytvorili a vznikajú
v rámci digitalizačných projektov programu OPIS PO2. Primárnym zámerom a cieľom CDA je zabezpečiť
nepretržitú prevádzku spoľahlivého integrovaného systému na operatívny príjem a dlhodobé
uchovávanie a ochranu digitálneho obsahu. Funkčný dátový archív bol vybudovaný v súlade
s medzinárodnými normami a je vybavený výkonným hardvérom a softvérovými komponentmi a jeho
prevádzka je zabezpečená kvalifikovanou odbornou obsluhou. CDA tvoria dva navzájom geograficky
vzdialené systémy („A“ v Bratislave a „B“ v Martine). Obidva systémy fungujú autonómne a každý z nich
vie plnohodnotne zastúpiť funkciu druhého v prípade poruchy alebo odstávky. Okrem dvoch aktívnych
lokalít disponuje CDA aj pasívnym skladom archivačných médií v lokalite „C“ v Bratislave. Uvedené
riešenie garantuje vysokú bezpečnosť, dostupnosť a integritu uložených dát. V praxi ide o dve výpočtové
strediská, ktoré sú v nepretržitej technologickej prevádzke.
Pracovisko je medzinárodne certifikované podľa normy ISO 27001. V decembri 2018 akreditovaná
spoločnosť TŰV SŰD Slovakia, s. r. o., uskutočnila dozorný externý audit podľa normy ISO/IEC 27001 –
Systémy manažérstva informačnej bezpečnosti, ktorý overil, že UKB zaviedla a používa systém
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manažérstva bezpečnosti informácií v oblasti Správa systému Centrálneho dátového archívu. Audit
preukázal, že sú splnené požiadavky normy ISO/IEC 27001. Certifikát je platný do roku 2020. Pracovníci
CDA pripravujú tiež certifikáciu pracoviska podľa ISO 16363 pre audit a certifikáciu dôveryhodných
digitálnych úložísk. Od začiatku roka 2018 pracoval kolektív CDA na príprave k certifikácii Core Trust
Seal, ktorú poskytuje organizácia DANS – Data Archiving and Networked Services z Holandska. Žiadosť je
v stave preskúmania expertmi.

Aplikáciu CDA a prevádzkové procesy v dvoch lokalitách zabezpečuje kvalifikovaný personál,
k 31. 12. 2018 spolu 12 pracovníkov. Uvoľnené pracovné miesto v lokalite CDA-A na pozíciu referent pre
metodiku a kvalitu informačných procesov CDA sa rieši výberovým konaním. Uvedený počet trvalých
pracovných miest je sledovaným ukazovateľom udržateľnosti projektu.

V roku 2018 zabezpečoval CDA kooperatívnu participáciu vrátane metodickej podpory pre
17 pamäťových a fondových inštitúcií združených v Určenom spoločenstve. V roku 2018 boli
aktualizované a podpísané dohody o zverení obsahu na dlhodobú archiváciu v CDA s odborom
digitalizácie UKB, depozitom digitálnych prameňov a so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja
Hrebendu v Levoči.
CDA s Určeným spoločenstvom pravidelne komunikuje prostredníctvom cielených e-mailov. Na webovej
stránke CDA má Určené spoločenstvo vyčlenenú sekciu s dokumentmi, prístupnú len pre členov komunity.
Zároveň CDA poskytuje prehľadné informácie o spracovaní dát, štatistiky a prezentácie na vlastnej
webovej stránke, ktorú zamestnanci CDA sami aktualizujú.
V roku 2018 bolo v CDA vložených 183 189 SIP balíkov dát zo zúčastnených PFT. Súčasne bolo podľa
požiadaviek PFT disseminovaných (vybraných) 36 642 balíkov dát.

82 | SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ UKB ZA ROK 2018

Počas roka 2018 sa uskutočnilo viacero pracovných porád s dodávateľom, so spolupracujúcimi
inštitúciami a konzultácií s medzinárodnými producentmi informačných technológií. Na odborných
workshopoch sa zamestnanci školili a riešili odborné otázky a problémy prevádzky robustného systému
CDA. Výmena skúseností na medzinárodnej úrovni je nevyhnutným predpokladom správneho fungovania
CDA v súlade s najnovšími poznatkami budovania LTP (Long Term Preservation) archívov vo svete.

Na konferencii Digital preservation workshop in the framework of the SEENL (South-east Europe National
Libraries) konanej v októbri 2018 v Srbskej národnej knižnici v Belehrade prezentoval CDA Juraj Strnisko
s dvoma vystúpeniami.

Dňa 8. 11. 2018 sa konala pri príležitosti a ako súčasť Týždňa vedy a techniky na Slovensku
3. medzinárodná konferencia o dlhodobej archivácii CDA 2018: Trvalá udržateľnosť a perspektívy ďalšieho
rozvoja LTP archívov. Odborná konferencia prispela k výmene skúseností, ku skvalitneniu vstupov
a výstupov z a do CDA a know-how v tejto oblasti. Prezentujúcimi boli pracovníci z CDA a odborníci
z Česka, Maďarska a Poľska.
Cieľom organizátorov konferencie bolo prispieť k zvýšeniu úrovne v danej oblasti prezentáciou
príspevkov, diskusiami, vydaním zborníka z konferencie a výmenou praktických a teoretických poznatkov
a názorov v medzinárodnom kontexte.

Následne sa 9. 11. 2018 konal 3. odborný seminár metodologickej platformy LTP platformy krajín V4.
Digitálne formáty sú jednou zo základných odborných tém v rámci dlhodobého uchovávania údajov. CDA
ako dlhodobý archív je s touto problematikou dennodenne konfrontovaný a venuje sa jej systematicky.
Odborný seminár prispel k výmene skúseností, know-how v tejto oblasti a obohatil metodologické
základy systému CDA.
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Na konferencii Visual Heritage 2018, ktorá sa konala 15. 11. 2018 v Primaciálnom paláci v Bratislave,
prezentoval UKB Juraj Strnisko prezentáciou Bookstock Digitization and Preservation of Digitized Slovak
Cultural Heritage.
V dňoch 28. a 29. 11. 2018 sa konala v Národnom archíve v Prahe konferencia Archivy, knihovny, muzea
v digitálním světě, na ktorej vystúpila Katarína Tomková s prezentáciou Certifikácia a audity v CDA.
Na konferencii odzneli najnovšie poznatky z prevádzky digitálnych archívov.

Digitálne pramene (DIP)
Rok 2018 bol tretím rokom obdobia udržateľnosti projektu Digitálne pramene – webharvesting
a archivácia e-Born obsahu. Informačný systém Digitálne pramene (IS DIP) zabezpečuje zber
(webharvesting), identifikáciu, manažment a dlhodobú ochranu webových stránok a e-Born dokumentov
(pôvodných elektronických prameňov) publikovaných na území SR. Dlhodobé uchovávanie (LTP) sa rieši
v súčinnosti s CDA.

Prevádzku, správu a rozvoj IS DIP zabezpečuje kvalifikovaný štvorčlenný tím zložený z troch kurátorov
a vedúceho v rámci samostatného oddelenia s názvom Depozit digitálnych prameňov (DDP). Uvedený
počet 3 trvalých pracovných miest (kurátori) je sledovaným ukazovateľom udržateľnosti projektu. Pre
IS DIP sú zabezpečené služby hardvérovej a softvérovej podpory. Optimalizácia a obnova systému sa
priebežne realizovali prostredníctvom pravidelných analytických stretnutí a status mítingov
s dodávateľom.

Ťažisko aktivít v oblasti webových prameňov predstavovala webová žatva (webharvesting), t. j. proces
automatického sťahovania obsahu webových stránok na ich archiváciu a dlhodobú ochranu. Kurátor
webových prameňov vyberal a testoval webové stránky pred ich archiváciou a vyhodnocoval zbery podľa
normy ISO/TR 14873, zabezpečoval správu katalógu webových stránok, obohacoval metadáta v katalógu
domén, identifikoval a riešil problémy pri zbere webových stránok a komunikoval s poskytovateľmi
webového obsahu.

Zbery sa realizovali formou kampaní (výberové, tematické a celoplošný zber), v priebehu roka sa ich
uskutočnilo spolu 20, z toho bol 1 celoplošný zber, 12 kampaní výberových zberov z rôznych oblastí podľa
kategórií Konspektu, 2 kampane výberových zberov webových stránok (157 URL) spolupracujúcich
inštitúcií, na ktoré sú podpísané zmluvy (jún, december) a 5 tematických kampaní (ZOH Pjongčang 2018
– február; Kauza novinára Jána Kuciaka – marec; HYPERLINK "https://portal.webdepozit.sk/webappportal/search-web?q=Tour de France 2016"Tour de France 2018 – júl; 100. výročie vzniku ČSR – október;
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 – október – november). V máji 2018 sa uskutočnil tretí
celoplošný zber v rámci rutinnej prevádzky IS DIP. Zbierali sa všetky dostupné slovacikálne webové sídla
z katalógu DIP. Z celkového počtu 459 832 domén v katalógu DIP sa podarilo úspešne zozbierať 288 096
domén slovacikálneho charakteru v objeme 8,49 TB. Po komprimovaní obsahu bolo do archívu uložených
5,62 TB. K 31. 12. 2018 obsahoval archív webdepozitu 855157 WARC súborov.
Vyhodnotenie všetkých kampaní je zverejnené na webovej stránke: www.webdepozit.sk
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V oblasti archivácie e-Born prameňov (elektronických seriálov a monografií) sa pokračovalo v spracovaní
vkladov a ich archivácii. Realizoval sa výber a akvizícia e-Born obsahu, riešila sa metodika a identifikácia
e-Born prameňov, správa katalógu a repozitára e-Born obsahu i komunikácia s vydavateľmi. Pozornosť
sa venovala formátovej validácii (archivovať v IS DIP možno iba pramene vo formáte PDF a ePUB),
aktualizovali sa metodické materiály a dokumenty. Opakovane sa realizoval zber 11 titulov e-Born
seriálov typu aktualizovaná webová stránka. K 31. 12. 2018 obsahoval archív elektronických publikácií
40 titulov monografií a 58 titulov seriálov, z toho bolo 12 seriálov vo forme webovej stránky a 46 vo
formáte PDF (spolu 363 archivovaných čísel).
Zbery webových stránok v roku 2018
Typ zberu

Výberový a tematický
Celoplošný zber
Spolu

Počet zozbieraných objektov
46 348 394
168 542 968
214 891 362

Zozbieraný objem
nekomprimovaný
cca 3,6 TB
cca 8,5 TB
cca 12 TB

Počas roka pracovníci oddelenia pracovali na príprave nových a na aktualizácii existujúcich metodických
materiálov, poskytovali odborné konzultácie vydavateľom a poskytovateľom webových stránok (spolu
80 odborných konzultácií). Priebežne vykonávali údržbu a aktualizáciu webovej stránky
www.webdepozit.sk, na ktorej sú uverejnené informácie o všetkých aktivitách DDP vrátane kampaní,
informácií pre vydavateľov/poskytovateľov, štatistík a prezentácií.

V priebehu roka pracovníci DDP propagovali projekt a svoju činnosť na viacerých odborných podujatiach
(konferencia INFORUM 2018 v Prahe, Knižnice 2018: Kultúrne dedičstvo pre všetkých, konferencia
CDA 2018: Trvalá udržateľnosť a perspektívy ďalšieho rozvoja LTP archívov, IIPC Web Archiving Conference
2018 vo Wellingtone na Novom Zélande) a v odbornej tlači (článok Problémy archivácie pôvodných
elektronických časopisov pre online zborník INFORUM 2018; príspevok Dlhodobé uchovávanie slovenského
archívu digitálnych prameňov pre zborník z konferencie CDA 2018).
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3.5 Hodnotenie plnenia kontraktu na rok 2018 – čerpanie finančných prostriedkov
Hodnotenie plnenia kontraktu na rok 2018 – čerpanie finančných prostriedkov

Výdavky na projekt

v členení podľa
ekonomickej klasifikácie
a
610 - Mzdy, platy, služobné
príjmy a OOV spolu:
620 - Poistné a príspevok
do poisťovní spolu:
630 - Tovary a služby spolu:
640 - Bežné transfery spolu:
600 - Bežné výdavky spolu
710 - Obstarávanie kapitálových aktív spolu:
700 - Kapitálové výdavky spolu
600 + 700 SPOLU

(v eurách)

Finančné krytie

Výdavky celkom
*
**
1
2
2 272 628 2 372 547
794 283

818 279

Z prostriedkov ŠR
*
**
3
4
2 272 628 2 372 547
794 283

Z mimorozp. zdrojov
*
**
5
6

Rozpočtované
príjmy z
financovanej
činnosti
*
7

**
8

818 279

4 624 829 4 165 967 4 624 829 4 165 967
39 797
59 959
39 797
59 959
7 731 537 7 416 753 7 731 537 7 416 753
1 000 000
28 500 1 000 000
28 500
1 000 000
28 500 1 000 000
28 500
8 731 537 7 445 253 8 731 537 7 445 253

110 000 111 890

Poznámka:
*údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2018
**skutočnosť čerpania k 31.12.2018 v celých číslach
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Výkon odborných knižničných činností (knižničný zákon č. 126/2015 Z. z....

Výdavky na projekt

v členení podľa
ekonomickej klasifikácie
a

Finančné krytie

Výdavky celkom
*

1

**
2

Z prostriedkov ŠR
*

3

**
4

610 - Mzdy, platy, služobné
príjmy a OOV spolu:

1 949 484

2 045 153

1 949 484

2 045 153

630 - Tovary a služby spolu:

1 766 351

1 766 858

1 766 351

1 766 858

0

28 500

0

28 500

620 - Poistné a príspevok
do poisťovní spolu:

640 - Bežné transfery spolu:

600 - Bežné výdavky spolu
710 - Obstarávanie kapitálových aktív spolu:
700 - Kapitálové výdavky spolu
600 + 700 SPOLU

(v eurách)

681 344
37 447

703 944
57 959

681 344
37 447

Z mimorozp. zdrojov
*

5

**
6

Rozpočtované príjmy
z financovanej
činnosti
*

7

**
8

703 944
57 959

4 434 626 4 573 914 4 434 626 4 573 914
0

28 500

0

28 500

4 434 626 4 602 414 4 434 626 4 602 414

106 000

109 498

Poznámka:
*údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2018
**skutočnosť čerpania k 31.12.2018 v celých číslach
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Vedecko-výskumná činnosť

Výdavky na projekt

(v eurách)

Finančné krytie

Rozpočtované príjmy
z financovanej činnosti
v členení podľa
ekonomickej klasifikácie
a
610 - Mzdy, platy, služobné
príjmy a OOV spolu:
620 - Poistné a príspevok
do poisťovní spolu:
630 - Tovary a služby spolu:
640 - Bežné transfery spolu:
600 - Bežné výdavky spolu
710 - Obstarávanie kapitálových aktív spolu:
700 - Kapitálové výdavky spolu
600 + 700 SPOLU

Výdavky celkom
*
**
1
2
0
0
0

774

Z prostriedkov ŠR
*
**
3
4
0
0
0

Z mimorozp. zdrojov
*
**
5
6

*
7

**
8

774

120 000
0
120 000

119 226
0
120 000

120 000
0
120 000

119 226
0
120 000

0
120 000

0
120 000

0
120 000

0
120 000

Poznámka:
*údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2018
**skutočnosť čerpania k 31.12.2018 v celých číslach
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Expozičná, výstavná a prezentačná činnosť

Výdavky na projekt

v členení podľa
ekonomickej klasifikácie
a
610 - Mzdy, platy, služobné
príjmy a OOV spolu:
620 - Poistné a príspevok
do poisťovní spolu:
630 - Tovary a služby spolu:
640 - Bežné transfery spolu:
600 - Bežné výdavky spolu
710 - Obstarávanie kapitálových aktív spolu:
700 - Kapitálové výdavky spolu
600 + 700 SPOLU

(v eurách)

Finančné krytie

Výdavky celkom
*
**
1
2
55 200
67 450
19 292

23 252

Z prostriedkov ŠR
*
**
3
4
55 200
67 450
19 292

Z mimorozp. zdrojov
*
**
5
6

Rozpočtované príjmy
z financovanej
činnosti
*
7

**
8

23 252

15 508
0
90 000

28 762
0
119 465

15 508
0
90 000

28 762
0
119 465

0
90 000

0
119 465

0
90 000

0
119 465

4 000

2 392

Poznámka:
*údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2018
**skutočnosť čerpania k 31.12.2018 v celých číslach
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Zabezpečenie financovania udržateľnosti projektov implementovaných v OPIS - PO2

Výdavky na projekt

v členení podľa
ekonomickej klasifikácie
a
610 - Mzdy, platy, služobné
príjmy a OOV spolu:
620 - Poistné a príspevok
do poisťovní spolu:
630 - Tovary a služby spolu:
640 - Bežné transfery spolu:
600 - Bežné výdavky spolu
710 - Obstarávanie kapitálových aktív spolu:
700 - Kapitálové výdavky spolu
600 + 700 SPOLU

(v eurách)

Finančné krytie

Výdavky celkom
*
**
1
2
267 944
259 944
93 647

2 722 970
2 350
3 086 911
1 000 000
1 000 000
4 086 911

90 309

2 251 121
2 000
2 603 374
0
0
2 603 374

Z prostriedkov ŠR
*
**
3
4
267 944
259 944
93 647

2 722 970
2 350
3 086 911
1 000 000
1 000 000
4 086 911

Z mimorozp. zdrojov
*
**
5
6

Rozpočtované
príjmy
z financovanej
činnosti
*
7

**
8

90 309

2 251 121
2 000
2 603 374
0
0
2 603 374

Poznámka:
*údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2018
**skutočnosť čerpania k31.12.2018 v celých číslach
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4 Rozpočet organizácie
Celkové príjmy a výdavky UKB za rok 2018 v porovnaní s rokom 2017:
Celkové príjmy a výdavky UKB
Porovnanie: rok 2018 a rok 2017:
Ukazovateľ

a
Príjmy spolu
z toho:

200 Nedaňové
z toho:

210 Príjmy
z vlastníctva majetku
220 Admin. poplatky
a iné poplatky
290 Iné nedaňové
príjmy
300 Granty
a transfery

600 Bežné výdavky
z toho:

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

630 Tovary a služby
z toho:
631 Cestovné
náhrady
632 Energie, voda
a komunikácie

Skutočnos
ť
rok
2017
1

Schválený
rozpočet
2018

Upravený
rozpočet
2018

2

Skutočnosť
rok
2018

3

4

%
čerpania
4:3
5

(v eurách)

Index
18/
17x100
4:1
6

123 924

110 000

110 000

111 900

101,73

6 159

7 000

14 000

14 818

105,84

240,59

92 826

100 000

88 000

88 253

100,29

95,07

21 881

3 000

8 000

8 829

110,36

40,35

7 638 839

7 731 537

7 416 762

7 416 753

100,00
100,00

97,09

102,78

792 232

794 283

818 279

818 279

100,00

103,29

4 494 725

4 624 829

4 165 977

4 165 967

100,00

92,69

455 748

473 500

442 662

442 662

100,00

120 866

3 058

2 308 433

22 713

110 000

0

2 272 628

27 000

110 000

0

2 372 547

29 920

111 900

0

2 372 547

29 920

101,73

0,00

100,00

90,30
92,58

0,00

131,73
97,13
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633 Materiál

634 Dopravné

635 Rutinná
a štandardná údržba
636 Nájomné za
nájom
637 Služby

375 595

448 900

473 985

473 985

100,00

126,20

2 574 275

2 635 046

2 111 042

2 111 042

100,00

82,01

123 275

83 800

233 889

233 889

100,00

189,73

39 797

59 959

59 959

100,00

138,00

7 297

7 370

8 416

38 744

35 542

55 165

55 165

100,00

142,38

700 Kapitálové
výdavky
z toho:

4 705

4 255

4 794

4 794

100,00

101,89

813 896

1 000 000

29 000

28 500

98,28

3,50

Výdavky spolu
(BV + KV)

813 896

1 000 000

29 000

28 500

98,28

3,50

8 452 735

8 731 537

7 445 762

7 445 253

99,99

88,08

642 Jednotlivým
a nezisk. právnickým
osobám
649 Transfery do
zahraničia

710 Obstaranie
kapitálových aktív

100,00

115,34

949 213

43 449

866 053

100,00

935 822

640 Bežné transfery
z toho:

866 063

8 416

92,54

Poznámka:

V uvedenom prehľade sú zahrnuté všetky rozpočtové prostriedky organizácie – zdroj 111
BV – bežné výdavky
KV – kapitálové výdavky
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4.1 Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov
rozpočtu organizácie za rok 2018

Ministerstvo kultúry SR schválilo a rozpísalo pre UKB záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2018
takto:
Programová štruktúra:
Funkčná klasifikácia:
Ukazovateľ

08S
08S 01
08S 0105
08.2.0.
08.5.0.

1. Príjmy ŠR (zdroj 111)
2. Bežné výdavky spolu
z toho:

mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
3. Kapitálové výdavky spolu

Limit počtu zamestnancov (prepočítaný)

Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt
Inštitucionálna podpora štátnymi RO a PO
Knižnice a knižničná činnosť
Kultúrne služby

Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náboženstva
Ekonomická klasifikácia

200

Schválený rozpočet (€)

110 000

600

7 731 537

610

2 272 628

-

237

700

1 000 000

4.1.1 Rozpočtové opatrenia
Ministerstvo kultúry SR vykonalo v roku 2018 v schválenom rozpočte našej organizácie 11 rozpočtových
opatrení:

Rozpočtové opatrenie č. 1
Na základe rozhodnutia Ministerstva kultúry SR viazalo (znížilo) Ministerstvo kultúry SR listom č. MK2163/2018-341/3156 zo dňa 13. 2. 2018 rozpočet bežných výdavkov na rok 2018 v prvku 08S0105
Knižnice a knižničná činnosť (zdroj 111) o 266 000 €.
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Rozpočtovým opatrením sa znížili rozpočtové výdavky na udržateľnosť projektov v kategórii 630
Tovary a služby.

Rozpočtové opatrenie č. 2
Na základe súhlasu ministra kultúry SR upravilo (zvýšilo) Ministerstvo kultúry SR listom
č. MK-2163/2018-341/3776 zo dňa 26. 2. 2018 rozpočet bežných výdavkov v hlavnej kategórii 600 na
rok 2018 celkovo o 30 000 €, ktoré boli účelovo určené na financovanie prioritných projektov v prvku:
A) 08T 0104 Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí:
Profil slovenskej kultú ry/ 10 000 €
B) 08T 0106 Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov:
Nákup knižničných dokumentov a elektronických informačných zdrojov/ 20 000 €

Rozpočtové opatrenie č. 3
Ministerstvo kultúry SR upravilo (znížilo) listom č. MK-2851/2018-341/4302 zo dňa 5. 3. 2018 rozpočet
kapitálových výdavkov na rok 2018 v prvku programovej štruktúry 08S0105, č. investičnej akcie 32 561
UKB – Udržateľnosť projektu CDA o 1 000 000 €.

Rozpočtové opatrenie č. 4
Na základe rozpočtového opatrenia Ministerstva financií SR č. 14/2018, MF/010325/2018-441
z 19. 3. 2018 a schválenia ministra kultúry upravilo (zvýšilo) Ministerstvo kultúry SR listom
č. MK-3/2018-341/4918 zo dňa 23. 3. 2018 rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2018 o sumu
20 000 €.
Finančné prostriedky boli určené na realizáciu prioritného projektu v prvku:
•

08T0109 Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na: Výmena samoobslužných
skenovacích systémov pre čitateľov/ 20 000 €

Investičná akcia bola zaregistrovaná v Registri investı́ciı́ MF SR pod čı́slom a ná zvom: 29 420 UKB –
Implementá cia RFID technoló gie.

Rozpočtové opatrenie č. 5
Na základe súhlasu ministerky kultúry SR a poverenia sekcie medzinárodnej spolupráce upravilo
(zvýšilo) Ministerstvo kultúry SR listom č. MK-2850/2018- 341/7608 zo dňa 4. 6. 2018 rozpočet
bežných výdavkov v kategórii 600 na rok 2018 celkovo o 4 700 €, ktoré boli účelovo určené na
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financovanie prioritného projektu v prvku:

•

08T0104 Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí: Prı́prava a realizá cia vý stavy
„100 slovanský ch romá nov“

Rozpočtové opatrenie č. 6
Na základe súhlasu ministerky kultúry SR a rozpočtového opatrenia Ministerstva financií SR č. 19 upravilo
(zvýšilo) Ministerstvo kultúry SR listom č. MK-2850/2018-341/8462 zo dňa 21. 6. 2018 rozpočet bežných
výdavkov na rok 2018 takto:

•

Prvok 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť (zdroj 111) spolu + 134 841 €

v tom:

a) kategória 610 Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyrovnania + 99 919 €
b) kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní + 34 922 €

Rozpočtovým opatrením bolo zabezpečené zvýšenie platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme v súlade s Nariadením vlády SR č. 359/2017 Z. z., ktorým sa upravujú platové tarify na rok 2018
o 4,8 %. Súčasne boli uvedeným rozpočtovým opatrením zabezpečené finančné prostriedky na poistné
a príspevok do poisťovní.

Rozpočtové opatrenie č. 7
Na základe rozhodnutia Ministerstva kultúry SR viazalo (znížilo) Ministerstvo kultúry SR listom
č. MK-2850/2018-341/8746 zo dňa 28. 6. 2018 rozpočet bežných výdavkov na rok 2018 v prvku
08S0105 Knižnice a knižničná činnosť (zdroj 111) o sumu 210 000 €.
Rozpočtovým opatrením sa znížili rozpočtové výdavky na udržateľnosť projektov v kategórii 630
Tovary a služby.

Rozpočtové opatrenie č. 8
Na základe žiadosti Univerzitnej knižnice v Bratislave č. UKB-327/2018-40000/2176 z 5. 11. 2018
a rozhodnutia Ministerstva kultúry SR upravilo (znížilo) Ministerstvo kultúry SR rozpočet bežných
výdavkov na rok 2018 v prvku 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť (zdroj 111) o 9 000 €. Rozpočtovým
opatrením sa zabezpečil presun z bežných výdavkov (kategória 630 – Tovary a služby) do kapitálových
výdavkov na pokrytie ceny obstarania nových skenovacích zariadení pre čitateľov UKB nad rámec
schváleného prioritného projektu v prvku 08T0109 – Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva - číslo
investičnej akcie 29 420.
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Rozpočtové opatrenie č. 9
Na základe žiadosti Univerzitnej knižnice v Bratislave č. UKB-327/2018-40000/2176 z 5. 11. 2018
upravilo (zvýšilo) Ministerstvo kultúry SR listom č. MK-2851/2018-341/16351 z 29.11.2018 rozpočet
kapitálových výdavkov na rok 2018 v prvku programovej štruktúry 08T0109 Stratégia rozvoja
slovenského knihovníctva:

č. investičnej akcie 29 420 UKB – Implementácia RFID technológie/ 9 000 €
Dofinancovanie nového skenovacieho zariadenia pre čitateľov knižnice

Rozpočtové opatrenie č. 10
Na základe žiadosti Univerzitnej knižnice v Bratislave č. UKB-327/2018-40000/2176 zo dňa 5. 11. 2018
a rozpočtového opatrenia Ministerstva financií SR č. 28/2018 upravilo (zvýšilo) Ministerstvo kultúry SR
listom č. MK-2850/2018-421/16679 zo dňa 4. 12. 2018 rozpočet bežných výdavkov na rok 2018 v prvku
08S0105 Knižnice a knižničná činnosť (zdroj 111) o 661,21 €.
Rozpočtovým opatrením sa zvýšili rozpočtové výdavky v kategórii 630 Tovary a služby na realizáciu
nesprávnej platby, omylom odvedenej v roku 2017 do štátneho rozpočtu, ktorá nebola v roku 2018
rozpočtovaná.

Rozpočtové opatrenie č. 11
Na základe rozpočtového opatrenia Ministerstva financií SR č. 44/2018 upravilo (zvýšilo) Ministerstvo
kultúry SR listom č. MK-2850/2018-421/17692 zo dňa 20. 12. 2018 rozpočet bežných výdavkov na rok
2018 v prvku 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť (zdroj 111) o sumu 23 €.
Rozpočtovým opatrením sa pre Univerzitnú knižnicu v Bratislave zabezpečilo vybilancovanie kultúrnych
poukazov na rok 2018.

4.2 Príjmy organizácie
Príjmy UKB boli na základe rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2018 určené
sumou 110 000 €.
Príjmy z rozpočtu organizácie boli splnené v sume 111 900 € na 101,73 %.
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Ukazovateľ
Príjmy z rozpočtu
organizácie

Príjmy z podnikania
a z vlastníctva majetku
Administratív. a iné
poplatky a platby

Iné nedaňové príjmy

Schválený
rozpočet
2018

Upravený
rozpočet
2018

1

2

Plnenie
rok
2018

3

%
plnenia

3:1

(v eurách)

3:2

110 000

110 000

111 900

101,73

101,73

100 000

88 000

88 253

88,25

100,29

7 000

14 000

3 000

8 000

14 818

8 829

211,69

294,30

105,84

110,36

4.2.1 Príjmy organizácie podľa ekonomickej klasifikácie
1. Príjmy z vlastníctva majetku na rozpočtovej položke 210 na podpoložke 212003 –
Príjmy z prenajatých priestorov boli prijaté v sume 14 818 € v nasledujúcej štruktúre:
Podpoložka 212003 Príjmy z prenajatých priestorov
Príjmy z prenajatých bytových priestorov

Bytový priestor – budova UKB na Pionierskej ul.
Bytový priestor – budova UKB na Michalskej ul.
Príjmy z prenajatých nebytových priestorov

Prenájom nebytových priestorov na prevádzkovanie bankomatu VUB, a. s., a
veľkoplošnej obrazovky

Prenájom nebytových priestorov na prevádzkovanie bankomatu Tatra banka, a.
s., a veľkoplošnej obrazovky
Prenájom nebytových priestorov na prevádzkovanie automatov na predaj
teplých nápojov a hygienicky baleného občerstvenia
Krátkodobý prenájom priestorov – príjmy získané činnosťou špecializovaného
pracoviska – Multifunkčného kultúrneho centra, ktoré organizuje vzdelávacie,
vedecké, kultúrno-výchovné a spoločenské podujatia
z toho:
Výstavná sála, Michalská ul. č. 1
Slovenská výtvarná únia – Peter Žalman – výstava „Kam kráča Bratislava?“
Anabela Žigová – výstava „Super pocit (Une sentiment exquisite)"

14 818 €
2 201 €

714 €

1 487 €

12 617 €
257 €

5 835 €
4 133 €

2 392 €
520 €
190 €
280 €
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Aparát, o. z. – výstava „Bratislava Design Week 2018“
Seminárna sála, Klariská ul. č. 5
R.K.C., spol. s r. o. – odborná prednáška v rámci podujatia „SMART CLUB
Slovakia“
ALBRECHT FORUM, o. z. – program v podaní neformálneho komorného
vokálneho ensemblu, informácie o dome Albrechtovcov a jeho revitalizácii
R.K.C., spol. s r. o. – odborná prednáška „Riadenie a optimalizácia podnikových
procesov s využitím nástrojov ARIS"
Aparát, o. z. – medzinárodný festival súčasného dizajnu Bratislava „Design Week
2018“
DOWINA - diskusné fórum amerických študentov s bývalou veľvyslankyňou a
súčasnou političkou Magdou Vášaryovou

50 €
406 €
118 €

50 €

100 €

88 €
50 €

Prednášková sála, Ventúrska ul. č. 11

933 €

Francúzsky inštitút na Slovensku – „Československé légie na Slovensku“

100 €

Veľvyslanectvo Francúzskej republiky na Slovensku – Up Slovensko „Rómovia –
nevyužitý potenciál na slovenskom trhu práce“
Slovenská pedagogická knižnica – 12. medzinárodná konferencia „Školské
knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl“
Francúzsky inštitút na Slovensku – prednáška „Napoleon a koniec Rímskonemeckej ríše: stret symbolov“
SVETOBEŽNÍK – podujatie „Cestovateľské kino"

Modrá študovňa a terasy Lisztovej záhrady
Slovenská advokátska komora – krst knihy „Advokátske komory na Slovensku v
rokoch 1875-1948“
Všeobecná študovňa
Televízne natáčanie 2 epizód do cyklickej televíznej relácie „SK dejiny“

100 €
175 €
100 €
458 €

233 €

233 €

300 €

300 €

V roku 2018 bolo UKB adresovaných 73 žiadostí o prenájom priestorov na realizáciu vzdelávacích,
vedeckých, kultúrno-výchovných a spoločenských podujatí a výstav. V súlade so zmysluplným
charakterom podujatí a výstav, ktoré boli v súlade s poslaním UKB bol na základe bol na základe
predložených žiadostí poskytnutý bezplatný prenájom priestorov až 60 žiadateľom.

2. Príjmy z administratívnych poplatkov
•

na rozpoč tovej polož ke 220 – Pokuty, pená le a iné sankcie boli evidované prı́jmy v sume
88 253 €, a to v nasledujú com zlož enı́:

Podpoložka 222003 – Príjmy za porušenie predpisov

24 127 €

Finančné prostriedky prijaté z centrálnej pokladne
Ostatné prijaté platby od používateľov priamo na účet, z toho:

13 601 €
2 640 €

Platby čitateľov platobnými kartami cez bankový terminál

7 886 €
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Prekročenie výpožičnej lehoty

979 €

Strata vypožičaného diela
Pokus o zmier

130 €
492 €

Upomienky za MVS

2€

Riaditeľská upomienka

Neskoré predĺženie výpožičnej lehoty

Platobné rozkazy príslušných súdov, začatie exekučného konania
Neuhradené poplatky za mikro

•

380 €
164 €
484 €

9€

na polož ke 223 – Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb,
z toho:

Podpoložka 223001 – Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb

64 126 €

Finančné prostriedky prijaté z centrálnej pokladne, z toho:
Registrácia čitateľov
Reprografické služby – tlač dokumentov
Služby v súvislosti so sprostredkovaním výpožičiek kníh, dodávok xerokópií
dokumentov a naskenovaných dokumentov
Príručné pokladničky
Faktúry – MVS

43 684 €
33 000 €
6 724 €

Prijaté platby platobnými kartami cez bankový terminál

Vyradený železný materiál

13 087 €

3 567 €

393 €
4 842 €

2 513 €

3. Iné nedaňové príjmy na rozpočtovej položke 290 v sume 8 829 € boli prijaté v nasledujúcej
štruktúre:

Položka 292 Ostatné príjmy

8 829 €

Vyúčtovanie plynu za rok 2017

1 331 €

Podpoložka 292012 – Príjmy z dobropisov
Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2017

Služby + nájom za december 2017 od nájomcu nebytových priestorov – Dallmayr
Bonus za fotoaparát zakúpený v roku 2017
Dobropisy za periodiká za rok 2017

Úhrada za prekročenie limitu na služobnom mobilnom telefóne za rok 2017
Podpoložka 292017 – Vratky
Preplatok tvorby sociálneho fondu za december 2017, vyúčtovanie depozitného
účtu a zúčtovanie mzdových prostriedkov a odvodov poistného za rok 2017
Zúčtovanie zdravotného poistenia vo VšZP, poisťovni Dôvera a Union

4 152 €
2 394 €

50 €
75 €

284 €

18 €
4 494 €

3€

4 491 €

99 | SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ UKB ZA ROK 2018

Podpoložka 292027 – Iné príjmy
Príjmy z vymáhania pohľadávok exekútorom voči čitateľom UKB z minulých rokov

183 €
183 €

4.2.2 Mimorozpočtové prostriedky
Zahraničné granty:
V roku 2018 UKB dostala na samostatný účet Dary a granty od Sekcie verejnej diplomacie NATO v Bruseli
zvyšnú časť grantu na konferenciu Slovenské bezpečnostné fórum podľa konkrétne vynaložených
finančných prostriedkov v roku 2017. Finančné prostriedky z uvedeného grantu v roku 2018 čerpané
neboli.
Mesačný vývoj dosiahnutých príjmov

Príjmy UKB (zdroj 111) boli v jednotlivých mesiacoch roka 2018 takéto:
Január

Február
Marec
Apríl
Máj
Jún

Júl
August
September
Október
November
December
Spolu

3 553 €

4 223 €
18 060 €
3 269 €
12 011 €
3 783 €

9 580 €
8 228 €
9 537 €
12 270 €
10 391 €
16 995 €
111 900 €
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4.3 Výdavky organizácie
4.3.1 Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie
A. Bežné výdavky
Stanovený limit bežných výdavkov vrátane bežných transferov na krytie prevádzkových potrieb UKB na
rok 2018 v sume 7 731 537 € bol upravený na sumu 7 416 762 €, z toho v programe 08S0105 v sume
7 382 062 €, v programe 08T v sume 34 700 €.

K 31. 12. 2018 bolo čerpanie v sume 7 416 753 €, čo predstavuje 95,93 % zo schváleného a 100,00 %
z upraveného rozpočtu. Čerpanie celkového rozpočtu zahŕňa bežné výdavky v programe 08S0105 v sume
7 382 053 €, výdavky v programe 08T v sume 34 700 €.

B. Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky na rok 2018 boli UKB pridelené v programe 08S0105 na udržateľnosť projektu CDA
v sume 1 000 000 €, rozpočet bol upravený na 0 € a v programe 08T0109 bol upravený na 29 000 €,
čerpaný bol v sume 28 500 €.

4.3.2 Výdavky podľa funkčnej klasifikácie
Stanovený limit výdavkov vo funkčnej klasifikácii 08 – Rekreácie, kultúra a náboženstvo,
082 – Kultúrne služby, 08.2.0 – Kultúrne služby v sume 8 611 537 € bol upravený na 7 325 762 a bol
čerpaný v sume 7 325 253 € na 85,06 % oproti schválenému a na 99,99 % oproti upravenému rozpočtu.

Stanovený limit bežných výdavkov vo funkčnej klasifikácii 08 – Rekreácie, kultúra a náboženstvo,
085 – Kultúrne služby, 08.5.0 – Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náboženstva v sume 120 000
€ bol čerpaný v sume 120 000 € na 100,00 %.

4.3.3 Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry organizácie
•
•

Kód programu 08S – Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt
Kód podprogramu 08S0105 – Knižnice a knižničná činnosť
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A. Bežné výdavky ŠR, zdroj 111, funkčná klasifikácia 08.2.0.
Stanovený limit bežných výdavkov vrátane bežných transferov na rok 2018 v sume 7 611 537 €,
upravený na 7 262 062 € bol k 31. 12. 2018 čerpaný sumou 7 262 053 €, čo predstavuje 95,41 % zo
schváleného a 100,00 % z upraveného rozpočtu.
Čerpanie bežných výdavkov (zdroj 111) podľa jednotlivých rozpočtových položiek bolo takéto:
RP
610
620
630
640

Spolu

Názov
rozpočtovej

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

Schválený
rozpočet 2018
1

Pozn.: Tabuľka zahŕňa druh rozpočtu 211 a 212

2 272 628

Upravený
rozpočet 2018
2

Čerpanie
rozpočtu k
3

817 505

817 505

794 283

4 504 829

39 797

7 611 537

2 372 547
4 012 051

59 959

7 262 062

2 372 547
4 012 042

59 959

7 262 053

(v eurách)

%
čerpania
03:01:00
3:2
104,40

100,00

89,06

100,00

102,92
150,66

95,41

100,00
100,00
100,00

Položka 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Stanovený limit mzdových prostriedkov v sume 2 272 628 € upravený na 2 372 547 bol čerpaný v sume
2 029 198 € – mzdy za 1. – 11. 2018 (druh rozpočtu 211) a 343 349 € – mzdy za december 2018 odvedené
na účet cudzích prostriedkov a vyplatené v januári 2019 (druh rozpočtu 212), spolu 2 372 547 € na
104,40 % oproti schválenému a na 100,00 % oproti upravenému rozpočtu.
Priemerný prepočítaný evidenčný počet zamestnancov bol 221,5 a priemerná mesačná mzda na
1 zamestnanca z čerpania zo záväzného ukazovateľa mzdových prostriedkov bola 892,61 €.

Na udržateľnosť projektu CDA bolo vyplatených 211 750 € a na udržateľnosť projektu DIP 48 194 €,
spolu 259 944 €.

Položka 620 – Poistné a príspevok do poisťovní
Zo schváleného rozpočtu na rok 2018 na odvody do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne
v sume 794 283 €, upraveného na 817 505 € bolo čerpaných 697 743 € – Poistné a príspevok do poisťovní
za 1. –11. 2018 (druh rozpočtu 211) a 119 762 € – Poistné a príspevok do poisťovní za december 2018
odvedené na účet cudzích prostriedkov a vyplatené v januári 2019 (druh rozpočtu 212), spolu 817 505 €,
čo predstavuje 102,92 % zo schváleného a 100,00 % z upraveného rozpočtu.

Na udržateľnosť projektu CDA bolo čerpaných 73 363 € a na udržateľnosť projektu DIP 16 946 €, spolu
90 309 €.
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Odvodové povinnosti boli uhradené v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Položka 630 – Tovary a služby
Rozpočet výdavkov na prevádzku knižnice na rok 2018 stanovený v sume 4 504 829 € a upravený na
sumu 4 012 051 € bol k 31. 12. 2018 čerpaný sumou 4 012 042 € na 89,06 % oproti schválenému a na
100,00 % oproti upravenému rozpočtu.
Čerpanie podľa jednotlivých rozpočtových položiek bolo takéto:
Rozp.
pol.
631
632
633
634
635
636
637
630

Názov
rozpočtovej
položky

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

Schválený
rozpočet
2018
1

27 000
473 500
448 900
7 370
2 635 046
83 800
829 213
4 504 829

Pozn.: Tabuľka zahŕňa druh rozpočtu 211 a 212

Upravený
rozpočet
2018
2

29 505
442 662
355 165
8 416
2 111 042
233 889
831 372
4 012 051

Čerpanie
rozpočtu k
31.12.2018
3

29 505
442 662
355 165
8 416
2 111 042
233 889
831 362
4 012 042

(v eurách)
3:1

%
čerpania

109,28
93,49
79,12
114,19
80,11
279,10
100,26
89,06

3:2

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

Položka 631 – Cestovné náhrady
Cestovné náhrady na pracovné cesty plánované v sume 27 000 €, upravené na 29 505 €, boli čerpané
k 31. 12. 2018 sumou 29 505 € na 109,28 % oproti schválenému a na 100,00 % oproti upravenému
rozpočtu.

Rozpočet na tuzemské pracovné cesty plánovaný v sume 5 000 €, upravený na 7 007 €, bol čerpaný sumou
7 007 € na 140,14 % oproti schválenému a na 100,00 % oproti upravenému rozpočtu.

Na tuzemských pracovných cestách sa v roku 2018 zúčastnilo 152 zamestnancov. Pracovné cesty sa
uskutočnili prevažne služobným osobným vozidlom UKB, vlakmi a autobusmi. Pracovné cesty boli
realizované hlavne do knižníc a na rôzne odborné podujatia v rámci SR.
Cieľ tuzemskej pracovnej cesty

SNK Martin
Bratislava – zamestnanci CDA – lokalita B Martin
Zvolen

Počet zamestnancov
24
51
5
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Nitra
Banská Bystrica
Tatranská Lomnica
Prešov
Prievaly
Zohor
Myjava
Trnava
Košice
Terchová
Žilina
Nové Zámky
Prievidza
Spolu

3
5
1
4
2
10
1
10
4
25
2
3
2
152

Všetky pracovné cesty boli vopred plánované a zamestnanci sa na nich zúčastňovali na pokyn a so
súhlasom vedúcich zamestnancov jednotlivých úsekov UKB a generálnej riaditeľky UKB.
Na udržateľnosť projektu CDA bolo v rámci výdavkov na tuzemské pracovné cesty spotrebovaných
3 368 €.
Rozpočet na zahraničné pracovné cesty stanovený v sume 22 000 € a upravený na 22 498 € bol čerpaný
sumou 22 498 € na 102,26 % oproti schválenému a na 100,00 % oproti upravenému rozpočtu.

Na zahraničných pracovných cestách sa zúčastnilo 109 zamestnancov (z toho sa 51 zamestnancov
zúčastnilo na exkurzii v maďarskom Győri) s celkovým počtom osobodní 214 strávených v zahraničí. Na
cestovanie sa využilo služobné osobné vozidlo UKB, letecká a železničná doprava.
Cieľová krajina zahraničnej pracovnej cesty

Česká republika
Rakúsko
Španielsko
Irán
Francúzsko
Kazachstan
Švédsko
Maďarsko
Malajzia
Belgicko
USA
Veľká Británia
Srbsko

Počet zamestnancov

24
15
1
2
1
1
1
54
1
1
1
2
1
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Poľsko
Estónsko
Nový Zéland
Spolu

1
1
2
109

Zahraničné pracovné cesty boli plánované a boli vopred odsúhlasené gremiálnou poradou UKB
a schválené generálnou riaditeľkou UKB.

Na udržateľnosť projektu CDA bolo v rámci výdavkov na zahraničné pracovné cesty z celkovej sumy
použitých 856 € a na udržateľnosť projektu DIP 3 482 €, spolu 4 338 €.

Položka 632 – Energie, voda a komunikácie
Schválený rozpočet na rok 2018 v sume 473 500 €, upravený na 442 662 €, bol čerpaný sumou
442 662 € na 93,49 % oproti schválenému a na 100,00 % oproti upravenému rozpočtu.
Z podpoložky 632001 – Energie v sume 302 433 € boli uhradené všetky zálohové platby vrátane
vyúčtovania za elektrickú energiu v sume 232 925 € a za plyn v sume 69 508 €.
Platby za elektrickú energiu
Michalská a Ventúrska
Klariská
Pionierska
DC SNK Martin
Spolu

131 398 €
64 324 €
1 344 €
35 859 €
232 925 €

Platby za plyn
Michalská a Ventúrska
Klariská
Pionierska
Továrenská
Spolu

43 650 €
19 947 €
2 887 €
3 024 €
69 508 €

Do tejto rozpočtovej podpoložky boli zahrnuté aj refundované platby od nájomcov bytových a nebytových
priestorov.
Na udržateľnosť projektu CDA bolo z celkovej sumy použitých 97 379 €.
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Na podpoložke 632002 – Vodné, stočné boli zahrnuté platby za vodné, stočné a vodu z povrchového
odtoku v celkovej sume 10 375 €, z toho:
Michalská
Ventúrska
Klariská
Pionierska
Továrenská
Objekt potenciálneho dislokovaného knižného skladu Agátová ul.
Spolu

2 959 €
4 902 €
1 945 €
311 €
204 €
55 €
10 375 €

Do tejto rozpočtovej podpoložky boli zahrnuté aj refundované platby od nájomcov bytových a nebytových
priestorov.
Podpoložka 632003 – Poštové služby – 14 606 €, z toho:

Poplatky za poštové služby
Aktualizácia poštových taríf pre frankovací stroj NEOPOST IS 350 na rok 2018
Spolu

14 462 €
144 €
14 606 €

Na udržateľnosť projektu CDA bolo z celkovej sumy použitých 40 €.

Z podpoložky 632004 – Komunikačná infraštruktúra bolo realizované čerpanie v sume 60 000 €:
Poplatok za využívanie služieb internetu prostredníctvom akademickej dátovej
siete SANET realizovanej uzlom CVT STU
Spolu

60 000 €
60 000 €

Na udržateľnosť projektu CDA bolo z celkovej sumy použitých 48 000 €.

Podpoložka 632005 – Telekomunikačné služby – čerpanie v sume 55 248 € zahŕňa nasledujúce platby:
Poplatky za služby UPC
Telefónne účty – pevné linky spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
Telefónne účty – mobilné telefóny spoločnosti Orange Slovensko, a.s.

77 €
5 772 €
22 312 €

Poplatok za poskytovanie služieb VoIP v zmysle MK-109/07/M a jej dodatkov
– poplatok za prenájom IP zariadení

25 603 €

Hovorné na základe Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití
dátovej siete SWAN v súlade s prevádzkovým poriadkom SWAN VPN siete
rezortu MK SR
Poplatok za SIM kartu – Továrenská
Spolu

1 384 €

100 €
55 248 €
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Na udržateľnosť projektu CDA bolo z celkovej sumy použitých 6 398 € a na udržateľnosť projektu DIP
429 €, spolu 6 827 €.

Položka 633 – Materiál
Schválený rozpočet v sume 448 900, upravený na 355 165 €, bol čerpaný sumou 355 165 € na 79,12 %
oproti schválenému a na 100,00 % oproti upravenému rozpočtu.
Podpoložka 633001 – Interiérové vybavenie: 20 742 €, z toho:

Univerzálna oceľová skriňa na ochranu osobných údajov používateľov UKB
Spisové skrine
Archívne skrine
Kreslá pre používateľov UKB
Kusový nábytok pre používateľov UKB
Spolu

211 €
4 950 €
4 950 €
5 975 €
4 656 €
20 742 €

Podpoložka 633002 – Výpočtová technika – 84 720 €, z toho:
Sieťová karta k PC

Prenosná čítačka čiarových kódov

31 €

215 €

Grafický tablet

799 €

MG COMP – výpočtová technika

83 675 €

Spolu

84 720 €

Podpoložka 633004 – Prevádzkové stroje, prístroje zariadenia, technika a náradie 2 982 €, z toho:
Chladnička

216 €

Vysokotlakový čistič

469 €

Nožnice na živý plot
Vysávače prachu

Chladiace zariadenie do kancelárie
Web kamera na vyhotovenie fotografií na knižničné pasy

Objektív – doplnkové fotografické vybavenie pre reštaurátorov
Železiarsky tovar – nástroje
Spolu

75 €
472 €
142 €
99 €
410 €

1 099 €
2 982 €
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Podpoložka 633005 – Špeciálne stroje, prístroje zariadenia, technika a náradie 395 €, z toho:
Reštaurátorský materiál – náradie na spracovanie kovových prvkov
Spolu

Podpoložka 633006 Všeobecný materiál –v sume 59 417 €, z toho:

Elektro-materiál
Železiarsky materiál
Materiál na bežnú opravu a údržbu exteriérov a interiérov budov UKB, maliarsky
materiál
Materiál na bežnú opravu a údržbu výpočtovej techniky
Materiál pre BOZP
Tonery, farba do frankovacieho stroja
Hygienické a toaletné potreby
Čistiace a dezinfekčné potreby
Kancelárske potreby
Kancelársky papier
Papierové pásky do pokladní
Knižničné pasy
Ochranné pásky do kníh
Samolepiace etikety
Vence pre zosnulých zamestnancov
Kytice, kvetinová výzdoba
Potreby pre oddelenie MFKC (realizácia expozičnej,
výstavnej a prezentačnej činnosti)
Rýchlovarné kanvice
Elektrické ohrievače
Skladacie schodíky
Podložky na sedenie na stoličky na kultúrne akcie
Slúchadlá do tlmočníckych zariadení
Ventilátory
Slúchadlá pre poslucháčov hudobného kabinetu
PFA predmety
Vlajky
Spolu

395 €
395 €

4 292 €
211 €
1 025 €

522 €
399 €
13 054 €
6 973 €
1 977 €
4 396 €
2 103 €
2 172 €
8 160 €
5 700 €
553 €
420 €
632 €
683 €

77 €
71 €
274 €
861 €
299 €
1 687 €
1 133 €
1 707 €
36 €
59 417 €

Na udržateľnosť projektu CDA bolo z celkovej sumy použitých 2 619 € a na udržateľnosť projektu DIP
420 €, spolu 3 039 €.

Podpoložka 633007 – Špeciálny materiál – 11 023 € zahŕňa najmä materiál pre potreby knihárskej,
kníhviazačskej a reštaurátorskej dielne, z toho:
Digitálny teplomer
Potreby pre reštaurátorskú dielňu
Materiál pre knihársku dielňu – kapitálik, poťahový materiál, useň, lepidlo
Mráčkový papier pre oddelenie knižnej väzby

173 €
1 362 €
3 771 €
523 €
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Samolepiace suché zipsy – potreby na výrobu ochranných obalov na noviny
Ofsetový kartón
Nôž HORIZON PC-61 HSS
Poťahový materiál pre reštaurátorov
Materiál pre reštaurátorov PF-DL 139
Dekoračný materiál pre UKB
Spolu

29 €
144 €
498 €
3 818 €
403 €
302 €
11 023 €

Z podpoložky 633009 – Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky – bolo čerpaných 155 454 €
na nákup kníh, predplatné periodík, online prístupov a databáz ako jednej z hlavných činností a úloh našej
knižnice.
Nákup kníh
Predplatné periodík
Online prístupy, databázy
Spolu

59 900 €
65 798 €
29 756 €
155 454 €

Podpoložka 633010 – Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky – 365 €, z toho:
Ochranné pracovné odevy, obuv a pomôcky pre zamestnancov
Spolu

Podpoložka 633011 – Potraviny – 185 €, z toho:

Minerálne vody – zabezpečenie pitného režimu pre zamestnancov pri sťahovaní kníh
Spolu

Podpoložka 633013 – Softvér – 11 588 €, z toho:
SW Adobe Creative Cloud
licencie na 110 PC + 10 notebookov
Spolu

365 €
365 €

185 €
185 €

2 948 €
8 640 €

11 588 €

Z podpoložky 633015 – Palivá ako zdroj energie – 573 € bola kúpená nafta do motorgenerátora
(dieselagregátu) v rámci udržateľnosti projektu CDA.
Nafta do motorgenerátora (dieselagregátu)
Spolu

573 €
573 €
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Všetky finančné prostriedky boli použité na udržateľnosť projektu CDA.

Z podpoložky 633016 – Reprezentačné – 7 721 € boli finančné prostriedky použité v súlade so Smernicou
o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné účely pri realizovaných konferenciách,
seminároch, kultúrnych a spoločenských podujatiach, výstavách, rokovaniach s partnermi, pri prijímaní
hostí na pôde UKB, na zasadnutiach gremiálnych porád UKB a ostatných významných podujatiach v UKB.
Na udržateľnosť projektu CDA bolo z celkovej sumy použitých 1 999 €.

Položka 634 – Dopravné
Schválený rozpočet v sume 7 370 €, upravený na 8 416 €, bol čerpaný sumou 8 416 € na 114,19 % oproti
schválenému a na 100,00 % oproti upravenému rozpočtu.
Z podpoložky 634001 – Palivo, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny – 1 998 € boli hradené faktúry
spoločnosti Slovnaft, a. s., pre 3 služobné osobné motorové vozidlá UKB.
Palivo, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny
Spolu

1 998 €
1 998 €

Z prostriedkov určených na udržateľnosť projektu CDA bolo hradených 209 €.

Z podpoložky 634002 – Servis, údržba, opravy – 1 134 € boli čerpané finančné prostriedky na bežnú
údržbu 3 služobných osobných motorových vozidiel UKB:
Servisná prehliadka vozidla Chevrolet Orlando
Servisná prehliadka vozidla Mercedes Benz
Servisná prehliadka vozidla Škoda Octavia
Sezónne prezutie a dofúkanie pneumatík 3 služobných osobných vozidiel
Umývanie služobných osobných motorových vozidiel
Drobný materiál, čistiace potreby
STK vozidla Mercedes Benz
Oprava defektu kolesa
Spolu

212 €
198 €
499 €
109 €
7€
39 €
66 €
4€
1 134 €

Z podpoložky 634003 – Poistenie – 2 615 € bolo hradené povinné zmluvné a havarijné poistenie
3 služobných osobných vozidiel UKB, z toho:
Povinné zmluvné poistenie Škoda Octavia
Havarijné poistenie Škoda Octavia
Povinné zmluvné poistenie Chevrolet Orlando
Havarijné poistenie Chevrolet Orlando

230 €
281 €
194 €
502 €
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Povinné zmluvné poistenie Mercedes Benz
Havarijné poistenie Mercedes Benz
Spolu
Z podpoložky 634004 – Prepravné – 2 564 €, z toho:

Taxi služba – mimoriadna preprava nad rámec pracovného času, alebo počas
dovoleniek a PN vodiča služobného vozidla UKB
Preprava zamestnancov UKB na konferenciu CASLIN 2018
Doprava skenera do servisu
Prepravné služby – kusy nábytku a ťažký inventár UKB na skládku odpadu
Spolu

246 €
1 162 €
2 615 €

264 €

1 840 €
10 €
450 €
2 564 €

Z prostriedkov určených na udržateľnosť projektu CDA bolo hradených 10 €.
Z podpoložky 634005 – Karty, známky, poplatky – 105 €, z toho:

Diaľničná známka na rok 2018 pre motorové vozidlo Chevrolet Orlando
Diaľničná známka na rok 2018 pre motorové vozidlo Mercedes Benz
Poplatok za kartu
Parkovné
Spolu

50 €
50 €
3€
2€
105 €

Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba
Schválený rozpočet na tejto položke v sume 2 635 046 €, upravený na 2 111 042 €, bol čerpaný sumou
2 111 042 € na 80,11 % oproti schválenému a na 100,00 % oproti upravenému rozpočtu.
Podpoložky 635002 – Údržba výpočtovej techniky – 1 854 024 €, z toho:

Zmluva o poskytovaní servisných služieb Service Level Agreement (SLA) –
pozáručný autorizovaný servis pre CDA
Zmluva o poskytovaní servisných služieb Service Level Agreement (SLA) –
pozáručný autorizovaný servis pre DIP
Oprava PC HP Desktop 7500
Grafická karta na opravu zariadenia
Spolu

1 260 195 €
593 449 €

304 €
76 €
1 854 024 €

Na udržateľnosť CDA bolo z celkovej sumy použitých 1 260 499 € a na udržateľnosť DIP 593 449 €, spolu
1 853 948 €.
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Podpoložka 635004 – Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia –
115 634 €, z toho:
Služby súvisiace so správou nehnuteľností – zabezpečenie hospodárnej a
bezpečnej prevádzky priestorov pre projekt CDA (NON IKT)
Oprava lepiaceho stroja na knižnú väzbu
Oprava poistných ventilov (vykurovacie a chladiace systémy)
Oprava a údržba Bladeservera S/N
Preventívna prehliadka a údržba požiarnych uzáverov
Preventívna prehliadka a údržba požiarnych dverí CDA
Výmena výmenníka plynového kotla
Oprava zariadenia vykurovacieho systému – horáka plynového kotla
Zmluvný servis a údržba kopírovacích strojov
Oprava multifunkčných a skenovacích zariadení
Oprava tlačiarní DATACARD
Servisné práce (rezačka papiera), brúsenie nožov
Oprava hasiacich prístrojov
Oprava závad v rozvodni trafostanice
Oprava IBM System Storage
Oprava záložného zdroja APC SYMMETRA pre CDA
Oprava chladiaceho systému CDA
Oprava STORAGE 1,2 S/NPosAM
Spolu

80 902 €

117 €
1 201 €
2 906 €
1 162 €
257 €
724 €
594 €
2 915 €
657 €
173 €
472 €
1 352 €
1 180 €
2 052 €
11 284 €
7 015 €
672 €
115 634 €

Z prostriedkov určených na udržateľnosť projektu CDA bolo hradených 99 457 €.

Podpoložka 635005 – Oprava špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia –
4 628 €, z toho:
Servisné práce EZS
Spolu

4 628 €
4 628 €

Podpoložka 635006 – Údržba budov, objektov alebo ich častí – 23 770 €, z toho:
Prehliadka, oprava a údržba automatických posuvných dverí
Oprava havárie vodovodného potrubia – Pionierska
Výroba kľúčov a vložky
Prečistenie kanalizácie – Pionierska
Oprava strechy – Ventúrska
Oprava linolea v sklade UKB
Spolu

5 009 €
296 €
68 €
534 €
1 700 €
16 163 €
23 770 €
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Z prostriedkov určených na udržateľnosť projektu CDA bolo hradených 257 €.
Podpoložka 635009 – Údržba softvéru – 30 876 €, z toho:

Ročná podpora odborných služieb WebJet Enterprise – v zmysle Zmluvy
o poskytovaní odborných služieb
Aktualizácia licencie redakčného systému WebJet Enterprise
Ročný poplatok za služby poskytované v súvislosti s prevádzkou informačného
systému iCard
Ročná podpora licencie VMware
Ročná podpora licencií na firewally Fortinet FortiGate 200D

Poplatok za užívanie a udržiavanie softvéru Ensamble, užívateľskú aplikáciu ARL
a modul Content server pre digitálny repozitár
Upgrade platformy ARL a Ensamble
Predĺženie ročnej podpory licencie RedHat Enterprise Linux Server Standard
Support – 2 ks
Predĺženie ročnej podpory licencie RedHat Enterprise Linux Server Standard
Support – 2 ks
Predplatné licencie antivírového programu NOD - licencia ESET na 1 rok
Programovanie aplikačného softvéru na aplikáciu vytvorenia, spracovania,
uloženia a pripojenia fotografie k záznamu používateľa
Predĺženie licencie Legacy SolarWinds Patch Manager Renewal
Rozšírenie systému ARL o novú databázu a súvisiace nastavenia, konverzia dát a
vytvorenie výstupov na spracovanie a prezentáciu bibliografií
Spolu

Podpoložka 635010 – Údržba komunikačnej infraštruktúry – 82 109 €, z toho:

Mesačný poplatok za poskytovanie služieb outsourcing informačných technológií
v zmysle Vykonávacej zmluvy č.3 k Rámcovej dohode č. RZ 2008/01- za služby
Predĺženie registrácie domény issn.sk na 1 rok
Predĺženie registrácie domény ulib.sk na 1 rok
Predĺženie registrácie domény kniznica info.sk na 1 rok
Predĺženie registrácie domény kultury.sk na 1 rok
Predĺženie registrácie domény webdepozit.sk na 1 rok
Spolu

790 €
202 €

1 245 €
2 716 €
2 988 €
4 754 €
6 062 €
1 314 €

1 374 €
3 300 €
1 250 €

672 €

4 208 €

30 876 €

82 000 €

24 €
24 €
13 €
24 €
24 €
82 109 €

Položka 636 – Nájomné za nájom
Schválený rozpočet na tejto položke v sume 83 800 €, upravený na 233 889 €, bol čerpaný sumou
233 889 € na 279,10 % oproti schválenému a na 100,00 % oproti upravenému rozpočtu.
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Podpoložka 636001 – Nájomné za prenájom budov, objektov alebo ich častí – 232 220 €, z toho:
Prenájom nebytových priestorov pre uskladnenie knižničných fondov UKB –
Rožňavská ulica, Bratislava
Spolu

232 220 €
232 220 €

Podpoložka 636002 – Nájomné za prenájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky
a náradia – 1 669 €, z toho:
Servisný prenájom rohoží
Prenájom agregátu
Spolu

1 150 €
519 €
1 669 €

Položka 637 – Služby
Schválený rozpočet v sume 829 213 €, upravený na 831 372 €, bol čerpaný sumou 830 797 € (druh
rozpočtu 211) a 565 € (druh rozpočtu 212 – finančné prostriedky z decembra 2018 prevedené na
depozitný účet a vyplatené v roku 2019), spolu 831 362 € na 100,26 % oproti schválenému a na
100,00 % oproti upravenému rozpočtu.

Podpoložka 637001 – Školenia, kurzy, semináre, konferencie, sympóziá – 19 765 €, z toho účastnícke
poplatky za:
Seminár, školenie, konferencia

Seminár „Obstarávanie podrobne. Verejné obstarávanie pre
začiatočníkov“

Kurz „Odborná aktualizačná príprava pre elektrotechnikov“
Kurz pre elektrotechnikov
Vedecká konferencia CSTI 2018
Seminár „ZFK“
Seminár „Zákonník práce pod lupou“
Seminár „Základy manažmentu v štátnej správe“
Rekvalifikačný kurz „Knihovnícke minimum“
Školenie „Adobe Illustrator“
Seminár „Zákon o správe majetku štátu“, „Zákon o pohľadávkach
štátu v roku 2018 v praxi“
Kurz „Školenie elektrotechnikov“ s vydaním osvedčenia
Kurz „Windows inštalácia a správa systému“
Školenie „Interný audítor systémov manažérstva informačnej
bezpečnosti“
Seminár „Abeceda PAM 3“

Poplatok

174 €
152 €
228 €
480 €
144 €
864 €
108 €
450 €
338 €

74 €

180 €
228 €
571 €

72 €

Počet účastníkov

1
4
6
8
2
4
1
3
2
1
3
1
1
1
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Seminár „Zákon o cestovných náhradách“
Kurz „AutoCAD“
Seminár „Zákonník práce“

Kurz „Windows“
Konferenčný poplatok „Inforum“
Seminár „Správa registratúry a elektronické vedenie spisov 2018“
Seminár „O cestovných náhradách trochu inak“
Seminár „ARL“
Seminár „Zmeny v IS ŠP pre štátne rozpočtové organizácie“
Seminár „Leadership v kultúrnych organizáciách“
Školenie „Balík Oracle profesional“
Seminár „Pripravovaná novela zákona o finančnej kontrole a
audite“
Účastnícky poplatok – konferencia Digital RULEZZ 2018
Registračný poplatok - konferencia IIPC
Účastnícky poplatok – Visual Heritage 2018
Prenájom rokovacích priestorov CASLIN 2018
Školenie „Network Security-Hacking v praxi"
Školenie „Tvorba LAMP, webserver Linux, Apache,MySQL,PHP“
Školenie vrcholových manažérov „Otvorený tréning Accelium
PRO: flexibilné myslenie“
Seminár „Poskytovanie preddavkov a záloh z pohľadu ZFK a
rozpočtových pravidiel“

Vložné CASLIN 2018
Školenie pracovníkov SBS
Školenie vodiča
Seminár „Účtovníctvo rozpočtových organizácií“
Seminár „GDPR“
Seminár „Záver roka 2018 začiatok roka 2019 v IS ŠP pre RO“
Seminár „Najčastejšie problémy aplikačnej praxe informačného
zákona s dôrazom na ochranu osobných údajov“

Seminár „Finančné výkazníctvo subjektu verejnej správy pre rok
2019. Konsolidovaná účtovná závierka vo VS za rok 2018“
Spolu

275 €
186 €

5
1

79 €

1

192 €

205 €
124 €
69 €
79 €
105 €
348 €
100 €
629 €
596 €
140 €
160 €
4 320 €
1 198 €
186 €
222 €
225 €

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

5 510 €
294 €
50 €
98 €
78 €
87 €

19
6
1
2
1
1

69 €

1

78 €

19 765 €

1

106

Na udržateľnosť projektu CDA bolo z celkovej sumy použitých 2 779 € a na udržateľnosť projektu DIP
324, spolu 3 103 €.
Z podpoložky 637003 – Propagácia, reklama a inzercia – 1 597 €, z toho:
Zverejnenie inzerátov – pracovné ponuky
Vizitky na reprezentačné účely

1 088 €
62 €
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Zakúpenie časopisov s článkami o UKB pre archívne účely a katalógov z výstav
zahraničných knižníc
Tlač PF 2019 k 100. výročiu UKB – pre významných domácich a zahraničných
partnerov
Spolu

152 €
295 €

1 597 €

Na udržateľnosť projektu CDA bolo z celkovej sumy použitých 83 €.
Z podpoložky 637004 – Všeobecné služby – 308 950 €, z toho:

Čerpanie na základe zmluvy s dodávateľskou firmou ENGIE, a. s., na zabezpečovanie nasledujúcich
činností: činnosti v oblasti technickej podpory, obsluha zariadení kotolní, upratovanie objektov UKB,
prevádzka šatní, deratizácia objektov v lokalite Ventúrska, Michalská, Klariská, Pionierska, upratovanie
priestorov CDA v objekte Klariská, 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) a ďalšie výdavky:
Správa budov a upratovanie firmou ENGIE
Správa budov a upratovanie firmou ENGIE pre CDA
Odborná prehliadka a skúška transformačnej stanice
Vnútorná odborná prehliadka tlakových nádob v kotolni
Diagnostika porúch kamerového systému
Kontrola stavu nosných konštrukcií v priebehu vyprázdňovania budovy
Továrenská
Ročná revízna kontrola zariadení na odvod tepla
Ročná prehliadka núdzového osvetlenia v budovách UKB
Odborná prehliadka elektroinštalácie a bleskozvodu
Kontrola vysielacieho zariadenia
Kontrola hasiacich prístrojov
Kontrola požiarnych klapiek
Kontrola hydrantov
Kontrola knižničných regálov
Upratovanie skladu na Rožňavskej ul.
Pranie rohoží
Správa prístupových komunikácií
Služby čistiarne (pranie textílií: obrusov, utierok, uterákov a pracovných odevov)
Prevádzkové náklady spojené s prenájmom priestorov UKB v budove SNK
(Martin)
Vyhotovenie xerokópií článkov získaných prostredníctvom MVS a MMVS
Viazanie knižničných dokumentov
Kalibrácia prístroja na kontrolu alkoholu v krvi
Profylaktická prehliadka frankovacieho stroja NEOPOST
Výmena a brúsenie nožov

166 929 €
48 133 €
1 202 €
257 €
288 €
432 €

1 320 €
7 260 €
15 374 €
39 €
696 €
752 €
1 073 €
3 084 €
597 €
1 430 €
100 €
556 €
1 719 €

4 456 €
22 231 €
30 €
156 €
98 €
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Dezinsekčné práce
Foto na víza
Tlač plagátov a propagačných materiálov pre činnosti Multifunkčného kultúrneho
centra UKB
Hudobné vystúpenia
Prezentácia príspevku o UKB v Cestovnom lexikóne
Deinštalácia, kontrola, balenie exponátov v Slovinsku na medzinárodnú výstavu
„100 slovanských románov“
Inštalácia výstavných panelov na výstavu „100 slovanských románov“ v UKB
Tlač pozvánok na konferenciu CDA
Simultánne tlmočenie na konferencii CDA
Prekladateľské služby
Denný monitoring médií na rok 2019
Služby v šatni pri uskutočnení kultúrnych podujatí
Upratovanie priestorov pre návštevníkov
Použitie kontajnera a vysokozdvižného vozíka pri likvidácii vyradených kovových
a železných regálov
Sťahovacie služby
Realizácia verejného obstarávania - oblasť zabezpečenia stravovania
Spolu
Dallmayr – refundácia výdavkov za poskytnuté služby – elektrická energia,
upratovanie, odvoz odpadu
Spolu

396 €
10 €

14 707 €
1 916 €
480 €
3 804 €

1 080 €
56 €
682 €
1 960 €
2 146 €
813 €
252 €
909 €

1 260 €
300 €
308 981 €
–31 €
–31 €

Na udržateľnosť projektu CDA bolo z celkovej sumy použitých 57 175 €.
Podpoložka 637005 – Špeciálne služby – 280 444 €, z toho:

Centralizovaná ochrana objektu UKB na Pionierskej ul.
Centralizovaná ochrana objektu UKB na Továrenskej ul.
Monitorovanie objektu UKB na Pionierskej a Továrenskej ul.
Ochrana objektu UKB
Ochrana objektu CDA
Služby SBS pri uskutočnení kultúrnych podujatí
Právne služby
Právne služby pre CDA
Odborné konzultačné práce na vykonanie ročnej účtovnej závierky za rok 2017
v databáze Softip Profit Plus pre všeobecnú učtáreň UKB
Odborné konzultačné práce v moduloch PER a PAM databázy Softip Profit Plus
pre personálny referát UKB a mzdovú učtáreň UKB
Meranie emisií v odpadových plynoch
Úprava profilu verejného obstarávateľa – UKB na portáli www.uvo.gov.sk

1 685 €
1 673 €
2 087 €
198 263 €
54 569 €
171 €
7 890 €
1 488 €
104 €
239 €
763 €
160 €
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Realizácia prieskumu trhu a jeho vyhodnotenie pre realizáciu dodávky
samoobslužných skenovacích zariadení
Predplatné a inštalácia HAN 2019
Spolu

720 €

10 632 €
280 444 €

Na udržateľnosť projektu CDA bolo z celkovej sumy použitých 56 057 €.
Podpoložka 637006 – Náhrady – 741 €, z toho:

Preventívne lekárske prehliadky nových zamestnancov pred nástupom do
zamestnania za účelom posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej
funkcie
Spolu

741 €
741 €

Na udržateľnosť projektu CDA bolo z celkovej sumy použitých 45 € a na udržateľnosť projektu DIP 24 €,
spolu 69 €.
Z podpoložky 637007 – Cestovné náhrady – 1 186 €, z toho:
Cestovné náhrady – recipročná výmena
Spolu

Podpoložka 637012 – Poplatky a odvody – 6 707, z toho:

Poplatky za výpožičky kníh prostredníctvom MVS a MMVS
Notárske poplatky
Bankové poplatky – za spracovanie, za hotovosť, za prevod ZPS
Znalecké posudky
Registračný poplatok
Poplatok za vycestovanie
Autorské odmeny
Poplatky na základe zmluvy EFT POS o akceptácii platobných kariet na platby za
tovary a služby uzatvorenej s VÚB, a. s.
Ročná úhrada na základe zmluvy o zriadení vecného bremena uzatvorená s
Hlavným mestom SR Bratislava
Úschova odpadu za účelom jeho zhodnotenia
Administratívny poplatok certifikácie dátového úložiska CoreTrustSeal
Poplatok za likvidáciu vyradeného majetku
Platby prijaté za poskytnuté knižničné služby z 12/2017 na výdavkový účet,
odvedené na príjmové účty
Spolu

1 186 €
1 186 €

3 385 €
55 €
271 €
51 €
8€
12 €
230 €
438 €
11 €

207 €
1 000 €
29 €
1 010 €
6 707 €
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Na udržateľnosť projektu CDA bolo použitých 1 006 € a na udržateľnosť projektu DIP 8 €, spolu
1 014 €.

Na podpoložke 637014 – Stravovanie 96 342 € boli evidované úhrady faktúr spoločnosti DOXX, s. r. o., za
stravovacie poukážky pre zamestnancov UKB znížené o sumy príspevkov zo sociálneho fondu a prijatých
úhrad od zamestnancov.
Stravovacie poukážky pre zamestnancov UKB znížené o sumy príspevkov zo
sociálneho fondu a prijatých úhrad od zamestnancov
Spolu

96 342 €
96 342 €

Na udržateľnosť projektu CDA bolo z celkovej sumy použitých 5 056 € a na udržateľnosť projektu DIP
1 401 €, spolu 6 457 €.
Z podpoložky 637016 – Prídel do sociálneho fondu – 31 052 €, z toho:

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
Spolu

31 052 €
31 052 €

Na udržateľnosť projektu CDA bolo z celkovej sumy použitých 2 769 € a na udržateľnosť projektu DIP
642 €, spolu 3 411 €.
Z podpoložky 637024 – Vyrovnanie kurzových rozdielov – 9 €, z toho:
Kurzové rozdiely vzniknuté pri zahraničných pracovných cestách
Spolu

9€
9€

Z podpoložky 637026 – Odmeny a príspevky – 1 270 €, z toho:

Vyplatenie odmien v zmysle Zmluvy o vytvorení autorského diela a licenčnej
zmluvy na dodanie odborného textu –príspevku do zborníka a prezentácie na
konferenciu CDA 2018 – 8 odmien
Spolu

Z podpoložky 637027 – Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – 13 975, z toho:
Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce, dohôd o pracovnej činnosti a dohôd
o vykonaní brigádnickej činnosti študenta
Spolu

1 270 €
1 270 €

13 975 €
13 975 €
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V priebehu roka 2018 (1. – 11. 2018) boli vyplatené odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
v sume 13 410 € (druh rozpočtu 211) a na depozitný účet bolo za december 2018 odvedených 565 €,
ktoré boli vyplatené v januári 2019 (druh rozpočtu 212), spolu 13 975 €.

Na udržateľnosť projektu CDA bolo z celkovej sumy použitých 2 880 € a na udržateľnosť projektu DIP
160 €, spolu 3 040 €.
Z podpoložky 637032 Mylné platby – bolo čerpaných 661 €

Na žiadosť UKB Ministerstvo kultúry SR zvýšilo rozpočtovým opatrením rozpočet na rok 2018 o sumu
661 €, ktorá bola omylom odvedená v roku 2017 do štátneho rozpočtu. Tieto finančné prostriedky neboli
v roku 2018 rozpočtované.

Išlo o platbu od FNsP Nové zámky z roku 2017, ktorá uhradila za vystavenú faktúru v sume 137 € sumu
798 € (navyše 661 €).
Z podpoložky 637035 – Dane – 68 662 €, z toho:

Miestny poplatok za komunálny odpad (budova UKB – Michalská ul.)
Miestny poplatok za komunálny odpad (budova UKB – Klariská ul.)
Miestny poplatok za komunálny odpad (budova UKB – Pionierska ul.)
Odvod DPH za tovary a služby nadobudnuté z členských štátov EÚ
Manipulačný poplatok za povolenie vjazdu a zotrvanie 3 služobných osobných vozidiel
UKB
v historickej časti mesta v roku 2018
Manipulačný poplatok za povolenie vjazdu a zotrvanie motorových vozidiel v historickej
časti mesta
Úhrada za služby verejnosti poskytované RTVS na základe zákona č. 340/2012 Z. z.
Daň z nehnuteľnosti – objekty UKB: Michalská ul,, Ventúrska ul., Klariská ul.
Daň z nehnuteľnosti – objekt UKB v obci Vysoká na Morave
Daň z nehnuteľnosti – objekt UKB v obci Nebojsa
Poplatok obci za likvidáciu odpadu
Spolu
Nájomca : Michalská ul. č. 1 – refundácia výdavkov za odvoz odpadu
Nájomca: Pionierska ul. č. 5 – refundácia výdavkov za odvoz odpadu
Spolu

5 574 €
1 858 €
371 €
10 128 €

32 €

4€

956 €
48 687 €
878 €
284 €
9€
68 782 €
-39 €
-81 €
-120 €

640 – Bežné transfery
Zo schváleného rozpočtu bežných transferov v sume 39 797 €, upraveného na 59 959 €, bolo
k 31. 12. 2018 vyčerpaných 52 618 € (druh rozpočtu 211) a 7 341 € (druh rozpočtu 212 – finančné
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prostriedky z decembra 2018 prevedené na depozitný účet, vyplatené v januári 2019), spolu 59 959 € na
150,66 % oproti schválenému a na 100,00 % oproti upravenému rozpočtu.

Z položky 642 – Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – 24 430 €, čerpanie bolo
takéto:

Podpoložka 642006 – Členské príspevky tuzemským organizáciám – 542 €, z toho ročné členské
príspevky:
IAML – Slovenská národná skupina
SANET – Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
SSKK – Spolok slovenských knihovníkov a knižníc
SAK – Slovenská asociácia knižníc
Spolu

93 €
33 €
166 €
250 €
542 €

Z podpoložky 642013 – Odchodné v sume 31 532 € bolo zaplatené zamestnancom pri prvom skončení
pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok.
Odchodné zaplatené zamestnancom pri prvom skončení pracovného pomeru po
nadobudnutí nároku na starobný dôchodok
Spolu

31 532 €
31 532 €

V priebehu roka 2018 (1. – 11. 2018) bolo vyplatené odchodné zamestnancom pri prvom skončení
pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok v sume 25 121 € (druhu rozpočtu
211) a na depozitný účet bolo za december 2018 odvedených 6 411 €, ktoré boli vyplatené v januári 2019
(druh rozpočtu 212), spolu 31 532 €.
Z podpoložky 642015 – Nemocenské dávky platené zamestnávateľom pri dočasnej práceneschopnosti
boli vyplatené v sume 23 091 €.
Nemocenské dávky platené zamestnávateľom pri dočasnej práceneschopnosti
Spolu

23 091 €
23 091 €

V priebehu roka 2018 (1. – 11. 2018) boli vyplatené nemocenské dávky v sume 22 160 € (druh rozpočtu
211) a na depozitný účet bolo za december 2018 odvedených 931 €, ktoré boli vyplatené v januári 2019
(druh rozpočtu 212), spolu 23 091 €.

Z položky 649 – Transfery do zahraničia z podpoložky 649003 – Príspevky na ročné členstvo
medzinárodným organizáciám v sume 4 794 € bolo čerpanie takéto:
IFLA – International Federation of Library Associations and Institutions
CIEPS – ISSN – International Centre for the Registration of Serial Publications –
Medzinárodná organizácia pod záštitou UNESCO
LIBER

465 €
1 834 €
495 €
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2 000 €

International Internet Preservation Consortium – Medzinárodné konzorcium
pre archiváciu internetu

4 794 €

Spolu

Na udržateľnosť projektu DIP bolo z celkovej sumy použitých 2 000 €.

B. Bežné výdavky ŠR zdroj 111, funkčná klasifikácia 08.5.0.

Stanovený limit bežných výdavkov na rok 2018 v sume 120 000 € bol za 1. – 11. 2018 čerpaný v sume
119 679 € (druh rozpočtu 211) a 321 € – finančné prostriedky z decembra 2018 prevedené na depozitný
účet, vyplatené v januári 2019 (druh rozpočtu 212), spolu 120 000 € na 100,00 %.
Čerpanie bežných výdavkov (zdroj 111) podľa jednotlivých rozpočtových položiek bolo takéto:
(v eurách)
Rozp.
pol.
620
630

Spolu

Názov
rozpočtovej

Poistné a príspevok
do poisťovní
Tovary a služby

Schválený
rozpočet
1

Upravený
rozpočet
2

120 000

119 226

0

120 000

774

120 000

Čerpanie
rozpočtu k
3

774

119 226
120 000

%
čerpania
3:1
3:2
0,00

100,00

100,00

100,00

99,35

100,00

Z položky 620 – Poistné a príspevok do poisťovní – bolo uhradené poistné v celkovej sume 774 €.

V priebehu roka 2018 (01. – 11. 2018) bolo vyplatené Poistné a príspevok do poisťovní v sume 695 €
(druh rozpočtu 211) a na depozitný účet bolo za december 2018 odvedených 79 €, ktoré boli vyplatené
v januári 2019 (druh rozpočtu 212), spolu 774 €.
Podpoložka 631002 – Cestovné náhrady zahraničné – 415 €, z toho:
Zahraničná pracovná cesta – Irán
Spolu

415 €

Podpoložka 637001 - Školenia, kurzy, semináre 40 €, z toho:
Konferenčný poplatok
Spolu

Podpoložka 637012 – Poplatky a odvody – 15, z toho:
Bankový poplatok k zahraničnej faktúre
Spolu

415 €

40 €
40 €

15 €
15 €
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Podpoložka 637027 – Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – 2 523 €, z toho:
Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce
Spolu

2 523 €
2 523 €

V priebehu roka 2018 (1. – 11. 2018) boli vyplatené odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
v sume 2 280 € (druh rozpočtu 211) a na depozitný účet bolo za december 2018 odvedených 243 €, ktoré
boli vyplatené v januári 2019 (druh rozpočtu 212), spolu 2 523 €.

C. Kapitálové výdavky ŠR zdroj 111, funkčná klasifikácia 08.2.0.

Ministerstvo kultúry SR poskytlo v roku 2018 finančné prostriedky na kapitálové výdavky v programe
08S takto:

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

111

Číslo investičnej akcie:
Názov investičnej akcie:
Schválený rozpočet:

32 561
UKB – Udržateľnosť projektu CDA
1 000 000 €

Upravený rozpočet:
Čerpanie rok 2018:

0€
0€

Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2018 bol upravený (znížený) v prvku programovej štruktúry
08S0105 o sumu 1 000 000 € na 0 €.

Kód programu 08T – Tvorba a implementácia politík
A. Bežné výdavky ŠR zdroj 111, funkčná klasifikácia 08.2.0

Ministerstvo kultúry SR poskytlo v priebehu roka 2018 finančné prostriedky na bežné výdavky
v programe 08T takto:

Kód programu 08T – Tvorba a implementácia politík
Kód podprogramu 08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí: „Profil slovenskej kultúry“
Zdroj:
Schválený rozpočet:
Upravený rozpočet:
Čerpanie rok 2018:

111
0€
10 000 €
10 000 €
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Tlač propagačných materiálov na propagáciu portálu „Profil slovenskej kultúry“
počas podujatia „Noc múzeí a galérií 2018“
Tlač propagačných materiálov pre propagáciu portálu „Profil slovenskej kultúry“
na odborných, kultúrnych a vzdelávacích podujatiach v UKB
Preklad textov (esejí) zo SJ do AJ: Galérie, Experiment – Kultúra nových médií
Preklad textov (esejí) zo SJ do AJ: Filmová tvorba po r. 2000, Odevná kultúra na
Slovensku, Slovenské maliarstvo po r. 2000, Umelecké vzdelávanie na Slovensku
Odmeny na základe ZoD a licenčných zmlúv na napísanie textov a súhlas na
použitie fotografií
2% povinný príspevok do „Literárneho fondu“
Odvod zrážkovej dane z odmeny za poskytnutie fotografií
Spolu

611 €
4 313 €

586 €
580 €

3 781 €

55 €
74 €
10 000 €

Slovensko-anglický internetový portál Profil slovenskej kultúry je sprístupnený od roku 2015 ako
jedinečný online sprievodca po slovenskej kultúre. Webový portál ponúka e-dokumenty o slovenskej
kultúre a všetkých jej oblastiach, prehľad o histórii i súčasnosti, predstavuje kultúrne dedičstvo
Slovenska, prírodné krásy, turistické atrakcie, dôležité inštitúcie, organizácie, subjekty. Je sprístupnený
v 2 jazykových verziách – slovenčine a angličtine.
Projektový tím v roku 2018 zabezpečil vypracovanie nových esejí, dopracovanie niektorých chýbajúcich
častí, ako aj aktualizáciu existujúcich textov. Zabezpečil preklady a korektúru nových textov do anglického
jazyka. Bol doplnený ďalším obrazovým a grafickým materiálom – cca 145 fotografiami od
profesionálnych fotografov. Realizovali sa aj grafické návrhy a tlač propagačných materiálov v jednotnom
dizajne – knižné záložky, nálepky, propagačné brožúry, poznámkové bloky a tašky. Pracovalo sa na ďalšej
optimalizácii webu a grafických úpravách domovskej stránky. Na portáli bolo doteraz zverejnených cca
1 250 normostrán textu, ktorý napísal kolektív 52 autorov a bol ilustrovaný cca 1 100 fotografiami od
31 fotografov a 13 inštitúcií.
Kód programu 08T – Tvorba a implementácia politík
Kód podprogramu 08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí
Príprava a realizácia výstavy „100 slovanských románov“
Zdroj:
Schválený rozpočet:
Upravený rozpočet:
Čerpanie rok 2018:

Jazyková korektúra slovenského prekladu textov určených na výstavné
panely
Zhotovenie výstavných panelov podľa priestorového návrhu vypracovaného
na mieru pre výstavné priestory UKB (vrátane dodávky materiálu a jeho
prepravy)
Spolu

111
0€
4 700 €
4 700 €
89 €

4 611 €
4 700 €
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Výstava 100 slovanských románov ako jeden z hlavných projektov Fóra slovanských kultúr je súčasťou
medzinárodného programu, ktorý propaguje kultúrne hodnoty – výber zo súčasnej slovanskej literatúry,
napísanej po páde Berlínskeho múru od spisovateľov z rôznych slovanských krajín. Cieľom je preklad do
svetových jazykov v záujme nadväzovania úzkych vzťahov medzi spisovateľmi, prekladateľmi a čitateľmi
jednotlivých krajín a prezentácia nových, doteraz nepoznaných diel. Na realizácii projektu sa podieľalo
Ministerstvo kultúry SR, Literárne informačné centrum a UKB. Vernisáž výstavy sa konala pod záštitou
ministerky kultúry SR Ľubice Laščákovej. O rozšírenie kultúrneho zážitku pre domácich a zahraničných
hostí sa postaralo uznávané hudobné teleso – Muchovo kvarteto. Sprievodným podujatím bolo autorské
čítanie a diskusia so slovenským spisovateľom Pavlom Vilikovským a so slovinskou spisovateľkou
Suzanou Tratnik, ktorí sa predstavili prostredníctvom kníh, ktoré boli zaradené medzi najlepšie slovanské
diela.

Výstava bola sprístupnená vo Výstavnej sále UKB na Barokovom nádvorí UKB 6 dní v týždni a trvala do
konca januára 2019. Projektový tím UKB zabezpečil výkon komplexných prípravných a realizačných úloh.

Kód programu 08T – Tvorba a implementácia politík
Kód podprogramu 08T0106 – Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov
„Nákup knižničných dokumentov a elektronických informačných zdrojov“
Zdroj:
Schválený rozpočet:

111
0€

Upravený rozpočet:

20 000 €

elektronické databázy
knihy
historické mapy
Spolu

4 426 €
11 662 €
3 912 €
20 000 €

Čerpanie rok 2018:

20 000 €

V rámci realizácie projektu boli zakúpené 2 databázy a 289 kn. j. Pridelené finančné prostriedky na
prioritný projekt UKB použila na nákup knižničných dokumentov a informačných zdrojov, ktoré boli
svojím obsahovým zameraním v súlade so zameraním, špecializáciou a pôsobnosťou knižnice. Databázy
boli vytipované a zakúpené s ohľadom na kontinuálnosť ich dostupnosti v ponuke služieb UKB. Finančné
prostriedky boli použité aj na rozšírenie ponuky titulov, dostupných ako súčasť zahraničných zbierok
UKB. Bolo zakúpených 215 kn. j. v anglickom a nemeckom jazyku. UKB pristúpila aj k doplneniu
a rozšíreniu ponuky odborných titulov v maďarskom jazyku. Súčasťou projektu bol aj nákup 13 titulov
starých a vzácnych tlačí a dokumentov a 5 ks historických máp z ponúk antikvariátu.

B. Kapitálové výdavky ŠR v programe 08T, funkčná klasifikácia 08.2.0

Ministerstvo kultúry SR poskytlo v priebehu roka 2018 finančné prostriedky na kapitálové výdavky
v programe 08T takto:

Kód programu 08T – Tvorba a implementácia politík
Kód programu 08T0109 – Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva: „Výmena samoobslužných
skenovacích systémov pre čitateľov“
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Zdroj:

Číslo investičnej akcie:

Názov investičnej akcie:
Schválený rozpočet:

111

29 420

UKB – Implementácia RFID technológie

0€

Upravený rozpočet:

29 000 €

Skener Zeta Comfort
Skener Chrome
Spolu

12 250 €
16 250 €
28 500 €

Čerpanie rok 2018:

28 500 €

4.3.4 Výdavky organizácie hradené z finančných prostriedkov
na udržateľnosť projektov
1. Národný projekt č. 8 „Centrálny dátový archív“ (CDA)
V zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. MK-40/2012-M zo dňa 13. 3. 2012
bolo v roku 2018 z rozpočtu UKB zabezpečené financovanie udržateľnosti projektu CDA v oblasti bežných
výdavkov v sume 1 935 896 €.
Finančné prostriedky na kapitálové výdavky na udržateľnosť projektu CDA neboli pridelené.

2. Národný projekt č. 8 „Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born
obsahu“ (DIP)
V zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 6. 7. 2015 bolo v roku 2018
z rozpočtu UKB zabezpečené financovanie udržateľnosti projektu DIP v oblasti bežných výdavkov v sume
667 478 €.
Finančné prostriedky na kapitálové výdavky na udržateľnosť projektu DIP neboli pridelené.
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4.4 Účty mimorozpočtových prostriedkov
Účet 221 - Sociálny fond
Tvorba
Zostatok SF z roku 2017

Tvorba v zmysle zákona a Kolektívnej zmluvy
Tvorba spolu:
Čerpanie

Zúčtovanie SF za rok 2017 – preplatok odvedený do príjmov
Príspevok na stravovanie
Zakúpenie kytíc k jubileám
Čerpanie celkom:

10 825,84 €
31 052,31 €
41 878,15 €
2,53 €

25 581,54 €
960,89 €
26 544,96 €

Zostatok k 31. 12. 2018

Účet 221 – Účet cudzích prostriedkov (depozitný účet)
Strana MÁ DAŤ

15 333,19 €

Prijaté mzdy, odvody do poisťovní a OON za 12/2017
Zrážka zo mzdy na základe exekučného príkazu z roku 2017
Prijaté mzdy, odvody do poisťovní a OON za 12/2018

428 103,83 €
96,21 €
471 339,11 €

Strana DAL
Vyplatené mzdy, odvody do poisťovní a OON za 12/2017
Odvod nevyčerpaných miezd a odvodov za 12/2017 do príjmov ŠR
Čerpanie spolu:
Zostatok k 31. 12. 2018

428 103,78 €
0,05 €
428 103,83 €
471 531,37 €

Zrážka zo mzdy na základe exekučného príkazu z roku 2018
Spolu

Účet 221 - Dary a granty

Strana MÁ DAŤ
Počiatočný stav k 1. 1. 2018
grant NATO – Brussel
Spolu

96,05 €
899 635,20 €

0,00 €
1 866,43 €
1 866,43 €
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Strana DAL

0,00 €

Spolu
Zostatok k 31. 12. 2018

0,00 €
1 866,43 €

4.5 Zhodnotenie majetkovej pozície organizácie
4.5.1 Analýza výdavkov na prevádzku budov
Budovy: Michalská ul. a Ventúrska ul., Bratislava
Budova: Klariská ul., Bratislava
Budova: Pionierska ul., Bratislava
Budova: Továrenská ul. (sklad), Bratislava
Budova: Agátová ul. (sklad), Bratislava
Budova: obec Nebojsa (sklad)
Budova: obec Vysoká pri Morave (sklad)
Budova: CDA – lokalita B, Martin
Spolu

680 180 €
376 295 €
11 968 €
8 552 €
660 €
1 667 €
1 660 €
38 408 €
1 119 390 €

4.5.2 Významné položky súvahy v oblasti majetku
a záväzkov
K 31. 12. 2018 UKB eviduje hmotný a nehmotný majetok v obstarávacej cene v sume 69 017 107 € takto:
Software
Licencie
Pozemky
Budovy a stavby – národné kultúrne pamiatky
Budovy a stavby – ostatné
Budovy a stavby – technické zhodnotenie
Stroje, prístroje a zariadenia
Dopravné prostriedky
Drobný krátkodobý hmotný majetok
Drobný krátkodobý nehmotný majetok

2 976 039 €
74 865 €
1 008 026 €
1 778 684 €
3 926 460 €
16 717 283 €
32 419 404 €
77 711 €
9 921 575 €
68 154 €
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Umelecké diela
Spolu

48 905 €
69 017 107 €

4.5.3 Nepoužiteľný a nepotrebný dlhodobý hmotný majetok
Nepoužiteľný a nepotrebný dlhodobý hmotný majetok bol k 31. 12. 2018 vyradený, zostatok je 0.

4.5.4 Pohľadávky
Pohľadávky UKB voči používateľom služieb UKB boli k 31. 12. 2018 v Hlavnej knihe evidované v sume 11
903 € v členení:
Pohľadávky za poskytnuté služby MVS a MMVS

Pohľadávky za prenájom priestorov na uskutočnenie kultúrnych podujatí
Pohľadávky za spotrebu elektrickej energie

Pohľadávky voči používateľom – čitateľom UKB
Spolu

146 €
392 €

2 838 €
8 527 €

11 903 €

4.5.5 Záväzky
Záväzky voči dodávateľom UKB boli k 31. 12. 2018 v Hlavnej knihe evidované v sume 543 116 €. Všetky
záväzky voči dodávateľom k 31. 12. 2018 boli uhradené v januári 2019.
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5 Prostriedky Európskej únie a na
spolufinancovanie

V roku 2018 neboli výdavky UKB financované z prostriedkov Európskej únie. Projekty CDA a DIP boli
v roku 2018 financované z prostriedkov štátneho rozpočtu určených na ich udržateľnosť.
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6 Personálne otázky
V súvislosti s uplatňovaním Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vo verejnej službe na rok 2018 a po
dohode s odborovou organizáciou pracovný čas v pružnom pracovnom čase bol 37,5 hod. týždenne,
v dvojzmennej prevádzke 36,25 hod. týždenne vrátane služieb v sobotu. Výmera dovolenky zamestnancov
bola zvýšená o 1 týždeň.

Organizácia pri odmeňovaní zamestnancov vychádzala z nariadenia vlády č. 359/2017 Z. z., ktorým sa
ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Na
základe uvedeného nariadenia vlády sa od 1. 1. 2018 zvýšili stupnice platových taríf pre všetkých
zamestnancov o 4,8 % Na základe kolektívnej zmluvy príplatok za dvojzmennosť bol vo výške 10,00 €.
Priemerná mesačná vyplatená mzda zamestnancom v uplynulom roku 2018 predstavovala 892,61 €.
Priemerný plat zamestnancov UKB je dlhodobo nižší, ako je štatisticky uvádzaný priemerný plat v SR; za
rok 2018 je rozdiel vyše 100,00 €.
V uplynulom roku nastali zmeny na vedúcich postoch. Pracovný pomer ukončili vedúca odboru ochrany
dokumentov (odchod do starobného dôchodku) a 6 vedúcich oddelení, z toho 3 odišli do starobného
dôchodku. Od 1. 1. 2018 bol poverený funkciou riaditeľa úseku elektronizácie a integrácie Ing. Milan
Rakús. Na základe platnej Organizačnej štruktúry UKB boli poverení alebo vymenovaní noví vedúci
zamestnanci: 2 vedúce odboru a 7 vedúcich oddelení. Súčasne sa uskutočňovali osobné pohovory a výber
nových zamestnancov na uvoľnené pracovné miesta, pričom organizácia úzko spolupracovala s Úradom
práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava I.

Počet zamestnancov
Limit počtu zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme UKB bol stanovený ako záväzný
ukazovateľ počtom 237,00. Priemerný fyzický stav zamestnancov v roku 2018 bol 224,10, z toho 156,07
žien; priemerný prepočítaný stav bol 221,45. Určený limit počtu zamestnancov bol dodržaný.

K 31. 12. 2018 mala UKB vo fyzickom stave 221 zamestnancov, z toho 67 mužov a 154 žien. V dvojzmennej
prevádzke k 31. 12. 2018 pracovalo 20 zamestnancov. V rámci skráteného pracovného úväzku pracovalo
8 zamestnancov, z toho 7 žien. Priemerný vek zamestnancov knižnice sa mierne znížil zo 48,11 roka
v roku 2017 na 47,64 roka v roku 2018. Priemerný vek žien bol 49,79 roka, mužov 42,72 roka.
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Veková štruktúra zamestnancov podľa veku a pohlavia k 31.12. 2018

Vek
0 – 17 rokov
18 – 25 rokov
26 – 30 rokov
31 – 35 rokov
36 – 40 rokov
41 – 45 rokov
46 – 50 rokov
51 – 55 rokov
56 – 59 rokov
Nad 60 rokov
Spolu
%

Ženy
0
4
10
12
15
15
16
19
18
45
154
69,68

Muži
0
4
12
12
7
6
5
7
3
11
67
30,32

Spolu
0
8
22
24
22
21
21
26
21
56
221
100,00

%
0,0
3,62
9,95
10,86
9,95
9,50
9,50
11,76
9,50
25,34
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 2018 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 36
zamestnancami, z toho bolo 23 žien.

V organizácii v roku 2018 pracovali 11 zamestnanci so zdravotným postihnutím I. do 70 % (ZPS), z toho
7 vo funkcii knihovník; so zdravotným postihnutím II. nad 70 % (ZPS – ŤZP) pracovali 4 zamestnanci,
z toho 3 pracovali vo funkcii knihovník a 1 zamestnankyňa vo funkcii reštaurátor. Ďalej sme zamestnávali
38 starobných dôchodcov. V roku 2018 bolo na rodičovskej dovolenke 8 zamestnankýň, na materskú
dovolenku nastúpili 3 zamestnankyne. V priebehu roka 2018 nastúpili do práce 3 zamestnankyne po
skončení rodičovskej dovolenky.
Pracovný pomer ukončilo 45 zamestnancov, z toho 8 dohodou podľa § 60 Zákonníka práce, z toho
2 zamestnanci odišli na starobný dôchodok; 1 zamestnankyňa podľa § 71 ZP na základe uplynutia
dohodnutej doby pracovného pomeru na dobu určitú; 5 zamestnanci podľa § 72 ZP v skúšobnej dobe,
pracovný pomer ukončil zamestnávateľ na žiadosť zamestnancov; 31 zamestnancov dalo výpoveď podľa
§ 67 Zákonníka práce, z toho 9 odišlo na starobný dôchodok a 1 zamestnankyňa na predčasný dôchodok.
V roku 2018 sa v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava I podarilo získať
kvalitných zamestnancov na uvoľnené pracovné miesta.

Štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2018
Vedúci zamestnanci – 36, z toho 9 mužov, 27 žien, odborní zamestnanci kultúry (knihovníci, manažéri
kultúry, konzervátori, reštaurátori) – 143, z toho 35 mužov, 108 žien, iní odborní zamestnanci (THP) – 31,
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z toho 19 mužov, 12 žien, ostatní (robotníci, manipulanti, remeselníci, prevádzka) – 11, z toho 4 muži
a 7 žien.

Kvalifikačná štruktúra k 31. 12. 2018

vedúci zamestnanci – 36
odborní zamestnanci – (knihovníci,
manažéri kultúry, konzervátori, reštaurátori) – 143
iní odborní zamestnanci (THP) – 31
ostatní ( robotníci, manipulanti, remeselníci, prevádzka) –11

32 VŠ-II., 3 ÚSV, 1 SO,
5 VED, 60 VŠ-II., 6 VŠ-I., 2 VO,
70 ÚSV,
14 VŠ-II., 2 VŠ-I., 1 VO, 13 ÚSV, 1 SO,
3 ÚSV, 7 SO, 1 Z.

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, 11 odbormi a 42 oddeleniami.

Na jednotlivé oddelenia v roku 2018 bolo naplánovaných 237,00 zamestnancov.
Knižnica sa organizačne člení na

10000 – Úsek generálneho riaditeľstva
20000 – Úsek knižničných činností
30000 – Úsek elektronizácie a integrácie
40000 – Úsek ekonomiky a prevádzky

10000 – Úsek generálneho riaditeľstva – 24,50
10001 – Riaditeľstvo – 11 pracovníkov
•

•
•
•
•
•
•
•

generálna riaditeľka – 1
riaditeľka úseku knižničnej činnosti – 1
riaditeľ úseku elektronizácie a integrácie – 1
námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku – 1
Sekretariát generálnej riaditeľky – 2
personálny referát –2
referát BOZP, OP, PZS – 1
referát US a CO – 0
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•
•

referát vnútornej kontroly -1
odborná asistentka GR – 1

10004 – Oddelenie metodiky – 3
10005 – Multifunkčné kultúrne centrum – 5
10006 – Archív a správa registratúry UKB – 5,5

20000 – Úsek knižničných činností – 127,50
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 – 12 (prevádzka do 21:00, sobota)
20102 – Oddelenie MVS a medzinárodných MVS – 6
20103 – Oddelenie prezenčných služieb – 20,5 (prevádzka do 21:00, sobota)
20104 – Oddelenie konzultačných služieb – 14 (prevádzka do 21:00, sobota)
20105 – Oddelenie multimediálnych dokumentov – 6 (prevádzka do 21:00, sobota)
20200 – Odbor knižničných fondov – 27,00
20201 - Oddelenie knižničných skladov – 18 (prevádzka do 20:00 hod.)
20202 - Oddelenie revízie fondov – 6,
20203 – Oddelenie preventívnej ochrany dokumentov – 3 (prevádzka do 20:00 hod.)

30000 – Úsek elektronizácie a integrácie – 71,00
30300 – Odbor súborných katalógov – 10,00
30301 – Oddelenie správy súborného katalógu periodík – 6
30302 – Oddelenie prieskumu súborných katalógov – 4
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30400 – Odbor informačných technológií – 8,00
30401 – Oddelenie výpočtovej techniky – 5 (prevádzka do 21:00, sobota)
30402 – Oddelenie programových systémov – 3
30500 – Odbor knižnično-informačných systémov – 7,00
30501 – Oddelenie knižničných systémov – 4
30502- Oddelenie sieťových aplikácií – 3
Samostatné oddelenia priamo riadené riaditeľom úseku – 5,00
30602 – Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO – 3
30603 – Depozitná knižnica NATO – 2
30700 – Odbor ochrany dokumentov – 13,00
30701 – Oddelenie knižnej väzby - 4
30702 – Oddelenie reprografických služieb – 3 (prevádzka do 19:00 hod)
30703 – Oddelenie reštaurovania dokumentov – 6
30900 – Odbor digitalizácie – 6,00
30901 – Oddelenie digitalizačných služieb – 3 (prevádzka do 21:00 hod., sobota)
30902 – Laboratórium digitalizácie – 3 (prevádzka do 19:00 hod.)
31000 – Odbor centrálneho digitálneho archívu (CDA) – 12,00
31001 – Oddelenie informačných technológií CDA – 4
31002 – Oddelenie informačných systémov CDA – 4
31003 – Oddelenie informačných procesov CDA – 4
31100 – Odbor Národná agentúra ISSN a depozit digitálnych prameňov – 4,00
31101 – Oddelenie Národná agentúra ISSN a referát EIP – 4
31102 – Oddelenie Depozit digitálnych prameňov – 0
31200 – Odbor projektového riadenia – 6,00
31201 – Oddelenie riadenia projektov – 3
31202 – Oddelenie integrácie systémov – 3
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40000 – Úsek ekonomiky a prevádzky – 14,00
40001 – Oddelenie ekonomiky – 5

•

referát verejného obstarávania

40900 – Odbor prevádzky - 9,00

40901 – Oddelenie správy budov – 6, z toho 3 dvojzmenná prevádzka, sobota
40902 – Oddelenie správy majetku – 3
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Počet dohôd sa v roku 2018 mierne zvýšil. Personálny referát vypracoval a zaevidoval v uplynulom
kalendárnom roku 30 dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, z toho bolo 20 dohôd
o vykonaní práce, 9 dohôd o pracovnej činnosti a 1 dohoda o brigádnickej práci študentov.

Personálny plán na rok 2018 a jeho plnenie
Vedenie UKB venovalo osobitnú pozornosť vytváraniu podmienok na profesionálny rast zamestnancov
organizovaním vzdelávacích aktivít a vyčlenením 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 návštevy kultúrnych podujatí. V rámci sociálnej
starostlivosti o zamestnancov poskytovala organizácia v roku 2018 stravné lístky v hodnote 3,60 €, od
1. 9. 2018 vo zvýšenej hodnote 4,00 €. 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 Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava I. v oblasti
sprostredkovania práce, voľné pracovné miesta sa inzerovali prostredníctvom Internetového sprievodcu
trhom práce – portálu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny www. istp.sk. V záujme oslovenia širšieho
okruhu uchádzačov o zamestnanie a väčšieho výberu sa voľné pracovné pozície inzerovali aj na platenom
portáli Profesia.sk.
Všetci noví pracovníci sa pri nástupe do zamestnania zúčastnili na školení BOZP a PO, na poučení
o používaní elektrických zariadení a vstupnom poučení o právach a povinnostiach zamestnanca vo vzťahu
k bezpečnosti informačných systémov UKB.
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V súvislosti s auditom konsolidovanej uzávierky UKB sme poskytli požadované podklady na audit
mzdových nákladov a kópie dokladov dochádzky za zamestnancov UKB za rok 2017. Personálny referát
poskytoval podporu Centrálnemu dátovému archívu a projektu Digitálne pramene – Webharvesting
a archivácia e-Born obsahu, ktoré vstúpili do etapy udržateľnosti.

Aktivity na rozvoj ľudských zdrojov
V priebehu roka 2018 sa 394 zamestnancov zúčastnilo na 66 rôznych kurzoch, školeniach a seminároch,
z toho bolo 40 platených a 26 bezplatných. Školenia absolvovalo 126 mužov a 268 žien. Finančné náklady
predstavovali sumu 10 907,60 €. Z uvedeného množstva školení najvýznamnejšia bola séria worskhopov
pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov na základe prebiehajúceho projektu Organizačná kultúra
UKB, zameraného na skvalitnenie procesov riadenia ľudských zdrojov a zmien organizačnej kultúry, na
ktorom spolupracujeme s externou konzultantkou Janou Droessler. Na 10 workshopoch pod názvom Pre
koho sme tu v rámci uvedeného projektu sa v období 18. 6. – 22. 6. 2018 zúčastnilo 202 zamestnancov.
Ďalej môžeme osobitne uviesť rekvalifikačný kurz Knihovnícke odborné minimum, na ktorom sa zúčastnili
3 zamestnanci; tréning Leadership v kultúrnych organizáciách – Ako byť efektívnym lídrom organizovaný
Ministerstvom kultúry SR, na ktorom sa zúčastnili 4 členovia vrcholového vedenia UKB; workshop
organizovaný Ministerstvom kultúry SR o ochrane osobných údajov, na ktorom sa zúčastnili
4 zamestnanci; odborný vzdelávací interaktívny seminár zameraný na zlepšenie prístupu ku kultúre pre
osoby so zdravotným postihnutím a skvalitnenie procesu debarierizácie kultúrnych inštitúcií
v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, na ktorom sa zúčastnili 3 riaditelia úsekov; Medzinárodnú
konferenciu CASLIN 2018, na ktorej sa zúčastnilo 19 zamestnancov; povinnú odbornú aktualizačnú
prípravu pre elektrotechnikov – vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z. z. § 21 – 24, na ktorej sa zúčastnilo
13 zamestnancov; školenie Balík Linux – od základov, administrácia až po skriptovanie v jazyku BASH, na
ktorom sa zúčastnili 2 zamestnanci.
UKB podporila aj účasť zamestnancov na odborných exkurziách; 8 zamestnancov, členov Spolku
slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK) sa zúčastnilo na odbornej exkurzii do trnavských knižníc – do
Knižnice Juraja Fándlyho, Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity a do Múzea knižnej kultúry.
V októbri 2018 podporila UKB účasť 50 zamestnancov z knižničných služieb a knižničných fondov na
exkurzii organizovanej zároveň Spoločnosťou priateľov UKB do župnej knižnice Kisfaludy Károly
Kőnyvtár v Győri a knižnice a klenotnice győrskej diecézy.

Jedným z najvýznamnejších pravidelných aktivít vedenia UKB v oblasti starostlivosti o pracovníkov UKB
bolo novoročné stretnutie zamestnancov, ktoré sa uskutočnilo 15. 1. 2018. V priebehu stretnutia za
vysokej účasti pracovníkov UKB generálna riaditeľka Ing. Silvia Stasselová vyhodnotila uplynulý pracovný
rok, poďakovala celému pracovnému kolektívu knižnice za ich úsilie vynaložené pri plnení náročných
úloh a oboznámila ich s najdôležitejšími novými úlohami UKB na rok 2018. V závere oficiálnej časti
novoročného stretnutia s pracovníkmi UKB sa generálna riaditeľka poďakovala jubilantom a dlhoročným
pracovníkom prostredníctvom ďakovných listov UKB.
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Novoročné stretnutie pracovníkov UKB spojené s ďakovným prejavom generálnej riaditeľky UKB jubilantom
a dlhoročným pracovníkom knižnice, foto Ľ. Zupko
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7 Záver
Univerzitná knižnica v Bratislave patrí k vrcholným informačným a kultúrnym inštitúciám v rezorte
kultúry Slovenskej republiky, ktorá je stabilným partnerom a kvalitným poskytovateľom širokého spektra
služieb pre akademickú a kultúrnu obec. Jednou z jej primárnych úloh je ochrana a uchovávanie
kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky a systematická starostlivosť o všetky typy dokumentov, ktoré
dlhodobo skladuje a sprístupňuje pre svojich používateľov. Rovnako dôležitou úlohou je prezentácia dejín
knižnej kultúry a kultúrneho dedičstva pre širokú verejnosť vo forme výstav, odborných exkurzií,
publikovania odborných príspevkov v periodikách a zborníkoch a prezentácia výstupov vedeckovýskumných úloh a projektov na domácich a zahraničných konferenciách.

UKB venovala aj v 2018 mimoriadnu pozornosť všetkým úlohám, ktoré vyplývajú z kontraktu
uzatvoreného medzi MK SR a UKB a jej poslania uspokojovať kultúrne, informačné, vedeckovýskumné
a vzdelávacie potreby verejnosti a podporovať ich celoživotné vzdelávanie, nezávislé rozhodovanie
a duchovný rozvoj. Takmer všetky aktivity vyplývajúce z kontraktu boli splnené na sto alebo viac percent.

V rámci akvizičnej činnosti posilňovala UKB koncepčné budovanie knižnično-informačných fondov
v súlade so zameraním a špecializáciou knižnice a súčasne dodržiavala základné zákonné princípy
doplňovania knižničného fondu, ktorým sú najmä nezávislosť (ideologická, politická, náboženská)
a odbornosť. V rámci prioritného projektu „Nákup knižničných dokumentov a elektronických informačných zdrojov“ získala knižnica 20 000,- €.

Cieľom prioritného projektu bolo aj:
•
•

•

zabezpečenie a posilnenie zákonnej povinnosti knižnice – doplňovania knižničného fondu,
napĺňať Stratégiu rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015-2020 – strategickú oblasť
č. 2: Budovanie, trvalé uchovávanie, rozvoj a ochrana knižnično-informačných fondov – prioritu
2.1 – opatrenie 2. 1. 1. Zabezpečiť zdroje a podporu akvizičnej činnosti knižníc a posilniť
koncepčné budovanie knižnično-informačných fondov v súlade so zameraním a špecializáciou
knižníc,
rozšíriť ponuku o inojazyčné tituly a vybrané licencované zdroje, nadobudnúť unikátne a vzácne
historické dokumenty, fondy, ucelené zbierky, či konvolúty.

UKB sa po tretí rok po sebe podarilo nadobudnúť do svojich knižničných fondov unikátne a vzácne
historické dokumenty a fondy. Z dôvodu kompletovania a rozširovania zbierok starých tlačí v správe UKB
nadobudla 13 titulov starých a vzácnych tlačí a dokumentov a 5 ks historických máp z antikvariátnych
ponúk.

Českú produkciu získavalo UKB predovšetkým v rámci medzinárodného bilaterálneho projektu
„Slovenská knižnica v Národní knihovně České republiky (NK ČR) a Česká knižnica v UKB“. UKB vyčlenila
zo svojho rozpočtu za účelom nákupu slovenskej knižnej produkcie 12 000,- €, za čo NK ČR získala 881
kn. j. a NK ČR vyčlenila na projekt 300 000,- Kč, za čo UKB získala 832 kn. j. prevažne zo spoločenských
vied a prírodných vied. Budovanie fondu slovenskej knižnice ako aj budovanie fondu českej knižnice je
odborne i spoločensky vysoko hodnotené a je vnímané ako nadštandardná spolupráca aj v širšom ako
knižničnom kontexte.
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V oblasti spracovania dokumentov kládlo vedenie UKB dôraz na dôkladnú odbornú prípravu pracovníkov
na linke odborného spracovania knižničného fondu, v súvislosti so zavádzaním nových katalogizačných
pravidiel RDA, ktoré boli implementované do katalogizačnej praxe v UKB od februára 2018. Pracovníci
knižnice zvládli tento prechod bez problémov.

Podarilo sa vyriešiť skvalitnenie trvalého uloženia knižničného fondu vo vyhovujúcich knižničných
skladoch; viac ako 11 km knižničného fondu už je dislokovaných v priestoroch, ktoré spĺňajú klimatické,
svetelné a bezpečnostné podmienky na trvalé uloženie. Súčasne sa zabezpečuje preventívna ochrana
knižničného fondu formou mechanickej očisty fondu, zabezpečenie jeho fyzickej a zdravotnej
nezávadnosti, vrátane pravidelnej dezinfekcie.

Významné boli aj aktivity knižnice spojené s konzervovaním a reštaurovaním historicky cenných
a jedinečných dokumentov v zbierkach UKB a ochrana knižničného fondu pred poškodením
a odcudzením.

S cieľom vyššej ochrany historicky vzácnych a jedinečných knižničných dokumentov pokračovala aj
v roku 2018 ochranná digitalizácia dokumentov z fondov UKB, skenovanie pre používateľov,
sprístupňovanie, archivácia, editácia a tvorba metadát k digitalizovaným dokumentom.

Vedeckovýskumná činnosť patrí k tradičným pilierom odbornej činnosti UKB. Výsledky výskumu boli
prezentované prostredníctvom vlastnej edičnej, publikačnej a propagačnej činnosti a realizáciou
vedeckých, odborných, vzdelávacích a kultúrno-výchovných podujatí súvisiacich s predmetom jej
činnosti. Úspešne sa ukončil vedecko-výskumný projekt v oblasti výskumu dejín knižnej kultúry, a to
spracovanie nepravých periodík, ktorého výstup v podobe Bibliografie almanachov, ročeniek a zborníkov
(1701-1918) sa pripravil sa do tlače. Projekt Spracovanie tlačí 16. storočia vo fondoch Univerzitnej knižnice
v Bratislave vstupuje do záverečnej fázy.
Vydávaný titul Studia Bibliographica Posoniensia bol zaradený do databázy EBSCO a to na základe
iniciatívy a výberu zo strany EBSCO Publishing.
Marketingovým úspechom UKB bolo vydanie spoločnej turecko-slovenskej príležitostnej poštovej
známky zobrazujúcej turecký rukopis Maʼrifetnāme (Kniha vied) od učenca a súfiho Ibrāhīma Hakkī-ho,
ktorý patrí k najreprezentatívnejším exemplárom Bašagićovej zbierky. Autorkou námetu na grafický
návrh a sprievodného slova je Klára Mészárosová. Príležitostná poštová známka vyšla 27. 11. 2018.
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Slovenské vydanie známky

Turecké vydanie známky

141 | SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ UKB ZA ROK 2018

K propagácii knižnice a jej služieb knižnica využíva aj ďalšie významné marketingové nástroje – Facebook
a publikovanie aktualít na portáli City Life.

V roku 2018 UKB vytvárala podmienky na zabezpečenie udržateľnosti dvoch národných projektov
v Operačnom programe Informatizácia spoločnosti – PO2. Aktivity v rámci projektu Centrálny dátový
archív zabezpečovali záznam, zbieranie, dlhodobé archivovanie a ochranu digitálneho obsahu, ktorý
v rámci digitalizačných projektov a kampaní riešili viaceré pamäťové a fondové inštitúcie na Slovensku.
Výsledkom aktivít projektu Digitálne pramene – webharvesting a archivácia e-Born obsahu bolo
vybudovanie a rozvoj funkčného informačného systému Digitálne pramene na zber, primárne
spracovanie a sprístupňovanie pôvodných elektronických a WWW prameňov vo forme otvorenej
digitálnej knižnice a webových služieb.

Bohatá bola publikačná činnosť pracovníkov knižnice, Odborní zamestnanci knižnice mali aj aktívnu
prednáškovú účasť na mnohých významných odborných podujatiach ako v rámci SR, tak aj v zahraničí.
Odborný rast, vzdelávanie a starostlivosť o zamestnancov UKB bola aj v roku 2018 prioritnou úlohou
vedenia knižnice:
•

•

•
•

Uskutočnila sa séria workshopov pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov v rámci projektu
„Organizačná kultúra UKB“, zameraných na skvalitnenie procesov riadenia ľudských zdrojov
a zmien organizačnej kultúry, pod názvom „Pre koho sme tu“. Zúčastnilo sa ich v období
18. 6. - 22. 6. 2018 202 zamestnancov.
CASLIN 2018, československý knihovnícky seminár na tému súčasnej a budúcej role knižníc
v modernej spoločnosti. Zúčastnilo sa ho 18 zamestnancov, ktorí v pracovných skupinách riešili
ďalšiu cestu UKB a jej smerovanie.
Podpora účasti zamestnancov na domácich a zahraničných odborných exkurziách
Novoročné stretnutia zamestnancov UKB s vedením knižnice spojené s oceňovaním zamestnancov pri ich životných a pracovných jubileách.

Už v roku 2018 sa UKB začala pripravovať na 100. výročie založenia knižnice. Pri tejto príležitosti
pripravila dve 2 podujatia – výstavu Emil Kumlik. Príbeh výnimočného knihovníka a prednášku Česi
a počiatky UKB, venovanú Vilémovi Pražákovi, organizovanú v spolupráci so Spoločnosťou priateľov
UKB. Obidve podujatia sa stretli s veľkým záujmom odbornej a laickej verejnosti.

UKB sa darilo udržiavať ukazovatele výkonov poskytovaných knižnično-informačných služieb na
stabilizovanej úrovni. Na prahu blížiaceho sa 100. výročia UKB pripravila knižnica pre svojich
používateľov niekoľko noviniek. Od mája 2018 sú knižničné dokumenty z Katalógu UKB súčasťou
súborného katalógu InfoGate, ktorý má potenciál prilákať nových používateľov atraktívnejším, obsahovo
funkčným a bohatším prostredím. V zozname titulov periodík, ktoré knižnica v roku 2019 ponúkne
svojim používateľom, pribudne 25, najmä karentovaných titulov, ktoré rozšíria doterajšiu odborovú
ponuku.

Pracoviská UKB sa v závere roka 2018 pripravili na dve významné novinky - možnosť 7 dňového
vypožičania knižničných dokumentov (kníh) mimo priestorov knižnice. Služba sa týka dokumentov, ktoré
sa doteraz mohli študovať len v priestoroch knižnice. Druhou ponukou knižnice je zvýšenie počtu
vypožičaných zväzkov dokumentov. UKB reaguje takto na už niekoľko rokov klesajúci záujem
používateľov o poskytovanie výpožičných, najmä prezenčných služieb. Vedenie knižnice citlivo vníma
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nové preferencie používateľov, a preto aj v roku 2018 venovalo pozornosť zavádzaniu nových knižničnoinformačných služieb, ktorými chce používateľov opätovne získať. V roku 2018 knižnica svojím
24 používateľom ako prejav vďaky za ich vernosť a oddanosť a za dlhoročné využívanie knižničnoinformačných služieb sa rozhodla poskytovať každoročnú bezplatnú prolongáciu členstva a bezplatnú
výmenu knižničného preukazu.

UKB si uvedomuje, že musí neustále sledovať trendy vývoja informačno-komunikačných technológií
a aplikovať ich do svojej praxe. Len promptné reagovanie na zmeny v správaní používateľov a rýchle
prispôsobovanie knižničných služieb nastupujúcim trendom zabezpečí knižnici konkurencieschopnosť
v digitálnom prostredí.
Univerzitná knižnica v Bratislave sa bude aj v budúcnosti jednoznačne orientovať na používateľa,
modernizovať a prehodnocovať knižnično-informačné služby, maximálne využívať elektronické
informačné zdroje, a tak poskytovať čo najlepšie príležitosti na celoživotné vzdelávanie. Hlavným cieľom
je vytvoriť v knižnici podnetné, príjemné a kultivované prostredie vhodné na vzdelávacie a kultúrnospoločenské aktivity pre všetky generácie.
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