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Úvodné slovo generálnej riaditeľky UKB
Univerzitná knižnica v Bratislave je už takmer 100
rokov intelektuálnou značkou a symbolom slovenskej
vzdelanosti a kultúry. Hlavnou devízou našej knižnice
sú tradície, na ktorých stoja základy jej rozsiahlych
fondov, odborných činností, ale aj odbornej a kultúrnej spolupráce a jedinečnej reprezentácie Slovenska
doma aj v zahraničí. Na svoje tradície UKB nadviazala
modernizáciou služieb a úspešnou realizáciou projektov s podporou informačných technológií.
Zahraničná spolupráca a inšpirácia zahraničnými
trendmi sú dôležitými hybnými silami aj pre Univerzitnú knižnicu v Bratislave. Z týchto dôvodov sme
v roku 2017 požiadali o členstvo vo významnom
združení európskych vedeckých knižníc LIBER a stali
sme sa integrálnou súčasťou siete vedeckých knižníc v európskom meradle.
V priebehu celého roka 2017 bol pre Univerzitnú knižnicu v Bratislave veľkou cťou neutíchajúci záujem o nadviazanie úzkej spolupráce, prípadne o prehliadku našich priestorov
alebo vzácnych historických fondov, zo strany početných vzácnych zahraničných návštev
a veľkého počtu veľvyslancov a zástupcov veľvyslanectiev, ktorí na Slovensku zastupujú krajiny
z celého sveta.
Univerzitná knižnica v Bratislave je perspektívnym partnerom pre mnohé významné zahraničné knižnice, čoho dôkazom je aj prejavený záujem o uzatvorenie oficiálnej zmluvy o spolupráci zo strany Argentínskej národnej knižnice. O konkrétnych návrhoch tejto spolupráce
prebehlo rokovanie počas osobnej návštevy Alberta Manguela, generálneho riaditeľa Argentínskej národnej knižnice, ktorý v júni 2017 navštívil našu knižnicu na vlastnú žiadosť.
O rozšírenie zmluvy o spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave prejavil záujem aj
Martin Kocanda, nový generálny riaditeľ Národní knihovny ČR v Prahe, ktorý navštívil Univerzitnú knižnicu v Bratislave a osobne sa stretol s generálnou riaditeľkou UKB v novembri 2017.
Univerzitnú knižnicu v Bratislave sa podarilo významnou mierou zviditeľniť v medzinárodnom
kontexte aj usporiadaním Satelitnej konferencie IFLA, ktorá bola jediným sprievodným
podujatím Svetového knihovníckeho kongresu IFLA na Slovensku a v okolitých krajinách. Na
Satelitnej konferencii IFLA v auguste 2017 sa okrem zástupcov slovenských knižníc zúčastnili aj
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vrcholní predstavitelia najvyššieho riadiaceho orgánu medzinárodnej federácie – Výkonného
výboru IFLA / IFLA Governing Board a knihovníci z krajín viacerých kontinentov: z Ugandy,
Nigérie, USA, Francúzska, Španielska, Grécka a z Japonska. IFLA je najväčšou a najvýznamnejšou knihovníckou organizáciou na svete, ktorá združuje knižnice všetkých typov a tiež
knihovníkov a informačných profesionálov zo všetkých krajín sveta. Univerzitná knižnica
v Bratislave usporiadaním Satelitnej konferencie IFLA na svojej pôde umožnila zástupcom
slovenského knihovníctva stretnúť sa s významnými predstaviteľmi IFLA a venovať sa odbornej
téme, ktorá v súčasnosti mimoriadne rezonuje aj v súvislosti s utečeneckou krízou: „Knižničné
a informačné služby pre ženy žijúce v konfliktných zónach a situáciách“.
Na prahu blížiaceho sa 100-ročného jubilea Univerzitnej knižnice v Bratislave, ktoré si pripomenieme v roku 2019, bude nevyhnutné, aby sme ako významná vedecká, kultúrna
a vzdelávacia inštitúcia obhájili svoje nezastupiteľné miesto v modernom a technologicky
vyspelom 21. storočí a hlavne podľa očakávaní našich používateľov, ktorí sú pre nás
prioritou. Aby sme tento cieľ dosiahli, bude záležať na každom jednom, riadiacom aj radovom
pracovníkovi Univerzitnej knižnice v Bratislave, ktorí musia vedieť úzko spolupracovať, v rámci
zložitej organizačnej štruktúry knižnice, ako jeden celok – ako funkčný a úspešný tím.
V úvode výročnej správy UKB za rok 2017, ktorá je zhrnutím výsledkov kvalitnej odbornej
práce a nadštandardných aktivít celého kolektívu UKB, si dovoľujem poďakovať všetkým
riadiacim aj radovým pracovníkom Univerzitnej knižnice v Bratislave, ktorí počas celého roka
zabezpečovali efektívny chod úsekov a odborných pracovísk knižnice, kvalitné poskytovanie
knižnično-informačných služieb pre používateľov knižnice a zorganizovali množstvo výstav,
kultúrnych aj vzdelávacích podujatí pre odbornú a 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, počas obdobia už viac ako dvoch rokov, môžem 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.
Vrcholové vedenie Univerzitnej knižnice v Bratislave prijalo v závere roka 2017 zásadné
rozhodnutie – prioritne sa zamerať na investíciu do pracovníkov knižnice, na rozvoj ich
potenciálu, skvalitnenie procesov riadenia ľudských zdrojov a organizačnej kultúry
v Univerzitnej knižnici v Bratislave, ktorá je jednou z najvýznamnejších a najväčších knižníc na
Slovensku a za svoj rozvoj a úspechy vždy vďačila len svojim zamestnancom.
Spoločne plánujeme dosiahnuť zlepšenie našej vzájomnej komunikácie, informovanie vedenia
o potrebách knižnice aj zo strany radových zamestnancov a optimalizovať riadiace procesy
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a informačné toky tak, aby sme dosiahli vyššiu úroveň celého systému riadenia v Univerzitnej
knižnici v Bratislave, s ktorej značkou sa všetci stotožňujeme.
Všetky úspešné inštitúcie a spoločnosti na celom svete vedia, že sa musia systematicky
a neustále meniť k lepšiemu, preto sme aj v Univerzitnej knižnici v Bratislave v roku 2017
úspešne zahájili praktické využitie nástrojov change managementu – manažmentu zmien.
Okrem toho sme počas celého roka 2017 dosahovali veľa úspechov aj pri plnení strategických
vízií rozvoja UKB, ktorými sú:




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

S podporou Ministerstva kultúry SR, vďaka schválenému prioritného projektu UKB, sme mohli
počas mesiaca september 2017 na pôde Univerzitnej knižnice v Bratislave usporiadať až tri
významné medzinárodné vedecké konferencie, ktoré sa stretli s mimoriadnym ohlasom
u odbornej knihovníckej komunity na Slovensku aj v zahraničí:
− Fond judaík v Univerzitnej knižnici v Bratislave,
− Mária Terézia a jej doba vo svetle pomocných vied historických,
− Periodiká v minulosti a súčasnosti.
Množstvo hodnotných kultúrnych podujatí v UKB počas celého roka 2017 nás utvrdilo v tom,
že sa stávame živým epicentrom kultúrneho diania v Bratislave, čo bolo jedným z našich
strategických cieľov. Tešíme sa narastajúcemu záujmu zo strany veľvyslanectiev, kultúrnych
inštitúcií, škôl, vzdelávacích inštitúcií, občianskych združení a organizácií neziskového sektora,
ktorí s Univerzitnou knižnicou v Bratislave spolupracovali na veľkom počte uskutočnených 363
podujatí, medzi ktorými boli kvalitné výstavy, semináre, konferencie, prednášky a koncerty
v našich atraktívnych priestoroch v srdci hlavného mesta.
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 2017 sme sa prvý
krát aktívne 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.
V priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave počas roka 2017 prebiehali výstavy a sprievodné podujatia viacerých významných kultúrnych festivalov:

6 | Správa o činnosti a hospodárení Univerzitnej knižnice v Bratislave za rok 2017

−
−
−
−
−

Ars Poetica,
Festival súčasného tanca,
Mesiac fotografie,
filmový festival Jeden svet,
Festival slobody.

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 2017
navštívili početné výstavy v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave, okrem slovenských
návštevníkov, aj turisti z európskych krajín a z krajín viacerých kontinentov sveta: Mexiko,
Francúzsko, Japonsko, Čína, Anglicko, Írsko, Česká republika, Južná Kórea, Poľsko, Maďarsko,
Rakúsko, Tadžikistan, Holandsko, Cyprus, Švédsko, Katar, Nemecko, Veľká Británia, Turecko,
Slovinsko, Austrália, USA, Belgicko, Grécko, Švédsko, Brazília, Argentína, Nemecko, Srbsko,
Rusko, Veľká Británia, Irán, Irak a z iných vzdialených destinácií.
Pre Univerzitnú knižnicu v Bratislave bol rok 2017 jedným z mimoriadne úspešných rokov,
počas jej úctyhodnej 98-ročnej histórie.
Spolu s kolektívom Univerzitnej knižnice v Bratislave ďakujeme Ministerstvu kultúry SR za
podporu našej činnosti. Používateľom a návštevníkom podujatí našej knižnice ďakujeme za
prejavenú priazeň a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v roku 2018.

Ing. Silvia Stasselová
generálna riaditeľka
Univerzitnej knižnice v Bratislave
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1 Identifikácia organizácie
Názov: Univerzitná knižnica v Bratislave
Sídlo:

Michalská 1, 814 17 Bratislava

Dátum zriadenia:

10. 10. 1919

Rezort:

Ministerstvo kultúry SR

Forma hospodárenia:

štátna rozpočtová organizácia

Štatutárny orgán:

Ing. Silvia Stasselová
generálna riaditeľka

Členovia poradného
orgánu GR:

Ing. Alojz Androvič, PhD.
riaditeľ úseku elektronizácie a integrácie
Mgr. Monika Lopušanová
riaditeľka úseku knižničných činností
Ing. Zuzana Roy
námestníčka GR pre ekonomiku
PhDr. Silvia Némethová
vedúca oddelenia Archív a správa registratúry
Vlasta Kapustíková
referentka BOZP, PO
PhDr. Ladislav Oslanec
personálny manažér
Ing. Jana Uherová
referentka vnútornej kontroly

Telefón:
02/20 466 222, 02/20 466 224
Fax:
02/54 434 246
E-mail:
ukb@ulib.sk
Adresa webového sídla organizácie: http://www.ulib.sk
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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 šíreným 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 2017 UKB plnila všetky úlohy, ktoré jej vyplývali z Kontraktu č. MK-3749/2016341/14392 na rok 2017 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 doplňovaní,
budovaní, odbornej evidencii, spracovaní, ochrane, uchovávaní a sprístupňovaní ďalších
knižničných fondov. V roku 2017 pribudlo do knižničných fondov UKB 28 448 knižničných
dokumentov (kúpou 3 476) z toho 17 676 kníh (kúpou 2 422). V procese odbornej evidencie
a spracovania bolo vecne skatalogizovaných 16 236 titulov a menne 32 485 titulov
dokumentov.
V roku 2017 mala UKB 19 063 aktívnych používateľov a navštívilo ju 180 894 návštevníkov,
ktorí zrealizovali 142 141 absenčných a 505 591 prezenčných výpožičiek. V rámci medziknižničnej výpožičnej služby a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby bolo spracovaných 6 250 požiadaviek používateľov. Pre používateľov bolo vypracovaných 3 195 rešerší
z katalógov UKB, bibliografických a plnotextových databáz a poskytnutých 29 178 bibliografických a faktografických informácií.
V oblasti vedeckovýskumnej činnosti pracovníci UKB v roku 2017 priebežne pracovali na 9
vedeckovýskumných úlohách. Ich čiastkové výsledky boli prezentované na vedeckých
a odborných podujatiach doma a v zahraničí. V roku 2017 vyšli 3 zborníky – recenzovaný
vedecký zborník Studia Bibliographica Posoniensia, zborník z 2. medzinárodnej konferencie
CDA 2017: Výmena skúseností z prevádzky a budovania LPT archívov a recenzovaný zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie Mária Terézia a jej doba vo svetle pomocných vied
historických. Do tlače boli pripravené 2 recenzované zborníky z vedeckých konferencií
organizovaných v UKB v roku 2017, budú publikované v nasledujúcom roku. UKB v roku 2017
zorganizovala 4 vedecké konferencie ako prezentačné výstupy z vedeckovýskumnej činnosti
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knižnice.
V oblasti expozičnej, výstavnej a prezentačnej činnosti UKB v roku 2017 organizovala a spoluorganizovala široké spektrum podujatí regionálneho, celoštátneho i medzinárodného významu pre rôzne cieľové skupiny. Celkovo sa uskutočnilo 363 odborných,
spoločensko-kultúrnych a výchovno-vzdelávacích podujatí reflektujúcich témy z oblasti
histórie, politológie, zdravotníctva, techniky, športu a umenia, ktoré navštívilo 12 567
návštevníkov. Pri organizovaní podujatí UKB spolupracovala s domácimi aj zahraničnými
vedeckými a akademickými inštitúciami, kultúrnymi inštitútmi, veľvyslanectvami, občianskymi združeniami a subjektmi neziskového sektora, médiami aj vzdelávacími inštitúciami.
Zrealizovaných bolo viacero odborných podujatí s medzinárodnou účasťou. K najvýznamnejším patrili: výročné stretnutie európskej siete knižníc poskytujúcich službu E-knihy na
objednávku (eBooks on Demand, EOD), Satelitná konferencia IFLA, Slovenské bezpečnostné
fórum a vedecké konferencie s medzinárodnou účasťou, odborným garantom ktorých boli
jednotlivé pracoviská UKB.
V oblasti udržateľnosti projektov v Operačnom programe Informatizácia spoločnosti – PO2 UKB
v roku 2017 zabezpečila všetky ukazovatele nevyhnutné na spoľahlivú a nepretržitú prevádzku
troch archívnych lokalít Centrálneho dátového archívu 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, zrealizovali sa celoplošné, výberové i tematické zbery webových prameňov.
V rámci sprístupňovania kultúry a podpory návštevnosti prostredníctvom kultúrnych
poukazov bolo v roku 2017 použitých na úhradu registračného poplatku 26 kultúrnych
poukazov.
Jednotlivé kontrahované činnosti UKB sú podrobne opísané v kapitole 3.
V súlade so zriaďovacou listinou plní UKB funkciu Národnej agentúry pre medzinárodné
štandardné číslovanie seriálov (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 2017 bolo
v NA ISSN pridelených celkovo 274 ISSN (z toho 193 tlačeným periodickým publikáciám, 79
pokračujúcim prameňom online a 2 pokračujúcim prameňom na CD ROM). Pridelených bolo
109 čiarových kódov EAN/ISSN.
Pracovníci agentúry zabezpečovali správu databázy ISSN. Spracovali 360 nových záznamov
(107 pracovných, 253 registrovaných) a 1 240 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 k 31. 12. 2017
obsahovala celkovo 6 533 záznamov (3 192 vychádzajúcich a 3 341 nevychádzajúcich titulov).
Pracovníci agentúry aj v roku 2017 aktívne spolupracovali s Medzinárodným centrom ISSN
v Paríž a ostatnými centrami ISSN. V novembri sa národná agentúra zúčastnila na testovaní
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nového portálu ISSN, výsledky testovania boli zaslané do medzinárodného centra
a vyhodnotili sa na telekonferencii v decembri. Vedúca agentúry sa zúčastňovala na činnosti
pracovnej skupiny zaoberajúcej sa pravidlami ISSN (ISSN Manual Working Group) a ako členka
Stáleho výboru IFLA pre seriály a iné pokračujúce pramene (SOCR) sa podieľala na jej
aktivitách. V auguste sa aj osobne zapojila do práce výboru na 83. kongrese IFLA vo Vroclave.
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 získala DK NATO grant na
usporiadanie jedenásteho ročníka konferencie „Slovenské bezpečnostné fórum“, ktorá sa
uskutočnila na pôde UKB 2. októbra 2017 za účasti 173 hostí. Časť prostriedkov bola použitá
na nákup odbornej literatúry do fondu DK NATO. 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 odbornú a širokú verejnosť. V roku 2017 zorganizovala DK NATO 10 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, najmä prinášalo 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 2017 stredisko zorganizovalo 15 informačno-vzdelávacích
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
(ASPnet) stredisko sprostredkovalo prenos informácií z globálneho koordinačného centra ASP
v Paríži, poskytovalo konzultácie o procese pripojenia sa k tejto sieti. V roku 2017 IDS UNESCO
zorganizovalo dve podujatia s koordinátormi pridružených škôl. Prvé sa konalo 8. 6. 2017
s cieľom oboznámiť sa s činnosťou a nadviazať kontakty s bratislavskými pridruženými školami.
Druhé, každoročné stretnutie pridružených škôl UNESCO v SR, sa uskutočnilo dňa 7. 12. 2017
na jednej z pridružených škôl v Bratislave. Školy na ňom prezentovali aktivity uplynulého roka,
vymenili si skúsenosti s implementáciou značky a hodnôt UNESCO vo vzdelávaní slovenských
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žiakov a študentov a zároveň sa oboznámili s novými informáciami v oblasti UNESCO vo svete
aj na Slovensku. Hlavnou témou podujatia bola problematika napĺňania rozvojového cieľa č. 4
Agendy 2030 OSN aj prostredníctvom prírodného, hmotného a nehmotného kultúrneho
dedičstva.
V roku 2017 vedúca IDS UNESCO v rámci medzinárodných kontaktov prerokovala s národnou
koordinátorkou Rakúska Friederike Koppensteinerovou otázky vzájomnej spolupráce a možnosti nadviazania kontaktov medzi slovenskými a rakúskymi pridruženými školami a zúčastnila
sa na 23. valnom zhromaždení českej siete Pridružených škôl UNESCO v Českej republike.
Z titulu funkcie národného koordinátora klubov UNESCO na Slovensku sa vedúca IDS UNESCO
v júni 2017 stretla s výkonným predsedom Klubu UNESCO Slovakia Marcelom Koleštíkom za
prítomnosti generálnej tajomníčky SK UNESCO Edity Filadelfiovej. Témou stretnutia bolo
oboznámenie sa s fungovaním klubu, jeho financovaním a aktivitami. Prerokovala sa aj možnosť podpory zo strany SK UNESCO.

Veľvyslanec Kuvajtu na Slovensku J. E. Essa Y. K. E. Alshamali na prehliadke knižnice v sprievode generálnej
riaditeľky UKB. Foto: Ľudovít Zupko

Aktivity UKB v oblasti zahraničnej spolupráce súviseli s členstvom UKB v medzinárodných
asociáciách (IFLA, IAML), agentúrach a konzorciách (ISSN, IIPC, EOD). Rozvíjala sa tiež spolupráca s jednotlivými zahraničnými knižnicami a s predstaviteľmi zahraničných zastupiteľstiev
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lením Veľvyslanectva USA a UKB na obdobie 3 rokov v trvaní od 17. 1. 2017 – 17. 1. 2020.
Uskutočnilo sa rokovanie s veľvyslancom SR v Spojených arabských emirátoch J. E. Dušanom
Horniakom, za účelom príprav výstavy Bašagićovej zbierky a rokovania so zástupcami
zahraničných veľvyslanectiev v SR o príprave konkrétnych podujatí. Knižnicu po prvýkrát
navštívil veľvyslanec Kuvajtu na Slovensku J. E. Essa Y. K. E. Alshamali.

Veľvyslanec SR v Spojených arabských emirátoch J. E. Dušan Horniak pri prehliadke exemplárov
z Bašagićovej zbierky. Foto: Ľudovít Zupko

O možnosti usporiadania výstavy Bašagićovej zbierky v Iráne rokovala generálna riaditeľka
UKB s konzulom slovenského veľvyslanectva v Teheráne Tomášom Habánikom.
V roku 2017 navštívil UKB Alberto Manguel, generálny riaditeľ Argentínskej národnej knižnice,
s ktorým generálna riaditeľka UKB rokovala o uzatvorení dohody o spolupráci. S riaditeľom
Národnej knižnice Českej republiky Martinom Kocandom generálna riaditeľka UKB prerokovala možnosti vzájomnej spolupráce oboch knižníc. Stretla so aj so zástupcami Ruskej štátnej
knižnice a Celoruskej štátnej knižnice Margarity Rudomino pre zahraničnú literatúru sídliacich
v Moskve. S riaditeľom Knižnice Srbského patriarchátu Zoranom Nedeljkovićom prerokovala
prípravu prezentácie publikácie Srbské rukopisy na Slovensku.
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Návšteva generálneho riaditeľa Národnej knižnice ČR Martina Kocandu (vľavo) v sprievode
riaditeľa kancelárie GR NK ČR. Foto: Ľudovít Zupko

Generálny riaditeľ Argentínskej národnej knižnice Alberto Manguel (v strede) si po rokovaní s generálnou
riaditeľkou UKB prezrel aj výstavu Z. Graus Rudavskej, za osobnej účasti autorky (vpravo). Foto: Ľudovít Zupko
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Dňa 4. 1. 2017 navštívil UKB PhDr. Radoslav Ragač, PhD., novovymenovaný generálny riaditeľ
Sekcie kultúrneho dedičstva MK SR. Počas celodennej návštevy sa podrobne zoznámil
s činnosťou UKB a prezrel si priestory jej historických objektov.
V roku 2017 sa aktívne rozvíjala spolupráca s médiami pri propagácii podujatí, služieb a fondov
UKB. Generálna riaditeľka UKB poskytla rozhovory pre ranné vysielanie RTVS, žurnál TA3
a rádio Devín k podujatiam knižníc a UKB počas Týždňa slovenských knižníc. V máji 2017 sa
generálna riaditeľka zúčastnila diskusného podujatia Soaré o knižniciach venovaného
postaveniu a úlohám knižníc, možnostiam a potenciálu, ktoré môžu priniesť pre budúcnosť.
UKB a najmä jej historickým fondom bola venovaná časť relácie RTVS Slovensko v obrazoch
v marci 2017. Klenoty z fondov UKB predstavil rozsiahly článok s videom na portáli
Aktuality.sk. V priestoroch Kabinetu rukopisov, starých a vzácnych tlačí sa natáčala relácia
RTVS „Daj si čas“ a dokumenty o Andrejovi Radlinskom a o Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi pri
príležitosti 200. výročia jeho narodenia. Pre relácie viacerých televíznych spoločností pracovníci
oddelenia prezenčných služieb vyhľadali a poskytli relevantné dokumenty z fondu periodík
UKB.
V roku 2017 UKB zrealizovala mimoriadne náročnú úlohu – presťahovala približne 5 340 bm
knižničného fondu z nevyhovujúceho dislokovaného skladu na Kopčianskej ul., z dôvodu
výpovede z týchto priestorov zo strany prenajímateľa, do nových skladových priestorov na
Rožňavskej ul., ktoré plne vyhovujú platným normám. Presťahovanie, vrátane demontáže
starých regálov v rozsahu viac ako 6 000 bm sa realizovalo 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 oddelenia reštaurovania dokumentov. V nových skladoch má UKB k dispozícii spolu
8 200 bm. Umiestnil sa tam celý knižničný fond z Kopčianskej ul.
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Sťahovanie knižničného fondu UKB z dislokovaných knižničných skladov, dočasne prenajatých
na Kopčianskej ulici. Foto: Ľudovít Zupko

Nové priestory prenajatých dislokovaných knižničných skladov UKB v objekte na Rožňavskej ulici.
Foto: Ľudovít Zupko
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Proces riadenia UKB sa uskutočňoval prostredníctvom porád vedenia, rokovaní poradných
orgánov generálnej riaditeľky, pracovných porád úsekov knižnice a operatívnych porád. V roku
2017 bolo prijatých 9 interných dokumentov, dôležitých z hľadiska prevádzky knižnice:





Smernica č. 1/2017 ktorá upravuje vykonávanie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v Univerzitnej
knižnici (27. 1. 2017);
Smernica č. 2/2017 Základná finančná kontrola v Univerzitnej knižnici v Bratislave;
Smernica č. 3/2017 Obeh účtovných dokladov, ich kontrola a schvaľovanie
v Univerzitnej knižnici v Bratislave;



Smernica č 4/2017 O ochrane nefajčiarov a o zákaze fajčenia na pracoviskách
a v priestoroch objektov Univerzitnej knižnice v Bratislave;



Smernica č. 5/2017 Zásady postupu pri kontrole dodržiavania zákazu výkonu práce
pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok, ich používania
a zneužívania v UKB;



Príkaz GR č. 1/2017 – na usporiadanie inventarizačných rozdielov;



Príkaz GR č. 2/2017 – na vykonanie školenia/oboznamovania vedúcich a ostatných
zamestnancov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred
požiarmi (OPP);



Príkaz GR č. 3/2017 – na vykonanie školenia/oboznamovania vedúcich a ostatných
zamestnancov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred
požiarmi (OPP);



Príkaz GR č. 4/2017 – na vykonanie preventívneho oftalmologického vyšetrenia
pre zamestnancov UKB;



Príkaz GR č. 5/2017 – na vykonanie komplexnej inventarizácie majetku štátu v správe
Univerzitnej knižnice v Bratislave.

S účinnosťou od 1. 5. 2017 bol aktualizovaný Bezpečnostný projekt UKB, časť: Bezpečnostná
smernica na ochranu osobných údajov v IS prevádzkovaných v pôsobnosti Univerzitnej
knižnice v Bratislave. Všetci noví zamestnanci, ktorí pracujú s osobnými údajmi boli poučení
v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
Referát vnútornej kontroly v roku 2017 vypracoval pre MK SR informáciu o sťažnostiach
a petíciách vybavených v UKB v roku 2016. Vyhodnotil plnenie úloh vyplývajúcich z Akčného
plánu boja proti korupcii v UKB a pripravil návrh aktualizovaného Akčného plánu boja proti
korupcii. Na základe navrhovaných odporúčaní z vyhodnotenia akčného plánu bol vypracovaný návrh Etického kódexu zamestnanca v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Referát vykonal
4 interné kontroly: kontrola spôsobu likvidácie majetku v UKB v rokoch 2013 – 2015; kontrola
zabezpečenia služieb podpory skenerov v rokoch 2016 a 2017; kontrola služieb podpory
softvéru MediaINFO a finančná kontrola na mieste – preverenie vecného plnenia zmlúv na
odbore digitalizácie. Ďalej referát pripomienkoval interné predpisy UKB, kontroloval
a prešetroval postupy pri zadávaní niekoľkých objednávok, súlad faktúr s uzatvorenými
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zmluvami o poskytovaní služieb a priebežne kontroloval vyúčtovanie pracovných ciest
zamestnancov UKB. V roku 2017 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. V roku
2017 boli v UKB vykonané 3 kontroly vonkajšími kontrolnými orgánmi: Inšpektorátom práce
Bratislava a 2 kontroly Ministerstvom vnútra SR. V dvoch prípadoch kontrolné orgány uložili
povinnosť odstrániť zistené nedostatky v 1 prípade kontrolný orgán nezistil žiadne porušenia.
Oddelenie Archív a správa registratúry UKB spolupracovalo a konzultovalo s jednotlivými
organizačnými útvarmi v oblasti práce s elektronickou a príručnou registratúrou, organizácie
práce pri obehu registratúrnych záznamov v UKB a pripravovalo podklady pre Dodatok
k Registratúrnemu plánu UKB. Oddelenie pracovalo v súčinnosti s odborom archívov a registratúr Ministerstva vnútra SR v oblasti archívnictva a správy registratúry. Zabezpečovalo
školenie zamestnancov o práci so systémom elektronickej registratúry. V 1. polroku 2017 sa
uskutočnila inštalácia archívnej databázy WinAFondy a pracovníci oddelenia realizujú jej
správu. Oddelenie participovalo na príprave a realizácii vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou „Mária Terézia a jej doba vo svetle pomocných vied historických“.
Pracovníci oddelenia spracovávali a preberali odovzdávané registratúrne záznamy
organizačných útvarov UKB a archívne dokumenty v archíve UKB. Zabezpečovali príjem
a odosielanie poštových a kuriérnych zásielok a ich evidenciu. Odborné znalosti si zvyšovali
účasťou na 17. celoštátnej archívnej konferencii a na viacerých školeniach k správe registratúry, elektronickej schránke z pohľadu správy registratúr a seminára s problematikou archívov.
V rámci metodickej činnosti pracovníčky metodického oddelenia poskytovali konzultácie
a súčinnosť všetkým pracoviskám knižnice počas celého roka priebežne podľa potreby. Na
vnútroknižničnej, ale aj 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 2017 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
2016 a za 1. polrok 2017. V rámci štatistického vykazovania boli vypracované podklady pre
ročný výkaz o činnosti KULT 10-01 za rok 2016, ročný výkaz o neperiodických publikáciách za
rok 2016 KULT 4-01, ročný výkaz o výskume a vývoji za rok 2016 pre Štatistický úrad SR, výkaz
o vedeckovýskumnom potenciáli pre portál SK CRIS za rok 2016 a pravidelné štvrťročné
a polročné štatistické vyhodnotenia výkonov UKB. Pracovníčky oddelenia metodiky v rámci
adaptačného procesu a zoznámenia sa s pracovnými postupmi realizovali pre nových
zamestnancov exkurzie a prehliadky pracovísk UKB. Organizačne a metodicky zabezpečovali
odbornú prax troch študentiek KKVI FF UK. Podieľali sa tiež na exkurziách pre školy, odbornú
knihovnícku a širokú verejnosť.
V priebehu roka 2017 sa oddelenie intenzívne venovalo napĺňaniu Digitálneho repozitára UKB.
Vytvorených bolo 1 061 nových bibliografických záznamov a 378 nových záznamov autorít,
vložených bolo 775 digitálnych objektov. V januári 2017 sa zrealizovalo interné školenie
o funkcionalite a spôsobe vkladania záznamov do repozitára. V roku 2017 pracovníci iných
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úsekov vložili do repozitára 44 záznamov. Administráciu a rozvoj systému repozitára
zabezpečuje odbor knižnično-informačných systémov.
Rozvoj a prevádzka integrovaných knižnično-informačných systémov, systémová podpora
knižničných procesov a služieb verejnosti patrí k hlavným úlohám odboru knižničnoinformačných systémov. Činnosť odboru v roku 2017 prebiehala v súlade s úlohami
informatizácie, ktoré odbor kontinuálne realizuje naprieč celým spektrom hlavných činností
knižnice. V rámci interného vzdelávania zamestnancov odbor zabezpečil 26 školení
zameraných na pracovné činnosti a postupy realizované v integrovanom knižničnom systéme.
Zúčastnilo sa ich 44 zamestnancov. Odbornú poradenskú a konzultačnú podporu prostredníctvom interného Helpdesku vykonávajú 4 zamestnanci odboru. V roku 2017 bolo vyriešených
1 331 požiadaviek pracovníkov UKB a 50 otázok používateľov 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 celkom 423 PC, 85 notebookov,
16 tabletov, 12 serverov, 29 Blade serverov (+ 37 virtuálnych serverov). Všetky PC a servery sú
chránené antivírusovým a antispyware systémom. Všetky PC sú pripojené k internetu
prostredníctvom akademickej siete SANET. Prenosová rýchlosť internetového pripojenia je
1 GBps. V spolupráci s odborom knižnično-informačných systémov pripravil dve školenia na
tému informačnej bezpečnosti, na ktorých sa zúčastnilo 98 zamestnancov UKB.
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Vybrané výkonové ukazovatele za rok 2017 v porovnaní
s rokom 2016 a 2015

Rok 2017
Stav knižničného fondu

Rok 2016

Rok 2015

2 784 062

2 755 839

2 729 850

28 448

26 049

29 127

17 676

16 518

20 193

6 729

6 251

6 781

Zvukové dokumenty

84

240

183

Hudobniny

88

62

126

Audiovizuálne dokumenty

2 247

878

106

Mikrografické dokumenty

0

0

0

1 594

1 689

1 00

30

127

238

3 476

2 760

4 321

Náhrady kníh, periodík a hudobnín

378

284

125

Úbytky knižničného fondu

225

60

96

Počet dochádzajúcich titulov periodík

2 834

2 907

2 884

Počet dochádzajúcich exemplárov periodík

4 642

4 750

4 623

19 063

19 854

20 917

Počet návštevníkov spolu

180 894

193 612

198 095

Výpožičky spolu

647 732

637 081

706 459

Absenčné výpožičky

142 141

156 052

146 417

Prezenčné výpožičky

505 591

481 029

560 042

6 250

6 269

6 955

363

331

386

Počet návštevníkov kultúrno-vzdelávacích podujatí

12 567

11 796

13 503

Poskytnuté bibliografické a faktografické informácie

29 178

33 324

31 759

Počet exkurzií

93

78

77

Edičná činnosť

4

4

8

51

52

52

45

42

42

511

511

511

Návštevníci online služieb

905 303

593 053

6 849 313

Vstupy cez turnikety

165 916

181 632

182 236

225,56

230,25

231,95

Prírastok knižničného fondu spolu
z toho
Knihy
Periodiká

Elektronické dokumenty
Špeciálne dokumenty
z toho kúpou sa nadobudlo

Aktívni čitatelia

Výpožičky MVS celkom
Kultúrno-vzdelávacie podujatia

Počet počítačov pre používateľov
- z toho napojených na internet
Počet študijných miest

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov
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3 Kontrakt organizácie so zriaďovateľom
a jeho plnenie
Kontrakt č. MK-3749/2016-341/14392 na rok 2017 uzatvorený medzi Ministerstvom kultúry
Slovenskej republiky a Univerzitnou knižnicou v Bratislave 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 nasledovných činností:


výkon odborných knižničných činností podľa zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach
a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane
predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona
č. 38/2014 Z. z. (ďalej len knižničný zákon);



vedeckovýskumnú činnosť;



expozičnú, výstavnú a prezentačnú činnosť;



zabezpečenie financovania udržateľnosti projektov implementovaných v Operačnom
programe Informatizácia spoločnosti – PO2;



sprístupňovanie kultúry a podpora návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov.

Plnenie:
V rámci výkonu odborných knižničných činností:


zabezpečiť každoročné rozšírenie knižničného fondu kúpou v počte minimálne 2 300
knižničných jednotiek,
kúpou bolo v roku 2017 nadobudnutých 3 476 knižničných jednotiek (151,1 %);



každoročne zabezpečiť spolu minimálne 750 000 absenčných a prezenčných výpožičiek,
v roku 2017 bolo zrealizovaných 647 732 absenčných a prezenčných výpožičiek
(86,4 %);



každoročne zabezpečiť minimálne
návštevníkov knižnice,

19 000

aktívnych

používateľov

a 190 000
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v roku 2017 mala knižnica 19 063 aktívnych používateľov (100,3 %)
180 894 návštevníkov (95,2 %);


a navštívilo ju

zabezpečiť automatizované spracovanie celého prírastku knižničných jednotiek,
v roku 2017 bolo spolu spracovaných 32 485 záznamov všetkých typov dokumentov
(18 696 záznamov novozískaných dokumentov a 13 789 záznamov v rámci retrospektívnej katalogizácie).

V rámci vedeckovýskumnej činnosti:


zabezpečiť práce na 2 dlhodobých vedeckovýskumných úlohách,
v roku 2017 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 3 vedeckovýskumných projektoch,
v roku 2017 UKB spolupracovala alebo samostatne riešila 7 vedeckovýskumných
projektov z oblasti digitalizácie a dlhodobého uchovávania digitalizovaných objektov
a oblasti ochrany a reštaurovania knižničných fondov (233 %);



autorsky zabezpečiť 3 diela najmä z oblasti knižničného výskumu, vedno-odborovej,
personálnej a regionálnej bibliografie a biografistiky,
v roku 2017 boli vydané 3 zborníky – recenzovaný vedecký zborník Studia Bibliographica Posoniensia, zborník z 2. medzinárodnej konferencie CDA 2017: Výmena skúseností z prevádzky a budovania LPT archívov a recenzovaný zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie Mária Terézia a jej doba vo svetle pomocných vied historických;
prebiehali redakčné a prípravné práce na 2 zborníkoch z medzinárodných vedeckých
konferencií a 1 bibliografii, ktorá má byť vydaná tlačou pod názvom Bibliografia
almanachov, ročeniek a zborníkov na Slovensku za roky 1701 – 1918 a bude konečným
výstupom vedeckovýskumnej úlohy (200 %);



pri budovaní vlastných elektronických databáz bibliografických a biografických informácií
spracovať 850 dokumentov,
v roku 2017 bolo pri budovaní vlastných databáz bibliografických a biografických
informácií spracovaných 822 záznamov dokumentov (96,7 %);



zorganizovať vedecké podujatia v počte 1 za rok,
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v roku 2017 boli zorganizované 4 konferencie s medzinárodnou účasťou (400 %).

V rámci expozičnej, výstavnej a prezentačnej činnosti:


zorganizovať odborné a spoločensko-kultúrne podujatia, najmä z oblastí knižničnej
a informačnej vedy, vzdelávania, umeleckej publicistiky, občianskych aktivít a pod. pre
10 000 návštevníkov,
v roku 2017 navštívilo kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia 12 567
návštevníkov (125,8 %);



realizovať 125 odborných a výchovno-vzdelávacích podujatí: konferencií, prednášok,
seminárov, kolokvií a výstav,
v roku 2017 bolo realizovaných 363 odborných a kultúrno-vzdelávacích podujatí
(290,4 %).;

V rámci udržateľnosti projektov v Operačnom programe Informatizácia spoločnosti – PO2:


zabezpečiť po personálnej, organizačnej, finančnej a technickej stránke spoľahlivú
a nepretržitú prevádzku, priebežnú optimalizáciu a obnovu troch archívnych lokalít
Centrálneho dátového archívu (CDA) so zreteľom na plnenie merateľných
ukazovateľov trvalej udržateľnosti projektu,



realizovať v systéme Centrálneho dátového archívu trvalú dôveryhodnú dlhodobú
archiváciu 3 overených kópií vložených digitalizovaných objektov,



realizovať 1× ročne certifikáciu CDA podľa medzinárodnej normy ISO
27001:2013 a zabezpečiť kooperatívnu participáciu vrátane metodickej podpory pre 12
pamäťových a fondových inštitúcií (PFI),
v roku 2017 boli zabezpečené všetky ukazovatele nevyhnutné na spoľahlivú
a nepretržitú prevádzku troch archívnych lokalít CDA a na dôveryhodnú dlhodobú
archiváciu kópií digitalizovaných objektov. Uskutočnil sa recertifikačný externý audit
podľa normy ISO/IEC 27001 – Systémy manažérstva informačnej bezpečnosti.
Spolupráca a metodická podpora je zmluvne zabezpečená a poskytovaná pre 17
slovenských PFI;



zabezpečiť po personálnej, organizačnej, finančnej a technickej stránke spoľahlivú
a nepretržitú prevádzku, priebežnú optimalizáciu a obnovu informačného systému
Digitálne pramene (DIP) so zreteľom na plnenie merateľných ukazovateľov trvalej
udržateľnosti projektu,
v roku 2017 boli zabezpečené všetky ukazovatele nevyhnutné na spoľahlivú
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a nepretržitú prevádzku, optimalizáciu a obnovu informačného systému Digitálne
pramene (DIP);



realizovať v systéme DIP 1× ročne celoplošný, 2 výberové a 2 tematické zbery webových
prameňov,
v roku 2017 sa realizoval 1 celoplošný zber domény .sk, 3 výberové zbery webových
stránok, na ktoré sú podpísané zmluvy so spolupracujúcimi inštitúciami, resp.
vydavateľmi a 10 tematických zberov.

V rámci sprístupňovania kultúry a podpory návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov
v roku 2017 bolo na úhradu registračného poplatku použitých 26 kultúrnych poukazov.

3.1 Výkon odborných knižničných činností
UKB v súlade so svojou 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 2017 zamerala na nasledovné 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 akvizičnej činnosti sa zameriavala na fond domácich a výberovo zahraničných
dokumentov – kníh, periodík, špeciálnych, zvukových, zvukovo-obrazových a elektronických
informačných zdrojov najmä z odborov spoločenských, humanitných a prírodných vied,
dokumentov univerzálneho, interdisciplinárneho a príručkového charakteru, tiež krásnej
literatúry.
Oddelenie doplňovania kníh priebežne zabezpečovalo kúpu knižničných dokumentov
(s výnimkou periodík) na základe schválených návrhov akvizičnej komisie (kúpou získala UKB
3 476 kn. j., z toho 2 424 kníh a hudobnín), podieľalo sa na budovaní knižničných fondov
Informačného a dokumentačného strediska UNESCO a Depozitnej knižnice NATO. Medzi
dokumentmi získanými kúpou je treba vyzdvihnúť výnimočný prírastok do fondov Kabinetu
rukopisov, starých a vzácnych tlačí – 2 titulov starých tlačí a 19 historických máp.
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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 za účelom
nákupu slovenskej knižnej produkcie 12 000 €, za čo NK ČR získala 976 kn. j. a NK ČR
vyčlenila na projekt 300 000 Kč, za čo UKB získala 912 kn. j. prevažne z oblasti spoločenských
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 2017 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.
V roku 2017 využila UKB na nadobúdanie knižničného fondu i finančné prostriedky získané na
základe prioritného projektu „Nákup knižničných dokumentov a elektronických informačných
zdrojov“ dotovaného MK SR čiastkou 10 000 €. Pridelené finančné prostriedky na prioritný
projekt UKB hospodárne, efektívne a účelne použila na nákup knižničných dokumentov
a informačných zdrojov, ktoré svojím obsahovým zameraním boli v súlade so zameraním
a špecializáciou knižnice a pôsobnosťou knižnice. Pri výbere sa UKB zamerala najmä na
zahraničnú a cudzojazyčnú produkciu a z prioritného projektu bolo zakúpených 84 kn. j. pre
Britské centrum, 12 kn. j. pre DK NATO, 139 kn. j. podľa katalógových výberov odborných
zamestnancov UKB a 1 databáza. Spolu bolo zakúpených 235 kn. j. a databáza „Encyclopaedia
Britannica“.
V rámci Týždňa slovenských knižníc 2017 bol trvalo zavedený akvizičný návrh pre používateľov
na zakúpenie dokumentov, ktoré vo fondoch UKB nenašli, vrátane elektronických zdrojov. Do
konca roku 2017 bolo podaných 511 návrhov (425 na elektronickom a 86 na tlačenom
formulári) od 297 používateľov, ktorí predložili návrh na zakúpenie 491 kníh, 15 periodík,
1 databázy a 4 elektronických dokumentov (CD, DVD). Z predložených návrhov bolo kladne
vybavených 70 % podaných návrhov; 30 % z návrhov nebolo možné kladne vybaviť, a to
z dôvodu, že išlo o návrhy, ktoré neboli v súlade so zameraním a špecializáciou knižnice alebo
o návrhy titulov už nedostupných na trhu alebo vypredaných.
Oddelenie v spolupráci s oddelením periodík zabezpečovalo tiež agendu spojenú
s nadobúdaním povinných výtlačkov. Na základe zákona NR SR č. 212/1997 Z. z. z 3. júla 1997
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o povinných výtlačkoch periodických a neperiodických publikácií a rozmnoženín
audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov získala UKB v roku 2017 20 437 kn. j., z toho
11 890 kníh. V priebehu roka 2017 boli 59 vydavateľským subjektom odoslané urgencie na
204 exemplárov na 126 titulov. Kladne bolo vybavených 52 urgencií na 209 exemplárov;
vymožených bolo 169 titulov (rozdiel medzi počtom urgovaných a vymožených exemplárov
bol spôsobený doručením exemplárov aj z urgencií roku 2016). Zamestnanci oddelenia
periodík realizovali v roku 2017 reklamácie 756 titulov (4 068 čísel) povinných výtlačkov
periodík s úspešnosťou 63,5 %.
Oddelenie doplňovania kníh aktívne pokračovalo v spolupráci pri výmene dokumentov so
zahraničnými partnermi pri zachovaní reciprocity. Výmenné kontakty boli udržiavané so 60
partnermi v 18 krajinách. UKB zaslala svojim výmenným partnerom celkom 1 074 exemplárov
periodík a 2 knihy a od partnerov získala do svojich fondov 432 kn. j., z toho 180 kníh.
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 3 612 kn. j., z toho 2 752 kníh).
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Doplňovanie periodík do fondov UKB priebežne zabezpečovalo oddelenie periodík. V roku
2017 pribudlo do fondov 2 834 titulov periodík – 2 337 slovenských a 497 zahraničných.
Podľa spôsobu nadobudnutia 4 642 aktívnych exemplárov, z toho tvoril povinný výtlačok
4 062, kúpa 337, výmena 96 a dar 147 exemplárov. Nedodané čísla titulov slovenských
a zahraničných periodík oddelenie pravidelne reklamovalo, pričom realizovalo 894 reklamácií
na 4 191 čísiel. Úspešnosť reklamovania bola 62 %.
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Do väzby bolo z oddelenia periodík odovzdaných 5 237 kn. j., z väzby sa vrátilo 4 187 kn. j.
Spolu s neviazanými ročenkami bolo do skladov odovzdaných 4 899 kn. j. (z toho bolo 970
ročeniek).
K 31. 12. 2017 obsahoval knižničný fond 2 784 062 knižničných jednotiek. Prírastok za rok 2017
bol 28 448 kn. j., úbytok 225 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 15 880 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.
Na oddelení periodík bolo do systému zaevidovaných 51 302 jednotlivých čísiel periodík. Do
zoznamu periodík a príloh periodík na CD a DVD nosičoch v pribudlo 221 kusov. Pracovníci
oddelenia zaradili 238 titulov periodík k existujúcim signatúram a pridelili 373 nových signatúr.
Súčasne vytvorili 884 a upravili 7 304 holdingových záznamov. V roku 2017 bolo skompletizovaných 6 885 kn. j. a sprírastkovaných 6 710 kn. j. periodík. Spätne sprírastkovaných
v systéme Virtua bolo 1 010 kn. j.
Odbor súborných katalógov spracoval 35 bibliografických záznamov mikrodokumentov
periodík, ktoré oddelenie multimediálnych dokumentov prebralo a doplnilo o holdingy
a exempláre.
Na oddelení vecnej katalogizácie bolo spracovaných 12 656 kn. j. Prebiehala zároveň 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, ako aj adjustácii dokumentov sa podieľali aj iné pracoviská
knižnice: hudobný kabinet, oddelenie multimediálnych dokumentov, IDS UNESCO, DK NATO
a oddelenie súborných katalógov.
Jednou z najdôležitejších činností odboru knižnično-informačných systémov, okrem
zabezpečenia prevádzky a odbornej podpory KIS Virtua, bolo v roku 2017 zabezpečovanie
integrity a správnosti údajov. Pracovníci sa priebežne venovali formálnej a obsahovej údržbe
databázy UKB. V roku 2017 upravili 606 bibliografických záznamov, 1 079 záznamov
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o exemplároch a 1 380 autoritatívnych záznamov. 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 2017 tak opravili takmer
5 200 bibliografických záznamov. 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 2017 bolo do projektu retrospektívnej
katalogizácie v KIS Virtua zapojených 13 zamestnancov, ktorí celkovo spracovali 13 789
nových bibliografických záznamov a vytvorili k nim 35 579 nových exemplárov.
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 32 485 dokumentov, z toho 27 836 kníh a hudobnín (vrátane
13 789 kníh spracovaných retrospektívne), 1 419 periodík, 1 636 elektronických dokumentov,
1 370 zvukovo-obrazových dokumentov a 224 zvukových dokumentov.
Vecne bolo spolu spracovaných 16 236 dokumentov, z toho 11 524 kníh a hudobnín, 1 419
periodík, 1 660 elektronických dokumentov, 1 381 zvukovo-obrazových dokumentov a 252
zvukových dokumentov.
UKB tvorí, udržiava a sprístupňuje súborný katalóg Slovenskej republiky – časť periodiká (SKP),
ale súčasne aj online bázu Adresár spolupracujúcich knižníc a informačných inštitúcií
Slovenskej republiky, spravuje systém lokačných značiek knižníc a informačných inštitúcií.
Odbor súborných katalógov v marci a v septembri 2017 pripravil zber údajov o periodikách
nachádzajúcich sa vo fondoch 591 inštitúcií SR. Pracovníci odboru vyhotovili inštitucionálne
výstupy zoznamov periodík z SKP, základné informácie z adresára knižníc SR a metodické
usmernenia. Návratnosť (po urgencii inštitúcií, ktoré údaje neposlali) bola 86,97 %. Všetky
hlásenia, ktoré boli odboru doručené boli spracované do SKP i Adresára knižníc a následne
prebehla kontrola správnosti spracovaných údajov.
V roku 2017 bolo v odbore súborných katalógov vytvorených 1 419 nových a zredigovaných
11 791 bibliografických záznamov periodík. K 31. 12. 2017 katalóg obsahoval 79 304 bibliografických a 163 350 holdingových záznamov. Pri úpravách holdingov kládli pracovníci odboru
dôraz najmä na správnosť lokačných údajov a údajov o ročníkoch nachádzajúcich sa vo
fondoch jednotlivých inštitúcií. Zrevidovaných bolo 39 905 záznamov holdingov.
Priebežne boli aktualizované a redigované údaje v báze Adresár knižníc, ktorú pracovníci
odboru rozšírili o 48 inštitúcií, predovšetkým obecných knižníc. Zaevidovali zrušenie knižníc
v 9 inštitúciách. Databáza obsahuje 934 záznamov knižno-informačných inštitúcií. Abecedný
zoznam inštitúcií a Zoznam sigiel inštitúcií budujú a zverejňujú pracovníci odboru
na webovom sídle UKB.
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Súčasťou činnosti odboru 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 vyhodnotenie ich práce v SKP. S odborom aktívne
spolupracovalo 523 inštitúcií. Do kooperatívnej katalogizácie sa zapojilo 17 inštitúcií, ktoré
vytvorili 58 a zredigovali 1 350 bibliografických záznamov. Taktiež sa podieľali na tvorbe
holdingových záznamov, ktorých vytvorili 777 a aktualizovali 7 289 záznamov.
Odbor spravuje aj klasické súborné katalógy zahraničných kníh, v ktorých je v súčasnosti
3 017 940 záznamov. Za rok 2017 pribudlo 183 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 SL.D, SL.A, 21.D,
19.B, 19.C a 19.D zrevidovaných celkom 131 765 kn. j., z toho pri revízii na mieste chýbalo
1 063 kn. j.
V lístkovom miestnom zozname sa podľa potreby preverovali a opravovali chybné evidenčné
údaje (signatúry, prírastkové čísla, nesprávne priradené exempláre) opravovali a dopĺňali sa
údaje o exemplároch v báze UKB.
V sklade overili a z miestneho zoznamu odpísali 86 kn. j. čitateľských strát (71 kn. j.
s náhradami a 15 kn. j. bez náhrad). Na základe návrhov, schválených vyraďovacou komisiou
z fondu UKB bolo vyradených 139 knižničných jednotiek (nekompletné a poškodené
exempláre a multiplikáty).
Na nové spracovanie v útvare rýchlej katalogizácie bolo ako revízne náhrady odovzdaných
279 kn. j. (odpísaných v minulosti ako čitateľské a revízne straty) nájdených pri terajších
revíziách.

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.
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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 súvislosti so stavebnou aktivitou v okolí knižničného skladu UKB na Továrenskej ul. boli
operatívne riešené problémy s pripojením skladu na elektrinu a poškodením tejto budovy tak,
aby nedošlo k ohrozeniu knižničného fondu UKB. V druhej polovici júna UKB riešila
mimoriadnu situáciu so sťahovaním fondov z prenajatých skladových priestorov. Do
30. 6. 2017 preventívne ošetrila mechanickým čistením a presťahovala rozsiahly knižničný
fond z prenajatých skladov na Kopčianskej ul. do nových skladových priestorov na Rožňavskej
ul., ktoré plne vyhovujú platným normám. Spolu bolo presťahovaných približne 5 340 bm
knižničného fondu. Ukladanie presťahovaného knižničného fondu na regály v objekte
na Rožňavskej ul. pokračovalo aj v priebehu júla a augusta 2017.
Pracovníci oddelenia knižničných skladov vykonávali v roku 2017 priebežnú poriadkovú
kontrolu knižničných fondov (36 821 bm). V knižničných skladoch na Kopčianskej, Rozňavskej
a naTová-renskej ulici a v nových skladoch bolo potrebné posunúť ďalších 1 523 bm fondu,
aby sa dali založiť nové prírastky. Priebežne vybavovali žiadanky a zakladali vrátené
dokumenty (založených bolo 23 857 kn. j. nových prírastkov, z toho 513 kn. j. drobných tlačí
retrospektívne katalogizovaných v odbore knižničných služieb). Vybavených bolo 392
služobných žiadaniek, z toho 356 kladne. Zaznačovali sa zmeny statusov nových prírastkov
prijatých do skladov zo spracovateľskej linky (23 857 kn. j.) a zrekatalogizovaných periodík
(968 zv.).
Priebežne sa sledoval stav uložených dokumentov. Vo vydaniach na voľných listoch bolo v 81
zakladačoch vymenených a doložených 5 484 listov aktualizácií. V katalógoch, bibliografiách
a na internete bolo identifikovaných 170 fragmentov (knihy bez titulných listov, vypadnuté
mapy, prílohy, jednotlivé strany, zložky a pod.), na základe čoho bolo po overení v skladoch
doplnených a na preväzbu odsunutých 128 kn.j. Na opravu a preväzbu bolo odovzdaných
4 349 poškodených kn. j., na odborné ošetrenie do odboru ochrany dokumentov 386 zväzkov.
Pracovníci oddelenia preventívnej ochrany fondov v roku 2017 pokračovali v balení
dokumentov na krehkom papieri do ochranných obalov, najmä vo fondoch na Ventúrskej ul.
Spolu bolo zabalených 1 507 kn. j. Pokračovala očista fondov vysávaním a utieraním
jednotlivých zväzkov kníh a periodík. Mechanicky bolo očistených 2 575 bm knižničných
jednotiek a 564 bm políc. Pravidelne sa sledovali, v spolupráci s oddelením prevádzky
vyhodnocovali a v rámci možností regulovali vnútorné klimatické podmienky v knižničných
skladoch. Priebežne bol sledovaný stav skladov z technického hľadiska a hľadiska technickej
údržby, (kúrenárske, elektrotechnické, zámočnícke, stavebné a iné prvky), nedostatky boli
hlásené na oddelenie prevádzky a ich odstraňovanie bolo sledované.
Príspevkom k ochrane knižničného fondu, jeho chemickej a fyzickej odolnosti a zdravotnej
nezávadnosti boli tiež výsledky výskumnej úlohy Dezinfekcia knižničného fondu, mobiliáru,
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stien a podláh v depozitoch a vo vybraných pracoviskách, ktorú v roku 2017 riešili pracovníci
oddelenia reštaurovania dokumentov.
Za rok 2017 pracovníci tohto oddelenia komplexne ošetrili 259 kníh a zreštaurovali a zakonzervovali 76 ks vzácnych tlačí, z toho 15 ks z fondu Kabinetu rukopisov, starých a vzácnych
tlačí.
Pracovníčky oddelenia knižnej väzby vyhotovili 5 559 ks väzby a preväzby kníh a periodík a 60
ks doskovanej väzby podľa požiadaviek oddelení knižnice.
Na zlepšenie hygienických podmienok pri expedícii dokumentov, ich knihovníckom spracovaní
a pri sprístupňovaní používateľom a tiež na zhotovovanie nových pevných väzieb použila UKB
v roku 2017 finančné prostriedky získané na základe prioritného projektu „Priebežné čistenie
a ochrana knižničných fondov UKB v Bratislave“. Z pridelenej sumy 20 000 € realizovala nákup
1 špeciálne navrhnutého a patentovaného prístroja na mechanickú (poloautomatickú) očistu
knižničných dokumentov, na odstraňovanie prachu z povrchu kníh tak, aby zabránil
patologickým zmenám, ktoré by mohli knihy poškodiť, a tým skrátiť ich životnosť a 1 lepiaceho
stroja na tavné lepidlo s prístrojovým nanášaním, ktoré je kompaktným technickým riešením
pre mäkké a tvrdé lepené väzby. Knižnica tak pristúpila k obnove a rozširovaniu zastaraného
technického vybavenia využívaného v procesoch ochrany knižničného fondu.

Poskytovanie knižnično-informačných služieb
UKB ako štátna vedecká knižnica je povinná zabezpečovať prostredníctvom knižničnoinformačných 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 2017 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 a 511
študijných miest. 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 zabezpečovala knižnično-informačné služby poskytovaním najmä:
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 výpožičiek knižničných dokumentov (prezenčných aj absenčných)
V priebehu roku 2017 sa objednávky dokumentov z knižničných skladov vybavovali pravidelne
a spravidla boli pripravené na výpožičku do troch hodín. Používatelia podali prostredníctvom
katalógov spolu 122 502 žiadaniek. Zadaných bolo 24 827 rezervácií. Formou rezervácie sa
vybavovali aj žiadanky z generálneho menného katalógu a papierové žiadanky. Najnovšie
prírastky fondu kníh získané formou kúpy, výmeny a daru si mohli používatelia vyhľadať sami
vo voľnom výbere na prízemí v budove na Ventúrskej ul.
Výpožičky knižničných dokumentov prostredníctvom knižnično-informačného systému
VIRTUA sa od februára 2017 popri študovni mikrografických dokumentov a študovni
elektronických dokumentov realizovali už aj v hudobnom kabinete, v Informačnom
a dokumentačnom stredisku UNESCO a v Depozitnej knižnici NATO. Používatelia tak mali
aktuálny prehľad o dostupnosti dokumentov a zároveň knižnica prehľad o reálnych
výpožičkách.

Prehľad absenčných výpožičiek za rok 2017
Absenčné výpožičky spolu
z toho absenčné výpožičky, zahraničné zbierky
Rezervované dokumenty
Vrátené dokumenty

142 141
7 631
55 048
111 788

V roku 2017 sa zaregistrovalo 5 562 nových používateľov a 9 631 používateľov si členstvo
prolongovalo. K 31. 12. 2017 mala knižnica 19 063 aktívnych používateľov. Možnosť online
predregistrácie využilo 1 196 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 2017 sa
zaregistrovalo ďalších 34 knižníc a inštitúcií. Spolu je zaregistrovaných 715 domácich
a zahraničných knižníc a inštitúcií. Počas Týždňa slovenských knižníc sa zaregistrovalo 233
nových používateľov a 190 používateľov si predĺžilo registráciu. 423 používateľom sa odpustili
registračné poplatky vo výške 1 628 € a 304 používateľom, ktorí vrátili knihy sa odpustili
poplatky za neskoré vrátenie vo výške 1 046 €.
V roku 2017 bolo použitých na úhradu registračného poplatku 26 kultúrnych poukazov a 21
poukazov vo výške 63 € pre používateľov – absolventov Fulbrightovho programu.
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 46 528 e-mailových oznamov), ktorá ich upozornila na blížiace sa
ukončenie výpožičnej lehoty a zároveň možnosť predĺženia výpožičky (aj online). Posielanie
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týchto správ pred ukončením výpožičnej lehoty prispievalo k používateľskému komfortu
a k znižovaniu počtu upomienok. Výpožičky nevrátené v určenom termíne sa priebežne
upomínali. Prvá a druhá upomienka sa používateľom posielala e-mailom. Spolu bolo zaslaných
17 303 upomienok, z toho 342 riaditeľských upomienok na 867 titulov. Pokus o zmier bol
zaslaný 121 používateľom na 277 titulov.
Pred podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu bol každý používateľ viacnásobne
kontaktovaný telefonicky alebo mailom. 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 2017 bolo podaných 25 návrhov na
vydanie platobného rozkazu na 37 zväzkov v hodnote 1 681,20 €.
V rámci sledovania stavu finančných kreditov používateľov služieb UKB boli zaslané
elektronickou poštou informácie 599 používateľom o možnosti vyzdvihnúť si nevyčerpané
financie, resp. použiť ich na prolongáciu platnosti preukazu. E-mailom bolo tiež upozornených
216 používateľov o nevyrovnaných finančných dlhoch voči UKB.
Používatelia podali spolu 122 502 žiadaniek. Z toho 47 960 žiadaniek prostredníctvom
elektronického katalógu na prezenčné štúdium, 64 472 žiadaniek na dokumenty na absenčné
štúdium, 981 žiadaniek na dokumenty zo zahraničných knižníc, 1 760 žiadaniek z generálneho
menného katalógu, 6 977 žiadaniek na štúdium periodík prostredníctvom naskenovaného
katalógu periodík a 352 klasických papierových žiadaniek na štúdium periodík.
Používatelia si rezervovali 24 827 dokumentov. Tento počet zahŕňa aj výpožičky z generálneho
menného katalógu a tiež 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 i priestory a fondy
všetkých študovní.
V roku 2017 sa prezenčne vypožičalo zo skladov spolu 134 850 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 2 813
čísel periodík.
Spoločný názov zahraničné zbierky zahŕňal čiastkové knižnice, ktoré boli prístupné v čitárni pre
návštevníkov a čitateľov:
Britské centrum (knižničný fond zameraný na zhromažďovanie a sprístupňovanie učebníc,
rôznych ďalších pomôcok výučby anglického jazyka, slovníkov, literatúry a britských reálií),
InfoUSA (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
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amerického zastupiteľstva),
Rakúska knižnica (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 (knižničný fond tvorí 1 439 dokumentov tematicky zameraný na dejiny
20. storočia, medzinárodné vzťahy, ekonómiu a politológiu, so zreteľom na strednú Európu;
fond tejto knižnice sa už nedopĺňa).
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.

Prehľad absenčných výpožičiek v zahraničných zbierkach
2017
Britské centrum

4 462

Info USA

1 829

Mamateyova zbierka

347

Rakúska knižnica

993

Spolu

7 631

Všeobecná študovňa vo svojom príručnom fonde 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 medziknižničnej výpožičnej služby a medzinárodnej medziknižničnej
výpožičnej služby. Z fondu UKB bolo vo všeobecnej študovni prezenčne požičaných 1 493 kníh.
Tri špecializované študovne spravuje oddelenie multimediálnych dokumentov.
V študovni mikrografických dokumentov sa sprístupňovali mikrografické dokumenty, ktoré
bolo možné študovať prezenčne prostredníctvom 4 čítacích prístrojov na mikrofilmy
a 1 čítacieho prístroja na mikrofiše. V roku 2017 využilo služby študovne 541 používateľov,
ktorí si požičali spolu prezenčne 1 514 mikrofilmov. Používatelia knižnice využívali
na digitalizáciu mikrofilmov službu ESO – expresné skenovanie na objednávku. Pracovníci
oddelenia vybavili 165 elektronických žiadaniek na kópie z mikrofilmov, spolu 3 502 strán
digitálnych kópií. V študovni je možný prístup aj do digitálnej knižnice MediaINFO
a Kramerius, ktoré sú prístupné na webovom sídle UKB v rámci licencovaných e-prameňov.
V študovni elektronických dokumentov boli pre používateľov knižnice k dispozícii licencované
bibliografické a plnotextové elektronické zdroje, voľné dostupné databázy, skúšobné prístupy
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do rôznych databáz ako aj elektronické dokumenty (CD, DVD), ktoré knižnica získala do fondu
najmä ako povinné výtlačky. Používatelia využívali 36 voľne prístupných počítačov, z toho 28
počítačov s prístupom na internet, 7 počítačov na štúdium digitalizovaných dokumentov
(MediaINFO, Kramerius) a 1 počítač na štúdium databáz. 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 14 106 používateľov, ktorí si požičali z príručného fondu
prezenčne spolu 783 elektronických dokumentov.
Študovňu zvukovo-obrazových dokumentov v roku 2017 navštívilo 25 používateľov, ktorí si
požičali spolu 43 dokumentov. Na študijné využitie týchto dokumentov slúžilo 10 pracovných
miest.
Vo voľnom výbere na 2. poschodí – čitárni periodík sa v roku 2017 vystavovalo 1 728 titulov
domácich i zahraničných bežných ročníkov periodík (z toho 56 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 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 777 čísel periodík.
Hudobný kabinet prezenčne sprístupňoval nahrávky rôznych hudobných žánrov a nahrávky
slovesných diel na rôznych nosičoch, muzikologickú literatúru, knihy o hudbe, encyklopédie
a slovníky a študijné partitúry hudobných diel. Používateľom bolo 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 571
používateľov, ktorí zrealizovali 704 výpožičiek.
Hlavnou úlohou Kabinetu rukopisov, starých a vzácnych tlačí UKB 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 v roku 2017
predstavoval 8 909 kn. j. Návštevníci kabinetu boli diferencovaní podľa cieľa návštevy:
čitatelia, bádatelia – ktorí 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.
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Štruktúra a počet
návštevníkov KRSVT
Domáci

Zloženie a počet
poskytnutých dokumentov
374

Rukopisy

323

Staré tlače

671
181

Zahraniční

58

23 exkurzií

332

Príručná literatúra

Spolu

764

Spolu

1 341

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. V roku 2017 navštívilo študovňu IDS
UNESCO 146 návštevníkov, ktorí si vypožičali 111 dokumentov.
Depozitná knižnica NATO poskytovala špecializované knižnično-informačné služby zamerané
na oblasť medzinárodných vzťahov, obrany a bezpečnosti s osobitným dôrazom na
Organizáciu severoatlantickej zmluvy študentom, vedecko-pedagogickým pracovníkom,
odborníkom štátnej správy a mimovládnych organizácií, ako aj širokej verejnosti. Používatelia
mali k dispozícii 2 264 dokumentov a 3 študijné miesta. V roku 2017 pracovisko zrealizovalo
2 133 prezenčných výpožičiek vrátane kníh, periodík a zvukovo-obrazových dokumentov pre
441 používateľov.
Používatelia knižnice si na prezenčné štúdium požičali spolu 505 591 dokumentov;

 medziknižničných výpožičných služieb (národných a medzinárodných)
Počas roku 2017 oddelenie medziknižničnej výpožičnej služby navštívilo 2 559 registrovaných
používateľov UKB a bolo poskytnutých 2 624 písomných informácií. Celkovo bolo
spracovaných 6 250 požiadaviek na MVS a MMVS. Oddelenie vybavilo 3 539 výpožičiek MVS
z fondov UKB a 829 výpožičiek MVS z iných knižníc, 39 výpožičiek MMVS z fondov UKB a 1 813
výpožičiek MMVS z iných knižníc.
Pre používateľov bolo objednaných 853 kníh z fondu UKB, zo zahraničných knižníc 990 titulov
a z iných slovenských knižníc 775 kníh. Pracovníci oddelenia sprostredkovali 823 článkov zo
zahraničných knižníc, 54 článkov z iných slovenských knižníc a 2 725 článkov z fondov UKB.
Za nedodržanie stanoveného termínu pri výpožičnej dobe bolo zaslaných 259 prvých a 10
druhých upomienok.
V roku 2017 bolo zaregistrovaných 34 nových knižníc a inštitúcií. V súčasnosti je
zaregistrovaných celkom 715 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.
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V rámci Týždňa slovenských knižníc 2017 pripravili pracovníci oddelenia pre používateľov
názorné prezentácie ako si objednať knihu alebo článok z inej slovenskej, príp. zo zahraničnej
knižnice prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby;

 poradensko-konzultačných služieb
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
poradili aj pri vyhľadávaní a objednávaní dokumentov z elektronických i naskenovaných
lístkových katalógov, s tvorbou rešerší v bibliografických a plnotextových databázach, pri
využívaní vyhľadávača Metalib. Súčasne usmerňovali čitateľov aj na využívanie 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 MediaINFO;

 informačných služieb:
lokačno-informačné služby
V roku 2017 bolo zaznamenaných 221 243 vstupov do Katalógu UKB, 20 919 vstupov do
Súborného katalógu periodík, 29 638 vstupov do Digitálnej knižnice UKB, webové sídlo UKB
navštívilo 633 449 návštevníkov,

referenčné služby – bibliografické a faktografické informácie
Bibliografické a faktografické informácie poskytovali všetky oddelenia knižničných služieb.
V roku 2017 ich bolo spolu 17 393. Okrem toho bolo poskytnutých 11 823 elektronických
referenčných informácií,

rešeršné služby
Rešerše z bibliografických a plnotextových databáz pomáhali používateľom spracovať
pracovníčky všeobecnej študovne. Zo slovenskej národnej bibliografie a katalógov slovenských
knižníc bolo spracovaných 1 505 rešerší, 669 rešerší z českej národnej bibliografie a iných
českých zdrojov a 1 018 rešerší z licencovaných databáz. Bola tiež vyhotovená 1 rešerš
z klasických zdrojov a 1 rešerš na citovanosť. 1 rešerš pre používateľov bola spracovaná
v agentúre ISSN. Spolu bolo vyhotovených 3 195 rešerší,
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služby prístupu do lokálnych a sieťových databáz a prístupu na internet
Pre používateľov bolo v UKB k dispozícii celkom 51 PC, z toho 45 PC s pripojením na internet
(študovňa elektronických dokumentov, InfoUSA, IDS UNESCO, Depozitná knižnica 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 i svetovú roamingovú službu Eduroam, ktorá
umožňuje získať pripojenie na internet nielen vo svojej domovskej organizácii, ale aj na pôde
všetkých participujúcich organizácií. V roku 2017 využili používatelia WiFi pripojenie
v priestoroch UKB celkom 168 018-krát (z toho 117 040 pripojení na WiFi Eduroam).
V študovni elektronických dokumentov sa používatelia pripojili na internet celkom 14 106krát.
Na vstup do lokálnych katalógov UKB slúžilo celkom 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;

 reprografických služieb (vyhotovovanie kópií dokumentov iba z fondov
UKB)
Na 6 samoobslužných reprografických zariadeniach a na 1 zariadení s obsluhou bolo pre
používateľov zhotovených 98 152 strán kópií z dokumentov UKB;

 digitalizačných služieb
ESO – expresným skenovaním dokumentov z fondu UKB bolo vyhotovených 4 955 strán,
EoD – Elektronickou knihou na objednávku bolo vyhotovených 3 063 strán,
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 5 937 strán pre MVS.
V roku 2017 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 oddelením reštaurovania dokumentov podľa
aktuálnych potrieb digitalizoval a sprístupňoval v Digitálnej knižnici UKB fyzicky poškodené
dokumenty.
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Celkovo zhotovili 81 041 skenov. V rámci vyhotovovania zákaziek pre MVS 5 937 strán, pre
službu ESO 4 955 strán, pre službu EoD 3 063 strán. V rámci služieb bolo vyhotovených 168
dokumentov. Postprocesing (rozrezanie, orezanie, vyrovnanie, separácia a OCR) bol
realizovaný na 209 104 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, vyššou technologickou
gramotnosťou používateľov UKB a preferenciou samoobslužného skenovania, ktoré je
dostupné zdarma v priestoroch knižnice. Celkovo odbor digitalizácie postprocessingom
a skenovaním spracoval 219 996 strán.
Pri príležitosti 300. výročia narodenia Márie Terézie odbor, v súčinnosti s Rakúskym kultúrnym
fórom, zdigitalizoval 46 historických dokumentov k obdobiu vlády tejto významnej panovníčky z fondu UKB a sprístupnil túto tematickú zbierku v Digitálnej knižnici UKB pre odbornú
a širokú verejnosť. Na požiadavku Ústrednej knižnice SAV zdigitalizoval a sprístupnil
v Digitálnej knižnici UKB denník Práca za roky 1963 – 1966, 1968. V spolupráci s hudobným
kabinetom sa zdigitalizovali rukopisné poznámky z pozostalosti Miloša Ruppeldta a pre
Hudobné centrum sa zdigitalizoval rukopis s názvom „Kronika I. hudobnej školy v Bratislave na
Františkánskom nám. č. 2“.

V roku 2017 sa dopĺňal obsah novej verzie Digitálnej knižnice UKB, prístupnej na adrese: http://digitalna.kniznica.info/, prostredníctvom ktorej sa sprístupňuje približne 1 225 000
strán z naskenovaných dokumentov. Aktuálna verzia funguje na platforme kódu HTML5
a predstavuje možnosti širokej škálovateľnosti v oblasti sprístupnenia digitalizovaného
obsahu pre konkrétnych používateľov, pričom podporuje všetky smartfóny a tablety.
Umožňuje napr. preklad textu, metadátový popis vo viacerých jazykoch, vyhľadávanie podľa
dátumu vydania a výskytu frázy v obsahu. Z hľadiska funkcií pre zaregistrovaných používateľov
sú významné aj funkcie poznámok v texte, označenie obľúbeného obsahu a možnosti ich
zdieľania s ostatnými používateľmi. Pre uľahčenie a zefektívnenie používania Digitálnej
knižnice UKB pracovníci odboru vypracovali nový Manuál k Digitálnej knižnici, ktorý sa
nachádza na webovom sídle UKB;

 iných služieb
Pracovníci oddelenia konzultačných služieb, oddelenia metodiky a riaditeľstva UKB
zoznamovali záujemcov so službami a priestormi UKB tiež formou exkurzií po knižnici.
Účastníkmi boli najmä študenti stredných a vysokých škôl, ale aj rôzni zahraniční záujemcovia,
prevažne knihovníci. V auguste 2017 navštívila UKB delegácia Srbskej asociácie knižníc cestou
z 83. svetového knižničného a informačného kongresu IFLA WLIC 2017 vo Vroclave v rámci
akcie „Knihovníci na cestách: 1 000 km – 1 000 nápadov". 1. decembra 2017 UKB navštívilo 26
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knihovníkov zo Združenia knihovníkov Korutánska a Korutánskej ústrednej knižnice Franca
Sušnika zo Slovinska. V roku 2017 sa uskutočnilo celkom 93 odborných exkurzií, na ktorých
zúčastnilo 1 378 záujemcov.
Konzultanti pravidelne pripravovali výstavy nových kníh a tematické výstavy, ktoré sa
umiestnili vo viacerých priestoroch knižnice. Výstavy boli venované rôznym aktuálnym témam
a výročiam: Južnej Amerike, knihám a knižniciam, hodinárstvu, 1150. výročiu schválenia
staroslovienčiny ako bohoslužobného jazyka, 75. výročiu prvého transportu slovenských Židov
do koncentračného tábora, 160. výročiu narodenia Terézie Vansovej, 300. výročiu narodenia
Márie Terézie, Academii Istropolitane, J.R.R. Tolkienovi, 500. výročiu reformácie, 155. výročiu
založenia prvého slovenského gymnázia v Revúcej, Vianociam. Tematické výstavy z fondov
zahraničných zbierok upozorňovali na nové prírastky a osobnosti, geografické, historické
a kultúrne reálie danej krajiny. Spolu pracovníci oddelenia pripravili 38 výstav.
InfoUSA pre svojich stálych používateľov zrealizovalo 35 projekcií filmov v pôvodnom znení, na
ktorých sa zúčastnilo 252 návštevníkov. V priestoroch študovne sa od októbra 2017 dvakrát
do týždňa uskutočňoval kurz angličtiny pre novinárov, ktorý viedol lektor Paul McCullogh.
V roku 2017 boli spracované a vydané záložky s faktami o UKB v zaujímavom grafickom
prevedení a nové informačné brožúry o službách knižnice, verejnosti boli prvýkrát prezentované pri príležitosti aktívneho zapojenia Univerzitnej knižnice v Bratislave do celoslovenského podujatia Noc múzeí a galérií 2017.
Odbor knižnično-informačných systémov venoval každodennú pozornosť webovému portálu,
ako hlavnému prezentačnému bodu UKB na internete. Celkovo sa zrealizovalo 3 532
aktualizácií a úprav webových stránok. Na podporu a propagáciu podujatí vytvorili pracovníci
UKB z viacerých útvarov 35 bannerov a 9 plagátov/pozvánok. Priebežne sa na stránkach
uverejňovali novinky z činnosti UKB, výberovo novinky z prírastkov knižničného fondu,
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 zasielaním Newslettra, ktorý aktuálne
odoberalo 10 813 registrovaných požívateľov.
Vzhľadom na vekové zloženie používateľov je vhodným doplnkom propagácie služieb, podujatí
i komunikácie s verejnosťou sociálna sieť Facebook. Pracovníci UKB upozorňovali nielen na
akcie a podujatia organizované knižnicou, ale pripomínali tiež výročia významných osobností
z oblasti kultúry, informovali o zahraničných návštevách, aktualitách v oblasti knižníc,
knihovníctva a o nových nápadoch a technológiách. Prevzatie gescie spravovania profilu UKB
na sociálnej sieti Facebook riaditeľstvom UKB v apríli 2017 prinieslo modernizáciu spôsobu
prezentácie a skvalitnenie obsahu zverejňovaných informácií, čo sa odrazilo v štatistikách
návštevnosti. Pozitívny odraz v návštevnosti malo aj zverejňovanie liniek do digitálnej knižnice
UKB. V roku 2017 bolo na Facebooku UKB publikovaných celkovo 903 príspevkov, z čoho
bolo 255 príspevkov so zámerom zatraktívniť digitalizovaný obsah nachádzajúci sa v Digitálnej
knižnici UKB. Najúspešnejší príspevok dosiahol 13 025 impresií a videlo ho 6 975 osôb. Stránka
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UKB na sociálnej sieti Facebook získala za uplynulý rok 288 nových fanúšikov. Z celkového
počtu 2 553 fanúšikov tvorili 70 % ženy a 30 % muži. Najväčšie zastúpenie medzi ženami mala
veková kategória 25 – 34 rokov, nasledovaná kategóriami 18 – 24 rokov a 35 – 44 rokov.
Medzi mužmi bolo rovnako najviac fanúšikov vo veku 25 – 34 rokov, nasledovaných
kategóriami 35 – 44 rokov a 18 – 24 rokov.
V slovenskej časti Wikipédie vytvorili pracovníci odboru digitalizácie 54 nových stránok (slovenských periodík a slovenských autorov) a zverejnili 293 liniek smerujúcich na digitalizovaný
obsah zverejnený v digitálnej knižnici. Pracovníci odboru editujú slovenskú, českú, nemeckú,
anglickú, francúzsku a taliansku časť Wikipédie.

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 a svetovom kontexte.
Výskumné projekty a úlohy na obdobie rokov 2016 až 2020 zahŕňajú:


výskum nepravých periodík vychádzajúcich na Slovensku,



výskum v oblasti dejín knižnej kultúry s presahom na interdisciplinárny výskum v iných
humanitných odboroch,



výskum tlačí 16. storočia,



metodiku digitalizácie a výskum v oblasti digitálnych knižníc,



Kultúrny profil Slovenska,



rozvoj elektronických informačných služieb v kultúre,



výskum v oblasti dlhodobého uchovávania digitálneho obsahu, archivácie webových
stránok a e-born obsahu,



výskum v oblasti reštaurovania historických knižných dokumentov.

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 roku
2017 pokračovali pracovníci kabinetu v spracovaní ďalších titulov. Nečakané problémy
a zdržanie pri spracovávaní priniesla po výmene počítačovej techniky v kabinete
nekompatibilita používaného databázového softvéru WINISIS s operačným systémom
Windows 7, ktorá spôsobila problémy pri ukladaní záznamov. Po spracovaní, skompletizovaní
údajov a primárnej kontrole v roku 2017 do databázy pribudlo 165 nových záznamov, celkovo
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ich databáza obsahuje 2 971. Zároveň prebiehala aj kontrola záznamov v databáze,
dokončovala sa ich verifikácia na základe novej bibliografickej literatúry, ktorá nebola
k dispozícii v čase, keď sa pôvodné záznamy spracovávali, spresňovali a dopĺňali sa neúplné
alebo nedostatočné údaje. V roku 2017 pracovníci kabinetu zrevidovali 377 záznamov, spolu
bolo novo zapísaných a zrevidovaných 536 záznamov. Projekt vstúpil do poslednej fázy
spracovania, po redakčnej príprave databázy a sprievodných registrov sa s výstupom
v tlačenej verzii počíta v roku 2019.
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 akciách, v publikačnej,
prednáškovej a výstavnej činnosti, pri poskytovaní odborných informácií, pri osobných
a písomných konzultáciách. Uskutočnili aj výskum judaík, výsledkom ktorého boli príspevky na
vedeckej konferencii s medzinárodnou účasťou “Fond judaík v Univerzitnej knižnici
v Bratislave”.
Pracovníčka oddelenia bola tiež jednou zo zostavovateliek recenzovaného vedeckého zborníka
“Studia Bibliographica Posoniensia 2017”.
Pracovníčky Kabinetu retrospektívnej bibliografie v roku 2017 ukončili vedecko-výskumnú
úlohu „Bibliografia almanachov, ročeniek a zborníkov na Slovensku za roky 1701-1918“. Úloha
mala dve časti: súpisovú, ktorá okrem e-verzie perspektívne vyjde aj v tlačenej podobe
(obsahuje 1 000 záznamov) a rozpisovú (analytickú) v e-verzii na webe UKB (obsahuje 9 500
záznamov). Všetky záznamy do bibliografie boli spracúvané metódou „de visu“, t. j.
autenticky. Predchádzal jej viacročný a náročný heuristický prieskum v knižniciach, archívoch,
múzeách nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Náročnosť heuristického prieskumu spočívala
v tom, že pre tieto typy dokumentov je príznačná veľká rozptýlenosť, nezvestnosť, stratovosť
a torzovitosť materiálu vyplývajúca z mnohých nedostatočne spracovaných historických
knižničných fondov na Slovensku a v zahraničí. Náročná bola aj typológia týchto dokumentov,
pretože často obsahovými alebo formálnymi vlastnosťami presahovali do viacerých skupín.
Práce nevyhnutné k príprave bibliografie v tlačenej podobe zahŕňali najmä redakciu 1 000
seriálových záznamov: opravy, dopĺňanie chýbajúcich údajov, overovanie sporných údajov,
prípravu podkladov k registrom, metodickému úvodu, štúdii, atď. Pracovníčky odboru ďalej
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 bibliografia bola čo najúplnejšia. Výsledný produkt úlohy sa nesporne 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 i svojich ďalších výskumných
aktivít na viacerých odborných domácich a zahraničných podujatiach a v odbornej tlači.
Pripravili tiež vydanie 12. ročníka zborníka Studia Bibliographica Posoniensia a boli odborným
garantom i aktívnymi účastníkmi vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom
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„Periodiká v minulosti a súčasnosti“.
V priebehu roku 2017 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 historických knižničných zbierok,
ktoré sa do UKB dostali po skončení druhej svetovej vojny. V rámci tohto projektu sa
oddeleniu periodík podarilo retrospektívne spracovať do knižnično-informačného systému 92
titulov (657 kn. j.). Do poznámkových polí knižnično-informačného systému podrobne
zaznamenali zaujímavé prílohy a z knihovníckeho pohľadu hodnotné detaily, ako napr. rôzne
mapy, hudobné notácie, ilustrácie z rôznych vedných odborov, originálne obálky s dobovými
anonsami či rôzne druhy frontispisov, čím sa výrazne uľahčí bádanie ďalším čitateľom, 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 takéhoto typu knižničného dokumentu. Takáto
metodika môže slúžiť ako podklad a východisko k rozšíreniu spracovania šľachtických zbierok.
V roku 2017 oddelenie periodík participovalo aj na úlohe „Kníhkupecké katalógy z fondov UKB
ako pramenný materiál pre dejiny knižnej kultúry“ pri sumarizácii základných bibliografických
dát, ktoré budú slúžiť ako podklad pre prípravu databázy kníhkupeckých katalógov podľa
zvolených kritérií.
Finančné prostriedky získané na základe prioritného projektu „Vedeckovýskumná činnosť
v oblasti dejín knižnej kultúry a knižničného písomného dedičstva“ využila UKB v septembri
2017 na organizačné zabezpečenie a realizáciu 3 vedeckých konferencií s medzinárodnou
účasťou: Fond judaík v Univerzitnej knižnici v Bratislave; Mária Terézia a jej doba vo svetle
pomocných vied historických; Periodiká v minulosti a súčasnosti. Naplnila tak ciele prioritného
projektu – zintenzívniť prezentáciu a sprostredkovanie výstupov z vedeckovýskumnej činnosti
knižnice, podporovať aktívnu a pasívnu účasť zamestnancov na odborných podujatiach so
zameraním na oblasti špecializácie a profilácie vedy a výskumu v UKB, rozširovať spoluprácu
s vedeckovýskumnými, vzdelávacími, kultúrnymi a fondovými inštitúciami na Slovensku
a v zahraničí a podporiť rozvoj interdisciplinárneho bádania v oblasti dejín knižnej kultúry.
Príspevky z uvedených konferencií budú publikované v 3 recenzovaných zborníkoch, dva
z nich budú publikované v roku 2018.
Odbor ochrany dokumentov v roku 2017 riešil výskumnú úlohu „Dezinfekcia knižničného
fondu, mobiliáru, stien a podláh v depozitoch a vo vybraných pracoviskách“. Bola spracovaná
metodika dezinfekcie. Z vybraných miest odobrala pracovníčka certifikovaného laboratória
stery z plochy 10 × 10 cm. Vzorky boli prevezené do laboratória, kde boli vyhodnotené na
kvasinky a plesne B-YEMOU 3 a mikroorganizmy (TVC) B-TVC 3. Podľa výsledkov z protokolu
o skúške zo 4. 5. 2017 boli všetky odobrané vzorky pozitívne na mikroorganizmy, kvasinky aj
plesne. Najnižšie hodnoty vykazovali stery z reštaurátorského pracoviska, kde je pravidelne
43 | Správa o činnosti a hospodárení Univerzitnej knižnice v Bratislave za rok 2017

používaná dezinfekcia na čistenie a sklad kabinetu rukopisov. Tieto priestory sa pravidelne
čistia a sú klimatizované a zároveň tu nemajú voľný prístup čitatelia a ani pracovníci. V júni
2017 začala 2. fáza výskumu – dezinfekcia vybraných priestorov. Po 24 hodinách boli
z vybraných miest odobrané stery, ktoré boli dopravené do certifikovaného laboratória na
vyhodnotenie. Účinok dezinfekcie bol potvrdený na všetkých vzorkách a dosiahol zníženie
hodnôt o 90 až 100%, vo všetkých troch sledovaných parametroch – kvasinky, plesne
a mikroorganizmy. Na základe získaných výsledkov pred a po 24 hodinách, 7 a 50 dňoch od
dezinfekcie, navrhnú riešitelia opatrenia a frekvenciu čistenia a aplikáciu účinnej látky Sanosil
pre jednotlivé pracoviská a tiež na osobnú ochranu spolupracovníkov. Pracovníkom UKB boli
výsledky úlohy prezentované na internom seminári, širšia odborná verejnosť bude
oboznámená prostredníctvom prednášky na konferencii CSTI v SNM v Bratislave v marci 2018
a pripravuje sa tiež článok do odborného knihovníckeho periodika.
Odbor digitalizácie spolupracoval na príprave projektu so Slovenskou technickou univerzitou,
Fakultou informatiky a informačných technológií, s ktorou chcel zmluvne riešiť
vedeckovýskumný projekt identifikácie entít a ich vzťahov nad opticky rozpoznanými výstupmi
z procesu digitalizácie knižničných dokumentov s grafickou vizualizáciou vzájomných väzieb.
V rámci projektu sa vytvoril postup spracovania digitalizovaných objektov (jednotlivých čísiel
novín) s cieľom automatizácie procesu analytického rozpisu článkov. V prvej fáze projektu
prebehlo naprogramovanie softvéru, ktorý automaticky rozpoznáva jednotlivé články
s identifikáciou, extrakciou metadát a tvorbou článkových bibliografických záznamov. Cieľom
ďalších častí projektu by malo byť rozpoznanie základných entít z textov článkov a ich
prepojenie s inými znalostnými databázami, čím by sa vytvoril nástroj pre vizualizáciu
znalostnej databázy a zdrojov. V poslednej časti projektu plánujú riešitelia vytvoriť základný
nástroj pre tvorbu virtuálnych výstav a prezentácií. Tento projekt získal druhé miesto vo
fakultnej súťaži TP cup, čo predstavuje úspech aj pre UKB.

Pracovisko CDA sa aktívne zapojilo do vedeckovýskumnej činnosti UKB riešením projektu
“Rozvoj metód dlhodobej ochrany digitálnych prameňov”. V rámci tejto činnosti sa podieľalo
na medzinárodnom projekte PREFORMA (http://www.preforma-project.eu/), ktorý skončil
v decembri roku 2017. Jeden z pracovníkov CDA bol nositeľom čiastkovej úlohy SW produkt na
tvorbu SIP balíkov s možnosťou validácie vstupných súborov. Výsledky z riešenia projektu boli
prezentované na odborných domácich a zahraničných podujatiach, do praxe CDA sú
prenášané formou interných seminárov a pripravuje sa metodický a štandardizačný materiál
„Formáty súborov akceptované CDA UKB“.

Úloha “Rozvoj súborného katalógu periodík” je spojená s nutnosťou prejsť v katalogizačnej
praxi k novým katalogizačným pravidlám RDA (Resource Description and Access) z dôvodu
zabezpečenia kompatibility so svetovou knihovníckou komunitou. Pracovníci odboru
súborných katalógov sa v roku 2017 zamerali hlavne na teóriu a prehĺbenie poznatkov
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týkajúcich sa RDA, porovnanie AACR2 a RDA a všímali si zmeny, ktoré bude potrebné zaviesť
do katalogizačnej praxe. Analyzovali štúdie zverejnené knižnicami v zahraničí, ktoré nové
pravidlá už zaviedli do praxe, aby sa mohli vyvarovať problémom, s ktorými sa stretli, resp. ich
minimalizovať.

Pracovníci odboru Národná agentúra ISSN a Depozit digitálnych prameňov riešili dve úlohy
v rámci vedeckovýskumných projektov UKB. Úlohu „Rozvoj znalostného vyťažovania depozitu
digitálnych prameňov“ tvorili dve etapy. Bádateľňa (laboratórium) webového archívu
a depozitu digitálnych prameňov sa realizovala v roku 2016. Obstaralo sa 26 počítačov, z toho
2 počítače pre obsluhu a 24 počítačov pre návštevníkov. V roku 2017 sa počítače
nakonfigurovali na operačný program Windows 10. Na dvoch počítačoch sa doinštaloval
operačný systém Linux Maui, fungujúci v duálnom režime. Všetky tieto počítače sú zapojené
v ethernetovej sieti UKB s pripojením na internet. Keďže v roku 2017 neboli vyčlenené
finančné prostriedky na spracovanie plánovanej externej štúdie realizovateľnosti: „Rozvoj
metód a nástrojov na znalostnú analýzu depozitu digitálnych prameňov“, využila sa diplomová
práca kurátora Depozitu digitálnych prameňov s názvom „Návrh a realizácia procesu extrakcie
metadát z webových archívnych balíkov pre národný projekt Digitálne pramene“. Cieľom
práce bolo navrhnúť a realizovať procesy pre analýzu webových archívnych balíčkov archívu
národného projektu Digitálne pramene – webharvesting a archivácia e-Born obsahu.
Výsledným stavom je komplexná automatizácia procesu vyťažovania údajov. Proces extrakcie
sa otestoval na vybranej vzorke. Uskutočnila sa kontrola korektnosti vyextrahovaných dát.
Druhou úlohou odboru bol „Výskum publikačných formátov e-Born seriálových publikácií“.
V roku 2017 bol spracovaný prehľad typov e-Born seriálov, ktoré sa získali rešeršovaním
z databázy ISSN. Tituly e-Born seriálov majú rôznorodú štruktúru, od toho sa odvíja spôsob
ukladania súborov alebo sťahovania, resp. realizácia zberov. Typológiu publikačných formátov
prezentovali riešitelia na odborných podujatiach a v odbornej tlači. Na základe poznatkov
získaných z experimentálnych vkladov sa optimalizovali pracovné postupy súvisiace
s vkladom e-Born seriálov do archívu a pripravovala sa metodika, ktorá je súčasťou metodiky
práce e-Born kurátora.

Prieskum grantových možnosti, 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 sprístupnila UKB v roku 2015
ako jedinečného online sprievodcu po slovenskej kultúre, ktorý ponúka zosumarizované
informácie o všetkých oblastiach kultúry a umenia, prehľad o jej histórii i súčasnosti,
predstavuje bohaté kultúrne dedičstvo Slovenska, prírodné krásy, turistické atrakcie a taktiež
aj dôležité inštitúcie, organizácie, subjekty.
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Návštevnosť portálu Profil slovenskej kultúry v roku 2017
Relácie/návštevy webovej stránky

23 830

používatelia

18 747

zobrazenia stránok

56 640

najčítanejšie stránky

Maliarstvo v 19. storočí
Folklórne festivaly
Renesančné pamiatky
Národné kultúrne pamiatky
Výtvarné umenie
Kultúrne dedičstvo
Slovensko
Moderná architektúra

Projektový tím UKB v roku 2017 pracoval 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. Texty v rozsahu viac ako 100
normostrán spracované renomovanými odborníkmi sa týkali predovšetkým vydavateľskej
činnosti v rokoch 1989 – 2000, filmových a divadelných festivalov, súťaží a ocenení v oblasti
kultúry na Slovensku. Portál bol doplnený ďalším obrazovým a grafickým materiálom, ktorý
predstavuje takmer 130 fotografií od profesionálnych fotografov, z archívov rôznych
kultúrnych inštitúcií, a tiež zo zdrojov UKB, ktoré boli umiestnené na portál v slovenskej aj
anglickej verzii. Projektový tím tiež zabezpečil preklady nových textov do anglického jazyka
a spolupracoval na korektúre anglickej verzie portálu s rodeným hovorcom v rozsahu takmer
1 200 normostrán. Na rozvoj portálu boli využité finančné prostriedky pridelené MK SR na
základe prioritného projektu.
Skvalitňovanie obsahu i funkcionality portálu sa odrazilo v raste jeho návštevnosti. Priemerný
mesačný počet používateľov vzrástol oproti roku 2016 o 80 % a počet relácií/návštev webovej
stránky o 71 %.

3.3 Expozičná, výstavná a prezentačná činnosť
Multifunkčné kultúrne centrum (MFKC) v spolupráci s odbornými pracoviskami UKB pravidelne
organizuje a spoluorganizuje široké spektrum podujatí regionálneho, celoštátneho i medzinárodného významu pre rôzne cieľové skupiny, pričom veľké percento návštevníkov podujatí na
pôde UKB sa rozhodne stať aktívnymi používateľmi knižnice. V roku 2017 bolo zrealizovaných
363 kultúrno-vzdelávacích podujatí, ktoré navštívilo 12 567 návštevníkov.
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MFKC a ďalšie odborné pracoviská UKB pokračovali v rozširovaní spolupráce s domácimi aj
zahraničnými vedeckými a akademickými inštitúciami, kultúrnymi inštitútmi a veľvyslanectvami, s občianskymi združeniami a subjektmi neziskového sektora, médiami aj
vzdelávacími inštitúciami. Realizované programy zahŕňali široké spektrum tém z oblasti
histórie, politológie, zdravotníctva, techniky, športu a umenia.
V roku 2017 sa v UKB uskutočnilo mnoho inšpiratívnych seminárov, prednášok a konferencií
s výrazným zastúpením slovenských i zahraničných osobností. Ich ústrednou témou bol nielen
súčasný stav knihovníctva, ale aj prezentácia nových technológií, metód a postupov, či
aktuálne trendy a výzvy, ktoré pred ním stoja.
V dňoch 4. – 5. mája 2017 sa za účasti zástupcov významných vedeckých a univerzitných
knižníc z celej Európy konalo výročné stretnutie európskej siete knižníc poskytujúcich službu
E-knihy na objednávku (eBooks on Demand, EOD) – odborné podujatie zamerané na dlhodobú
ochranu digitálnych dát a trvalo udržateľný rozvoj digitalizácie kníh na objednávku. Sieť knižníc
EOD v súčasnosti tvorí 38 knižníc z 12 európskych krajín, ktoré digitalizujú literárne diela,
na ktoré sa už nevzťahuje ochrana autorským zákonom, využívajúc najmodernejší systém
na komunikáciu so zákazníkom, na správu pohľadávok a prevádzkovanie konzorciálneho
vyhľadávacieho nástroja. UKB ako hostiteľ podujatia aktívne prispela k rozvíjaniu
medzinárodnej spolupráce medzi knižnicami a prezentovala knižničný systém SR v pozitívnom
svetle pred zástupcami významných európskych knižníc. Súčasťou bol odborný seminár
organizovaný v spolupráci s Universität Innsbruck.
UKB spolupracovala s Krajskou pobočkou Spolku slovenských knihovníkov a knižníc Bratislavského kraja pri realizácii už tretieho ročníka odborného seminára pre detských knihovníkov
„...Aby deti rady čítali“ 16. 5. 2017. Cieľom seminára bolo ukázať knihovníkom dobré
skúsenosti v organizácii a realizácii podujatí pre deti, ktoré podporujú záujem o čítanie
a čitateľskú gramotnosť. Súčasťou seminára boli dva workshopy zamerané na tvorivú
dramatickú hru s detskou knihou a techniky rozprávačstva, ktoré sa dajú využiť aj pri práci
s detskou knihou a jej čitateľmi.
Dňa 16. 8. 2017 bola Univerzitná knižnica v Bratislave miestom konania Satelitnej
konferencie IFLA, ktorá bola jediným sprievodným podujatím Svetového knihovníckeho
kongresu IFLA 2017/IFLA World Library and Information Congress (19. – 25. 8. 2017, Vroclav,
Poľsko) na území Slovenskej republiky a okolitých krajín.
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Generálna riaditeľka UKB Silvia Stasselová a Perry Moree, člen celosvetového Výkonného výboru IFLA a predseda
IFLA Division IV - Support of the Profession pri otvorení konferencie. Foto: Ľudovít Zupko

Jej hlavnými organizátormi boli IFLA Women, Information and Libraries Special Interest Group
(IFLA WIL SIG) a UKB. Partnermi konferencie boli Slovenská komisia pre UNESCO
a humanitárna organizácia Človek v ohrození. Okrem zástupcov slovenských knižníc sa na
konferencii zúčastnili aj vrcholní predstavitelia najvyššieho riadiaceho orgánu medzinárodnej
federácie – Výkonného výboru IFLA /IFLA Governing Board a knihovníci z Francúzska, Grécka,
Japonska, Kene, Maďarska, Nigérie, Španielska, Ugandy a z USA. Konferencia bola venovaná
téme „Knižničné a informačné služby pre ženy žijúce v konfliktných zónach a situáciách“.
Po otváracích príhovoroch, ktoré predniesli Mathilde Koskas, koordinátorka IFLA Women,
Information and Libraries Special Interest group, Perry Moree, člen Výkonného výboru IFLA
a predseda IFLA Division IV a Silvia Stasselová, generálna riaditeľka UKB a predsedníčka Spolku
slovenských knihovníkov a knižníc, kľúčovú prednášku na tému Kolektívna sila žien na úteku
a potenciál knižníc prezentovala Barbara M. Jones, dlhoročná riaditeľka Kancelárie pre intelektuálnu slobodu Americkej asociácie knižníc. Odborný program prebiehal v dvoch blokoch:
Identifikácia a riešenie informačných potrieb žien žijúcich v konfliktných situáciách;
Archivovanie spomienok žien v konfliktných situáciách.
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Barbara M. Jones, dlhoročná riaditeľka Kancelárie pre intelektuálnu slobodu Americkej asociácie knižníc /
American Library Association (USA). Foto: Ľudovít Zupko

Vďaka odborným prednáškam knihovníkov z viacerých kontinentov sveta sa zástupcovia
slovenských knižníc mohli zoznámiť s úlohami knižníc pri poskytovaní špecifických informácií,
podpore a realizácii vzdelávacích projektov a informačných kampaní pre ženy žijúce v konfliktných oblastiach, alebo ženy na úteku a ich deti. Podrobnejšie informácie o konferencii sú
dostupné na adrese https://sites.google.com/view/ifla-wil-satellite-2017.
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Zahraniční prednášajúci na Satelitnej konferencii IFLA. Foto: Ľudovít Zupko

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Fond judaík v Univerzitnej knižnici v Bratislave
sa uskutočnila 5. 9. 2017. Prezentované prednášky bližšie oboznámili odbornú verejnosť
s históriou, budovaním, zložením a vybranými pozoruhodnými dielami fondu judaík, ktorý sa
začal budovať v UKB v roku 1933. Vznikol ako organizovaná zbierka kníh, do ktorej darmi
prispeli desiatky jednotlivcov a organizácie. Fond sa rozširoval aj kúpou, výmenou, povinnými
výtlačkami a konfiškátmi. Dnes dokumentuje dejiny a knižnú kultúru predovšetkým
bratislavskej židovskej komunity. Súčasťou konferencie bola výstava zaujímavých exponátov
fondu judaík UKB.
Interdisciplinárna vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pri príležitosti 300. výročia
narodenia Márie Terézie Mária Terézia a jej doba vo svetle pomocných vied historických sa
konala v dňoch 7. – 8. 9. 2017. Cieľom konferencie bolo odbornej a laickej verejnosti priblížiť
dobu Márie Terézie vo svetle pomocných vied historických a príbuzných vied. V ôsmych
blokoch podľa vedných disciplín odznelo množstvo prednášok z oblasti heraldiky, sfragistiky,
diplomatiky, insignológie, ikonografie, numizmatiky, faleristiky, genealógie, archontológie,
knižničnej vedy, muzeológie, regionalistiky, etnológie, etnografie, literárnej vedy, hudobnej
vedy, dejín umenia a architektúry v podaní zástupcov vedeckých a kultúrnych inštitúcií zo
Slovenska, Česka, Maďarska a z Rakúska. O konferenciu bol veľký záujem zo strany odbornej
i laickej verejnosti zo Slovenska i zahraničia.
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Vedecká konferencia Judaiká vo fonde Univerzitnej knižnice v Bratislave. Foto: Ľudovít Zupko

Jedna z prednášok medzinárodnej vedeckej konferencie Mária Terézia a jej doba vo svetle pomocných vied
historických. Foto: Ludovít Zupko
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V dňoch 12. – 13. 9. 2017 sa uskutočnila v UKB vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
Periodiká v minulosti a súčasnosti. Podujatie si kládlo za cieľ zmapovať aktuálne výskumy
zamerané na minulosť a súčasnosť periodickej literatúry, realizované v kontexte širšieho
stredoeurópskeho geografického priestoru. Počas dvoch dní konania konferencie si účastníci
vypočuli okolo 30 prednášok, ktoré pripravili knihovníci a vedeckí pracovníci pôsobiaci
v rôznych inštitúciách na Slovensku, v Čechách, Maďarsku, Srbsku a Poľsku. Periodiká tvoria
neoddeliteľnú súčasť knižnej kultúry. Dejinám vydávania pravých a nepravých periodík (ich
najrozličnejších foriem a typov) sa napriek tomu však stále venuje iba okrajová pozornosť.
Z uvedených dôvodov UKB zaznamenala veľký záujem knihovníckej odbornej verejnosti
o vedeckú konferenciu. Súčasťou konferencie bolo sprievodné podujatie – dokumentárna
výstava 150 rokov slovenských novín a časopisov vo Vojvodine 1864 – 2014. Výstava pôvodne
vznikla pri príležitosti osláv 150. výročia slovenskej tlače vo Vojvodine a k 70. výročiu založenia
časopisu Hlas ľudu. Pripravil ju redaktor, pedagóg, výtvarný teoretik a kritik Vladimír Valentík.
Inštalovaná bola na Barokovom nádvorí UKB a záujemcom bola prístupná do 22. 9. 2017.

Medzinárodná vedecká konferencia Periodiká v minulosti a súčasnosti. Foto: Ľudovít Zupko

V dňoch 26. – 27. 9. 2017 sa konala 7. konferencia hudobných knihovníkov, archivárov
a múzejníkov Pramene slovenskej hudby, usporiadaná v spolupráci so Slovenskou národnou
skupinou IAML. Prezentácie slovenských a českých hudobných knihovníkov a historikov
odzneli v dvoch blokoch: Ľudová a umelecká hudba – vplyvy, aspekty, divergencie a Práca
s hudobnými fondmi a zbierkami na Slovensku a v Čechách.
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Slovenské bezpečnostné fórum 2017 na pôde UKB. Foto: Ľudovít Zupko

Na pôde UKB sa 2. 10. 2017 uskutočnil jedenásty ročník konferencie Slovenské bezpečnostné
fórum (SBF) o aktuálnych otázkach zahraničnej a bezpečnostnej politiky SR. Podujatie organizované UKB – Depozitnou knižnicou NATO, Euroatlantickým centrom, za podpory Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstva obrany SR bolo zároveň prvou
pracovnou návštevou nového generálneho tajomníka OBSE Thomasa Gremingera na
Slovensku, čo bolo spojené s mimoriadne veľkým záujmom slovenských médií. Hlavné
zameranie konferencie bolo vymedzené na regionálne a globálne bezpečnostné otázky, ktoré
sa bezprostredne týkajú Slovenskej republiky. Formát konferencie bol obohatený o množstvo
inovácií, kde popri tradičných príhovoroch a panelových diskusiách účastníci navrhovali
konkrétne riešenia najaktuálnejších a najpálčivejších problémov a výziev, ktorým musí
Slovenská republika v súčasnosti čeliť. Inováciou 11. ročníka SBF bolo stretnutie Okrúhleho
stola mladých lídrov, ktorý slúžil ako platforma pre diskusiu a výmenu názorov mladých lídrov
na tému prepojenia vzdelávania a bezpečnosti. Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia štátnej
správy, NR SR, diplomatického zboru (27 diplomatov zastupujúcich členské krajiny EÚ
a NATO), akademických kruhov, výskumných pracovísk SAV, VŠ, mimovládnych organizácií,
študentov a novinárov – spolu 173 účastníkov.
V spolupráci s Katedrou knižničnej a informačnej vedy FF UK sa 17. 10. 2017 konal
medzinárodný metodologický seminár Informačné interakcie 2017 – prezentácie výsledkov
výskumu, diskusia o aktuálnych otázkach teórie a praxe, prezentácie projektov doktorandov,
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diskusia k metodologickým problémom informačnej vedy.
Štvrtý ročník konferencie pre mladých knihovníkov a informačných profesionálov neštandardného formátu o všetkom, čo sa týka knižníc, knižnej kultúry, knižných projektov a knižničnej
teórie a praxe Knihovnícky BARCAMP sa v UKB konal 19. 10. 2017. Okrem dvoch
prednáškových blokov zahŕňajúcich širokú oblasť tém od zelene v knižniciach až po umelú
inteligenciu v knižniciach sa účastníci mali možnosť zapojiť do troch workshopov. S veľkým
záujmom sa stretla najmä prehliadka reštaurátorskej dielne UKB, kde mladé pracovníčky
prezentovali celú škálu svojich odborných aktivít.
Literatúra na vlastnej koži – 4. seminár s workshopmi pre knihovníkov a pedagógov z cyklu Ako
hravo čítať? usporiadala UKB v spolupráci s Krajskou pobočkou SSKK Bratislavského kraja
a OSMIJANKO, n. o. 25. 10. 2017. Prezentácie a workshopy boli zamerané na projekty na
podporu čítania a čitateľskej gramotnosti, dramatizáciu textu, metódy dramatickej výchovy
a úlohu predmetov (hračiek) pri aktivizácii záujmu o čítanie.

2. medzinárodná konferencia CDA 2017: Výmena skúseností z prevádzky a budovania LTP archívov.
Foto: Štefan Sebeš

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017 sa 9. 11. 2017 uskutočnila
konferencia CDA 2017: Výmena skúseností z prevádzky a budovania LPT archívov – druhý
ročník odbornej medzinárodnej konferencie zameranej na skúsenosti z prevádzky a budovania dlhodobých archívov. Pracovníci Centrálneho dátového archívu (CDA) v UKB na konferencii
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prezentovali vlastné skúsenosti s prevádzkou dlhodobého archívu digitalizovaných kultúrnych
objektov. Okrem toho vystúpili experti z viacerých slovenských inštitúcií a odborníci
z Národnej knižnice Českej republiky, z Knižnice Akadémie vied Českej republiky, z Národnej
knižnice Poľska a z Národnej knižnice Maďarska, ktorí obohatili program odbornými
informáciami z jednotlivých členských krajín V4. Pozornosť, ktorá je venovaná témam
dlhodobej ochrany „digitálnych“ znalostí je zároveň príspevkom k napĺňaniu ambície UKB
v oblasti vedeckej a výskumnej činnosti a pokračovaním systematickej a dlhodobej spolupráce
zainteresovaných expertov a inštitúcií na medzinárodnej úrovni.

Otvorenie výstavy Poslovia dávnych čias. Vedúca kabinetu rukopisov, starých a vzácnych tlačí
PhDr. K. Mészárosová pri odbornom výklade. Foto: Ľudovít Zupko

V roku 2017 pripravilo MFKC, v spolupráci s partnerskými inštitúciami a v súčinnosti s ďalšími
pracoviskami UKB, niekoľko pozoruhodných a verejnosťou hojne navštevovaných výstav.
Pre veľký záujem bola do 3. 3. 2017 predĺžená výstava Cesty Vincenta Šikulu s množstvom
dokumentárnych materiálov a osobných predmetov zo života významného spisovateľa. UKB
pripravila pre stredné školy v Bratislave jej organizované prehliadky. Dve školy spojili
prehliadku výstavy aj s exkurziou v priestoroch knižnice.
V spolupráci s Veľvyslanectvom Kanady v SR sa pri príležitosti 150. výročia vzniku Kanady
a Mesiaca frankofónie na Slovensku v marci 2017 uskutočnila putovná výstava CANADA: DAY 1
mapujúca rozmanité skúsenosti imigrantov v prvý deň príchodu do Kanady od vzniku
kanadskej konfederácie po súčasnosť a prezentácia spisovateľských i fotografických prác
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Ondreja Miháľa, zakladateľa Kanadského slovenského inštitútu, žijúceho v Kanade od roku
1967. Podujatie bolo súčasťou Týždňa slovenských knižníc 2017.
V rámci Týždňa slovenských knižníc 2017 (13. – 18. 3. 2017) bola otvorená aj výstava Poslovia
dávnych čias, prezentácia súboru zakúpených siedmych vzácnych tlačí zo 16. a 17. storočia,
ktoré významným spôsobom rozširujú historické fondy UKB. Súčasťou výstavy boli dve
komentované prehliadky s odborným výkladom.
V apríli 2017 sa v UKB zrealizovalo niekoľko výstav v spolupráci s ambasádami európskych
krajín. Pri príležitosti otvorenia výstavy dokumentárnych materiálov pri príležitosti 60. výročia
podpísania Rímskych zmlúv 1957 – 2017 Ever Closer Union / Súdržnejšia únia sa na pôde UKB
stretlo 56 vzácnych hostí vrátane veľvyslancov z 22 zahraničných ambasád so zastúpením na
Slovensku.
Výstavu fotografií pri príležitosti 72. výročia oslobodenia Bratislavy a 75. výročia Stalingradskej
bitky pod názvom Od Stalingradu do Bratislavy organizovalo Veľvyslanectvo Ruskej federácie
v SR v spolupráci so Štátnym múzeom Stalingradská bitka a Zväzom protifašistických
bojovníkov v SR.
Nehmotné kultúrne dedičstvo Slovinska vo svetle dohovoru UNESCO prezentovala výstava
uskutočnená v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovinskej republiky v Bratislave a Slovinským
etnografickým múzeom v Ljubljane.
V máji 2017 sa na Barokovom nádvorí UKB uskutočnila výstava fotografií a dokumentov
pripravená Bulharským kultúrnym inštitútom v Bratislave a Bulharským kultúrnym inštitútom
Wittgestein House vo Viedni pri príležitosti 10. výročia vstupu Bulharskej republiky
do Európskej únie – Bulharsko v Európe. Výstava bola spojená aj s prednáškou o Ivanovi
Šišmanovi, bulharskom hlásateľovi zjednotenej Európy.
Autorská výstava výtvarníčky Zuzany Graus Rudavskej Tajomstvo zeme / Secrets of the Earth
(1. 5. – 2. 6. 2017) sa stala aj súčasťou populárneho podujatia Noc múzeí a galérií. Premiérové
zapojenie UKB do tohto každoročného podujatia 20. 5. 2017 sa stretlo s mimoriadnym
záujmom verejnosti, zúčastnilo sa na ňom vyše 650 návštevníkov z viac ako 20 krajín.
Výstava umelkyne a filmárky Anabely Žigovej v rámci jej projektu SUPER POCIT reagujúceho na
vzrastajúcu vlnu násilného extrémizmu a nepriaznivých nálad na Slovensku sa konala v dňoch
23. 8. – 7. 9. 2017. Výstavu otvorili herečka Emília Vášáryová prečítaním kurátorského textu
a herec Róbert Roth špeciálne pre príležitosť otvorenia tejto výstavy pripraveným hereckým
vystúpením. Otvoreniu výstavy predchádzala tlačová konferencia o projekte Super pocit, na
ktorej viac ako 20 novinárov, fotografov a zástupcov slovenských médií diskutovalo
o vzrastajúcej vlne násilného extrémizmu a nepriaznivých nálad na Slovensku.
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Herecké vystúpenie Róberta Rotha na vernisáži výstavy Super pocit. Foto: Ľudovít Zupko

Výstava sugestívnych kameňov zaujímavých tvarov a farieb, ktoré vytvarovala príroda Suiseki –
Michal Šebo, usporiadaná v spolupráci s rodinou zberateľa a Veľvyslanectvom Japonska v SR sa
konala na prelome septembra a októbra 2017.
Výstavu približujúcu najvýznamnejšie udalosti 500-ročnej histórie reformácie na Slovensku
usporiadali v spolupráci s UKB Nemecké kultúrne fórum východná a stredná Európa, mesto
Postupim a Múzeum kultúry karpatských Nemcov SNM v októbri 2017.
V závere roka boli sprístupnené výstavy: „Tak mnoho, tak málo“ – Vladimír Birgus – výstava
fotografií v rámci 27. ročníka Mesiaca fotografie 2017 a výstava architekta Petra Žalmana
k premene mesta na aglomeráciu Kam kráča Bratislava.
UKB aj v roku 2017 úzko spolupracovala s významnými pamäťovými a kultúrnymi
inštitúciami –Slovenská národná galéria, Rakúske kultúrne fórum a Vlastivedné múzeum
v Galante pri organizovaní viacerých atraktívnych výstav: Sen × skutočnosť. Umenie & propaganda 1939 – 1945; Nech šije! Móda na Slovensku 1945 – 1989; Majster z Okoličného
a gotické umenie na Spiši okolo roku 1500; Mária Terézia 300. Žena, cisárovná „kráľ“ a mesto
a Zo života Jozefa Miloslava Hurbana, pri príležitosti 200. výročia narodenia jedného zo
slovenských národovcov.
Menšie výstavky v priestoroch knižnice pripravovali jednotlivé oddelenia knižnice, realizovalo
sa spolu 51 rôznych výstav a výstaviek.
V roku 2017 sa v UKB pre verejnosť uskutočnilo 59 prednášok a prezentácií kníh spojených
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s diskusiou, zorganizovaných v spolupráci s externými partnermi (napr. veľvyslanectvami,
zahraničnými kultúrnymi inštitútmi, pracoviskami Slovenskej akadémie vied, či občianskymi
združeniami ako Bratislavské rožky a Bratislavský okrášľovací spolok).

Otvorenie prezentácie publikácie „Srbské rukopisy na Slovensku“. Foto: Ľudovít Zupko

Veľkú pozornosť zo strany odbornej i širšej verejnosti získala prezentácia publikácie Srbské
rukopisy na Slovensku, ktorá sa konala pod záštitou ministra kultúry SR, za prítomnosti
J. E. Šani Dermaku, veľvyslanca Srbskej republiky na Slovensku. Prezentáciu slávnostne otvorili
generálna riaditeľka UKB Ing. Silvia Stasselová a PhDr. Radoslav Ragač, PhD., generálny riaditeľ
Sekcie kultúrneho dedičstva MK SR. Publikáciu predstavili koordinátor projektu Dr. Zoran
Nedeljković, riaditeľ Knižnice Srbského patriarchátu a ďalší členovia autorského kolektívu
publikácie prof. Zoran Ranković a prof. Branislav Todić. Súčasťou prezentácie bola sprievodná výstava – ukážka srbských rukopisných diel z fondov UKB.
Tradične veľkej pozornosti verejnosti sa tešia prednášky organizované pracoviskami UKB –
Informačným a dokumentačným strediskom UNESCO a Depozitnou knižnicou NATO – z cyklov:
Náboženstvá pod drobnohľadom, Orient známy neznámy a Osobnosti slovenskej politiky.
V roku 2017 pripravilo IDS UNESCO, v spolupráci s Inštitútom ázijských štúdií v Bratislave, nový
cyklus prednášok o Východnej Ázii, venovaný poznaniu špecifík krajín danej oblasti, ich
konfliktom s možnými vážnymi geopolitickými následkami, ekonomickému vývoju oblasti,
súčasným vzťahom Slovenskej republiky a krajín V4 s krajinami Východnej Ázie a spôsobom
vytvárania obchodných vzťahov.
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Výstava venovaná dr. Pavlovi Blahovi, sprístupnená na Barokovom nádvorí v rámci cyklu Osobnosti slovenskej
politiky. Foto: Ľudovít Zupko

V roku 2017 sa UKB zapájala i do podujatí pre kultúrnu komunitu. V prednáškovej sále sa
konala Verejná diskusia k podpore Fondu na podporu umenia v oblasti hudby, na ktorej
odborná verejnosť mala možnosť diskutovať s riaditeľom FPU o otázkach organizácie podpory.
V Lisztovom pavilóne sa uskutočnil workshop Platformy súčasného tanca. V máji 2017 sa
v spolupráci so Slovenským centrom AICT a Divadelným ústavom Bratislava konala
medzinárodná teatrologická konferencia Súčasná dráma a performatívny priestor za účasti
významných odborníkov z Veľkej Británie, Poľska, Kanady, Hong Kongu, Číny, Japonska a zo
Slovenska. V októbri sa realizovala Verejná prezentácia štipendistov Fondu na podporu
umenia, ktorí čerpajú finančné prostriedky na tvorbu, výskum či vzdelávanie v oblasti divadla,
tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry a multimediálnych diel. V septembri 2017 sa UKB
prvýkrát zapojila do celoslovenského podujatia „Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2017“
a sprístupnila Lisztovu záhradu so sprievodným odborným výkladom. Súčasťou podujatia bola
výstava prezentujúca históriu a fondy hudobného kabinetu UKB. V novembri 2017 UKB hostila
viacero podujatí v rámci 15. ročníka medzinárodného festivalu poézie Ars Poetica a tiež
prezentáciu čítanky vydavateľstva ASPEKT Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej
polovici 20. storočia, ktorá prináša tvorbu zabudnutých, alebo dosiaľ neobjavených, básní
slovenských poetiek. V spolupráci s Krajskou pobočkou Spolku slovenských knihovníkov
a knižníc sa 15. 11. 2017 realizovala prednáška s diskusiou Fond na podporu umenia –
možnosti pre knižnice s cieľom pomôcť knihovníkom pripraviť úspešný projekt s podporou
FPU.
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Podujatia zrealizované v UKB v roku 2017

Spolu 363 podujatí

V roku 2017 usporiadal hudobný kabinet UKB 3 koncerty pedagógov a študentov
Konzervatória v Bratislave: Slovenská vokálna budúcnosť (podujatie v rámci Týždňa
slovenských knižníc); Felix Mendelssohn-Bartholdy a jeho nemeckí súčasníci a Vianočný
hudobný večer. S kladným ohlasom verejnosti sa stretlo netradičné spojenie cimbalu a vážnej
hudby, ktoré sprevádzalo prednášku Minulosť a súčasnosť klariského kláštora v Bratislave,
usporiadanú v spolupráci so Spoločnosťou priateľov Univerzitnej knižnice v Bratislave.
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Koncert poslucháčov bratislavského konzervatória Felix Mendelssohn-Bartholdy a jeho nemeckí súčasníci.
Foto: Ľudovít Zupko

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 MK SR o zmene a doplnení
zriaďovacej listiny vo vzťahu k projektom:

a) Centrálny dátový archív (CDA)
Rok 2017 je tretím 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.
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Funkčný dátový archív bol vybudovaný v súlade s medzinárodnými normami a je vybavený
výkonným hardvérom a softvérovými komponentmi, jeho prevádzka je zabezpečená
kvalifikovanou odbornou obsluhou. Centrálny dátový archív tvoria dva navzájom geograficky
vzdialené systémy („A“ v Bratislave a „B“ v Martine). Oba 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 novembri 2017 akreditovaná spoločnosť TŰV SŰD Slovakia, s. r. o. uskutočnila recertifikačný externý audit podľa
normy ISO/IEC 27001 – Systémy manažérstva informačnej bezpečnosti, ktorý overil, že UKB
zaviedla a používa systém manažérstva bezpečnosti informácii v oblasti Správa systému
Centrálneho dátového archívu. Auditom bolo preukázané, že sú splnené požiadavky normy
ISO/IEC 27001. Certifikát je platný 3 roky, teda do roku 2020. Každý rok, počas platnosti
certifikátu, sa uskutoční dozorný audit. Pracovníci CDA pripravujú tiež certifikáciu pracoviska
podľa ISO 16363 pre audit a certifikáciu dôveryhodných digitálnych úložísk.
Aplikáciu CDA a prevádzkové procesy v dvoch lokalitách zabezpečuje kvalifikovaný personál,
celkom 12 pracovníkov. Uvedený počet trvalých pracovných miest je sledovaným
ukazovateľom udržateľnosti projektu. Uvoľnené pracovné miesto v lokalite CDA-B na pozíciu
administrátor záloh a pamäťových médií bolo obsadené od 1. 2. 2017. Na 2 pracovné miesta
na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky v lokalite CDA-A boli vypísané
výberové konania. Na základe ich výsledkov bola pozícia IT technik obsadená od 5. 6. 2017
a pozícia referent pre metodiku a kvalitu informačných procesov od 18. 9. 2017.
V roku 2017 zabezpečovalo CDA kooperatívnu participáciu vrátane metodickej podpory pre 17
pamäťových a fondových inštitúcií združených v Určenom spoločenstve. Oproti roku 2016
pribudli do spoločenstva Štátna vedecká knižnica v Prešove a Slovenská knižnica pre
nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. V roku 2017 bolo v CDA vložených 21 728 SIP balíkov
dát zo zúčastnených PIF. Súčasne bolo podľa požiadaviek PIF disseminovaných (vybraných)
5 310 balíkov dát.
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.
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Počas roka 2017 sa uskutočnilo viacero pracovných porád s dodávateľom, so spolupracujúcimi
inštitúciami, konzultácií s medzinárodnými producentmi informačných komunikačných
technológií. V týždni od 3. – 7. 4. 2017 sa uskutočnila vopred naplánovaná odstávka lokality
CDA-A v Bratislave z dôvodu komplexnej revízie elektroinštalácie. Lokalitu CDA-A zastúpila
lokalita CDA-B. Revízia preverila stav elektroinštalácie až na úroveň transformátora. Priebeh
revízie, závery a odporúčania sú uvedené v revíznej správe. Revízia preverila aj schopnosť
kooperácie všetkých dotknutých dodávateľských firiem. Na odborných workshopoch sa
zamestnanci školili a riešili odborné otázky a problémy prevádzky robustného systému CDA.
V marci a októbri 2017 sa 2 pracovníci CDA zúčastnili na workshope a konferencii v rámci
medzinárodného projektu PREFORMA. Nosnými témami boli výber stratégie pri digitálnom
uchovaní dát, prehľad súčasných štandardov pre jednotlivé formáty súborov a praktická
prezentácia nástrojov na validáciu formátov dátových digitálnych balíkov. Podujatia mali pre
pracovníkov CDA mimoriadny význam vzhľadom na to, že výsledky projektu PREFORMA budú
perspektívne uplatňovať v CDA vo všetkých oblastiach validácie formátov súborov. Open
source validátory vyvíjané v rámci projektu PREFORMA sú a budú prístupné aj pre Určené
spoločenstvo CDA. V dňoch 20. A 21 6. 2017 sa v Národnej knižnici ČR v Prahe uskutočnilo
plánované pracovné stretnutie v rámci LTP platformy krajín V4. Zástupcovia obidvoch
organizácií si vymenili skúsenosti a prerokovali okruhy problémov týkajúce sa E-born
dokumentov, validácie archivačných balíkov, certifikácie dlhodobého repozitára, archivácie
webu, digitalizácie zvukových dokumentov, problematiky digitalizácie a dlhodobého
uchovávania digitalizovaných objektov v NK ČR a plánu ďalšieho stretnutia zástupcov krajín
V4. 9. 11. 2017 sa konala 2. medzinárodná konferencia o dlhodobej archivácii usporiadaná
pod záštitou UKB CDA 2017: Výmena skúseností z prevádzky a budovania LTP archívov.
Výmena skúseností na medzinárodnej úrovni je nevyhnutným predpokladom správneho
fungovania CDA v súlade s najnovšími poznatkami budovania LTP (Long Term Preservation)
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archívov vo svete. Odborná konferencia prispela k výmene skúseností, know-how v tejto
oblasti a ku skvalitneniu vstupov a výstupov z a do CDA. Prezentujúcimi boli pracovníci CDA,
NOC, Národnej knižnice ČR, Karlovej Univerzity v Prahe, Knižnice AV ČR, Národnej
Széchenyiho knižnice v Budapešti, Poľskej národnej knižnice a tiež odborníci z komerčných
firiem. Následne, 10. 11. 2017, sa konal 2. odborný seminár metodologickej platformy LTP
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.

b) Digitálne pramene (DIP)
Rok 2017 bol druhým 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 Centrálnym dátovým archívom.
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 realizovala
prostredníctvom pravidelných analytických stretnutí, status meetingov a workshopov s dodávateľom.
Ťažisko aktivít v oblasti webových prameňov predstavovala webová žatva (webharvesting), t. j.
proces automatického sťahovania obsahu webových stránok za účelom ich archivácie
a dlhodobej ochrany. 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. Kvôli lepšej
vyhľadateľnosti sa doplnili hodnoty kategórií triedenia Konspekt do katalógových záznamov
vybraných webových stránok.
Zbery sa realizovali formou kampaní (výberové, tematické a celoplošný zber), v priebehu roka
sa ich uskutočnilo spolu 14. V januári sa v rámci tematického zberu Kultúrny profil Slovenska
uskutočnil harvest 49 domén slovenských divadiel. Vo februári sa realizoval výberový zber
webových stránok (111 URL), na ktoré sú podpísané zmluvy so spolupracujúcimi inštitúciami,
resp. s vydavateľmi. Ukončili sa prípravy celoplošného zberu domény .sk, ktorý prebiehal od
24. 2. do 2. 3. 2017 Z celkového počtu 386 228 domén v katalógu DIP sa podarilo úspešne
zozbierať 279 454 domén slovacikálneho charakteru. Po komprimovaní obsahu bolo
uložených do archívu približne 6,2 TB z pozbieraného objemu cca 16,8 TB.
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Rozdelenie počtu domén podľa domén prvej úrovne (k 31. 12. 2017)

V marci sa spustil opakovaný zber neúspešne zozbieraných webových stránok z celoplošného
zberu, aj nezozbieraných zmluvných stránok a nastavil sa pravidelný mesačný zber webových
stránok www.ulib.sk a www.webdepozit.sk. Rovnako prebehol zber 4 zmluvných titulov e-Born
seriálov typu aktualizovaná webová stránka; tento zber sa zopakoval v decembri. Ďalší
tematický zber Kultúrny profil Slovenska bol spustený v máji. Zber prebehol v troch etapách,
postupne sa zbierali webové stránky slovenských knižníc (68 URL), múzeí (91 URL) a galérií (25
URL). Na prelome mesiacov jún/júl sa opäť zbierali webové stránky (117 URL)
spolupracujúcich inštitúcií, na ktoré sú podpísané zmluvy. Počas letných mesiacov prebiehal
tematický zber webových stránok troch významných slovenských folklórnych festivalov
a tematický zber Úspechy našich športovcov – leto 2017, ktorý mapoval úspechy slovenských
športovcov na medzinárodnom poli (šprintér Ján Volko, tenistka Magdaléna Rybáriková).
Začalo sa tiež s prípravou tematickej kampane k voľbám do vyšších územných celkov 2017,
ktoré sa konali dňa 4. 11. 2017. Zber prebiehal od 15. 9. do 10. 11. 2017; v dvojtýždňových
intervaloch sa zbieralo 74 webových stránok. V rámci zberu sa mapovala predvolebná kampaň
kandidátov VÚC, zaznamenali sa volebné výsledky a reakcie na ne. Koncom novembra bol
spustený tretí výberový zber spolupracujúcich inštitúcií (119 URL) a v decembri postupne
v troch etapách tematický zber Kultúrny profil Slovenska – knižnice, múzeá, galérie.
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Vyhodnotenie všetkých kampaní je zverejnené na webovej stránke:
https://www.webdepozit.sk/kampane/.
V oblasti archivácie e-Born prameňov (elektronických seriálov a monografií) pracovníci
oddelenia riešili problematiku typológie elektronických seriálov, formátovej validácie,
analyzovali jednotlivé typy e-seriálov, testovali zber a ukladanie rôznych typov e-seriálov do
archívu a validátor JHOVE verzia 1.16 na validáciu PDF súborov. V spolupráci s dodávateľom
riešili špecifikáciu a vylepšenie funkcionality IS DIP pre archiváciu e-Born prameňov
a zobrazovanie výsledkov vyhľadávania webových stránok a elektronických publikácií na
verejnom portáli. Archív elektronických publikácií obsahoval k 31. 12. 2017 celkovo 21 titulov
monografií a ďalších 21 titulov seriálov, z toho boli 4 vo forme webovej stránky a 17 vo
formáte PDF (spolu 63 archivovaných čísiel).
Zbery webových stránok v roku 2017
Typ zberu
Výberový a
tematický

Počet zozbieraných
objektov

Zozbieraný objem
nekomprimovaný

10 932 777

658 GB

Celoplošný zber

359 775 525

cca 17 TB

Spolu

370 708 302

cca 18 TB

Počas roka pracovníci oddelenia pracovali na príprave nových a na aktualizácii existujúcich
metodických materiálov, poskytovali odborné konzultácie vydavateľom a poskytovateľom
webových stránok
(spolu 46 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 roku 2017 bola zrealizovaná vizuálna i obsahová reštrukturalizácia
stránky. V priebehu roka pracovníci DDP propagovali projekt a svoju činnosť na viacerých
odborných podujatiach a v odbornej tlači.
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3.5 Tabuľky – Hodnotenie plnenia kontraktu na rok 2017 - hodnotenie čerpania
finančných prostriedkov
Hodnotenie plnenia Kontraktu na rok 2017 k 31. 12. 2017 - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov
(v EUR)

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

Finančné krytie
Výdavky celkom
*
**
1
2
2 096 916 2 308 433
732 871

Z prostriedkov ŠR
*
**
3
4
2 096 916 2 308 433

792 232

732 871

792 232

5 095 640 4 494 725
39 742
43 449
7 965 169 7 638 839
1 000 000
813 896
1 000 000
813 896
8 965 169 8 452 735

5 095 640
39 742
7 965 169
1 000 000
1 000 000
8 965 169

4 494 725
43 449
7 638 839
813 896
813 896
8 452 735

Z mimorozp. zdrojov
*
**
5
6

Rozpočtované príjmy
z financovanej
činnosti
*
**
7
8

138 300

123 924

Poznámka: * - údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2017
** - skutočnosť čerpania k 31.12. 2017 v celých číslach
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Výkon odborných knižničných činností (zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach ...)
(v EUR)

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

Finančné krytie
Výdavky celkom
*
**
1
2
1 756 444 2 016 318
613 960

Z prostriedkov ŠR
*
**
3
4
1 756 444
2 016 318

690 943

613 960

690 943

1 542 749 1 613 459
39 742
41 227
3 952 895 4 361 947
19 704
0
19 704
3 952 895 4 381 651

1 574 749
39 742
3 984 895

1 613 459
41 227
4 361 947
19 704
19 704
4 381 651

0
3 984 895

Z mimorozp. zdrojov
*
**
5
6

Rozpočtované príjmy
z financovanej
činnosti
*
**
7
8

138 300

122 494

Poznámka: * - údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2017
** - skutočnosť čerpania k 31.12. 2017 v celých číslach
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Vedeckovýskumná činnosť
(v EUR)

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

Finančné krytie
Výdavky celkom
*
**
1
2
0
0

Z prostriedkov ŠR
*
**
3
4
0
0

0

245

0

245

300 000

93 755

300 000

93 755

300 000

94 000

300 000

94 000

0
300 000

0
94 000

0
300 000

0
94 000

Rozpočtované príjmy
z financovanej
Z mimorozp. zdrojov
činnosti
*
**
*
**
5
6
7
8

Poznámka: * - údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2017
** - skutočnosť čerpania k 31. 12. 2017 v celých číslach
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Expozičná, výstavná a prezentačná činnosť
(v EUR)

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

Finančné krytie
Výdavky celkom
*
**
1
2
60 306
53 064

Z prostriedkov ŠR
*
**
3
4
60 306
53 064

21 077

17 746

21 077

17 746

100 000
0
181 383
0
0
181 383

62 360
0
133 171
0
0
133 171

100 000
0
181 383
0
0
181 383

62 360
0
133 171
0
0
133 171

Z mimorozp.
zdrojov
*
**
5
6

Rozpočtované príjmy
z financovanej činnosti
*
7

5 000

**
8

1 430

Poznámka: * - údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2017
** - skutočnosť čerpania k 31.12.2017 v celých číslach
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Zabezpečenie financovania udržateľnosti projektov implementovaných v OPIS - PO2

(v EUR)

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

Výdavky celkom
*
**
1
2
280 166
239 051

Finančné krytie
Z prostriedkov ŠR
Z mimorozp. zdrojov
*
**
*
**
3
4
5
6
280 166
239 051

97 834

83 298

97 834

83 298

3 152 891

2 725 151
2 222
3 049 721
794 192
794 192
3 843 913

3 152 891

2 725 151
2 222
3 049 721
794 192
794 192
3 843 913

3 530 891
1 000 000
1 000 000
4 530 891

3 530 891
1 000 000
1 000 000
4 530 891

Rozpočtované príjmy
z financovanej činnosti
*
**
7
8

Poznámka: * - údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2017
** - skutočnosť čerpania k 31.12. 2017 v celých číslach
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UKB V ČÍSLACH ZA ROK 2017

647 732

180 894

počet absenčných
a prezenčných výpožičiek

celkový počet
návštevníkov
UKB

návštevníci odborných,
kultúrno-vzdelávacích
poduja�

12 567
pri počte
poduja�

363

29 178

2 784 062
STAV
KNIŽNIČNÉHO
FONDU K 31.12.2017

bibliograﬁcké
a faktograﬁcké konzultácie

905 303

28 448

návštevníci online služieb

prírastky vo fonde
za rok 2017

2 834

19 063

�tulov periodík
a z toho

ak�vni
používatelia

497

zahraničných
�tulov

6 250

výpožičky
MVS

2 553

počet
fanúšikov
na FB-UKB

3 195

vypracované rešerše

exkurzie

93

511

študijné miesta

4 Rozpočet organizácie
Celkové príjmy a výdavky UKB v roku 2017 v porovnaní s rokom 2016:

Ukazovateľ
a
Príjmy celkom
z toho:
200 Nedaňové príjmy
z toho:

Skutočnosť
rok
2016
1

Schválený
rozpočet
2017
2

Skutočnosť
rok
2017
4

Upravený
rozpočet
2017
3

(v EUR)
%
čerpania
4:3
5

Index
15/14x100
4:1
6

130 877

138 300

113 179

123 924

109,49

94,69

127 289

138 300

113 179

120 866

106,79

94,95

210 Príjmy z vlastníctva majetku

6 818

8 000

6 300

6 159

97,76

90,33

220 Administrat. a iné poplatky

96 127

128 300

89 000

92 826

104,30

96,57

290 Iné nedaňové príjmy

24 344

2 000

17 879

21 881

122,38

89,88

300 Granty a transfery

3 588

0

0

3 058

0

85,23

7 073 705

7 965 169

7 635 864

7 638 839

100,04

107,99

1 964 429

2 096 916

2 308 433

2 308 433

100,00

117,51

735 948

732 871

792 232

792 232

100,00

107,65

4 309 576

5 095 640

4 491 750

4 494 725

100,07

104,30

24 642

38 000

22 713

22 713

100,00

92,17

632 Energie, voda a komunikácie

243 407

436 000

455 748

455 748

100,00

187,24

633 Materiál

443 590

423 800

374 700

375 595

100,24

84,67

6 959

7 700

7 297

7 297

100,00

104,86

2 643 057

796 275

2 573 212

2 574 275

100,04

97,40

83 829

71 200

123 275

123 275

100,00

147,06

864 092

3 322 665

934 805

935 822

100,11

108,30

63 752

39 742

43 449

43 449

100,00

68,15

59 511

35 442

38 744

38 744

100,00

65,10

4 241

4 300

4 705

4 705

100,00

110,94

700 Kapitálové výdavky
z toho:

3 230 205

1 000 000

814 040

813 896

99,98

25,20

710 Obstaranie kapitálových aktív

3 230 205

1 000 000

814 040

813 896

99,98

25,20

10 303 910

8 965 169

8 449 904

8 452 735

100,03

82,03

600 Bežné výdavky
z toho:
610 Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.
os.vyrovn.
620 Poistné a príspevok do
poisťovní
630 Tovary a služby
z toho:
631 Cestovné náhrady

634 Dopravné
635 Rutinná a štandardná údržba
636 Nájomné za nájom
637 Služby
640 Bežné transfery
z toho:
642 Jednotlivcom a nezisk. právn.
osobám
649 Transfery do zahraničia

Výdavky celkom
(BV + KV)

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 2017
Ministerstvo kultúry SR schválilo a rozpísalo pre UKB záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu
na rok 2017 nasledovne:

Programová štruktúra:

Funkčná klasifikácia:

08S

Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych
hodnôt

08S 01

Inštitucionálna podpora štátnymi RO a PO

08S 0105

Knižnice a knižničná činnosť

08.2.0.

Kultúrne služby

08.5.0.

Výskum a vývoj
a náboženstva

v oblasti

rekreácie,

Ekonomická
klasifikácia

Ukazovateľ
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)

kultúry

Schválený rozpočet
(€)

200

138 300

600

7 965 169

610

2 096 916

700

1 000 000

-

237

4.1.1 Rozpočtové opatrenia
MK SR vykonalo v schválenom rozpočte UKB pre rok 2017 k 31. 12. 2017 15 rozpočtových
opatrení:

Rozpočtové opatrenie č. 1
Na základe súhlasu ministra kultúry SR upravilo (zvýšilo) MK SR listom č. MK-929/2017341/1145 zo dňa 26. 1. 016 rozpočet bežných výdavkov v hl. kategórii 600 na rok 2017
74 | Správa o činnosti a hospodárení Univerzitnej knižnice v Bratislave za rok 2017

celkom o 30 000 €, ktoré boli účelovo určené na financovanie prioritných projektov v prvku:
08T 0104 Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí:
1. „Profil slovenskej kultúry“

10 000 €

08T 0106 Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov:
1. „Nákup knižničných dokumentov a elektronických
informačných zdrojov“

10 000 €

08T 0109 Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva:
1. „Vedecko-výskumná činnosť v oblasti dejín knižnej kultúry
a knižničného písomného dedičstva“

10 000 €

Rozpočtové opatrenie č. 2
MK SR listom č. MK-929/2017-341/1368 zo dňa 31. 1. 2017 upravilo (znížilo) rozpočet
bežných výdavkov na rok 2017 nasledovne:
Prvok
08S0105

Knižnice a knižničná činnosť

- 470 754 €

Rozpočtovým opatrením MK SR znížilo finančné prostriedky v kategórii 630 tovary a služby
na udržateľnosť národného projektu v nadväznosti na očakávané čerpanie.

Rozpočtové opatrenie č. 3
Na základe rozpočtového opatrenia Ministerstva financií SR č. 4/2017 a schválenia ministra
kultúry SR upravilo (zvýšilo) Ministerstvo kultúry SR listom č. MK-1054/2017-341/3671 zo dňa
14. 3. 2017 rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2017 na realizáciu prioritného projektu
v prvku 08T0109 – Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva: „Priebežné čistenie a ochrana
knižných fondov UKB v Bratislave“ v sume 20 000 €, ktorý bude realizovaný v rámci investičnej
akcie zaregistrovanej v Registri investícií MF SR pod číslom a názvom: 31 906 – UKB
„Zariadenia na chemickú ochranu KF“.

Rozpočtové opatrenie č. 4
Na základe rozpočtového opatrenia Ministerstva financií č. 15/2017 upravilo (zvýšilo)
Ministerstvo kultúry listom č. MK-929/2017-341/9846 rozpočet bežných výdavkov na rok 2017
nasledovne:
Prvok 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť (zdroj 111) celkom
: 121 839 €. V tom: kat. 610
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania: 90 285 € (pol. 611 – 76 512 € a pol.
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614 –13 773 €).
Rozpočtovým opatrením sa poskytli finančné prostriedky na zvýšenie stupníc platových taríf
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle nariadenia vlády č. 366/2016
Z. z. o 4 % od 1. 1. 2017. Ďalej v zmysle podpísaného Memoranda o úprave platových
pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme sa poskytli finančné prostriedky na úrovni 2 % priznaných funkčných platov
v termíne od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 formou odmeny.

Rozpočtové opatrenie č. 5
Ministerstvo kultúry SR listom č. MK-929/2017-341/15597 zo dňa 11. 10. 2017 upravilo
(znížilo) rozpočet bežných výdavkov v prvku 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť (zdroj 111)
o sumu 413 416 €.
Rozpočtovým opatrením boli znížené rozpočtové výdavky na udržateľnosť projektov
v kategórii 630 tovary a služby.

Rozpočtové opatrenie č. 6
Ministerstvo kultúry SR upravilo (znížilo) listom č. MK-929/2017-341/17212 zo dňa
14. 11. 2017 záväzný ukazovateľ priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov na rok
2017 o 2 osoby na celkový počet 235 osôb.
Rozpočtové opatrenie sa vykonalo v nadväznosti na predložené údaje UKB o plnení tohto
ukazovateľa k 30. 9. 2017 a očakávanej skutočnosti za rok 2017.

Rozpočtové opatrenie č. 7
MK SR listom č. MK-929/2017-341/18106 zo dňa 1. 12. 2017 viazalo (znížilo) na základe
žiadosti UKB rozpočet bežných výdavkov na rok 2017 v prvku 08S0105 Knižnice a knižničná
činnosť (zdroj 111) o 75 000 €.
Rozpočtovým opatrením sa znížili rozpočtové výdavky na udržateľnosť projektov v kategórii
630 tovary a služby. Úsporu mzdového limitu 41 000 € bolo možné použiť na financovanie
miezd zamestnancov vykonávajúcich bežnú knižničnú činnosť.

Rozpočtové opatrenie č. 8
MK SR upravilo (znížilo) listom č. MK-1054/2017-341/18574 zo dňa 8. 12. 2017 rozpočet
kapitálových výdavkov na rok 2017 v prvku programovej štruktúry 08S0105, č. investičnej akcie
32 561 UKB – Udržateľnosť projektu CDA o 205 664,39 €.
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Rozpočtové opatrenie č. 9
MK SR listom č. MK-929/2017-341/18577 zo dňa 8. 12. 2017 upravilo (znížilo) záväzný
ukazovateľ príjmov štátneho rozpočtu na rok 2017 (zdroj 111) o 9 371 €.

Rozpočtové opatrenie č. 10
Ministerstvo kultúry SR listom č. MK-929/2017-341/18602 zo dňa 8. 12. 2017 upravilo
(zvýšilo) rozpočet bežných výdavkov na rok 2017 v prvku 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť
(zdroj 111) o 212 000 €.
Rozpočtovým opatrením sa zvýšili rozpočtové výdavky na udržateľnosť projektov v kategórii
630 tovary a služby.

Rozpočtové opatrenie č. 11
MK SR listom č. MK-929/2017-341/18913 zo dňa 14. 12. 2017 upravilo (znížilo) záväzný
ukazovateľ príjmov štátneho rozpočtu na rok 2017 (zdroj 111) o 15 750 €.

Rozpočtové opatrenie č. 12
Na základe rozpočtového opatrenia Ministerstva financií SR č. 29 upravilo (zvýšilo)
Ministerstvo kultúry SR listom č. MK-929/2017-341/19114 zo dňa 15. 12. 2017 rozpočet
bežných výdavkov na rok 2017 (kat. 630) v prvku 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť (zdroj
111) o 26 €.
Rozpočtovým opatrením sa zabezpečilo vybilancovanie kultúrnych poukazov na rok 2017.

Rozpočtové opatrenie č. 13
Na základe rozpočtového opatrenia Ministerstva financií SR č. 34 upravilo (zvýšilo) MK SR
listom č. MK-929/2017-341/19457 zo dňa 20. 12. 2017 rozpočet bežných výdavkov na rok
2017 (kategória 630) v prvku 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť (zdroj 111) o 266 000 €.
Rozpočtovým opatrením sa zabezpečilo dofinancovanie nevyhnutných výdavkov na
udržateľnosť projektu CDA.

Rozpočtové opatrenie č. 14
Na základe rozpočtového opatrenia Ministerstva financií SR č. 28 vykonalo Ministerstvo
kultúry SR listom č. MK-929/2017-341/19528 zo dňa 21. 12. 2017 presun v rámci rozpočtu
bežných výdavkov na rok 2017 v prvku 08S0115 Knižnice a knižničná činnosť (zdroj 111)
v kategórii 610 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania o 121 232 €.
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Rozpočtovým opatrením presunom z kategórie 630 tovary a služby sa zabezpečil minimálny
rast nízkej priemernej mzdy.
Zároveň MK SR súhlasilo s presunom mzdového limitu v sume 41 000 € na mzdy
zamestnancov vykonávajúcich bežné knihovnícke činnosti v zmysle žiadosti UKB o rozpočtové
opatrenie č. UKB – 2/2017 zo dňa 31. 10. 2017.

Rozpočtové opatrenie č. 15
MK SR listom č. MK-1054/2017-341/19652 zo dňa 20. 12. 2017 upravilo (znížilo) rozpočet
kapitálových výdavkov na rok 2017 v prvku programovej štruktúry 08T0109, č. investičnej akcie
31 906 UKB – Zariadenia na chemickú ochranu KF o 296 €.

4.2 Príjmy organizácie
Príjmy UKB boli na základe rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2017
určené sumou 138 300 €.
Celkové príjmy boli k 31. 12. 2017 splnené sumou 123 924 € na 89,60 % oproti schválenému
a na 109,49 % oproti upravenému rozpočtu nasledovne:
(v EUR)

Schválený
rozpočet
2017
1

Ukazovateľ

Príjmy celkom
z toho:
Príjmy z rozpočtu
organizácie
Príjmy z podnikania
a z vlastného. majetku
Administratívne a iné
poplatky a platby
Iné nedaňové príjmy

Upravený
rozpočet
2017
2

Plnenie
k 31.12.2017
3

%
plnenia
3:1

3:2

138 300

113 179

123 924

89,60

109,49

138 300

113 179

120 866

87,39

106,79

8 000

6 300

6 159

76,99

97,76

128 300

89 000

92 826

72,35

104,30

2 000

17 879

21 881

1 094,05

122,38

Príjmy z grantov

0

0

3 058

0

0

Príjmy z tuzemských
transferov
Príjmy zo
Zahraničných grantov

0

0

1 063

0

0

0

0

1 995

0

0
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4.2.1 Príjmy organizácie podľa ekonomickej klasifikácie
Príjmy z vlastníctva majetku na rozpočtovej položke 210 na podpoložke 212003.
Príjmy z prenajatých priestorov boli prijaté v sume 6 159 € v nasledovnej štruktúre:


z prenajatých bytových priestorov v sume 2 200 €, z toho:
bytový priestor – budova UKB na Pionierskej ul.: 713 €
bytový priestor – budova UKB na Michalskej ul.: 1 487 €,



z prenajatých nebytových priestorov v sume 3 959 €, z toho:
prenájom nebytových priestorov na prevádzkovanie bankomatu VÚB a. s.
a veľkoplošnej obrazovky: 2 069 €,
prenájom nebytových priestorov na prevádzkovanie automatov na predaj teplých
nápojov a hygienicky baleného občerstvenia: 460 €,
krátkodobý prenájom priestorov – príjmy získané činnosťou špecializovaného
pracoviska – Multifunkčného kultúrneho centra, ktoré organizuje vzdelávacie,
vedecké, kultúrno-výchovné a spoločenské podujatia – 1 430 €, z toho:
výstavná sála, Michalská ul. č. 1: 710 €




výstava obrazov Iana Keebleho „Movement without time“: 340 €
výstava Zuzany Graus Rudavskej „Tajomstvá zeme“: 220 €
výstava architekta Petra Žalmana „Kam kráča Bratislava“: 150 €,

seminárna sála, Klariská ul. č. 5: 75 €


vzdelávacia séria: „Kriticky o kritike“ – prednáška
„Prima la musica, poi le parole: 75 €,

prednášková sála, Ventúrska ul. č. 11:




645 €

Medzinárodná škola aktivity – Stretnutie so záujemcami o štúdium
na kanadských a amerických univerzitách: 35 €
Slovenská ped. Knižnica – „11. Medzinárodná konferencia“: 210 €
Slovenské centrum AICT – Medzinárodná teatrologická konferencia
“Súčasná dráma a performatívny priestor“: 400 €.

Príjmy z administratívnych poplatkov na rozpočtovej položke 220 v sume 92 826 € boli
evidované v zložení:
na položke 222 – Pokuty, penále a iné sankcie na podpoložke 222003 – Príjmy za porušenie
predpisov v sume 27 163 €, z toho:
 finančné prostriedky prijaté z centrálnej pokladne: 14 339 €
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platby čitateľov platobnými kartami cez bankový terminál: 7 145 €
prekročenie výpožičnej lehoty: 989 €
strata vypožičaného diela: 359 €
pokus o zmier: 1 053 €
upomienky za MVS: 45 €
riaditeľská upomienka: 610 €
advokátska upomienka: 259 €
neskoré predĺženie výpožičnej lehoty: 179 €
platobné rozkazy príslušných súdov, začatie exekučného konania: 2 121 €
neuhradené poplatky za kópie vo formáte mikro a digital: 64 €,

na položke 223 – Poplatky a platby z nepravidelného a náhodného predaja a služieb na
podpoložke 223001 – Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb v sume 65 663 €,
z toho:
registrácia čitateľov: 34 530 €
reprografické služby (tlač dokumentov): 7 274 €
prijaté platby platobnými kartami cez bankový terminál: 10 900 €
poskytovanie medzinárodnej medziknižničnej výpožične služby v súvislosti so
sprostredkovaním výpožičiek kníh, dodávok xerokópií dokumentov a naskenovaných
dokumentov: 9 867 €
 odovzdanie vyradeného materiálu do zberných surovín: 3 092 €.





Iné nedaňové príjmy na rozpočtovej položke 290 boli zaznamenané na položke 292 – Ostatné
príjmy sumou 22 944 €, z toho: zdroj 111: 21 881 € a zdroj 72e: 1 063 €:
na podpoložke 292006 (zdroj 72e) – Príjmy z náhrad z poistného plnenia v sume 1 063 € –
príjem z poistného plnenia za poistnú udalosť - poškodenie potrubia vykurovacieho
systému zabudovaného v stene v priestore UKB,
na podpoložke 292012 – Príjmy z dobropisov v sume 20 979 € v zložení:








vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2016: 634 €
vyúčtovanie predplatného časopisov za rok 2016: 586 €
preplatok za frankovací stroj z roka 2016: 13 €
preplatok na poistnom – Všeobecná zdravotná poisťovňa: 637 €
zostatok darov a grantov z minulých období: 8 165 €
ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (preplatok): 9 971 €
preplatok zo Sociálnej poisťovne z rokov 2014 – 2017 u bývalého zamestnanca: 973 €,

na podpoložke 292017 – Vratky v sume 124 €:
 preplatok tvorby sociálneho fondu za december 2016: 5 €
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 vyúčtovanie depozitného účtu (zúčtovanie mzdových prostriedkov a odvodov poistného
za rok 2016): 117 €
 preplatok poistného na sociálne poistenie (prechod na starobný dôchodok): 2 €,
na podpoložke 292027 – Iné príjmy v sume 778 € - príjmy z vymáhania pohľadávok
exekútorom voči čitateľom UKB z minulých rokov.

4.2.2 Mimorozpočtové prostriedky
Zahraničné granty
Sekcia verejnej diplomacie NATO v Bruseli poskytla UKB finančný grant v sume 1 995 € (½
z prisľúbených finančných prostriedkov 3 990 €) na organizovanie 11. ročníka konferencie
Slovenské bezpečnostné fórum 2017 (SBF 2017). Konferencia sa uskutočnila 2. októbra 2017
v UKB. Podujatie organizovala UKB (DK NATO) a Euroatlantické centrum s finančnou
podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstva obrany SR
a Sekcie verejnej diplomacie NATO. Z poskytnutých finančných prostriedkov bola uhradená
faktúra za zabezpečenie tlmočníckych služieb a prenájom konferenčnej techniky v sume
1 100,40 € a bola zabezpečená prevažná časť občerstvenia na konferenciu v sume 894,60 €.
Po vyúčtovaní všetkých výdavkov na konferenciu mala byť poskytnutá zo strany Sekcie
verejnej diplomacie NATO v Bruseli zvyšná časť grantu podľa konkrétne vynaložených
finančných prostriedkov. Zvyšná časť grantu do konca roka 2017 nebola poskytnutá (bola
prijatá až v r. 2018), v dôsledku čoho bola zvyšná časť zostávajúcich výdavkov na konferenciu
hradená z rozpočtu UKB.

Mesačný vývoj dosiahnutých príjmov
Príjmy UKB (zdroj 111) boli v jednotlivých mesiacoch roka 2017 nasledovné:
Január

6 920 €

máj

8 843 €

september

7 982 €

február

9 177 €

jún

7 987 €

október

9 417 €

marec

9 937 €

júl

5 347 €

november

29 417 €

apríl

5 966 €

august

9 161 €

december

10 412 €

Celkom 2017

120 866 €.
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Podrobný prehľad plnenia príjmov podľa rozpočtových položiek a podpoložiek je uvedený
v tabuľke č. 1, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto hodnotenia.

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 2017 v sume 7 965 169 € bol upravený na sumu 7 635 864 €, z toho
v programe 08S0105 v sume 7 605 864 €, v programe 08T v sume 30 000 €.
K 31. 12. 2017 bolo čerpanie v sume 7 638 838 €, čo predstavuje 95,90 % schváleného
a 100,04 % upraveného rozpočtu. Čerpanie celkového rozpočtu zahŕňa bežné výdavky
v programe 08S0105 v sume 7 605 780 €, výdavky v programe 08T v sume 30 000 €
a mimorozpočtové výdavky v sume 3 058 €.

B. Kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky na rok 2017 boli UKB pridelené v programe 08S0105 na udržateľnosť
projektu CDA v sume 1 000 000 €. Rozpočet bol upravený na 794 336 € a čerpaný bol v sume
794 192 € na 79,42 % oproti schválenému a na 99,98 % oproti upravenému rozpočtu.
Rozpočtovým opatrením boli v programe 08T0109 pridelené finančné prostriedky v sume
20 000 €, rozpočet bol upravený na 19 704 € a finančné prostriedky boli čerpané v plnej výške
sumou 19 704 € na 100 %.

4.3.2 Výdavky podľa funkčnej klasifikácie
Stanovený limit výdavkov, vrátane bežných transferov, vo funkčnej klasifikácii 08 – Rekreácie,
kultúra a náboženstvo, 082 – Kultúrne služby, 0820 – Kultúrne služby v sume 8 665 169 € bol
upravený na 8 355 904 € a čerpaný v sume 8 358 735 € na 96,46 % oproti schválenému a na
96,46 % oproti upravenému rozpočtu.
Stanovený limit bežných výdavkov vo funkčnej klasifikácii 08 Rekreácie, kultúra a náboženstvo,
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082 – Kultúrne služby, 0850 – Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náboženstva v sume
300 000 €, upravený na 94 000 € bol čerpaný v sume 94 000 € na 31,33 % oproti schválenému
a na 100,00 % oproti upravenému rozpočtu.

4.3.3. Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry organizácie
A. Bežné výdavky ŠR, zdroj 111, funkčná klasifikácia 08.2.0.
Kód programu 08S – Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt
Kód podprogramu 08S0105 – Knižnice a knižničná činnosť
Stanovený limit bežných výdavkov vrátane bežných transferov na rok 2017 v sume
7 665 169 €, upravený na 7 511 864 € bol k 31. 12. 2017 čerpaný sumou 7 511 781 €, čo
predstavuje 98,00 % oproti schválenému a 100,00 % oproti upravenému rozpočtu.
Čerpanie bežných výdavkov (zdroj 111) podľa jednotlivých rozpočtových položiek bolo
nasledovné:
(v EUR)
Rozp.
položka

610
620

Názov rozpočtovej položky

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

Schválený
rozpočet
2017

Upravený
rozpočet
2017

Čerpanie
rozpočtu
k 31.12.2017

%
čerpania

1
2 096 916

2
2 308 433

3
2 308 433

3:1
110,09

3:2
100,00

732 871

791 914

791 914

108,06

100,00

630

Tovary a služby

4 795 640

4 368 067

4 367 984

91,08

100,00

640

Bežné transfery

39 742

43 449

43 449

109,33

100,00

7 665 169

7 511 864

7 511 781

98,00

100,00

Spolu

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Stanovený limit mzdových prostriedkov v sume 2 096 916 € upravený na 2 308 433 € bol
čerpaný v sume 2 308 433 € na 110,09 % oproti schválenému a na 100,00 % oproti
upravenému rozpočtu.
Priemerný prepočítaný evidenčný počet zamestnancov bol 225,6 a priemerná mesačná mzda
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na 1 zamestnanca z čerpania zo záväzného ukazovateľa mzdových prostriedkov bola 852,70 €.
Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR v roku 2017 dosiahla 944 €.
Na udržateľnosť projektu CDA bolo vyplatených 197 372 € a na udržateľnosť projektu DIP
41 679 €, spolu 239 051 €.
Podrobný prehľad o zamestnancoch a čerpaní mzdových prostriedkov za rok 2017 je uvedený
v tabuľke č. 4, ktorá tvorí prílohu č. 4 tohto hodnotenia.

620 – Poistné a príspevok do poisťovní
Zo schváleného rozpočtu na rok 2017 na odvody do zdravotných poisťovní a do Sociálnej
poisťovne v sume 732 871 €, upraveného na 791 914 € bolo čerpaných 791 914 €, čo
predstavuje 108,06 % zo schváleného a 100,00 % z upraveného rozpočtu.

Na udržateľnosť projektu CDA bolo čerpaných 68 712 € a na udržateľnosť projektu DIP
14 586 €, spolu 83 298 €.
Odvodové povinnosti boli uhradené v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
630 – Tovary a služby
Rozpočet výdavkov na prevádzku knižnice na rok 2017 stanovený sumou 4 795 640 € a
upravený na sumu 4 368 067 € bol k 31. 12. 2017 čerpaný sumou 4 367 984 € na 91,08 %
oproti schválenému a na 100,00 oproti upravenému rozpočtu.
Čerpanie podľa jednotlivých rozpočtových položiek bolo nasledovné:
(v EUR)
Schválený
rozpočet
2017
1
38 000

Upravený
rozpočet
2017
2
21 843

Čerpanie
rozpočtu
k 31.12.2017
3
21 843

3:1
57,48

3:2
100,00

Energie, voda, komunikácie

436 000

455 748

455 748

104,53

100,00

633

Materiál

423 800

352 944

352 944

83,28

100,00

634

Dopravné

7 700

7 297

7 297

94,76

100,00

635

796 275

2 573 212

2 573 212

323,16

100,00

636

Rutinná a štandardná
údržba
Nájomné za prenájom

71 200

123 275

123 275

173,14

100,00

637

Služby

3 022 665

833 749

833 665

27,58

99,99

630

Tovary a služby

4 795 640

4 368 067

4 367 984

91,08

100,00

Rozp.
položka

Názov rozpočtovej položky

631

Cestovné náhrady

632

%
čerpania
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Položka 631 – Cestovné náhrady
Cestovné náhrady na pracovné cesty plánované sumou 38 000 €, upravené na 21 843 € boli
čerpané k 31. 12. 2017 sumou 21 843 € na 57,48 % oproti schválenému a na 100,00 % oproti
upravenému rozpočtu.
Rozpočet na tuzemské pracovné cesty sumou 8 000 €, upravený na 5 956 € bol čerpaný sumou
5 956 € na 74,45 % oproti schválenému a na 100,00 % oproti upravenému rozpočtu.
Na tuzemských pracovných cestách sa v roku 2017 zúčastnilo 103 zamestnancov. Pracovné
cesty sa uskutočnili prevažne služobným osobným motorovým vozidlom UKB, vlakmi,
autobusmi. Pracovné cesty boli realizované hlavne do knižníc a na rôzne odborné podujatia
v rámci SR.

Cieľ tuzemskej pracovnej cesty
SNK Martin
Bratislava (pri vyslaní zamestnancov CDA z lokality B v Martine)
Zvolen
Trnava
Nitra
Podbanské
Banská Bystrica
Stará Lesná
Prešov
Liptovský Mikuláš
Košice
Malacky
Holíč
Žilina
Smolenice
Spolu

Počet
zamestnancov
20
25
6
8
9
1
4
11
6
1
2
1
6
2
1
103

Všetky pracovné cesty boli vopred plánované a zamestnanci sa ich 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
spotrebované 1 427 €.
Rozpočet na zahraničné pracovné cesty bol stanovený sumou 30 000 €, upravený na 15 887 €
bol čerpaný sumou 15 887 € na 52,96 % oproti schválenému a na 100,00 % oproti
upravenému rozpočtu.
Na zahraničných pracovných cestách sa zúčastnilo 66 zamestnancov s celkovým počtom
osobodní 171 strávených v zahraničí. Na cestovanie sa využilo služobné osobné motorové
vozidlo UKB, letecká a železničná doprava.
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Cieľová krajina zahraničnej pracovnej cesty
Česká republika
Rakúsko
Taliansko
Nemecko
Grécko
Francúzsko
Poľsko
Estónsko
Veľká Británia
Spolu

Počet zamestnancov
31
22
2
1
1
1
4
2
1
65

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 3 777 € a na udržateľnosť projektu DIP 515 €, spolu 4 292 €.
Podrobný prehľad výdavkov na zahraničné pracovné cesty je uvedený v tabuľke č. 7, ktorá
tvorí prílohu č. 7 k tomuto hodnoteniu.

Položka 632 – Energie, voda a komunikácie
Schválený rozpočet na rok 2017 v sume 436 000 €, upravený na 455 748 € bol čerpaný
sumou 455 748 € na 104,53 % oproti schválenému a na 100,00 % oproti upravenému
rozpočtu.
Z podpoložky 632001 – Energie v sume 308 098 € boli uhradené všetky zálohové platby
vrátane vyúčtovania za elektrickú energiu v sume 230 811 € a za plyn v sume 77 287 €.
Platby za elektrickú energiu
Michalská a Ventúrska ul.
Klariská ul.
Pionierska ul.
DC SNK Martin
Spolu

131 777 €
59 848 €
997 €
38 189 €
230 811 €

Platby za plyn
Michalská a Ventúrska ul.
Klariská ul.
Pionierska ul.
Továrenská. ul.
Spolu

48 829 €
21 649 €
2 958 €
3 851 €
77 287 €
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Do tejto rozpočtovej podpoložky boli zahrnuté aj refundované platby od nájomcov bytových
a nebytových priestorov.
Na udržateľnosť projektu CDA bolo z celkovej sumy použitých 96 830 €.
Na podpoložke 632002 – Vodné, stočné boli zahrnuté platby za vodné, stočné a vodu
z povrchového odtoku v celkovej sume 11 135 €.

Michalská ul.
Ventúrska ul.
Klariská ul.
Pionierska ul.
Objekt knižného skladu na Továrenskej ul.
Objekt knižného skladu na Agátovej ul.
Spolu

3 231 €
4 897 €
2 228 €
366 €
190 €
223 €
11 135 €

Podpoložka 632003 – Poštové služby – 17 418 €, z toho
poplatky za poštové služby
aktualizácia pošt. taríf pre frankovací stroj NEOPOST IS 350 na rok 2017
Spolu

17 274 €
144 €
17 418 €

Na udržateľnosť projektu CDA bolo z celkovej sumy použitých 121 €.
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 na základe uzatvorenej zmluvy.
Na udržateľnosť projektu CDA bolo z celkovej sumy použitých 48 000 €.
Podpoložka 632005 – Telekomunikačné služby – čerpanie v sume 59 097 € zahŕňa nasledovné
platby:
poplatky za služby UPC
telefónne účty – pevné linky spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
telefónne účty – mobilné telefóny spoločnosti Orange Slovensko, a.s.
Poplatky za telefonické hovory 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 poskytovanie služieb VoIP v zmysle MK-109/07/M a jej dodatkov
– poplatok za prenájom IP zariadení
– poplatok za SIM kartu
Spolu

77 €
6 029 €
28 789 €
1 604 €
22 518 €
80 €
59 097 €

Na udržateľnosť projektu CDA bolo z celkovej sumy použitých 6 487 € a na udržateľnosť
projektu DIP 290 €, spolu 6 777 €.
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Položka 633 – Materiál
Schválený rozpočet v sume 423 800 €, upravený na 352 944 € bol čerpaný sumou
352 944 € na 83,28 % oproti schválenému a na 100,00 % oproti upravenému rozpočtu.
Podpoložka 633001 – Interiérové vybavenie: 65 339 €, z toho:
vyšitie loga UKB na zakúpené stoličky (400 ks) pre používateľov UKB
nábytok do reprezentačných a výstavných priestorov v historických objektoch
UKB, pre potreby realizácie expozičnej, výstavnej a prezentačnej činnosti UKB
jednostranné schodíky a pojazdné stoličky do dislokovaných skladových
priestorov
koberec do reprezentačných priestorov Kabinetu rukopisov, starých a vzácnych
tlačí
400 ks stoličiek pre používateľov UKB (výmena po viac ako 10-ich rokoch
používania pôvodných stoličiek)
120 ks kancelárskych kresiel pre zamestnancov UKB (výmena po viac ako 5-ich
rokoch používania pôvodných stoličiek)
25 ks atypických výstavných podstavcov do výstavnej sály UKB, pre potreby
expozičnej, výstavnej a prezentačnej činnosti UKB (z dôvodu absencie flexibilného
výstavného vybavenia)
Spolu

5 674 €
20 565 €
507 €
421 €
9 696 €
11 376 €
17 100 €
65 339 €

Podpoložka 633002 – Výpočtová technika: 30 502 €, z toho:
bádateľňa DIP (2. časť faktúry)
printservery TP-LINK – zariadenia na pripojenie tlačiarne do siete
výpočtová technika (tlačiarne, stolové skenery, pevné disky, pamäťové disky,
ostatné príslušenstvo k PC)
ostatné, drobné príslušenstvo k PC
Spolu

22 722 €
118 €
7 477 €
185 €
30 502 €

Na udržateľnosť projektu DIP bolo použitých 22 722 €.
Podpoložka 633004 – Prevádzkové stroje, prístroje zariadenia, technika a náradie: 15 165 €, z
toho:
elektrické prietokové a zásobníkové ohrievače vody a ponorné ohrievače
elektronické čidlo pre monitoring CDA
plošinové vozíky na prevoz archivovaných dokumentov
skartátor
čítačka kariet
GPS navigácia
digitálny fotoaparát s pamäťovou kartou a príslušenstvom - 3 ks
tlačiarne
skenery
muzeálny vysávač pre knižnice a archívy
chladničky

1 849 €
576 €
600 €
204 €
1 560 €
187 €
3 547 €
939 €
1 850 €
523 €
3 251 €
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ostatné
Spolu

79 €
15 165 €

Na udržateľnosť projektu CDA bolo z celkovej sumy použitých 576 € a projektu DIP 313 €,
spolu 889 €.
Podpoložka 633005 – Špeciálne stroje, prístroje zariadenia, technika a náradie: 1 278 €,
z toho:
tester na alkohol
merací prístroj na meranie elektrických spotrebičov
Spolu

610 €
668 €
1 278 €

Podpoložka 633006 – Všeobecný materiál : 51 603 €, z toho:
elektromateriál
vodoinštalačný materiál, sanita, spojovací materiál
materiál na bežnú opravu a údržbu exteriérov a interiérov budov UKB, maliarsky
materiál

2 601 €
2 255 €

materiál na bežnú opravu a údržbu výpočtovej techniky, prevádzkových strojov
tonery, farba do frankovacieho stroja
hygienické potreby
kancelárske potreby
ochranné elektromagnetické pásky na fyzickú ochranu knižničných jednotiek
knižný pas
magnetické pásky pre CDA
samolepiace etikety
veniec pre zosnulých zamestnancov
kytice k životnému jubileu
potreby pre oddelenie MFKC (realizácia expozičnej, výstavnej a prezentačnej
činnosti, dekorácie)
ostatné spotrebiče (vysávač, váha, mikrovlnná rúra, ohrievače, svietidlá,
rýchlovarné kanvice, stolové lampy a pod.)
ostatný spotrebný materiál

270 €
9 242 €
7 261 €
14 799 €
6 451 €
2 700 €
1 680 €
440 €
297 €
63 €

Spolu

1 546 €

1 026 €
642 €
330 €
51 603 €

Na udržateľnosť projektu CDA bolo z celkovej sumy použitých 1 828 € a na udržateľnosť
projektu DIP 151 €, spolu 1 979 €.
Podpoložka 633007 – Špeciálny materiál: 17 198 € zahŕňa najmä materiál pre potreby
knihárskej, kníhviazačskej a reštaurátorskej dielne, z toho:
plátno, papier, japonský papier, fólie, debnová lepenka a iný materiál
filmolux – špeciálna lepiaca páska pre knižnú väzbu
tavné lepidlo
ručný papier
filmoplast – papierové ochranné pásky

8 405 €
200 €
1 058 €
140 €
535 €
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materiál k reštaurovaniu vzácnych tlačí
chemikálie a laboratórne sklo
lepidlo Duvilax
brúska
materiál na lisovanie knižných častí a blokov a trimovacie žehličky na opravu
termopások
dekoratívne prvky a látky na slávnostné účely
archívna lepenka
Spolu

3 948 €
81 €
398 €
35 €
196 €
198 €
2 004 €
17 198 €

Z podpoložky 633009 – Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky – bolo čerpaných
151 796 € na nákup kníh, predplatné periodík a databáz, CD, DVD, hudobných a iných
odborných dokumentov, on-line prístupov, ako jednej z hlavných činností a úloh UKB.
nákup kníh
predplatné periodík
poplatky za online prístupy a poplatky za prístupy do portálov
Spolu

48 304 €
56 785 €
46 707 €
151 796 €

Podpoložka 633010 – Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky: 2 069 €
pracovné rukavice pre potreby pracovníkov v knižničných skladoch na sťahovanie
knižničných fondov
ochranné pracovné odevy a obuv
Spolu

49 €
2 020 €
2 069 €

Z podpoložky 633011 – Potraviny: 99 €. V rámci zabezpečenia pitného režimu boli zakúpené
nealkoholické nápoje (minerálky) pre pracovníkov, ktorí sa podieľali na sťahovaní knižničných
fondov zo skladových priestorov na Kopčianskej ulici v Bratislave do nových skladových
priestorov na Rožňavskej ulici v Bratislave v období jún – júl 2017.
Z podpoložky 633013 – Softvér: 1 896 € boli zakúpené softvéry potrebné k výpočtovej
technike:
softvare typ XIX. Acrobat Pro DC 2015 – 4 ks
Spolu

1 896 €
1 896 €

Na udržateľnosť projektu DIP bolo z celkovej sumy použitých 948 €.
Z podpoložky 633015 – Palivá ako zdroj energie: 634 € bola kúpená nafta do motorgenerátora (dieselagregátu) v rámci udržateľnosti projektu CDA.
Z podpoložky 633016 – Reprezentačné: 12 065 € boli finančné prostriedky použité podľa
Smernice o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné účely pri
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konferenciách, seminároch, kultúrnych a spoločenských podujatiach, výstavách, rokovaniach
s partnermi, pri prijímaní hostí na pôde UKB, pre gremiálne porady a ostatné významné
podujatia UKB.
Na udržateľnosť projektu CDA (konferencia organizovaná v rámci projektu CDA) bolo
použitých 2 020 €.
Z podpoložky 633018 – Licencie: 3 300 € bola predplatená licencia antivírového programu
NOD na 1 rok v sume 3 300 €.

Položka 634 – Dopravné
Schválený rozpočet v sume 7 700 € upravený na 7 297 € bol čerpaný sumou 7 297 € na 94, %
oproti schválenému a na 100,00 % oproti upravenému rozpočtu.
Z podpoložky 634001 – Palivo, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny: 1 698 € boli hradené
faktúry spoločnosti Slovnaft, a.s. pre 3 služobné osobné motorové vozidlá UKB.
Z prostriedkov určených na udržateľnosť projektu CDA bolo hradených 233 €.
Z podpoložky 634002 – Servis, údržba, opravy: 1 436 € boli čerpané finančné prostriedky na
bežnú údržbu 3 služobných osobných motorových vozidiel UKB:
sezónne prezutie a dohustenie pneumatík 3 služobných osobných motorových
vozidiel
umývanie a čistenie vozidiel
garančná prehliadka motorového vozidla Chevrolet Orlando
oprava motorového vozidla Škoda Octavia
technická a emisná kontrola vozidiel Škoda Octavia a Chevrolet Orlando
Spolu

106 €
13 €
302 €
828 €
187 €
1 436 €

Podpoložka 634003 – Poistenie: 2 594 €, z toho:
havarijné poistenie – Škoda - Octavia
poistenie zodpovednosti za škodu – Chevrolet Orlando
havarijné poistenie – Chevrolet Orlando
povinné zmluvné poistenie – Mercedes- Benz, VITO
havarijné poistenie - Mercedes – Benz, VITO
poistenie zodpovednosti za škodu – Škoda – Octavia
Spolu

281 €
180 €
502 €
239 €
1 161 €
231 €
2 594 €

Podpoložka 634004 – Prepravné: 1 468 €, z toho:
taxi služba
prepravné služby

191 €
1 253 €
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ostatné (dovoz nakúpených predmetov)
Spolu

24 €
1 468 €

Podpoložka 634005 – Karty, známky, poplatky: 101 €, z toho:
poplatok za kartu Slovnaft
diaľničná známka na rok 2017 pre motorové vozidlo Chevrolet Orlando
diaľničná známka na rok 2017 pre motorové vozidlo Mercedes Benz
Spolu

1€
50 €
50 €
101 €

Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba
Schválený rozpočet na tejto položke v sume 796 275 €, upravený na 2 573 212 € bol čerpaný
sumou 2 573 212 € na 323,16 % oproti schválenému a na 100,00 % oproti upravenému
rozpočtu.
Podpoložka 635002 – Údržba výpočtovej techniky: 2 342 997 €, 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
Spolu

1 633 986 €
709 011 €
2 342 997 €

Na udržateľnosť CDA bolo z celkovej sumy použitých 1 633 986 € a na udržateľnosť DIP
709 011 €, spolu 2 342 997 €.
Podpoložka 635004 – Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia:
114 512 €, z toho:
služby súvisiace so správou nehnuteľností – zabezpečenie hospodárnej a bezpečnej
prevádzky priestorov pre projekt CDA
oprava chladiacich jednotiek v systéme chladenia
oprava poistných ventilov (vykurovacie a chladiace systémy)
ročný servis vzduchotechnických a chladiarenských zariadení
výmena obehového čerpadla systému kúrenia
preventívna prehliadka a údržba požiarnych uzáverov - požiarnych dverí
oprava vzduchotechniky
tlakové skúšky a oprava prenosných hasiacich prístrojov
úradné skúšky a oprava tlakových nádob
oprava vizualizácie riadenia vykurovacieho systému
odstránenie porúch elektronického zabezpečovacieho systému
oprava výťahov
výmena zdroja systémovej detekcie požiaru pre CDA
servis automatických dverí
oprava systému kúrenia
výmena záložných zdrojov pre bezpečnostný zabezpečovací a prístupový systém

60 000 €
30 847 €
363 €
640 €
708 €
2 292 €
325 €
399 €
672 €
3 816 €
2 712 €
1 693 €
545 €
293 €
238 €
373 €
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odstránenie havarijného stavu prasknutého potrubia
oprava zariadenia vykurovacieho systému
výmena poškodenej izolácie na teplovodnom potrubí
záložné batérie
zmluvný servis a údržba kopírovacích strojov
oprava tlačiarní
servisné práce (rezačka papiera), brúsenie nožov
oprava a ladenie klavíra
demontáž a odstránenie nadrozmerného rebríka
oprava kompresora
Spolu

1 736 €
2 982 €
260 €
125 €
3 037 €
584 €
426 €
145 €
295 €
69 €
115 575 €

Za poškodenie potrubia vykurovacieho systému zabudovaného v stene v priestore UKB vzniklo
poistné plnenie v sume 1 063 € a o túto sumu je znížené čerpanie na podpoložke 635004.
Z prostriedkov určených na udržateľnosť projektu CDA bolo hradených 60 545 €.
Podpoložka 635005 – Oprava špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia:
2 754 €, z toho:
elektronický zabezpečovací systém – Továrenská ul. (sklady)
elektronický zabezpečovací systém – výmena nefunkčného akumulátora
moduly pre zdroj elektrickej energie (CDA)
kalibrácia meracej techniky
Spolu

743 €
99 €
1 728 €
184 €
2 754 €

Z prostriedkov určených na udržateľnosť projektu CDA bolo hradených 1 728 €.
Podpoložka 635006 – Údržba budov, objektov alebo ich častí: 8 054 €, z toho:
prehliadka, oprava a údržba požiarnych dverí
oprava strechy (poškodenie v dôsledku nepriaznivého počasia)
oprava posuvných dverí
Spolu

257 €
2 779 €
5 018 €
8 054 €

Podpoložka 635009 – Údržba softvéru: 22 786 €, z toho:
ročná podpora odborných služieb WebJet Enterprise – v zmysle Zmluvy
o poskytovaní odborných služieb
ročný poplatok za služby poskytované v súvislosti s prevádzkou informačného
systému iCard
ročná podpora licencie VMware
ročná podpora licencie VMware
ročná podpora licencie Red Hat Linux Server Standart support
ročný údržbový poplatok programov MetaLib a SFX
pravidelný štvrťročný poplatok za udržiavanie softvéru Ensamble a užívateľskú
aplikáciu ARL

790 €
1 245 €
1 896 €
785 €
1 308 €
7 141 €
2 589 €
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práce v systéme Ensamble – úprava obrazovky, doplnenie registračného formulára
ročná podpora licencií Maintance Fortinet, Fortigate 200 D
ročná podpora služby Solarwindes Patch Manager PM 205
doplnenie tlačítka do IPAC-ARL (eCard)
ročné podporné služby Red Hat Enerprise Linux server
ročná podpora licencie Solar Winds Manager
Spolu

336 €
3 696 €
702 €
336 €
1 302 €
660 €
22 786 €

Z podpoložky 635010 – Údržba komunikačnej infraštruktúry: 82 109 €, z toho:
poplatok za poskytovanie služieb outsourcing informačných technológií v zmysle
Vykonávacej zmluvy č.3 k Rámcovej dohode č. RZ 2008/01- za služby podpory,
prevádzky a riešenia porúch na IT infraštruktúre UKB v zmysle Katalógu služieb v časti
LAN, v časti Servery platforma SUN Solaris a v časti Ostatné interné systémy (v sume
6 833,39 € mesačne),
ročné predĺženie domény: kniznica.info.sk
ročné predĺženie domén: issn.sk a ulib.sk
ročné predĺženie domény: kultura.sk
ročné predĺženie domény: webdepozit.sk
Spolu

82 001 €

13 €
47 €
24 €
24 €
82 109 €

Z prostriedkov určených na udržateľnosť projektu DIP bolo hradených 24 €.
Položka 636 – Nájomné za nájom
Schválený rozpočet na tejto položke v sume 71 200 € upravený na 123 275 € bol čerpaný
sumou 123 275 € na 173,14 % oproti schválenému a na 100,00 % oproti upravenému
rozpočtu.
Podpoložka 636001 – Nájomné za prenájom budov, objektov alebo ich častí: 121 887 €,
z toho:
prenájom nebytových priestorov pre uskladnenie knižničných fondov UKB –
Kopčianska ulica, Bratislava (1. 1. – 31. 5. 2017)
prenájom nebytových priestorov pre uskladnenie knižničných fondov UKB –
Rožňavská ulica, Bratislava (1. 6. – 31. 12. 2017)
spolu

37 929 €
83 958 €
121 887 €

Podpoložka 636002 – Nájomné za prenájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,
techniky a náradia : 1 388 €, z toho:
servisný prenájom rohoží
prenájom poštového priečinku – P.O.BOX
doprava a prenájom veľkokapacitného kontajnera na kovový šrot
spolu

1 142 €
54 €
192 €
1 388 €
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Položka 637 – Služby
Schválený rozpočet v sume 3 022 665 € upravený na 833 749 €, bol čerpaný sumou 833 665 €
na 27,58 % oproti schválenému a na 99,99 % oproti upravenému rozpočtu.
Podpoložka 637001 – Školenia, kurzy, semináre, konferencie, sympóziá:
18 736 €, z toho účastnícke poplatky za:
Semináre, školenia, konferencie

seminár – ročná mzdová závierka
školenie – „PYTHON 1“ – základný kurz
seminár – „Nástroje e-Govermentu a elektronické schránky v praxi“
seminár – “Ako vykonávať základnú finančnú kontrolu v štátnej správe“
seminár – „O rozpočtových pravidlách verejnej správy pre začiatočníkov
a pokročilých“
Seminár – „Správa registratúry a správa dokumentov v roku 2017“,
účasť: 2 osoby
seminár – „Povinné zverejňovanie a poskytovanie informácií“,
účasť: 2 osoby
seminár –„Zákonné povinnosti organizácií v oblasti povinného
zverejňovania a poskytovania informácií v roku 2017“
seminár o rozpočtových pravidlách
celoslovenský seminár z oblasti bezpečnosti práce, ergonómie, ochrany
zdravia a ochrany pred požiarmi
rekvalifikačný kurz „Knihovnícke odborné minimum“ a skúšky
seminár „Podlimitné zákazky s využitím elektronického trhovníctva“
seminár “Ako sa vyhnúť chybám vo verejnom obstarávaní“
konferencia “Celostátní archivní konference“
seminár „Efektívna správa registratúry“
konferencia „Remeslo a Kniha 2017“ – konferenčný poplatok
seminár „Zákon o sťažnostiach“
vložné na medzinárodnú konferenciu LIBER
seminár „Ako sa pripraviť na kontrolu vykonávania ZFK“
seminár „Novela zákona o DPH“
seminár „ARL“
školenie „Počítačové siete pre začiatočníkov“
konferenčný poplatok na Svetový knihovnícky kongres IFLA WLIC 2017
kurz Microsoft Excel II. – mierne pokročilí
konferencia „Ochrana osobných údajov“
seminár „Správa registratúry“
seminár „Aktualizačná odborná príprava technikov PO“
školenie „MySQL a SQL II relačné databázy a Workbench“
školenie „Java“ – úvod do programovania webových aplikácii
školenie Linux,Python,Cisco – CDA
účastnícky poplatok – 22. medzinárodný odborný seminár CASLIN
seminár o cestovných náhradách
školenie LAMP - CDA

Poplatok

Počet
účastníkov

120 €
600 €
138 €
69 €

2
1
2
1

137 €

2

136 €

2

118 €

2

138 €
59 €

2
1

180 €
1 110 €
53 €
76 €
45 €
39 €
90 €
69 €
1 300 €
138 €
133 €
315 €
324 €
1 075 €
180 €
600 €
107 €
155 €
121 €
660 €
1 019 €
518 €
234 €
93 €

1
7
1
1
1
1
3
1
1
2
2
3
1
2
2
3
1
1
1
1
2
2
3
1
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školenie e-goverment a elektronické úradovanie v praxi
seminár – Zmluvné vzťahy v oblasti IT
školenie “balík LINUX“ (CDA)
školenie XML (CDA)
konferenčný poplatok – vedecká konferencia
„Žena na tróne a ženy bez trónu“
školenie BOZP a ochrana pre požiarmi
seminár „Cestovné náhrady“
seminár „Rozpočtové pravidlá verejnej správy 2017, 2018“
seminár „Slobodný prístup k informáciám“
seminár „Archívy právnických osôb“
seminár o pracovno-právnych vzťahoch
účastnícky poplatok – konferencia „Digital RULEZZ 2017“
seminár „Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2017“
seminár „Finančné výkazníctvo subjektu verejnej správy pre rok 2018“
seminár k ročnej mzdovej závierke v produkte SHR
Spolu

64 €
108 €
1 258 €
276 €

1
1
2
1

10 €
5 434 €
100 €
64 €
64 €
64 €
78 €
596 €
144 €
59 €
168 €
18 736 €

1
218
2
1
1
1
1
3
2
1
2
297

Na udržateľnosť projektu CDA bolo z celkovej sumy použitých 3 428 € a na udržateľnosť
projektu DIP 924 €, spolu 4 352 €.
Z podpoložky 637003 – Propagácia, reklama a inzercia – 316 €, z toho:
zverejnenie inzerátu – 2 pracovné ponuky
inštitucionálny poplatok pre aktívne zapojenie do celoslovenského podujatia
„Noc múzeí a galérií 2017“
vizitky
Spolu

167 €
100 €
49 €
316 €

Na udržateľnosť projektu CDA bolo z celkovej sumy použitých 167 €.
Z podpoložky 637004 – Všeobecné služby: 454 191 € boli čerpané prostriedky na základe
zmluvy s dodávateľskou firmou ENGIE, a. s. na zabezpečovanie nasledovných činností: správa
nehnuteľností, obsluha zariadení kotolní, strážna služba, upratovanie objektov, prevádzka
šatní, deratizácia, havarijná služba, CALL Centrum, servis zariadení vzduchotechniky
a chladenia, údržba a odborné prehliadky technologických zariadení kotolní, údržba zariadení
merania, regulácie a riadiaceho systému, servis a odborné prehliadky zdvíhacích zariadení,
prevádzka, prehliadky a skúšky slaboprúdových a zabezpečovacích zariadení (PSN, EPS, DR,
PTV, PS). Za tieto služby bolo uhradených spolu 325 581 € a z rozpočtu na udržateľnosť CDA
52 953 €.
Ďalšie výdavky:
pranie rohoží
správa prístupových komunikácií
služby čistiarne (pranie textílií: obrusov, utierok, uterákov a pracovných odevov)

1 430 €
99 €
406 €
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prevádzkové náklady spojené s prenájmom priestorov UKB v budove SNK (Martin)
vyhotovenie xerokópií článkov získaných prostredníctvom
Medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby
kontrola vysielacieho zariadenia
pravidelná ročná revízia zariadení na odvod tepla a splodín horenia
revízia bleskozvodu
pravidelná kontrola prenosných hasiacich prístrojov
skúška tlakovej nádoby
odborné skúšky výťahov
kontrola zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov
periodické skúšky ochranných a pracovných pomôcok
tlač propagačných materiálov pre aktivity a podujatia Multifunkčného kultúrneho
centra UKB (363 podujatí za rok 2017)
tlač propagačných materiálov na propagáciu podujatí UKB a na podujatie
„Noc múzeí a galérií“
tlač programových plagátov na podujatia UKB
tlač pozvánok na „Verejný odpočet za rok 2016“
tlač pozvánok na konferenciu CDA
tlač pozvánok „Srbské rukopisy v slovenských knižniciach“
výroba nových bannerov s logom UKB a bannerov na propagáciu Facebookového
profilu UKB
výroba konferenčných materiálov pre potreby konferencie CDA 2017
väzba knižničných dokumentov
preklad textov zo slovenského jazyka do anglického a nemeckého jazyka
tlmočenie – konferencia CDA
externý a interný audit v oblasti informačnej bezpečnosti
externé VO a poradenské služby pre obstarávanie zákazky s nízkou hodnotou:
„Lepiaci stroj na knihy“
externé VO a poradenské služby pre obstarávanie zákazky s nízkou hodnotou:
„Stravné lístky pre zamestnancov UKB“
prepravné náklady – elektromateriál
sťahovacie služby
služby súvisiace so zabezpečením s vybavením víz pre prednášateľov na Satelitnej
konferencii IFLA na pôde UKB
služby v šatni pri uskutočnení kultúrnych podujatí
tepovanie sedačiek a kresiel
Dallmayr – refundácia výdavkov za poskytnuté služby – elektrická energia,
upratovanie, odvoz odpadu
sťahovanie knižničných fondov – demontáž kovových regálov
hudobné vystúpenie na konferencii IFLA na pôde UKB
upratovacie služby nad rámec služieb vyplývajúcich zo zmluvy
tlačoviny ku konferencii „SBF 2017“
ostatné služby menšieho rozsahu
Spolu

1 719 €
5 692 €
39 €
996 €
480 €
945 €
252 €
778 €
1 179 €
148 €
25 554 €
1 747 €
580 €
52 €
62 €
53 €
684 €
5 566 €
13 149 €
174 €
924 €
7 920 €
600 €
480 €
20 €
150 €
553 €
580 €
135 €
-91 €
904 €
260 €
283 €
900 €
255 €
75 657 €

Na udržateľnosť projektu CDA bolo z celkovej sumy použitých 68 145 €.
Podpoložka 637005 – Špeciálne služby:118 470 €, z toho:
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právne služby a právne poradenstvo
centralizovaná ochrana objektu UKB na Pionierskej ul. (141,00 € /mesačne)
centralizovaná ochrana objektu UKB na Továrenskej ul. (418,25 €/ štvrťročne)
monitorovanie objektu UKB na Pionierskej a Továrenskej ul.
(173,87 € /mesačne)
ochrana objektu (CDA) v sume (4 029,60 € / mesačne)
mimoriadne posilnenie strážnej služby počas výstav a podujatí UKB
odborné konzultačné práce na vykonanie ročnej účtovnej závierky za rok 2016
v databáze Softip Profit Plus pre všeobecnú učtáreň UKB
odborné konzultačné práce v moduloch PER a PAM databázy Softip Profit Plus pre
personálny referát a mzdovú učtáreň
konzultačno-analytické práce databázy Softip (majetok)
služba „Kultura-Stratégia-Zmena“ na uskutočnenie zmien organizačnej kultúry
a procesov change managementu pre 235 zamestnancov
Spolu

14 253 €
1 690 €
1 673 €
2 087 €
48 355 €
338 €
103 €
319 €
52 €
49 600 €
118 470 €

Na udržateľnosť projektu CDA bolo z celkovej sumy použitých 49 274 €.
Podpoložka 637006 – Náhrady – 4 602 €, z toho:
preventívne lekárske prehliadky nových zamestnancov pred nástupom do
zamestnania za účelom posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej
funkcie
preventívne oftalmologické vyšetrenie zamestnancov – 212 zamestnancov
Spolu

362 €
4 240 €
4 602 €

Na udržateľnosť projektu CDA bolo z celkovej sumy použitých 15 €.
Z podpoložky 637007 – Cestovné náhrady: 457 € – boli hradené cestovné výdavky zamestnancom Národní knihovny ČR v rámci recipročnej výmeny, ktorí sa zúčastnili knižného veľtrhu
„Bibliotéka 2017“ v Bratislave.
Z podpoložky 637011 – Štúdie, expertízy, posudky: 27 339 €
autorské honoráre prednášateľom na konferencii CDA
vypracovanie návrhu a vizualizácie interiérovej a exteriérovej zelene UKB
Spolu

1 459 €
25 880 €
27 339 €

Na udržateľnosť projektu CDA bolo z celkovej sumy použitých 1 459 €.
Podpoložka 637012 – Poplatky a odvody – 5 972 €, z toho:
poplatky za výpožičky kníh prostredníctvom MVS a MMVS
notárske poplatky
bankové poplatky
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

4 261 €
250 €
231 €
407 €
11 €
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s Hlavným mestom SR Bratislava
poplatok za likvidáciu vyradeného majetku
úschova odpadu za účelom jeho zhodnotenia
ostaté poplatky
Spolu

90 €
207 €
515 €
5 972 €

Na udržateľnosť projektu CDA bolo použitých 0,20 € – poplatok za spracovanie zahraničnej
faktúry a projektu DIP 5 €.
Na podpoložke 637014 – Stravovanie: 95 315 € 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.
Na udržateľnosť projektu CDA bolo z celkovej sumy použitých 4 886 € a projektu DIP 1 307 €,
spolu 6 193 €.
Z podpoložky 637016 – Prídel do sociálneho fondu: 30 280 € bola vykonaná tvorba sociálneho
fondu organizácie v zmysle zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení
neskorších predpisov a Kolektívnej zmluvy UKB.
Na udržateľnosť projektu CDA bolo z celkovej sumy použitých 2 582 € a projektu DIP 543 €,
spolu 3 125 €.
Z podpoložky 637017 – Provízia: 571 € boli hradené provízie dodávateľovi za nákup stravných
poukážok pre zamestnancov UKB.
Z podpoložky 637027 – Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru: 6 821 € boli
vyplatené odmeny na základe dohôd o vykonaní práce, dohôd o pracovnej činnosti a dohôd
o vykonaní brigádnickej činnosti študenta.
Na udržateľnosť projektu CDA bolo z celkovej sumy použitých 250 €.
Na podpoložke 637031 – Pokuty a penále: 10 € sú evidované penále za oneskorenú úhradu
faktúry.
Z podpoložky 637035 – Dane: 70 585 €, z toho:
miestny poplatok za komunálny odpad (budova UKB – Michalská ul.)

5 224 €

miestny poplatok za komunálny odpad (budova UKB – Klariská ul.)

1 741 €

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 motorových vozidiel UKB v historickej časti mesta v roku 2017
úhrada za služby verejnosti poskytované RTVS na základe

350 €
12 555 €
30 €
956 €
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zákona č.340/2012 Z. z.
daň z nehnuteľnosti – objekty UKB: Michalská ul., Ventúrska ul., Klariská ul.

48 687 €

daň z nehnuteľnosti – objekt UKB v obci Vysoká na Morave

878 €

daň z nehnuteľnosti –- objekt UKB v obci Nebojsa

284 €

Spolu

70 705 €

Na uvedenú podpoložku boli refundované úhrady za miestny poplatok za komunálny odpad
od nájomcov:
bytový priestor – Michalská ul.
-40 €
-80 €
bytový priestor – Pionierska ul.
-120 €
Spolu

640 – Bežné transfery
Zo schváleného rozpočtu bežných transferov v sume 39 742 € upraveného na 43 449 € bolo
k 31. 12. 2017 vyčerpaných 43 449 € na 109,33 % oproti schválenému a na 100,00 % oproti
upravenému rozpočtu.
Z položky 642 – Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám –
38 745 €, bolo čerpanie nasledovné:
Podpoložka 642006 – Členské príspevky tuzemským organizáciám, 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 21 595 € bolo zaplatené zamestnancom pri prvom
skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok.
Z podpoložky 642015 – Nemocenské dávky platené zamestnávateľom pri dočasnej
práceneschopnosti boli dávky vyplatené v sume 16 608 €.
Na udržateľnosť projektu DIP bolo z celkovej sumy použitých 250 €.
Z položky 649 – Transfery do zahraničia z podpoložky 649003 – Príspevky na ročné členstvo
medzinárodným organizáciám v sume 4 705 € bolo čerpanie nasledovné:
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IFLA – International Federation of Library Associations and Institutions
CIEPS - ISSN – International Centre for the Registration of Serial
Publications – medzinárodná organizácia pod záštitou UNESCO
LIBER – európske združenie vedeckých knižníc
International Internet Preservation Consortium – medzinárodné konzorcium pre
archiváciu internetu (hradené z rozpočtu projektu DIP)
Spolu

459 €
1 779 €
495 €
1 972 €
4 705 €

Na udržateľnosť projektu DIP bolo z celkovej sumy použitých 1 972 €.
Podrobný prehľad čerpania výdavkov podľa rozpočtových položiek a podpoložiek je uvedený
v tabuľke č. 2, ktorá tvorí prílohu č. 2 k tomuto hodnoteniu.

B. Bežné výdavky ŠR zdroj 111, funkčná klasifikácia 08.5.0.
Kód programu 08S – Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt
Kód podprogramu 08S0105 – Knižnice a knižničná činnosť
Stanovený limit bežných výdavkov vrátane bežných transferov na rok 2017 v sume 300 000 €
upravený na 94 000 € bol k 31. 12. 2017 čerpaný sumou 94 000 € na 31,33 % oproti
schválenému a na 100,00 % oproti upravenému rozpočtu.
Čerpanie bežných výdavkov (zdroj 111) podľa jednotlivých rozpočtových položiek bolo
nasledovné:
v EUR)
Rozp.
položka

Názov rozpočtovej položky

Schválený
rozpočet
2017

1
620
630
Spolu

Poistné a príspevok do
poisťovní
Tovary a služby

Upravený
rozpočet
2017

Čerpanie
rozpočtu
2017

2

3

%
čerpania

0

245

245

3:1
0

3:2
100,00

300 000

93 755

93 55

31,25

100,00

300 000

94 000

94 000

31,33

100,00

Z položky 620 – Poistné a príspevok do poisťovní – bolo uhradené poistné v celkovej sume
245 €.
Z podpoložky 631001 – Cestovné náhrady tuzemské – 425 € boli hradené tuzemské pracovné
cesty súvisiace s vedou a výskumom.
Podpoložka 631002 – Cestovné náhrady zahraničné: 445 €, z toho:
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medzinárodná konferencia v Poľsku – „Písomné dedičstvo poľskej diaspóry
v zahraničnej zbierke – otázky a perspektívy výskumu“ – 1 osoba
konferencia LIBRI SPECULUM VITAE v Brne – 2 osoby
Spolu

245 €
200 €
445 €

Z podpoložky 633004 – Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia: 619 € bol zakúpený
fotoaparát so stojanom pre Kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí na dokumentovanie
prezentačnej a bádateľskej činnosti.
Podpoložka 633009 – Knihy, časopisy, noviny: 11 130 €, z toho:
ročná licencia Citace PRO Plus pre pracovníkov a používateľov UKB na rok 2018
vrátane služby Citace v online katalógu v KIS Virtua
21 titulov historických dokumentov do fondu Kabinetu rukopisov, starých
a vzácnych tlačí
Spolu

2 900 €
8 230 €
11 130 €

Podpoložka 637001 – Školenia, kurzy, semináre: 160 €, z toho:
účastnícky poplatok na medzinárodnú konferenciu v Poľsku „Písomné dedičstvo
poľskej diaspóry v zahraničnej zbierke – otázky a perspektívy výskumu“
poplatok na konferenciu LIBRI SPECULUM VITAE v Brne
Spolu

80 €
80 €
160 €

Podpoložka 637004 – Všeobecné služby: 21 444 €, z toho:
fotokópie
grafická úprava a tlač zborníka Studia Bibliographica 2017
výtvarný návrh, grafická a predtlačová úprava tlačeného a elektronického vydania
zborníka z vedeckej konferencie UKB „Mária Terézia a jej doba vo svetle pomocných
vied historických“
výtvarný návrh, grafická a predtlačová úprava tlačeného a elektronického vydania
zborníka z vedeckej konferencie UKB „Periodiká v minulosti a súčasnosti“
výtvarný návrh, grafická a predtlačová úprava tlačeného a elektronického vydania
zborníka z vedeckej konferencie UKB „Fond judaík“
vypracovanie prekladu textov zo slovenského do anglického jazyka do brožúry
„Konferenčný diár“ s programom vedeckej konferencie „Periodiká v minulosti
a súčasnosti“
korektúra textov v nemeckom a maďarskom jazyku a preklad programu z anglického
do slovenského jazyka – vedecká konferencia „Mária Terézia a jej doba vo svetle
pomocných vied historických“
jazyková korektúra textu konferenčného diáru k vedeckej konferencii UKB „Mária
Terézia a jej doba vo svetle pomocných vied historických“ v anglickom jazyku
vyhotovenie prekladu textov zo slovenského do anglického jazyka k vedeckej
konferencii s medzinárodnou účasťou „Periodiká v minulosti a súčasnosti“

Spolu

53 €
4 735 €
5 400 €
5 400 €
5 149 €

296 €
207 €
144 €
60 €
21 444 €

Z podpoložky 637005 – Špeciálne služby: 56 999 € UKB zaplatila vyhotovenie umeleckých
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ručne vyhotovených faksimile vybraných exemplárov z Bašagičovej zbierky, zapísanej na
zozname Pamäť sveta UNESCO a vzácnych historických knižničných fondov UKB pre účely
realizácie výstav na Slovensku a v zahraničí.
Z podpoložky 637011 – Štúdie, expertízy, posudky: 1 222 € UKB zaplatila za mikrobiologickú
analýzu sterov na vyhodnotenie prítomnosti kvasiniek, plesní a mikroorganizmov
v priestoroch UKB, v ktorých sa pohybujú zamestnanci a čitatelia.
Podpoložka 637027 – Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru: 1 311 €, z toho:
odmeny na základe dohôd o vykonaní práce
odmeny na základe dohody o vykonaní brigádnickej činnosti študenta
Spolu

890 €
421 €
1 311 €

C. Kapitálové výdavky ŠR zdroj 111, funkčná klasifikácia 08.2.0.
Kód programu 08S – Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt
Kód podprogramu 08S0105 – Knižnice a knižničná činnosť
MK SR poskytlo v roku 2017 finančné prostriedky na kapitálové výdavky v programe 08S
nasledovne:
UKB – Udržateľnosť projektu CDA
Zdroj: 111

Číslo IA: 32 561

Schválený rozpočet:

1 000 000 €

Upravený rozpočet

794 336 €

Čerpanie:

794 192 €

V súlade s Rámcovou dohodou pre časť 2 č. K-82/2013/M a prieskumom trhu, ktorý vykonalo
Ministerstvo kultúry SR v dňoch 2. a 16. 11. 2017 bolo za server a rozšírenie serverov
zaplatených 792 033 € a v súlade s Rámcovou dohodou MK-11/2014/M na základe príkazovej
zmluvy č. MK-83/2013/M bol zakúpený notebook typ IV v sume 2 159 €.

D. Bežné výdavky ŠR v programe 08T
MK SR poskytlo v priebehu roka 2017 finančné prostriedky na bežné výdavky v programe 08T
nasledovne:
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Kód programu 08T – Tvorba a implementácia politík
Kód podprogramu 08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí
Profil slovenskej kultúry
Zdroj: 111
Schválený rozpočet:

0€

Upravený rozpočet

10 000 €

Čerpanie:

10 000 €

Z podpoložky 633006 – Materiál: 7 € – bola zakúpená záznamová kniha pre potreby
zamestnancov.
Podpoložka 637004 – Všeobecné služby: 7 836 €, z toho:
jazyková korektúra anglického textu
preklad textov zo slovenského do anglického jazyka
Spolu

6 600 €
1 236 €
7 836 €

Podpoložka 637012 – Poplatky a odvody: 1 871 €, z toho:
napísanie textov na rôzne témy na základe uzatvorenej licenčnej zmluvy
udelenie súhlasu na použitie fotografií
Spolu

1 199 €
672 €
1 871 €

Z podpoložky 637035 – Dane: 286 € bola zaplatená zrážková daň z odmien na základe
uzatvorenej licenčnej zmluvy.
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: 111
Schválený rozpočet:

0€

Upravený rozpočet

10 000 €

Čerpanie:

10 000 €

Pridelené finančné prostriedky vo výške 10 000 € na prioritný projekt boli použité na nákup
knižničných dokumentov a informačných zdrojov, ktoré svojím obsahovým zameraním boli
v súlade so zameraním, špecializáciou a pôsobnosťou knižnice (vedecká knižnica s celoslovenskou pôsobnosťou).
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Do knižničného fondu UKB bolo získaných 235 kn. j. a 1 databáza „Encyclopaedia Britannica“
v celkovej sume 10 013,10 € (z toho 6 645,10 € na knihy a 3 368,00 € na databázu).
Prekročenie pridelenej sumy o 13,10 € bolo uhradené z rozpočtu UKB v položke Knižnice
a knižná činnosť v prvku 08S0105 (ďalej len rozpočet UKB).

Kód programu 08T – Tvorba a implementácia politík
Kód podprogramu 08T0109 – Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva
Vedeckovýskumná činnosť v oblasti dejín knižnej kultúry a knižničného písomného dedičstva
Zdroj: 111
Schválený rozpočet:

0€

Upravený rozpočet

10 000 €

Čerpanie:

10 000 €

Pridelené finančné prostriedky použila UKB na organizačné zabezpečenie a realizáciu 3 vedeckých konferencii s medzinárodnou účasťou:


vedecká konferencia: Fond judaík v Univerzitnej knižnici v Bratislave (5. 9. 2017).
Konferencia oboznámila účastníkov s históriou, budovaním, zložením a vybranými
pozoruhodnými dielami knižničného fondu judaík, ktorý sa začal budovať v roku 1933.



vedecká konferencia: Mária Terézia a jej doba vo svetle pomocných vied historických
(7. – 8. 9. 2017). Interdisciplinárna konferencia, konaná pri príležitosti 300. výročia
narodenia Márie Terézie bola zameraná na tematické okruhy z oblasti pomocných vied
historických (faleristika, ikonografia, insignológia, archontológia, heraldika, genealógia,
sfragistika, vexilológia, diplomatika, numizmatika) a príbuzných spoločenských vied
(religionistika, etnografia, muzeológia, literárna veda, dejiny umenia, architektúra).



vedecká konferencia: Periodiká v minulosti a súčasnosti (12. – 13. 9. 2017). Cieľom
konferencie bolo zmapovať aktuálne výskumy zamerané na minulosť a súčasnosť
periodickej literatúry, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť knižnej kultúry, realizované
v kontexte širšieho stredoeurópskeho geografického rámca.

Výdavky realizované v rámci prioritného projektu:
Z položky 620 – Poistné a príspevok do poisťovní: 73 € bolo uhradené poistné v súvislosti
s odmenami, ktoré boli vyplatené na základe dohôd o vykonaní práce a dohôd o vykonaní
brigádnickej činnosti študenta.
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Podpoložka 637004 – Všeobecné služby: 8 800 €, z toho:
preklad textov zo slovenského do anglického jazyka k vedeckej konferencii UKB
s medzinárodnou účasťou „Periodiká v minulosti a súčasnosti“
tlač konferenčných diárov pre účastníkov vedeckých konferencií UKB „Periodiká
v minulosti a súčasnosti“ a „Mária Terézia a jej doba vo svetle pomocných vied
historických“
simultánne tlmočenie a prenájom techniky na tlmočenie pre medzinárodnú vedeckú
konferenciu UKB „Mária Terézia a jej doba vo svetle pomocných vied historických“ zo
slovenského do anglického a nemeckého jazyka a naopak
tlač propagačných materiálov pre účastníkov vedeckých konferencií UKB „Fond judaík
v UKB“, „Mária Terézia a jej doba vo svetle pomocných vied historických“ a „Periodiká
v minulosti a súčasnosti“
preklad príspevkov do zborníka ku konferencii „Mária Terézia vo svetle pomocných
vied historických“ z AJ a NJ do SJ
Spolu

35 €

1 970 €
2 524 €
2 477 €
1 794 €
8 800 €

Z podpoložky 637007 – Cestovné náhrady: 836 € bolo uhradené ubytovanie pre
12 zahraničných účastníkov – prednášateľov na medzinárodnej vedeckej konferencii UKB
„Mária Terézia a jej doba vo svetle pomocných vied historických“.
Z podpoložky 637005 – Špeciálne služby: 11 € bolo zaplatených za SBS – služby počas konania
vedeckej konferencie „Mária Terézia a jej doba vo svetle pomocných vied historických“.
Z podpoložky 637027 – Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru: 280 € – boli
vyplatené odmeny na základe dohôd o vykonaní práce.

D. Kapitálové výdavky ŠR v programe 08T
MK SR poskytlo v priebehu roka 2017 finančné prostriedky na kapitálové výdavky v programe
08T nasledovne:
Kód programu 08T – Tvorba a implementácia politík
Kód podprogramu 08T0109 – Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva
Priebežné čistenie a ochrana knižničných fondov UKB v Bratislave – UKB – Zariadenia na
chemickú ochranu KF
Zdroj: 111
Schválený rozpočet:

0€

Upravený rozpočet

19 704 €

Čerpanie:

19 704 €
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Výdavky realizované v rámci prioritného projektu:
lepiaci stroj na knihy na tavné lepidlo Fastbind PUREVA XT
prenosné zariadenie na čistenie kníh zn. PULVISINA
Spolu

11 520 €
8 184 €
19 704 €

Pridelené finančné prostriedky na prioritný projekt UKB použila na nákup 2 zariadení:




1 prístroj na mechanickú (poloautomatickú) očistu knižničných dokumentov –
zariadenie PULVISINA, ktoré je schopné očistiť knihu do veľkosti 100×300×330 mm.
Prístroj je špeciálne navrhnutý a patentovaný na odstraňovanie prachu z povrchu kníh
tak, aby zabránil patologickým zmenám, ktoré by mohli knihy poškodiť a tak skrátiť ich
životnosť. Prístroj bol zakúpený u autorizovaného predajcu produktu pre SR.
1 lepiaci stroj na tavné lepidlo s prístrojovým nanášaním – zariadenie Fastbind PUREVA
XT, ktoré je kompaktným technickým riešením pre mäkké a tvrdé lepené väzby, najmä
pri lepení inak zložito spracovateľných, digitálnych tlačovín. Umožňuje lepenú väzbu
do mäkkých i tvrdých dosiek až do hrúbky zväzku 45 mm a formátu A3 + s prípadným
následným orezom), a tým väzbu kníh až do formátu SRA3 (320 × 450 mm = šírka
chrbáta) alebo A4 landscape. Dodávateľ prístroja bol vybraný na základe predloženia
najvýhodnejšej cenovej ponuky v rámci realizácie prieskumu trhu vykonaného
v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov – Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami v zmysle par. 117.

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 2017 z rozpočtu UKB zabezpečené financovanie udržateľnosti projektu
CDA v oblasti bežných výdavkov v sume 2 254 483 €. Finančné prostriedky na kapitálové
výdavky na udržateľnosť projektu CDA boli čerpané v sume 794 192 €.
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 2017 z rozpočtu UKB zabezpečené financovanie udržateľnosti projektu DIP v oblasti
bežných výdavkov v sume 795 238 €.
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4.4 Účty mimorozpočtových prostriedkov
Účet 221 - Sociálny fond
Tvorba:
zostatok SF z roku 2016:

5 876,27 €

tvorba v zmysle zákona a Kolektívnej zmluvy:

30 279,54 €

Tvorba celkom:

36 155,81 €

Čerpanie:
zúčtovanie SF za rok 2016 – preplatok odvedený do príjmov:
príspevok na stravovanie:
príspevok na cestovné výdavky:

5,28 €
25 018,24 €
306,45 €

Čerpanie celkom:

25 329,97 €

Zostatok k 31. 12. 2017:

10 825,84 €

Účet 221 – Účet cudzích prostriedkov (depozitný účet)
Strana MÁ DAŤ
zostatok z roku 2016 – mzdy a odvody 12/2016:

344 082,25 €

mzdy a odvody za 12/2017:

428 103,83 €

vrátený preplatok zdravotného poistenia zamestnanca:

91,58 €

zrážka zo mzdy na základe exekučného príkazu:

96,21 €

Spolu:

772 373,87 €

Strana DAL
vyplatené mzdy a odvody 12/2015:
odvod nevyčerpaných miezd a odvodov za 12/2016 do príjmov ŠR:
preplatok na zdravotnom poistení 2 zomrelých zamestnancov vrátených
na základe dedičského rozhodnutia dedičom:

343 964,98 €
117,27 €
91,58 €

Čerpanie celkom:

344 173,83 €

Zostatok k 31. 12. 2017:

428 200,04 €
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Účet 221 - Dary a granty
Strana MÁ DAŤ
počiatočný stav k 1. 1. 2017:

8 165,08 €

grant NATO – Brussel:

1 995,00 €

Spolu:

10 160,08 €

Strana DAL
konferencia Slovenské bezpečnostné fórum 2017 (grant NATO):

1 995,00 €

prevod zostatku z prijatých darov grantov z minulých období do príjmov ŠR:

8 165,08 €

Spolu:

10 160,08 €

Zostatok k 31. 12. 2017:

0,00 €

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

507 289 €
280 577 €
9 640 €
7 839 €
322 €
1 470 €
1 476 €
39 908 €
848 521 €

4.5.2 Významné položky súvahy v oblasti majetku a záväzkov
K 31. 12. 2017 UKB eviduje hmotný a nehmotný majetok v obstarávacej cene v sume
68 202 709 € nasledovne:
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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
Umelecké diela
Spolu

2 976 039 €
74 865 €
1 008 026 €
1 778 684 €
3 926 460 €
16 717 283 €
31 658 581 €
77 711 €
9 876 017 €
60 137 €
48 906 €
68 202 709 €

4.5.3 Nepoužiteľný a nepotrebný dlhodobý hmotný majetok
Nepoužiteľný a nepotrebný dlhodobý hmotný majetok (výpočtová technika) bol v UKB
k 31. 12. 2017 evidovaný v sume 53.073,44 €.

4.5.4 Pohľadávky
Pohľadávky UKB po lehote splatnosti boli k 31. 12. 2017 evidované v sume 10 791 €
nasledovne:
nájomné (4 neuhradené faktúry):
služby MVS (4 neuhradené faktúry):
služby voči odberateľom – el. energia (2 neuhradené faktúry)
služby – voči 70 používateľom knižnice vymáhané exekúciou

772 €
119 €
1 865 €
8 035 €

4.5.5 Záväzky
Záväzky UKB k 31. 12. 2017 boli evidované v sume 21 466 € s lehotou splatnosti 14. 1. 2018.
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5 Prostriedky Európskej únie a na
spolufinancovanie
V roku 2017 neboli výdavky UKB financované z prostriedkov Európskej únie. Projekty CDA
a DIP boli v roku 2017 financované z prostriedkov štátneho rozpočtu určených na ich
udržateľnosť.

6 Personálne otázky
V súvislosti s uplatňovaním Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vo verejnej službe na rok 2017
a po dohode s odborovou organizáciou, pracovný čas v pružnom pracovnom čase je 37,5 h
týždenne, v dvojzmennej prevádzke 36,25 h týždenne, vrátane služieb v sobotu. Výmera
dovolenky zamestnancov je zvýšená o 1 týždeň.
UKB pri odmeňovaní zamestnancov vychádzala z nariadenia vlády č. 393/2014 Z. z., ktorým sa
ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme. Na základe nariadenia vlády č. 366/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice
platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa od 1. januára 2017
zvýšili stupnice platových taríf pre všetkých zamestnancov o 4 % a súčasne sa zvýšil osobný
príplatok o sumu 5 % z tarifnej mzdy. Na základe kolektívnej zmluvy príplatok za
dvojzmennosť, bol vo výške 10,00 €. Priemerná mesačná vyplatená mzda zamestnancom
v uplynulom roku 2017 predstavovala 852,70 €. Priemerný plat zamestnancov UKB je
dlhodobo nižší ako je štatisticky uvádzaný priemerný plat v SR, aktuálne za rok 2017 je rozdiel
až 100,00 €.
V uplynulom roku došlo k významným zmenám na vedúcich postoch. K 31. 12. 2017 bol
uvoľnený z funkcie a odišiel na vlastnú žiadosť do starobného dôchodku dlhoročný riaditeľ
úseku elektronizácie a integrácie Ing. Alojz Androvič, PhD. Od 1. 1. 2017 bola za námestníčku
generálnej riaditeľky pre ekonomiku vymenovaná Ing. Zuzana Roy. Na základe platnej
Organizačnej štruktúry UKB boli vymenované 2 nové vedúce 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.
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Počet zamestnancov
Limit počtu zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme bol UKB stanovený ako
záväzný ukazovateľ počtom 237,00. Rozpočtovým opatrením č. 6 Ministerstva kultúry SR bol
upravený záväzný ukazovateľ na rok 2017 o 2 osoby na priemerný evidenčný prepočítaný
počet zamestnancov 235,00. Priemerný fyzický stav zamestnancov v roku 2017 bol 228,55,
z toho 159,72 žien; priemerný prepočítaný stav bol 225,56. Určený limit počtu zamestnancov
bol dodržaný. Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31. 12. 2017 bol 228,
z toho 159 žien a 69 mužov.
V UKB v roku 2017 pracovalo 8 zamestnancov so zdravotným postihnutím I. do 70 % (ZPS),
z toho 4 vo funkcii knihovník. So zdravotným postihnutím II. nad 70 % (ZPS–ŤZP) pracovali
4 zamestnanci, z toho 3 vo funkcii knihovník a 1 zamestnankyňa vo funkcii reštaurátor. Okrem
toho UKB zamestnávala 43 starobných dôchodcov. K 31. 12. 2017 bolo na rodičovskej
dovolenke 6 zamestnancov (z toho 5 žien), na materskú dovolenku nastúpili 4 zamestnankyne. V roku 2017 nastúpila do práce 1 zamestnankyňa po skončení rodičovskej dovolenky.
Pracovný pomer ukončilo 24 zamestnancov, z toho: 12 dohodou podľa § 60 Zákonníka práce
(5 zamestnancov odišlo na starobný dôchodok, 1 zamestnankyňa na predčasný dôchodok);
3 zamestnanci podľa § 71 ZP na základe uplynutia dohodnutej doby pracovného pomeru na
dobu určitú; 7 zamestnancov podľa § 72 ZP v skúšobnej dobe, z toho s 2 zamestnancami
ukončil pracovný pomer zamestnávateľ a 5 zamestnancov ukončilo pracovný pomer bez
udania výpovedného dôvodu; 2 zamestnanci dali výpoveď podľa § 67 Zákonníka práce, z toho
1 odišla na starobný dôchodok.
Veková štruktúra zamestnancov podľa veku a pohlavia k 31. 12. 2017
Vek

Ženy

Muži

Spolu

%

0 – 17 rokov

0

0

0

0,0

18 – 25 rokov

3

2

5

2,19

26 – 30 rokov

14

12

26

11,40

31 – 35 rokov

11

11

22

9,65

36 – 40 rokov

17

7

24

10,53

41 – 45 rokov

14

5

19

8,33

46 – 50 rokov

15

5

20

8,77

51 – 55 rokov

16

6

22

9,65

56 – 59 rokov

27

4

31

13,60

Nad 60 rokov

42

17

59

25,88

159

69

228

100,00

69,74

30,26

100,00

Spolu
%

x
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Štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2017
Spolu

Muži

37

12

25

149

34

115

33

19

14

9

4

5

228

69

159

Vedúci zamestnanci
Odborní zamestnanci kultúry (knihovníci,
konzervátori, reštaurátori)
Iní odborní zamestnanci (THP)
Ostatní (robotníci, manipulanti, remeselníci,
prevádzka)
Spolu

Ženy

Kvalifikačná štruktúra k 31. 12. 2017
VED

VŠ-II

Vedúci zamestnanci

2

31

Odborní zamestnanci kultúry (knihovníci,
konzervátori, reštaurátori)

4

66

9

2

68

13

1

1

17

1

1

7

1

89

9

1

Iní odborní zamestnanci (THP)

VŠ-I

VO

3

Ostatní (robotníci, manipulanti,
remeselníci, prevádzka)
Spolu

6

110

ÚSV

10

3

SO

Z

1

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

Pri obsadzovaní voľných miest sa uskutočnil 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 2017 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 30 zamestnancami.

Organizačná štruktúra organizácie
Činnosť knižnice bola zabezpečovaná 4 úsekmi, 11 odbormi a 42 oddeleniami. Na jednotlivé
oddelenia v roku 2017 bolo pôvodne naplánovaných 237,00 zamestnancov, po znížení rozpočtovým opatrením o 2,00 sa činnosti realizovali na úrovni 235,00.
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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 – 22,50
10001 – Riaditeľstvo – 11 pracovníkov
• generálna riaditeľka – 1
• riaditeľka úseku knižničnej činnosti – 1
• riaditeľ úseku elektronizácie a integrácie – 1
• námestníčka generálnej riaditeľky pre ekonomiku – 1
• sekretariát generálnej riaditeľky – 2
• personálny referát – 2
• referát BOZP, PO, PZS – 1
• US a CO – 0
• referát vnútornej kontroly – 1
• odborná asistentka GR – 1
10004 – Oddelenie metodiky – 3
10005 – Multifunkčné kultúrne centrum – 5
10006 – Archív a správa registratúry UKB – 3,5
20000 – Úsek knižničných činností – 125,50

Samostatné oddelenia priamo riadené riaditeľku úseku – 43,00
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 – 56,50
20101 – Oddelenie absenčných výpožičiek – 12, (prevádzka do 21:15, sobota)
20102 – Oddelenie MVS a medzinárodných MVS – 6
20103 – Oddelenie prezenčných služieb – 19,5 (prevádzka do 21:15, sobota)
20104 – Oddelenie konzultačných služieb – 13, (prevádzka do 21:15, sobota)
20105 – Oddelenie multimediálnych dokumentov – 6, (prevádzka do 21:15, sobota)
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20200 – Odbor knižničných fondov – 26,00
20201 – Oddelenie knižničných skladov – 17, (prevádzka do 20,00 hod.)
20202 – Oddelenie revízie fondov – 6,
20203 – Oddelenie preventívnej ochrany dokumentov – 3 (prevádzka do 20:00)
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

30400 – Odbor informačných technológií – 8,00
30401 – Oddelenie výpočtovej techniky – 5, (prevádzka do 21:15, sobota)
30402 – Oddelenie programových systémov – 3

30500 – Odbor knižnično-informačných systémov – 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, 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
40000 – Úsek ekonomiky a prevádzky – 16,00
40001 – Oddelenie ekonomiky – 5
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40900 – Odbor prevádzky – 11,00
40901 – Oddelenie správy budov – 8, z toho (3 dvojzmenná prevádzka, sobota)
40902 – Oddelenie správy majetku – 3

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Počet dohôd sa v roku 2017 mierne zvýšil. Personálny referát vypracoval a zaevidoval
v uplynulom kalendárnom roku 16 dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru, z toho bolo 11 dohôd o vykonaní práce, 3 dohody o pracovnej činnosti a 2 dohody
o brigádnickej práci študentov.

Personálny plán na rok 2017 a jeho plnenie
Vedenie UKB venovalo osobitnú pozornosť vytváraniu podmienok na profesionálny rast
zamestnancov formou organizovania vzdelávacích aktivít a vyčlenenia finančných prostriedkov
na úhradu nákladov na účasť vybraných zamestnancov na rôznych typoch odborných školení,
seminárov a kurzov. Vzdelávanie sa riadilo ako plánovitý proces, ktorý vychádzal z konkrétnych požiadaviek na zabezpečenie kvalitného výkonu práce v jednotlivých oblastiach činnosti
UKB. Skvalitňovala sa sociálna starostlivosť a zlepšovali sa pracovné podmienky zamestnancov
knižnice. Pre pracovníkov sa zabezpečovali stravné lístky a návštevy kultúrnych podujatí.
V rámci sociálnej starostlivosti o zamestnancov poskytovala organizácia v roku 2017 stravné
lístky v nezmenenej hodnote 3,60 €. 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. UKB realizovala bezhotovostné vyplácanie miezd na bankové
účty zamestnancov. 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. Všetci noví pracovníci sa pri nástupe do zamestnania
zúčastnili školenia BOZP a PO, poučenia o používaní elektrických zariadení a vstupného
poučenia o právach a povinnostiach zamestnanca vo vzťahu k bezpečnosti informačných
systémov UKB. V októbri 2017 bolo vykonané školenie vedúcich zamestnancov a zamestnancov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi v zmysle
platných právnych požiadaviek, zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov
(§7) a zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Školenia
sa zúčastnilo 176 zamestnancov a 42 vedúcich zamestnancov.
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Novoročné stretnutie pracovníkov UKB. Foto: Ľudovít Zupko

30. 1. 2017 sa uskutočnilo novoročné stretnutie pracovníkov knižnice, na ktorom generálna
riaditeľka UKB zhodnotila uplynulý rok, poďakovala zamestnancom za úsilie vynaložené pri
plnení úloh a zoznámila ich s najdôležitejšími úlohami nadchádzajúceho roka. Predstavila tiež
nových členov vedenia UKB. Kultúrny program pre pracovníkov UKB bezplatne zabezpečilo
Hudobné centrum.

Aktivity na rozvoj ľudských zdrojov
V priebehu roka 2017 sa 235 zamestnancov zúčastnilo 69 rôznych kurzov, školení,
seminárov, z toho bolo 44 platených a 25 bezplatných. Školenia absolvovalo 77 mužov a 158
žien. Finančné náklady predstavovali sumu 8 029,78 €. Z uvedeného množstva školení
môžeme osobitne uviesť: konferencie Remeslo a kniha 2017 (3 zamestnanci), Kybernetická
kriminalita ako služba – Security day 2017 (4 zamestnanci); odborné semináre Ochrana
osobných údajov podľa nového zákona a Nariadenia EP a Rady EÚ (4 zamestnanci); Zákonné
povinnosti organizácií v oblasti povinného zverejňovania a poskytovania informácií (2
zamestnanci); Správa registratúry a správa dokumentov v roku 2017 so zameraním na štátnu
správu a samosprávu (2 zamestnanci); QiT o medzinárodných technických normách ISO
v oblasti IT (2 zamestnanci); akreditovaný rekvalifikačný kurz Knihovnícke odborné minimum
(6 zamestnancov); prednáška Citujeme s citace.com pre 59 zamestnancov UKB a interný
seminár Testovanie nového dezinfekčného prostriedku pre potreby UKB, ktorého sa zúčastnilo
24 zamestnancov.
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Personálny referát zabezpečoval personálnu podporu 2 národným projektom v rámci
udržateľnosti: národnému projektu OPIS-2011/2.1/08/NP „Centrálny dátový archív“ a národnému projektu OPIS-2015/2.1./12-NP Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia
e-Born obsahu“.

7 Záver
UKB venovala v roku 2017 mimoriadnu pozornosť všetkým úlohám, ktoré vyplývali 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 aj viac percent.
Napriek úsiliu zlepšovať knižnično-informačné služby, zvyšovať ich kvalitu a početným
marketingovým aktivitám sa nepodarilo stopercentne splniť všetky naplánované ukazovatele
v tejto oblasti, čo odráža súčasné trendy v knižničnej praxi. Aj keď UKB má stabilný počet
registrovaných aktívnych používateľov, klesol počet fyzických návštev používateľov knižnice.
Je to spôsobené zmenou správania používateľov a ich preferencií získavania informácií
a informačných prameňov. Počet výpožičiek síce oproti roku 2016 mierne stúpol, v porovnaní
s predchádzajúcimi rokmi má však klesajúci trend. Naopak, počet virtuálnych návštevníkov –
používateľov on-line služieb a návštevníkov kultúrno-vzdelávacích podujatí výrazne stúpa.
Niekoľko rokov klesajúci záujem používateľov o poskytovanie najmä prezenčných služieb je
znepokojivý. Vedenie knižnice citlivo vníma nové preferencie používateľov, a preto aj v roku
2017 venovalo pozornosť zavádzaniu nových knižnično-informačných služieb, ktorými chce
používateľov opätovne získať. Dôraz kládlo aj na zvyšovanie informačnej gramotnosti
používateľov formou exkurzií vrátane lektorovaných prehliadok knižnice a jej pracovísk.
Predpokladá sa, že aj v nasledujúcom období bude záujem používateľov o prezenčné služby
klesať a bude sa presúvať do oblasti služieb poskytovaných prostredníctvom vzdialeného
prístupu k informačným zdrojom z domova, či pracoviska.
V súlade so Stratégiou rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020 sa venovala
veľká pozornosť elektronizácii knižnično-informačných služieb. V roku 2017 sa UKB
orientovala aj na rozvoj obsahu a funkcionality Digitálnej knižnice UKB, prostredníctvom
ktorej sa sprístupňuje približne 1 225 000 strán digitalizovaných dokumentov. Nová verzia
knižnice rozšírila spektrum technických prostriedkov, z ktorých je digitálna knižnica
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prístupná, na smartfóny a tablety. Digitálna knižnica umožňuje napr. preklad
metadátový popis vo viacerých jazykoch alebo vyhľadávanie podľa dátumu.

textu,

V oblasti spracovania dokumentov kládlo vedenie knižnice dôraz na dôkladnú odbornú
prípravu pracovníkov v súvislosti so zavádzaním nových katalogizačných pravidiel RDA, ktoré
budú implementované do katalogizačnej praxe v UKB v roku 2018.
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.
S cieľom vyššej ochrany historicky vzácnych a jedinečných knižničných dokumentov
pokračovala ochranná digitalizácia dokumentov z fondov UKB, skenovanie pre používateľov,
sprístupňovanie, archivácia, editácia a tvorba metadát k digitalizovaným dokumentom.
Významné boli aj aktivity spojené s konzervovaním a reštaurovaním historicky cenných
a jedinečných dokumentov v zbierkach, ochrana knižničného fondu pred poškodením
a odcudzením a zabezpečenie jeho fyzickej a zdravotnej nezávadnosti. V tejto súvislosti treba
spomenúť sťahovanie časti knižničného fondu do nových prenajatých knižničných skladov
a projekt dezinfekcie fondov a priestorov knižnice. Pred UKB stojí úloha riešiť problém
nedostatku skladových priestorov, ukladania fondu vo vzdialených lokalitách a kvality
skladových priestorov.
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. UKB bola organizátorom štyroch konferencií
s medzinárodnou účasťou a interdisciplinárnym dosahom, na ktorých sa prezentovali výsledky
vedeckovýskumnej činnosti a aktivít knižnice.
UKB si zachovala vysokú úroveň pri organizovaní podujatí z oblastí dejín knižnej kultúrny,
knihovníctva a podujatí venovaných zvyšovaniu odbornosti a kvalifikácie knihovníkov
a pracovníkov UKB. Knižnica pokračovala v rozširovaní spolupráce s domácimi aj zahraničnými
vedeckými a akademickými inštitúciami, kultúrnymi inštitútmi a veľvyslanectvami, s občianskymi združeniami a subjektmi neziskového sektora, médiami aj vzdelávacími inštitúciami pri
realizovaní podujatí zahŕňajúcich široké spektrum tém z oblasti histórie, politológie,
zdravotníctva, techniky, športu a umenia. Počet organizovaných podujatí i počet ich
návštevníkov oproti predchádzajúcemu roku stúpol.
V roku 2017 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 –
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mačného systému Digitálne pramene na zber, primárne spracovanie a sprístupňovanie
pôvodných elektronických a WWW prameňov vo forme otvorenej digitálnej knižnice
a webových služieb.
V nadväznosti na náročné úlohy UKB vedenie venovalo pozornosť zabezpečovaniu kvalitných
odborníkov na všetky činnosti knižnice. Pri obsadzovaní voľných miest sa uskutočňovali
výberové konania s dôrazom na splnenie požiadaviek na bezúhonnosť, plnenie kvalifikačných
predpokladov, dosiahnutú odbornú prax a zdravotnú spôsobilosť. Aj v budúcom roku sa bude
vedenie knižnice orientovať na získavanie a stabilizáciu kvalitných zamestnancov, zabezpečovanie ich odborného rastu a skvalitňovanie pracovných podmienok. Vedenie UKB prijalo
rozhodnutie realizovať projekt Organizačnej kultúry UKB s cieľom dosiahnuť zlepšenie komunikácie, informovanie vedenia o potrebách knižnice aj zo strany radových zamestnancov
a optimalizovať riadiace toky tak, aby sa mohla dosiahnuť vyššia úroveň riadenia v UKB.
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 kultúrno-spoločenské aktivity pre všetky
generácie.
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Organizačná štruktúra Univerzitnej knižnice v Bra�slave

GENERÁLNA
RIADITEĽKA
ÚSEK GENERÁLNEHO RIADITEĽSTVA
Kancelária GR UKB
Sekretariát GR UKB
Personálny referát
Referát BOZP, OP, PZS
Referát US a CO
Referát vnútornej kontroly
Oddelenie metodiky
Archív a správa registratúry
Mul�funkčné kultúrne centrum

ÚSEK EKONOMIKY A PREVÁDZKY
Oddelenie ekonomiky
Odbor prevádzky
Oddelenie správy majetku
Oddelenie správy budov

ÚSEK KNIŽNIČNÝCH ČINNOSTÍ
Hudobný kabinet
Kabintet retrospek�vnej bibliograﬁe
Kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí
Odbor knižničných fondov
Oddelenie revízie fondov
Oddelenie knižničných skladov
Oddelenie preven�vnej ochrany
Odbor knižničných služieb
Oddelenie absenčných výpožičiek
Oddelenie MVS a MMVS
Oddelenie konzultačných služieb
Oddelenie prezenčných služieb
Oddelenie mul�mediálnych dokumentov
Oddelenie vecnej katalogizácie
Oddelenie mennej katalogizácie
Oddelenie periodík
Oddelenie doplňovania kníh

ÚSEK ELEKTRONIZÁCIE A INTEGRÁCIE
Odbor porektového riadenia
Oddelenie projektového riadenia
Oddelenie integrácie systémov
Odbor centrálneho dátového archívu (CDA)
Oddelenie informačných systémov CDA
Oddelenie informačných technológií CDA
Oddelenie informačných procesov CDA
Odbor digitalizácie
Oddelenie digitalizačných služieb
Laboratórium digitalizácie
Odbor ochrany dokumentov
Oddelenie reštaurovania dokumentov
Oddelenie reprograﬁckých služieb
Oddelenie knižnej väzby
Depozitná knižnica NATO
Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO
NA ISSN a Depozit digit. prameňov
NA ISSN a ref. elektr. inform. prameňov
Depozit digitálnych prameňov
Odbor knižnično-informačných systémov
Oddelenie knižničných systémov
Oddelenie sieťových aplikácií
Odbor informačných technológií
Oddelenie programových systémov
Oddelenie výpočtovej techniky
Odbor súborných katalógov
Oddelenie prieskumu súborných katalógov
Oddelenie súborného katalógu periodík

Príloha č. 2

Publikačná činnosť pracovníkov Univerzitnej knižnice v Bratislave v roku 2017

Androvič, Alojz
Depozit slovenského webu / Alojz Androvič, Andrej Bizík, Peter Hausleitner, Jana Matúšková. – In: Infos
2017. – Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, 2017. – S. 20-32. – ISBN 978-80-8958609-7.
Digitálne pramene – národný projekt zberu a archivácie v roku 1 / Alojz Androvič, Beáta Katrincová,
Jana Matúšková, Andrej Bizík, Peter Hausleitner, Iveta Lacková. – In: Knihovna plus [online]. – ISSN
1801-5948. – č. 1 (2017). Dostupné na: < http://knihovnarevue.nkp.cz/kplus-web/archiv/201701/historie-a-soucasnost/digitalne-pramene-2013-narodny-projekt-zberu-a-archivacie-v-roku-1> .
Elektronické seriály v kontexte digitálneho depozitu / Alojz Androvič, Beáta Katrincová. –
In: INFOS 2017.– Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, 2017. – S. 33-49. – ISBN 97880-89586-09-7.
Rozčeril vody knihovnícke / Alojz Androvič; Ľudmila Čelková. – In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc.
– ISSN 1335-7905. – Roč. 25, č. 4 (2017), s. 72-75.
Úvod / Silvia Stasselová, Alojz Androvič. – In: CDA 2017 Výmena skúseností z prevádzky a budovania
LTP archívov. – Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2017. – S. 5-6. – ISSN 2453-9309. – ISBN
978-80-89303-57-1.
Bakičová, Veronika
Hudobný kabinet Univerzitnej knižnice v Bratislave / Veronika Bakičová, Jana Pražienková. – Bratislava :
Hudobný kabinet Univerzitnej knižnice v Bratislave, 2017. – 4 s.
Hudobný kabinet Univerzitnej knižnice v Bratislave. História, súčasnosť, fotogaléria / Veronika
Bakičová, Jana Pražienková. – Bratislava : Hudobný kabinet Univerzitnej knižnice v Bratislave, 2017. –
16 s.
Hudobný kabinet Univerzitnej knižnice v Bratislave – kabinet pre hudobnú minulosť, súčasnosť
a budúcnosť / Veronika Bakičová. – In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. – ISSN 1335-7905. –
Roč. 25, č. 4 (2017), s. 33-36.
Bizík, Andrej
Depozit slovenského webu / Alojz Androvič, Andrej Bizík, Peter Hausleitner, Jana Matúšková. – In: Infos
2017. – Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, 2017. – S. 20-32. – ISBN 978-80-8958609-7.
Digitálne pramene – národný projekt zberu a archivácie v roku 1 / Alojz Androvič, Beáta Katrincová,
Jana Matúšková, Andrej Bizík, Peter Hausleitner, Iveta Lacková. – In: Knihovna plus [online]. – ISSN
1801-5948. – č. 1 (2017). Dostupné na: < http://knihovnarevue.nkp.cz/kplus-web/archiv/201701/historie-a-soucasnost/digitalne-pramene-2013-narodny-projekt-zberu-a-archivacie-v-roku-1>.
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Dollerová, Jaroslava
Digitálna knižnica UKB : používateľská príručka / Jaroslava Dollerová [online]. – Bratislava : Univerzitná
knižnica v Bratislave, 2017. – 25 s. ). Dostupné na: <https://www.ulib.sk/files/sk/digitalizaciaukb/digitalna-kniznica-ukb/digitalna_kniznica_manual.pdf>.
Prieskum kauzality medzi obsahom Wikipedie a zvýšením návštevnosti digitálnej knižnice UKB /
Jaroslava Dollerová. – In: INFOS 2017. – Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, 2017. –
S. 296-303. – ISBN 978-80-89586-09-7.
Fiala, Tomáš
Súčasné trendy digitalizácie a sprístupňovania digitalizovaného obsahu v Univerzitnej knižnici
v Bratislave / Tomáš Fiala. – In: INFOS 2017. – Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov a knižníc,
2017. – S. 200-207. – ISBN 978-80-89586-09-7.
Súčasné trendy v digitalizácií a sprístupňovaní digitalizovaného obsahu v bratislavskej Univerzitnej
knižnici / Tomáš Fiala. – In: ITlib. – ISSN 1335-793X . – Roč. [21] , č. 1 (2017), s. 21-25.
Fišerová, Lenka
Historik, knihovník a možno aj sokoliar Juraj Pray / Lenka Fišerová. – In: Tyrnavia Erudita – Vzdelaná
Trnava. – Trnava : Mesto Trnava a Katedra klasických jazykov Filozofickej fakulty TU , 2017. – S. 71-75.
– ISBN 978-80-972875-8-0.
Ján Ivančič. V Trnave študoval, v Trnave učil / Lenka Fišerová. – In: Tyrnavia Erudita – Vzdelaná Trnava.
– Trnava : Mesto Trnava a Katedra klasických jazykov Filozofickej fakulty TU , 2017. – S. 93-97. – ISBN
978-80-972875-8-0.
Hanusová, Emília
Education and Research: an Inevitable Requirement for Heritage Preservation in Cultural Memory
Institutions / Jozef Hanus, Katarína Vizárová, Radko Tiňo, Milena Reháková, Nina Lalíková, Emília
Hanusová. – In: Atlanti. – ISSN 2282-9709. – Roč. 27, č. 2 (2017).
Hausleitner, Peter
Depozit slovenského webu / Alojz Androvič, Andrej Bizík, Peter Hausleitner, Jana Matúšková. – In: Infos
2017. – Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, 2017. – S. 20-32. – ISBN 978-80-8958609-7.
Digitálne pramene – národný projekt zberu a archivácie v roku 1 / Alojz Androvič, Beáta Katrincová,
Jana Matúšková, Andrej Bizík, Peter Hausleitner, Iveta Lacková. – In: Knihovna plus [online]. – ISSN
1801-5948. – č. 1 (2017). Dostupné na: < http://knihovnarevue.nkp.cz/kplus-web/archiv/201701/historie-a-soucasnost/digitalne-pramene-2013-narodny-projekt-zberu-a-archivacie-v-roku-1>.
Kamenická, Terézia
Terézia Kamenická Brimichová : dcéra / Terézia Kamenická. – In: Bratislavská Šupka : hommage à Jozef
Brimich. – Bratislava : ARS EOS, 2017. – S. 24-25. – ISBN 978-80-968393-2-2.
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Katrincová, Beáta
Digitálne pramene – národný projekt zberu a archivácie v roku 1 / Alojz Androvič, Beáta Katrincová,
Jana Matúšková, Andrej Bizík, Peter Hausleitner, Iveta Lacková. – In: Knihovna plus [online]. – ISSN
1801-5948. – č. 1 (2017). Dostupné na: < http://knihovnarevue.nkp.cz/kplus-web/archiv/201701/historie-a-soucasnost/digitalne-pramene-2013-narodny-projekt-zberu-a-archivacie-v-roku-1>
Elektronické seriály v kontexte digitálneho depozitu / Alojz Androvič, Beáta Katrincová. –
In: INFOS 2017. – Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, 2017. – S. 33-49. – ISBN 97880-89586-09-7.
Král, Roman
Tvorba SIP balíkov SW produktom CDA UKB / Roman Král. – In: CDA 2017 Výmena skúseností
z prevádzky a budovania LTP archívov. – Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2017. –
S. 128-129. – ISSN 2453-9309. – ISBN 978-80-89303-57-1.
Kurucová, Lívia
19. storočie v zrkadle písomných prameňov : z dejín knižnej a duchovnej kultúry Slovenska / Lívia
Kurucová.
Rec.: 19. storočie v zrkadle písomných prameňov : z dejín knižnej a duchovnej kultúry Slovenska. –
Prešov : Štátna vedecká knižnica 2016. – ISBN 978-80-89614-30-1.
In: Studia Bibliographica Posoniensia 2017. – Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2017,
s. 184 – 188. – ISBN 978-80-89303-56-4.
Spolupráca Minervy, prvej uhorsko-slovenskej účastinnej spoločnosti so Spolkom sv. Vojtecha / Lívia
Kurucová. – In: Kniha 2017 : zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. – Martin : Slovenská
národná knižnica, 2017. – S. 213-223. – ISBN 978-80-8149-087-3.
Lacková, Iveta
Digitálne pramene – národný projekt zberu a archivácie v roku 1 / Alojz Androvič, Beáta Katrincová,
Jana Matúšková, Andrej Bizík, Peter Hausleitner, Iveta Lacková. – In: Knihovna plus [online]. – ISSN
1801-5948. – č. 1 (2017). Dostupné na: < http://knihovnarevue.nkp.cz/kplus-web/archiv/201701/historie-a-soucasnost/digitalne-pramene-2013-narodny-projekt-zberu-a-archivacie-v-roku-1> .
Lopušanová, Monika
INFOS 2017 – Aj knižnice "chcú revolúciu" / Eva Vašková, Andrea Hrčková, Renata Salátová, Monika
Lopušanová, Vít Richter. – In: ITlib. – 1335-793X. – Roč. [21], č. 3, (2017), s. 57-58.
Kultúru stále vnímame ako niečo navyše / Monika Lopušanová; Beáta Beláková. – In: Knižná revue. –
ISSN 1210-1982. – Roč. 27, č. 6 (2017), s. 10-11.
(Nový) knihovní zákon Slovenské republiky / Monika Lopušanová. – In: Čtenář. – ISSN 0011-2321. –
Roč. 69, č. 5 (2017), s.193-195.
Povinné deponovanie – právo a povinnosť vs. realita / Monika Lopušanová. – In: INFOS 2017. –
Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, 2017. – S. 13-16. – ISBN 978-80-89586-09-7.
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Matúšková, Jana
Depozit slovenského webu / Alojz Androvič, Andrej Bizík, Peter Hausleitner, Jana Matúšková. – In: Infos
2017. – Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, 2017. – S. 20-32. – ISBN 978-80-8958609-7.
Digitálne pramene – národný projekt zberu a archivácie v roku 1 / Alojz Androvič, Beáta Katrincová,
Jana Matúšková, Andrej Bizík, Peter Hausleitner, Iveta Lacková. – In: Knihovna plus [online]. – ISSN
1801-5948. – č. 1 (2017). Dostupné na: < http://knihovnarevue.nkp.cz/kplus-web/archiv/201701/historie-a-soucasnost/digitalne-pramene-2013-narodny-projekt-zberu-a-archivacie-v-roku-1>.
Mészárosová, Klára
Klenoty knižníc. Najmenšia kniha má len pár milimetrov / Silvia Majerová; Klára Mészarosová. –
In: Aktuality.sk [online]. – 4. 2. 2017. Dostupné na: <https://www.aktuality.sk/clanok/411171/klenotykniznic-najmensia-kniha-ma-len-par-milimetrov/>.
Vybrané otázky retrospektívnej bibliografie na Slovensku po roku 1989 / Blanka Snopková a kol. –
In: Mezníky bibliografie. – Brno : Moravská zemská knihovna v Brně, 2017. – S. 137-166. –ISBN 97880-7051-228-9.
Némethová, Silvia
Mária Terézia a jej doba vo svetle pomocných vied historických / Silvia Némethová. – In: Fórum
archivárov. – ISSN 1335-6658. – Roč. 26, č. 3 (2017), s. 53-57.
Okoličányová, Vlasta
Alžbeta Bocatiová (1579/1580 Prešov? - po 1628 Levoča) : milujúca Míkal pomáha manželovi k úteku /
Vlasta Okoličányová. – In: Reformácia po praslici. – Bratislava : Spoločenstvo evanjelických žien ECAV
na Slovensku, 2017. – S. 97-119. – ISBN 978-80-972687-9-4.
Alžbeta Coborová (1578 Šaštín – marec 1616 Smolenický zámok): biblická kráľovná Ester zachraňujúca
svoj ľud / Vlasta Okoličányová, Gabriela Žibritová. – In: Reformácia po praslici. – Bratislava :
Spoločenstvo evanjelických žien ECAV na Slovensku, 2017. – S. 61-95. – ISBN 978-80-972687-9-4.
Anna Mária Hellenbachová (Hrachovo ? - po 1776 Svätý Kríž ?, Nová Dedina) : vzdelaná amazonka
s mečom v ruke zachraňuje kostol / Vlasta Okoličányová. – In: Reformácia po praslici. – Bratislava :
Spoločenstvo evanjelických žien ECAV na Slovensku, 2017. – S. 243-269. – ISBN 978-80-972687-9-4.
Eva Otlíková (1659/1665? - 29.11.1709 Prešov) : láska a odvaha víťazí nad popraviskom / Vlasta
Okoličányová. – In: Reformácia po praslici. – Bratislava : Spoločenstvo evanjelických žien ECAV na
Slovensku, 2017. – S. 207-204. – ISBN 978-80-972687-9-4.
Katarína Regína z Greiffenbergu (7.9.1633 Seisenegg Rakúsko - 8.4.1694 Norimberg Nemecko) :
dunajská víla Clio, osvietená Uránia či statočná Coris / Vlasta Okoličányová. – In: Reformácia po
praslici. – Bratislava : Spoločenstvo evanjelických žien ECAV na Slovensku, 2017. – S. 137-167. – ISBN
978-80-972687-9-4.
Magdaléna Heymairová (Okolo 1535 Regensburg? Nemecko – 1586/90 Košice?): Obyvateľka
nebeského Jeruzaléma/ Vlasta Okoličányová. – In: Reformácia po praslici. – Bratislava : Spoločenstvo
evanjelických žien ECAV na Slovensku, 2017. – S. 29-58. – ISBN 978-80-972687-9-4.
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Mária Magdaléna Götzová (10.4.1657 Svätý Jur pri Bratislave - 4.8.1722 Norimberg) : Chlorinda - kvet
Nardy a jej verše na "pomazanie Spasiteľa" / Vlasta Okoličányová. – In: Reformácia po praslici. –
Bratislava : Spoločenstvo evanjelických žien ECAV na Slovensku, 2017. – S. 183-204. – ISBN 978-80972687-9-4.
Mária Maximiliána zo Stubenbergu (30.1.1641 Leonhard am Forst - 15.4.1668 Bratislava) : Milota,
ktorej dobročinnosť zanechala na zemi Hospodinovu vôňu / Vlasta Okoličányová. – In: Reformácia po
praslici. – Bratislava : Spoločenstvo evanjelických žien ECAV na Slovensku, 2017. – S. 169-180. – ISBN
978-80-972687-9-4.
Reformácia po praslici : výnimočné evanjelické ženy 16. - 18. storočia na Slovensku / Vlasta
Okoličányová a kol.– Bratislava : Spoločenstvo evanjelických žien ECAV na Slovensku, 2017. – 327 s. –
ISBN 978-80-972687-9-4.
Reformácia po praslici / Vlasta Okoličányová; Eva Bachletová. – In: Evanjelická Bratislava. – ISSN 13387936. – Roč. 44, č. 3 (2017), s. 7-13.
Reformácia po praslici / Vlasta Okoličányová; Eva Bachletová. – In: Evanjelický východ. – ISSN 13351656. Roč. 8, č. 11 (2017), s. 30-32.
Ženy ako tlačiarky, vydavateľky a mecénky evanjelickej literatúry na Slovensku 16. - 18. storočia /
Vlasta Okoličányová, Gabriela Žibritová. – In: Reformácia po praslici. – Bratislava: Spoločenstvo
evanjelických žien ECAV na Slovensku, 2017. – S. 281-305. – ISBN 978-80-972687-9-4.
Pekařová, Katarína
Ján Jessenius – osobnosť presahujúca regióny i dobu / Katarína Pekařová. – In: Osobnosti v knižnej
kultúre a historických prameňoch. – Prešov : ŠVK Prešov, 2017. – S. 230-231. – ISBN 978-80-8961441-7.
K spolkovému životu lekárnikov v 19. storočí / Katarína Pekařová. – In: Slovenský lekárnik. – ISSN 24538973. – Roč. 2, č. 1 (2017), s. 6-15.
Korelácie medzi vedeckými spolkami a prešporskou meštianskou spoločnosťou : (na príklade
prešporského prírodovedného a lekárskeho spolku) / Katarína Pekařová. – In: Bratislava. Zborník
Múzea mesta Bratislavy. Vol. 28. – Bratislava : Múzeum mesta Bratislavy, 2016. – S. 81-98. – ISBN
978-80-89636-20-4.
Ročenka I. evanjelickej matkocirkvi a. v. v Košiciach a jej zástoj v duchovnej kultúre mesta na prelome
storočí / Katarína Pekařová. – In: Vývoj kultúry východného Slovenska. – Košice: Štátna Vedecká
Knižnica v Košiciach, 2017. – S. 255-265. – ISBN 978-80-85328-68-4.
Starostlivosť o zdravie a výchova k zdraviu na vybraných mestských školách v druhej polovici
19. storočia / Katarína Pekařová. – In: Forum historiae [online]. – ISSN 1337-6861. Roč. 10, č. 2 (2016),
s. 62-79. Dostupné na: <http://forumhistoriae.sk/web/10180/170>.
Vkladná knižka hreje lepšie ako kožuch!“ alebo „kto počtuje, ten gazduje!“ : (Niekoľko poznámok
o kalendároch vybraných slovenských peňažných inštitúcií) / Katarína Pekařová. – In: XIX. kolokvium
slovenských, moravských a českých bibliografů [online]. – Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové, 2017. – ISBN 978-80-7052-125-0. Dostupné na : <http://www.svkhk.cz/Proverejnost/E-knihy-vydane-SVK-HK/XIX-kolokvium-slovenskych,-moravskych-a-ceskych-bi.aspx>
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Vybrané otázky retrospektívnej bibliografie na Slovensku po roku 1989 / Blanka Snopková a kol. –
In: Mezníky bibliografie. – Brno : Moravská zemská knihovna v Brně, 2017. – S. 137-166. –ISBN 97880-7051-228-9.
Známi a neznámi školskí lekári na území Slovenska na prelome 19. a 20. storočia : (vo svetle výročných
školských správ) / Katarína Pekařová. – In: Medicína, farmacie a veterinární lékařství. – Brno :
technické muzeum v Brně, 2017. – S. 78-87. – ISBN 978-80-87896-43-3.
Perleczká, Zita
Knižná kultúra Slovenska koncom 19. a v prvej polovici 20. Storočia : (Osobnosti - Udalosti - Dobová
tlač) / Zita Perleczká
Rec.: Knižná kultúra Slovenska koncom 19. a v prvej polovici 20. storočia : osobnosti, udalosti, dobová
tlač. – Prešov : Štátna vedecká knižnica 2016. ISBN 978-80-89614-30-1.
In: Studia Bibliographica Posoniensia 2017. – Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2017,
s. 189-195. – ISBN 978-80-89303-56-4.
Pražienková, Jana
Hudobný kabinet Univerzitnej knižnice v Bratislave / Veronika Bakičová, Jana Pražienková. – Bratislava :
Hudobný kabinet Univerzitnej knižnice v Bratislave, 2017. – 4 s.
Hudobný kabinet Univerzitnej knižnice v Bratislave. História, súčasnosť, fotogaléria / Veronika
Bakičová, Jana Pražienková. – Bratislava : Hudobný kabinet Univerzitnej knižnice v Bratislave, 2017. –
16 s.
Kalendár výročí 2018. Hudba / Zostavila Jana Pražienková. – Bratislava : Univerzitná knižnica
v Bratislave, 2017.– 90 s. – ISBN 978-80-89303-59-5.
Spracovanie záznamov hudobných dokumentov vo formáte MARC 21 a s použitím katalogizačných
pravidiel AACR2 / Jana Pražienková. – Bratislava : Hudobný kabinet UKB, 2017. – 71 s.32.
Rakús, Milan
Tri roky prevádzky Centrálneho dátového archívu / Milan Rakús. – In: CDA 2017 Výmena skúseností
z prevádzky a budovania LTP archívov. – Bratislava : Univerzitná knižnica v Bra-tislave, 2017. – S. 7-21.
– ISSN 2453-9309. – ISBN 978-80-89303-57-1.
Sibylová, Michaela
Studia Bibliographica Posoniensia 2017 / Zostavila Miriam Poriezová, Michaela Sibylová, Angela
Škovierová. – Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2017. –198 s. – ISBN 978-80-89303-56-4. –
ISSN 1337-0723.
Unikát z knižnej zbierky baróna Františka Zaia (1505-1570) vo fonde Univerzitnej knižnice v Bratislave /
Michaela Sibylová. – In: Studia Bibliographica Posoniensia 2017. – Bratislava : Univerzitná knižnica
v Bratislave, 2017. – S. 34-42. – ISBN 978-80-89303-56-4.
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Stasselová, Silvia
INFOS 2017 : zborník príspevkov z 39. medzinárodného informatického sympózia. Transformácia
knižníc a výzvy 4. priemyselnej revolúcie. Stará Lesná 25. - 28. apríl 2017 / Zostavovatelia Silvia
Stasselová, Jitka Kmeťová [online] . – Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, 2017. –
322 s. – ISBN 978-80-89586-09-7.
Úvod / Silvia Stasselová - Alojz Androvič. – In: CDA 2017 Výmena skúseností z prevádzky a budovania
LTP archívov. – Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2017. – S. 5-6. – ISSN 2453-9309. – ISBN
978-80-89303-57-1.

Strnisko, Juraj
CDA 2017 Výmena skúseností z prevádzky a budovania LTP archívov : zborník príspevkov z 2. medzinárodnej konferencie o dlhodobej archivácii / zostavil Juraj Strnisko. – Bratislava : Univerzitná knižnica
v Bratislave, 2017. – 131 s. – ISBN 978-80-89303-57-1. – ISSN: 2453-9309.
Projekt PREFORMA a aplikácia výsledkov projektu PREFORMA v Centrálnom dátovom archíve UKB /
Juraj Strnisko. – In: CDA 2017 Výmena skúseností z prevádzky a budovania LTP archívov. – Bratislava :
Univerzitná knižnica v Bratislave, 2017. – S. 108-112. – ISSN 2453-9309. – ISBN 978-80-89303-57-1.
Vývoj procesov formátovej validácie v CDA / Juraj Strnisko. – In: INFOS 2017. – Bratislava: Spolok
slovenských knihovníkov a knižníc, 2017. – S. 180-185. – ISBN 978-80-89586-09-7.
Škovierová, Angela
Divadelné hry ako forma vzdelávania v humanistickom školstve : divadelné hry Ondreja Rochotského.
Úvod do problematiky / Angela Škovierová. – In: Studia historica Nitriensia.– ISSN 1338-7219. –
Roč. 21, č. 1 (2017), s. 162-169
Františkán Dominik Mokoš a jeho polemika s učením Martina Luthera a Jána Kalvína / Angela
Škovierová. – In: Liber – verbum – monumentumque: duchovná kultúra a konfesionalita v dejinách. –
ISBN 978-80-89614-38-7. – Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2017. – S. 28-36.
Latinčina a gréčtina ako formanty jazykového vedomia na území Horného Uhorska: vzájomné vzťahy
a súvislosti / Angela Škovierová. – In: Rebus Linguae. Volume 1. – ISBN 978-80-223-4396-1. –
Bratislava : Comenius University, 2017. – S. 1-16.
Polonica in the library of the Slavic Institute in Bratislava / Angela Škovierová. In: Z Badań nad Książką i
Księgozbiorami Historycznymi. -- ISSN 1897-0788. -- Roč. 12, zvl. č. (2017), s. S. 381-386.
Studia Bibliographica Posoniensia 2017 / Zostavila Miriam Poriezová, Michaela Sibylová, Angela
Škovierová. – Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2017. –198 s. – ISBN 978-80-89303-56-4. –
ISSN 1337-0723.
Tkáč, Ján
Demografia a postavenie vojvodinských Slovákov v Juhoslávii 1918 - 1941 / Ján Tkáč. – In: Historický
zborník. – ISSN 1335-8723. – Roč. 27, č. 2 (2017), s. 50-80.
Spomienka na vzburu Slovákov náhradného práporu 71. „drotárskeho“ pešieho pluku v Kragujevaci
1918 / Ján Tkáč. – In: Národný kalendár na obyčajný rok 2018. – Báčsky Petrovec : Slovenské
vydavateľské centrum Báčsky Petrovec, 2017. – S. 137-145.
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Prednášková činnosť pracovníkov Univerzitnej knižnice v Bratislave v roku 2017

Androvič, Alojz
Depozit slovenského webu / Peter Hausleitner, Alojz Androvič, Andrej Bizík, Jana Matúšková. – Infos
2017. Stará Lesná, 25. 4. 2017.
Elektronické seriály v kontexte digitálneho depozitu / Beáta Katrincová, Alojz Androvič. – Infos 2017.
Stará Lesná, 25. 4. 2017.
Informačná bezpečnosť : prednáška / Alojz Androvič. – Informačná bezpečnosť v Univerzitnej knižnici
v Bratislave : interné školenie, 6. 2. 2017, 6. 11. 2017.

Bakičová, Veronika
Hudba z doby Márie Terézie oživená bratislavským súborom Musica aeterna / Veronika Bakičová. –
Mária Terézia a jej doba vo svetle pomocných vied historických. Bratislava, 8.9.2017.
Johann Batka a Cirkevný hudobný spolok pri Dóme sv. Martina v Bratislave na prelome 19. a 20.
storočia / Veronika Bakičová. – Ján Batka (1845 – 1917) – legendárna osobnosť kultúrneho života
v Prešporku. Bratislava, 4. 10. 2017.

Bizík, Andrej
Depozit slovenského webu / Peter Hausleitner, Alojz Androvič, Andrej Bizík, Jana Matúšková. – Infos
2017. Stará Lesná, 25. 4. 2017.

Dollerová, Jaroslava
Príroda v rukách architektov : návraty do slovenskej architektúry a staviteľstva spracované podľa
dobovej odbornej tlače / Jaroslava Dollerová. – Bratislava, Univerzitná knižnica v Bratislave,
11. 9. 2017.
Prieskum kauzality medzi obsahom wikipédie a návštevnosťou digitálnej knižnice UKB / Jaroslava
Dollerová. – Infos 2017. Stará Lesná, 28. 4. 2017.

Džavíková, Mária
Ochrana osobných údajov : prednáška / Mária Džavíková. – Informačná bezpečnosť v Univerzitnej
knižnici v Bratislave : interné školenie, 6. 2. 2017, 6. 11. 2017.

Fiala, Tomáš
"Univerzitná knižnica v čase" – príbeh Univerzitnej knižnice spracovaný na základe prieskumu
digitalizovaných dokumentov digitálnej knižnici UKB / Tomáš Fiala. – Infos 2017. Stará Lesná,
27. 4. 2017.
129

Fišerová, Lenka
Tematika sokoliarstva v promočnom spise z 18. storočia – spojenie literárneho umenia a prírodnej
histórie / Lenka Fišerová. – VII. mezinárodní interdisciplinární konference k výzkumu zámeckých,
měšťanských a církevních knihoven „Libri speculum vitae. Knížky naučení všelikého jako živá díla
minulých dob”. Brno, 18. 10. 2017.

Hanusová, Emília
Testovanie nového dezinfekčného prostriedku pre potreby Univerzitnej knižnice v Bratislave / Emília
Hanusová. – Prezentácia výskumnej úlohy Dezinfekcia knižničného fondu, mobiliáru, stien a podláh
v depozitoch a vo vybraných pracoviskách. Bratislava, Univerzitná knižnica v Bratislave, 18. 12. 2017.

Hausleitner, Peter
Depozit slovenského webu / Peter Hausleitner, Alojz Androvič, Andrej Bizík, Jana Matúšková. – Infos
2017. Stará Lesná, 25. 4. 2017.

Jasemová, Antónia
Najvýznamnejšie podujatia DK NATO za rok 2016 / Antónia Jasemová. – Verejný odpočet činnosti
a hospodárenia UKB za rok 2016. Bratislava, 29. 5. 2017.

Katrincová, Beáta
Digitálne pramene - projekt archivácie slovenského webu a elektronických publikácií / Jana Matúšková,
Beáta Katrincová. – MEMORY 2017. Bratislava, 25. 10. 2017.
Elektronické seriály v kontexte digitálneho depozitu / Beáta Katrincová, Alojz Androvič. – Infos 2017.
Stará Lesná, 25.4.2017.

Kralovičová, Eva
Interné predpisy pre bezpečnú prácu s IT : prednáška / Eva Kralovičova. – Informačná bezpečnosť
v Univerzitnej knižnici v Bratislave : interné školenie, 6. 2. 2017, 6. 11. 2017.

Kurucová, Lívia
Spolupráca budapeštianskeho vydavateľského a tlačiarenského domu Minerva so Spolkom sv. Vojtecha / Lívia Kurucová. –Typografické médium ako objekt výskumu kníhkupeckej, vydavateľskej,
tlačiarenskej a zberateľskej činnosti, Martin. 23. 5. 2017.

Lopušanová, Monika
Povinné deponovanie – právo a povinnosť vs. realita / Monika Lopušanová. – Infos 2017. Stará
Lesná, 25. 4. 2017.
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Matúšková, Jana
Depozit slovenského webu / Peter Hausleitner, Alojz Androvič, Andrej Bizík, Jana Matúšková. – Infos
2017. Stará Lesná, 25. 4. 2017.
Digitálne pramene - projekt archivácie slovenského webu a elektronických publikácií / Jana Matúšková,
Beáta Katrincová. – MEMORY 2017. Bratislava, 25. 10. 2017.
Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born obsahu / Jana Matúšková. – Verejný odpočet
činnosti a hospodárenia UKB za rok 2016. Bratislava, 29. 5. 2017.

Mészárosová, Klára
Bibliothecae universitatis ... dono dedit ... dary a darcovia fondu judaík Univerzitnej knižnice v Bratislave / Klára Mészárosová. – Fond judaík v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Bratislava, 5. 9. 2017.
Unikátna Bašagićova zbierka z fondov Univerzitnej knižnice v Bratislave ako úspešný príklad kultúrnej
diplomacie a rozvoja medzinárodných vzťahov / Klára Mészárosová. – Tlib – Trendy v knižničnej praxi.
Banská Bystrica, 4. 4. 2017.

Mikulík, Ladislav
Budovanie Fondu judaík Univerzitnej knižnice v Bratislave / Ladislav Mikulík. – Fond judaík v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Bratislava, 5. 9. 2017.

Némethová, Silvia
Kristína a Terézia Klobusiczky, manželky Antona Grassalkovicha, dôverníka Márie / Silvia Némethová. –
Žena na tróne a ženy bez trónu. Košice, 29. 11. 2017.
Uhorská kráľovská komora v Bratislave / Silvia Némethová. – Mária Terézia a jej doba vo svetle
pomocných vied historických. Bratislava, 8. 9. 2017.

Okoličányová, Vlasta
Poznatky z prírodných vied a medicíny publikované o Slovensku v 20. – 40. rokoch 18. storočia
v nemeckých perodikách Sammlung von Natur – und Medicin- Geschichten (1717 – 1726)
a Miscellanea physico-medico-mathematica (1727 – 1730) / Vlasta Okoličányová. – Periodiká
v minulosti a súčasnosti. Bratislava, 12. 9. 2017.
Magdaléna Heymairová (Okolo 1535 Regensburg? – 1586/90 Košice?) / Vlasta Okoličányová. –
Konferencia SEŽ. Svätý Jur, 9. 12. 2017.

Paško, Dušan
Zásady bezpečnej komunikácie : prednáška / Dušan Paško. – Informačná bezpečnosť v Univerzitnej
knižnici v Bratislave : interné školenie, 6. 2. 2017, 6. 11. 2017.
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Pekařová, Katarína
Ročenka I. evanjelickej a. v. matkocirkvi v Košiciach a jej zástoj v duchovnej kultúre mesta na prelome
storočí / Katarína Pekařová. – Vývoj kultúry východného Slovenska. Košice, 29. 3. 2017.
Ročenka cirkevného zboru ako komunikačný prostriedok v evanjelickom spoločenstve v 19. storočí /
Katarína Pekařová. – Knižnice, knihovníctvo a knižná kultúra v minulosti, prítomnosti a budúcnosti.
Prešov, 21. 9. 2017.
Význam Spišského spolku lekárov a lekárnikov v dejinách vedy na Slovensku / Katarína Pekařová. –
Z dejín zdravotníctva na Spiši. Kežmarok, 17. 6. 2017.
Z príručnej knižnice lekárnika v 19. storočí / Katarína Pekařová. – Jubilejné sympózium z dejín farmácie
a medicíny. Bratislava, 29. 9. 2017.

Perleczká, Zita
Typologický výskum Fondu judaík v zbierke Univerzitnej knižnice v Bratislave / Zita Perleczká. – Fond
judaík v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Bratislava, 5. 9. 2017.

Rakús, Milan
Tri roky prevádzky CDA / Milan Rakús. – CDA 2017 Výmena skúseností z prevádzky a budovania LPT
archívov. Bratislava, 9. 11. 2017.
Verejný odpočet plnenia činností a ukazovateľov, plnenia cieľov kontraktu za rok 2016, Národný
projekt č. 8 - Centrálny dátový archív Univerzitná knižnica v Bratislave / Milan Rakús. – Verejný
odpočet činnosti a hospodárenia UKB za rok 2016. Bratislava, 29. 5. 2017.

Strnisko, Juraj
Projekt PREFORMA a aplikácia výsledkov projektu PREFORMA v Centrálnom dátovom archíve UKB /
Juraj Strnisko. – CDA 2017 Výmena skúseností z prevádzky a budovania LPT archívov. Bratislava,
9. 11. 2017.
Vývoj procesov formátovej validácie v Centrálnom dátovom archíve / Juraj Strnisko. – Infos 2017. Stará
Lesná, 26. 4. 2017.

Sibylová, Michaela
Hebrejské tlače vo fonde Univerzitnej knižnice v Bratislave / Michaela Sibylová. – Fond judaík v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Bratislava, 5. 9. 2017.

Škovierová, Angela
Duchovný epos ako zrkadlo doby – Ondrej Rochotský a jeho parafráza biblického príbehu o Samsonovi
/ Angela Škovierová. – VII. mezinárodní interdisciplinární konference k výzkumu zámeckých,
měšťanských a církevních knihoven „Libri speculum vitae. Knížky naučení všelikého jako živá díla
minulých dob”. Brno, 19. 10. 2017.
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Médiá latinskej komunikácie v 19. storočí. Náčrt a perspektívy výskumu postavenia latinčiny v 19. storočí / Angela Škovierová. –Typografické médium ako objekt výskumu kníhkupeckej, vydavateľskej,
tlačiarenskej a zberateľskej činnosti, Martin. 22. 5. 2017.

Žigová, Bibiana
Medzinárodná spolupráca v kontexte projektu OPIS PO2 Univerzitnej knižnice v Bratislave : Centrálny
dátový archív / Bibiána Žigová. – Tlib – Trendy v knižničnej praxi. Banská Bystrica, 4. 4. 2017.
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Príloha č. 4

Podujatia uskutočnené v Univerzitnej knižnici v Bratislave v roku 2017

JANUÁR
5. 12. 2016 – 3. 3. 2017
Cesty Vincenta Šikulu
Výstava dokumentárnych materiálov a osobných predmetov zo života významného slovenského spisovateľa pri príležitosti 80. výročia
narodenia a 15. výročia úmrtia autora / Na vernisáži účinkovali: Corni di Bratislava; Stanislav
Štepka; Ľudovít Ružička; Ľudovít Hološka;
Sandra Vychlopenová / Miesto kona-nia:
Výstavná sála, Michalská 1 / Usporia-dali: Obec
Dubová; Univerzitná knižnica v Bratislave
18. 1. 2017
Označovanie mestských a súkromných hraníc
v Prešporku v 18. a 19. storočí
Prešporské večery – Cyklus prednášok o histórii
Bratislavy / Prednášali: Milan Thurzo a Pavol
Jančovič / Miesto konania: Prednášková sála,
Ventúrska 11 / Usporiadali: Bratislavský okrášľovací spolok, o. z.; Maďarský inštitút v Bratislave; Univerzitná knižnica v Bratislave
31. 1. 2017
Kriminalita v stredovekom Prešporku
Podujatie zo série prednášok OZ Bratislavské
rožky a jeho hostí: Prechádzky starým Prešporkom–Seta a régi Pozsonyban–Spaziergang
durch den alten Pressburg / Prednášal: Vladimír Segeš / Miesto konania: Prednášková sála,
Ventúrska 11 / Usporiadali: Občianske združenie Bratislavské rožky; Univerzitná knižnica
v Bratislave

FEBRUÁR
8. 2. 2017
István Széchenyi – jeho dielo a Bratislava
Prešporské večery – Cyklus prednášok o histórii
Bratislavy / Prednášal a diskutoval: Mihály
Brogyányi / Miesto konania: Prednášková sála,
Ventúrska 11 / Usporiadali: Bratislavský okráš-

ľovací spolok, o. z.; Maďarský inštitút v Bratislave; Univerzitná knižnica v Bratislave
15. 2. 2017
Stretnutie so záujemcami ...
Stretnutie so záujemcami o štúdium na kanadských a amerických univerzitách / Miesto
konania: Prednášková sála, Ventúrska 11,
Bratislava / Usporiadala: Quality School International, Slovenská republika
21. 2 2017
Robert Hofrichter – Peter Janoviček
Des Doppeladlers Wilder Osten: Streifzüge
durch Galizien und die Bukowina und der erste
Traum von Europa ( Divoký východ RakúskoUhorska: Potulky Haličou a Bukovinou a prvý
sen o Európe). Prezentácia historického cestopisu o 2500 km po východných územiach bývalého Rakúsko-Uhorska / Miesto konania: Prednášková sála, Ventúrska 11 / Usporiadala:
Univerzitná knižnica v Bratislave
23. 2. 2017
Osobnosti slovenskej politiky – Ivan Dérer –
politik, právnik, publicista / Účinkovali: Vladimír
Goněc, Ústav politických vied SAV; Norbert
Kmeť, Ústav politických vied SAV; Jozef Lysý,
Pedagogická fakulta UK; Miroslav Pekník, Ústav
politických vied SAV; Peter Zelenák, Filozofická
fakulta UK / Miesto konania: Prednášková sála,
Ventúrska 11 / Usporiadali: Ústav politických
vied Slovenskej akadémie vied; Univerzitná
knižnica v Bratislave; Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR; Ministerstvo
kultúry SR; Klub Nového slova
28. 2 2017
O potokoch a studničkách Bratislavy
Podujatie zo série prednášok OZ Bratislavské
rožky a jeho hostí: Prechádzky starým Prešporkom–Seta a régi Pozsonyban–Spaziergang
durch den alten Pressburg / Prednášal: Igor
Švihran / Moderoval: Jan Vyhnálek / Miesto
konania: Prednášková sála, Ventúrska 11 /
Usporiadali: Univerzitná knižnica v Bratislave;
Občianske združenie Bratislavské rožky
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MAREC
1. 3. – 13. 3. 2017
CANADA: DAY 1
Dvojjazyčná putovná výstava mapujúca rozmanité skúsenosti imigrantov v prvý deň príchodu
do Kanady od vzniku kanadskej konfederácie
po súčasnosť / Miesto konania: Barokové
nádvorie, Ventúrska 11 / Usporiadali: Veľvyslanectvo Kanady v SR; Univerzitná knižnica
v Bratislave
Výstavu pripravilo Kanadské múzeum prisťahovalectva v spolupráci s Ministerstvom pre
prisťahovalectvo, utečencov a občianstvo Kanady a Ministerstvom zahraničných vecí,
obchodu a rozvoja Kanady pri príležitosti 150.
výročia vzniku Kanady a Mesiaca frankofónie
na Slovensku
2. 3. 2017
Zaľúbení do Gióa Pontiho
Prednáška o jednom z priekopníkov talianskeho dizajnu 20. Storočia spojená s projekciou
dokumentárneho filmu Amare Giò Ponti /
Prednášal: Peter Hefti, riaditeľ Múzea Molteni
v Giussane a marketingový riaditeľ spoločnosti
Molteni & Co, Miláno/ Miesto konania: Prednášková sála, Ventúrska 11 / Usporiadali:
Taliansky kultúrny inšitút v Bratislave; Slovenské múzeum dizajnu; Slovenské centrum dizajnu; Talianska spoločnosť Molteni & Co; Univerzitná knižnica v Bratislave
8. 3. 2017
Hospodárenie Bratislavy v neskorom stredoveku
Prešporské večery – Cyklus prednášok o histórii
Bratislavy / Prednášal: Peter Sedláček / Miesto
konania: Prednášková sála, Ventúrska 11 /
Usporiadali: Bratislavský okrášľovací spolok,
o. z.; Maďarský inštitút v Bratislave; Univerzitná knižnica v Bratislave
10. 3. – 31. 3. 2017
Movement without time
Výstava obrazov Iana Michaela Keebleho,
anglického maliara žijúceho na Slovensku
/ Miesto konania: Výstavná sála, Michalská 1 /
Usporiadali: Jana and Ian Keeble; Univerzitná
knižnica v Bratislave

13. 3. 2017
Národné kultúrne pamiatky na Slovensku:
Levoča
Prezentácia najnovšieho zväzku knižnej edície venovanej pamiatkovému fondu lokality
zapísanej v Zozname svetového dedičstva
UNESCO / Edíciu predstavili a knihu uviedli:
Katarína Kosová, generálna riaditeľka PÚ SR,
Ľubica Szerdová-Veľasová, odborný garant
edície a zväzku, členovia autorského kolektívu
publikácie / Miesto konania: Prednášková sála,
Ventúrska 11 / Usporiadali: Pamiatkový úrad
Slovenskej republiky; Vydavateľstvo SLOVART,
s.r.o.; Spoločnosť priateľov Univerzitnej knižnice v Bratislave; Univerzitná knižnica v Bratislave
Podujatie sa uskutočnilo v rámci Týždňa
slovenských knižníc
13. 3. – 18. 3. 2017
Staré tlače zo 16. a 17. storočia
Výstava súboru siedmich vzácnych tlačí, ktoré
sa podarilo zakúpiť do fondu Univerzitnej
knižnice v Bratislave zo súkromného vlastníctva
publikácie / Miesto konania: Barokové nádvorie, Ventúrska 11 / Usporiadala: Univerzitná
knižnica v Bratislave
Podujatie sa uskutočnilo v rámci Týždňa
slovenských knižníc
14. 3. 2017
História slovenskej emigrácie do Kanady
História kanadských Slovákov je predmetom
spisovateľských i fotografických prác Ondreja
Miháľa , žijúceho v Kanade od roku 1967.
V roku 1995 založil Kanadský slovenský inštitút,
na čele ktorého dodnes stojí / Miesto konania:
Prednášková sála, Ventúrska 11 / Usporiadali:
Veľvyslanectvo Kanady v SR; Univerzitná
knižnica v Bratislave
Podujatie sa uskutočnilo v rámci Týždňa
slovenských knižníc
15. 3. 2017
Slovenská vokálna budúcnosť
Koncert žiakov Konzervatória v Bratislave /
Miesto konania: Seminárna sála, Klariská 5/
Usporiadali: Univerzitná knižnica v Bratislave –
Hudobný kabinet; Konzervatórium v Bratislave
Podujatie sa uskutočnilo v rámci Týždňa
slovenských knižníc
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21. 3. 2017
1000 rokov architektúry v Bratislave
Prehliadka Paláca Uhorskej komory a Paláca
Leopolda de Pauli, v ktorých dnes sídli Univerzitná knižnica v Bratislave. Vzdelávanie v uliciach mesta pre seniorov / Odborný výklad:
Zuzana Zvarová /Miesto konania : Budovy UKB,
Bratislava / Usporiadali: Múzeum mesta Bratislavy; Univerzitná knižnica v Bratislave
Podujatie je súčasťou cyklu Tristo rokov od
narodenia panovníčky Márie Terézie
23. 3. 2017
Poľsko - slovenské vzťahy v rokoch 1993 – 2016
Prezentácia publikácie / Účinkovali: Alexander
Duleba, riaditeľ SFPA, analytik; Vladimír Bilčík,
analytik; Samuel Goda, analytik; Tomáš
Strážay, analytik; JE Leszek Soczewica,
veľvyslanec Poľskej republiky v SR; Mateusz
Gniazdowski, analytik; Jakub Groszkowski,
analytik / Moderoval: Jaroslav Daniška,
redaktor Postoj.sk / Miesto konania: Prednášková sála, Ventúrska 11 / Usporiadali: Veľvyslanectvo Poľskej republiky v SR; Výskumné
centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n. o.; Univerzitná knižnica v Bratislave
28. 3. 2017
Hudobný sprievodca po Bratislave
Prednáška a krst knihy Zuzany Godárovej a
Jána Vyhnáneka. Podujatie zo série prednášok
OZ Bratislavské rožky a jeho hostí: Prechádzky
starým Prešporkom – Seta a régi Pozsonyban –
Spaziergang durch den alten Pressburg /
Prednášali: Zuzana Godárová a Ján Vyhnánek /
Miesto konania : Prednášková sála, Ventúrska
11 / Usporiadali: Občianske združenie Bratislavské rožky; Univerzitná knižnica v Bratislave
29. 3. 2017
Náboženstvá pod drobnohľadom – Moslimovia
v Nemecku a Rakúsku
Prednáška objasňujúca na príklade výstavby
mešít a zriaďovaní moslimských oddelení na
obecných cintorínoch základné súvislosti
inštitucionalizácie islamu v oboch krajinách
v druhej polovici 20. Storočia / Prednášal:
Martin Klapetek, religionista, Jihočeská univerzita, České Budějovice / Miesto konania: Seminárna sála, Klariská 5, Bratislava / Usporiadali:

Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO; Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev pri
SAV
30. 3. 2017
Rohingovia - mjanmarská menšina
Prednáška pri príležitosti Medzinárodného dňa
práva na pravdu v súvislosti s hrubým porušením ľudských práv, ktorý vyhlásila OSN na 24.
3., ktorej predmetom bolo skúmanie prameňov a hľadanie možných riešení konfliktu
budhistickej väčšiny a moslimskej menšiny
Rohingov v súčasnosti v Mjanmarsku / Prednášala: Kristina Kironska / Miesto konania : Seminárna sála, Klariská 5, Bratislava / Usporiadala:
Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné
a dokumentačné stredisko UNESCO

APRÍL
1. 4. – 8. 4. 2017
Ever closer union / Súdržnejšia únia
Posolstvo Rímskych zmlúv pre dnešnú Európu.
Výstava dokumentárnych materiálov pri príležitosti 60. výročia podpísania Rímskych zmlúv
1957 – 2017 / Miesto konania : 1. poschodie,
Ventúrska 11, Bratislava / Usporiadali: Veľvyslanectvo Talianskej republiky v SR; Taliansky
kultúrny inštitút v Bratislave, Zastúpenie
Európskej komisie v SR; Univerzitná knižnica
v Bratislave
4. 4. – 19. 4. 2017
Od Stalingradu do Bratislavy
Výstava fotografií pri príležitosti 72. výročia
oslobodenia Bratislavy a 75. výročia Stalingradskej bitky / Miesto konania: Barokové
nádvorie, Ventúrska 11 / Usporiadali: Veľvyslanectvo Ruskej federácie v SR; Zväz protifašistických bojovníkov SR; Štátne múzeum Stalingradská bitka, Volgogradská mestská samospráva; Univerzitná knižnica v Bratislave
4. 4. 2017
Prima la musica, poi le parole
Kriticky o kritike. Prvá časť vzdelávacieho cyklu
je venovaná opernej terminológii / Prednášala:
Michaela Mojžišová / Miesto konania: Semi136

nárna sála, Klariská 5 / Usporiadali: Slovenské
centrum AICT; Ústav divadelnej a filmovej vedy
SAV; Univerzitná knižnica v Bratislave
7. 4. – 27. 4. 2017
Nehmotné kultúrne dedičstvo Slovinska vo
svetle dohovoru UNESCO
Prezentácia zachovaného nehmotného kultúrneho dedičstva s fotografiami a predmetmi autoriek výstavy: Anja Jerin, Nena Židov /
Miesto konania: Výstavná sála, Michalská 1 /
Usporiadali:
Slovenski etnografski muzej,
Ljubljana SLO; Veľvyslanectvo Slovinskej
republiky v Bratislave; Univerzitná knižnica
v Bratislave / Partneri: Lektorát slovinského
jazyka FiF UK; Združenie SLO/SLO
12. 4 2017
Avari v Bratislavskom regióne
Prešporské večery – Cyklus prednášok o histórii Bratislavy / prednášal a diskutoval: Daniel
Antoni / Miesto konania: Prednášková sála,
Ventúrska 11 / Usporiadali: Bratislavský okrášľovací spolok, o. z.; Univerzitná knižnica
v Bratislave
20. 4. 2017
Osobnosti slovenskej politiky – Svetoslav
Bombík - nádej slovenskej politiky
Panelová
diskusia ku
knihe Suverénne
európske Slovensko. Nad dielom a činnosťou
Svetoslava Bombíka / Účinkovali: Viliam Roth,
Seniori slovenskej diplomacie; Miroslav Mojžita, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR; Miroslav Wlachovský,
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR; Peter Zelenák, Filozofická fakulta
Univerzity Komenského; Miroslav Pekník, Ústav
politických vied SAV / Miesto konania: Prednášková sála, Ventúrska 11 / Usporiadali: Ústav
politických vied Slovenskej akadémie vied;
Univerzitná knižnica v Bratislave; Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo kultúry SR; Ministerstvo zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR; Klub Nového slova
20. 4. 2017
Náboženstvá pod drobnohľadom – Ho Či Min
Prednáška o vietnamskom komunistickom
vodcovi, ktorý nie je iba významným politickokultúrnym lídrom z minulosti, ale v súlade
s vietnamskou spirituálnou tradíciou sa pre

bežné obyvateľstvo stáva objektom nábožneského uctievania / Prednášal: Ľubomír Lehocký
/ Miesto konania: Seminárna sála, Klariská 5 /
Usporiadali: Univerzitná knižnica v Bratislave –
Informačné a dokumentačné stredisko
UNESCO; Slovenská spoločnosť pre štúdium
náboženstiev pri SAV
21. 4. 2017
Katalogizačné pravidlá RDA I
Metodický seminár o katalogizácii monografií
a špeciálnych dokumentov s interpretáciou
pravidiel RDA / Seminár viedla: Ľudmila
Rohoňová (SNK) / Miesto konania: Prednášková sála, Ventúrska 11 / Usporiadali: Slovenská národná knižnica, Martin; Univerzitná
knižnica v Bratislave
25. 4. 2017
Šport v starej Bratislave
Podujatie zo série prednášok OZ Bratislavské
rožky a jeho hostí: Prechádzky starým Prešporkom – Seta a régi Pozsonyban – Spaziergang
durch den alten Pressburg / Prednášal: Igor
Machajdík /Miesto konania: Prednášková sála,
Ventúrska 11 / Usporiadali: Občianske združenie Bratislavské rožky; Univerzitná knižnica
v Bratislave

MÁJ
2. 5. 2017
Náboženstvá pod drobnohľadom – Divný
Budha a zakliata karma. Premeny budhizmu
v juhový-chodnej Ázii
Prednáška o tom, čím všetkým budhizmus
v tejto časti sveta prešiel a prechádza a aký
význam jednotlivé premeny majú / Prednášal:
Miloš Hubina, Mahidol University, Thajské
kráľovstvo / Miesto konania: Seminárna sála,
Klariská 5 / Usporiadali: Univerzitná knižnica
v Bratislave – Informačné a dokumentačné
stredisko UNESCO; Slovenská spoločnosť pre
štúdium náboženstiev pri SAV
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1. 5. – 2. 6. 2017
Zuzana Graus Rudavská, Tajomstvo zeme /
Secrets of the Earth
Objekt, obraz, šperk / Kurátorka: Bohunka
Zamecová / Miesto konania: Výstavná sála,
Michalská 1 / Usporiadali: Slovenská výtvarná
únia; Univerzitná knižnica v Bratislave
Výstava bola súčasťou 13. ročníka podujatia Noc múzeí a galérií v Bratislave 20. 5. 2017
5. 5. 2017
Správa a dlhodobá ochrana digitálnych zbierok
Odborný seminár / Miesto konania: Prednášková sála, Ventúrska 11 / Usporiadali: Univerzitná knižnica v Bratislave; Universität Innsbruck A
10. 5 2017
Osudy a tajomstvá koruny z veže Dómu
sv. Martina
Prešporské večery – Cyklus prednášok o histórii Bratislavy / Prednášal a diskutoval: Patrik
Baxa / Miesto konania: Prednášková sála, Ventúrska 11 / Usporiadali: Bratislavský okrášľovací spolok, o. z;, Maďarský inštitút v Bratislave; Univerzitná knižnica v Bratislave
11. 5. 2017
Ivan Šišmanov (1862 – 1928) – bulharský
hlásateľ zjednotenej Európy
Prednášala: Rumyana Koneva BG /Miesto
konania : Prednášková sála, Ventúrska 11 /
Usporiadali: Bulharský kultúrny inštitút v Brtislave; Bulharsky kultúrny inštitút Wittgenstein
House, Viedeň A; Univerzitná knižnica v Bratislave
11. – 12. 5. 2017
Súčasná dráma a performatívny priestor –
Od textu k imerznému divadlu
Medzinárodná teatrologická konferencia pod
záštitou Medzinárodnej asociácie divadelných
kritikov AICT/IATC / Prednášali: Michel Veis
CDN , Joanna Klass PL , Nick Yu RC , Benny Lim
SGP , Savvas Patsalidis GR , Dáša Čiripová SK ,
Manabu Noda J , Jaroslaw Fret PL , Joshua
Sobol IL / Moderoval: Octavian Saiu RO /
Miesto konania: Prednášková sála, Ventúrska
11 / Usporiadali: Slovenské centrum AICT; Divadelný ústav Bratislava; Univerzitná knižnica
v Bratislave

11. – 30. 5. 2017
Bulharsko v Európe
Výstava fotografií a dokumentov pri príležitosti
10. výročia vstupu Bulharskej republiky do
Európskej únie / Kurátorka: Rumyana Koneva
BG / Miesto konania: Barokové nádvorie, Ventúrska 11 / Usporiadali: Bulharský kultúrny
inštitút v Bratislave; Bulharsky kultúrny inštitút
Wittgenstein House, Viedeň A; Univerzitná
knižnica v Bratislave
16. 5. 2017
... Aby deti rady čítali
Tretí odborný seminár pre detských knihovníkov s dvomi workshopmi / Prednášali:
Ľudmila Hrdináková, Ľubica Kepštová, Lucia
Borovská, Ľuboslava Gottwaldová, Eliška
Sadíleková, Martina Jánošíková / Miesto konania: Prednášková sála, Ventúrska 11; Seminárna sála, Klariská 5; Lisztov pavilón, Klariská 1/A
/ Usporiadali: Univerzitná knižnica v Bratislave;
Krajská pobočka SSKK Brati-slavského kraja
17. 5. 2017
Orient známy neznámy – Etiópia – krajina
starobylých tradícií a kávy
Piata prednáška cyklu venovaná Etiópii ako
údajnej kolíske kávy a krajine s bohatou
a starobylou kresťanskou a islamskou históriou
a kultúrou / Prednášala: Viera Vilhanová, Ústav
orientalistiky SAV / Miesto konania: Seminárna
sála, Klariská 5 / Usporiadali: Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné a dokumentačné
stredisko UNESCO; Slovenská orientalistická
spoločnosť pri Ústave orientalistiky SAV
18. 5. 2017
Bolesť v kameni ukrytá
Prezentácia knihy Juraja Babjáka o pomníkoch
padlých v prvej svetovej vojne na Slovensku /
Účinkovali: Gabriela Dudeková, Juraj Babják /
Miesto konania: Seminárna sála, Klariská 5 /
Usporiadali: Historický ústav SAV; Filozofická
fakulta UK – Katedra všeobecných dejín;
Univerzitná knižnica v Bratislave
18. 5. 2017
História cestovných dokladov totožnosti na
území Slovenska
Príspevok k dejinám bezpečnostných zborov na
Slovensku / Prednášal: Zbyšek Šustek, predseda Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri
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SAV / Miesto konania: Prednášková sála, Ventúrska 11 / Usporiadali: Slovenská policajnohistorická spoločnosť, o. z.; Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV; International
Police Association – slovenská sekcia
Univerzitná knižnica v Bratislave
24. 5. 2017
Katalogizačné pravidlá RDA II
Metodický seminár o katalogizácii monografií
a špeciálnych dokumentov s interpretáciou
pravidiel RDA / Seminár viedla: Ľudmila
Rohoňová (SNK) / Miesto konania: Prednášková sála, Ventúrska 11 / Usporiadali: Slovenská národná knižnica, Martin; Univerzitná
knižnica v Bratislave
25. 5. 2017
Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989
Prezentácia knihy a panelová diskusia /
Diskutovali: Ivan Laluha, Ekonomicka univerzita Bratislava; Vladimír Goněc, Ústav politických vied SAV; Jozef Lysý, Pedagogická fakulta
UK Bratislava; Peter Zelenák, Filozofická fakulta
UK Bratislava; Miroslav Pekník, Ústav
politických vied SAV / Miesto konania: Prednášková sála, Ventúrska 11 / Usporiadali:
Ústav politických vied SAV; Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR; Ministerstvo kultúry SR; Ministerstvo zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR; Klub Nového
slova;, Univerzitná knižnica v Bratislave
29. 5. 2017
Verejný odpočet
Verejný odpočet činnosti a hospodárenia
Univerzitnej knižnice v Bratislave za rok 2016 /
Miesto konania: Prednášková sála, Ventúrska
11 / Usporiadala: Univerzitná knižnica v Bratislave

JÚN
8. 6. 2017
Budúci rok ideme domov
Prezentácia knihy Ondreja Miháľa, riaditeľa
Kanadského slovenského inštitútu v Toronte /
Miesto konania: Prednášková sála, Ventúrska

11 / Usporiadali: Veľvyslanectvo Kanady v SR;
Univerzitná knižnica v Bratislave
8. – 29. 6. 2017
Výstava diplomových prác študentov katedry
dizajnu Vysokej školy výtvarných umení
v Bratislave
Diplomové práce z ateliéru Industrial design,
Art design a Transport design / Miesto konania: Výstavná sála, Michalská 1 / Usporiadali:
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave;
Univerzitná knižnica v Bratislave
9. 6. 2017
Valné zhromaždenie Platformy pre súčasný
tanec
Miesto konania : Lisztov pavilón, Klariská 1/A /
Usporiadali: Platforma pre súčasný tanec;
Univerzitná knižnica v Bratislave
13. 6. 2017
Osobnosti slovenskej politiky – Pavel Blaho politik a národnoosvetový pracovník
Otvorenie výstavy a panelová diskusia o významnom slovenskom politikovi / Diskutovali:
Marcela Gbúrová, Filozofická fakulta UPJŠ
Košice; Viera Drahošová, Záhorské múzeum,
Skalica; Ferdinand Vrábel, Ústav politických
vied SAV; Peter Zelenák, Filozofická fakulta UK,
Bratislava; Miroslav Pekník, Ústav politických
vied SAV / Miesto konania : Barokové nádvorie;
Prednášková sála, Ventúrska 11 / Usporiadali:
Ústav politických vied SAV;, Univerzitná
knižnica v Bratislave; Záhorské múzeum,
Skalica; Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR; Ministerstvo kultúry SR; Klub
Nového slova
13. 6. – 15. 7. 2017
Pavel Blaho - politik a národnoosvetový
pracovník
Výstava o významnom slovenskom politikovi /
Miesto konania : Barokové nádvorie, Ventúrska
11 / Usporiadali: Ústav politických vied SAV;
Univerzitná knižnica v Bratislave; Záhorské
múzeum, Skalica; Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR; Ministerstvo kultúry SR;
Klub Nového slova
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22. 6. 2017
Príbeh Otýlie Vranskej
– Rekonštrukcia
a vyšetrovanie vraždy z roku 1933
Príspevok k dejinám bezpečnostných zborov na
Slovensku / Miesto konania: Prednášková sála,
Ventúrska 11 / Prednášal: Radek Galaš, vedúci
správy zbierok Múzea polície ČR / Usporiadali:
Slovenská policajno-historická spoločnosť, o. z.;
International Police Association – slovenská
sekcia; Univerzitná knižnica v Bratislave
28. 6. 2017
Ľudia na úteku
Prednáška organizovaná pri príležitosti Svetového dňa utečencov (20. jún) bola zameraná
na poskytovanie pomoci a prácu s ľuďmi na
úteku na Balkáne a v Grécku / Prednášal:
Braňo Tichý, riaditeľ neziskovej organizácie
Človek v ohrození / Miesto konania : Seminárna sála, Klariská 5 / Usporiadali: Univerzitná
knižnica v Bratislave - Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO
Človek
v ohrození, n. o.

JÚL

AUGUST
16.08.2017
Satelitná konferencia IFLA 2017 / IFLA WLIC
2017
Knižničné a informačné služby pre ženy žijúce
v konfliktných zónach a situáciách / Miesto
konania: Prednášková sála, Ventúrska 11,
Bratislava / Usporiadali: IFLA Women, Information and Libraries Special Interest Group;
Univerzitná knižnica v Bratislave; Slovenská
komisia pre UNESCO; Človek v ohrození; Spolok
slovenských knihovníkov a knižníc
23. 8. 2017 – 7. 9. 2017
Super pocit
Výstava slovenskej umelkyne a režisérky
Anabely Žigovej, ktorou reagovala na vzrastajúcu vlnu násilného extrémizmu a nepriaznivých nálad na Slovensku / Miesto konania:
Výstavná sála, Michalská 1, Bratislava / Výkon-

ný producent: Hank H. Kim, New York;
Producent: Adam Peťovský; Koproducenti:
Varga Brothers, Tomáš Varga, Henrieta
Mičkovicová, Mária Modrovich a Anja Busse /
Usporiadali: Univerzitná knižnica v Bratislave;
Antikvariát Steiner; Bougainvillea Concept
Store Praha
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na
podporu umenia

SEPTEMBER
5. 9. 2017
Fond judaík v Univerzitnej knižnici v Bratislave
Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou / Miesto konania: Seminárna sála, Klariská
5, Bratislava / Usporiadala: Univerzitná knižnica v Bratislave / Partneri: Židovské komunitné múzeum; Spoločnosť priateľov UKB
7. 9. 2017 – 8. 9. 2017
Mária Terézia a jej doba vo svetle pomocných
vied historických
Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pri príležitosti 300. výročia narodenia
Márie Terézie / Miesto konania: Prednášková
sála, Ventúrska 11, Bratislava / Usporiadala:
Univerzitná knižnica v Bratislave
11. 9. 2017
Príroda v rukách architektov
Návraty do slovenskej architektúry a staviteľstva spracované podľa dobovej odbornej tlače
– odborná prednáška / Prednášala: Jaroslava
Dollerová, odbor digitalizácie UKB / Miesto
konania: Prednášková sála, Ventúrska 11,
Bratislava / Usporiadala: Univerzitná knižnica
v Bratislave
Podujatie bolo súčasťou projektu „Dni
európskeho kultúrneho dedičstva 2017“
12. 9. 2017 – 22. 9. 2017
Medzníky
Výstava obrazov Jána Mózera a Petra Mózera /
Miesto konania: Výstavná sála, Michalská 1,
Bratislava
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12. 9. 2017 – 13. 9. 2017
Periodiká v minulosti a súčasnosti
Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
/ Miesto konania: Prednášková sála, Ventúrska
11, Bratislava / Usporiadala: Univerzitná knižnica v Bratislave
Sprievodný program: výstava 150. rokov
slovenských novín a časopisov vo Vojvodine
1864 – 2014, Barokové nádvorie UKB, Ventúrska 11.
13. 9. 2017
Historické záhrady a parky
Pamiatky a príroda – odborná prednáška /
Prednášala: Ing. Tamara Reháčková, PhD. /
Miesto konania: Prednášková sála, Ventúrska
11, Bratislava / Usporiadali: Univerzitná knižnica v Bratislave; Národný trust, n. o.
Podujatie bolo súčasťou projektu „Dni
európskeho kultúrneho dedičstva 2017“
15. 9. 2017 – 16. 9. 2017
Sprístupnenie historickej Lisztovej záhrady
so sprievodným odborným výkladom. Počas
podujatia
Hudobný
kabinet Univerzitznej
knižnice v Bratislave v priestoroch Lisztovho
pavilónu prezentoval tradíciu Franza Liszta
v Bratislave vzhľadom na históriu Hudobného
kabinetu UKB, ktorý kedysi v pavilóne mal svoje
sídlo. V priestoroch Modrej študovne pri
Lisztovej záhrade prezentoval výstavu a hudobné ukážky majstrov s motívmi prírody /
Miesto konania: Lisztova záhrada, Klariská 1,
Bratislava / Usporiadala: Univerzitná knižnica
v Bratislave / Partneri: Národný trust, n. o.;
Spoločnosť priateľov UKB
Podujatie bolo súčasťou projektu „Dni
európskeho kultúrneho dedičstva 2017“
19. 9. 2017 – 20. 9. 2017
Resettlement and Inclusion Workshop
Diskusia o výzvach a možnostiach presídľovania
a začlenenia žiadateľov o azyl a utečencov na
národnej a miestnej úrovni a z mnohých
hľadísk / Miesto konania: Seminárna sála,
Klariská 5, Bratislava / Usporiadali: International Rescue Committee, USA; Univerzitná
knižnica v Brati-slave – InfoUSA; Veľvyslanectvo
USA na Slovensku

Podujatie bolo súčasťou projektu „EURITA –
The European Resettlement and Integration
Technical Assistance Project“
26. – 27. 9. 2017
Pramene slovenskej hudby VII.
Konferencia Slovenskej národnej skupiny IAML
/ Miesto konania: Seminárna sála, Klariská 5,
Usporiadali: Slovenská národná skupina IAML;
Univerzitná knižnica v Bratislave
27. 9. 2017 – 10. 10. 2017
Suiseki – Michal Šebo
Výstava sugestívnych kameňov zaujímavých
tvarov a farieb, ktoré vytvarovala príroda
predstavila výber zo zbierky suiseki Michala
Šeba ako spomienky na jeho vzácnu osobnosť
pri príležitosti jeho predčasného odchodu /
Kurátor výstavy: Laco Teren / Miesto konania:
Výstavná sála, Michalská 1, Bratislava /
Usporiadali: Rodina a priatelia Michala Šeba;
Veľvyslanectvo Japonska v Slovenskej republike; Univerzitná knižnica v Bratislave
28. 9. 2017
Náboženstvá pod drobnohľadom – Božstvá
starovekej Mezopotámie
Prednáška poskytujúca úvod do mezopotámskeho panteónu na základe písomných
prameňov, obzvlášť mytológie a ikonografických dokladov / Miesto konania: Seminárna
sála, Klariská 5, Bratislava / Prednášal: Tibor
Sedláček, Slovenská spoločnosť pre štúdium
náboženstiev / Usporiadali: Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev pri SAV; Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO

OKTÓBER
2. 10. 2017
Slovenské bezpečnostné fórum
11. ročník konferencie o aktuálnych otázkach
zahraničnej a bezpečnostnej politiky Slovenskej
republiky / Miesto konania: Barokové nádvorie,
Ventúrska 11; Prednášková sála, Ventúrska 11;
Seminárna sála, Klariská 5 / Usporiadali:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
záležitostí Slovenskej republiky; PDD NATO
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Brusel; Univerzitná knižnica v Bratislave –
Depozitná knižnica NATO; Euroatlantické
centrum
Podujatie sa konalo pod záštitou ministra
zahraničných vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka
3. 10. 2017
Športové štipendiá a možnosti štúdia v USA
Informačný seminár / Miesto konania : Seminárna sála, Klariská 5, Bratislava / Usporiadali:
Komisia Jamesa Williama Fulbrighta na Slovensku; Univerzitná knižnica v Bratislave –
InfoUSA; TM Sport Agency
4. 10. 2017
Orient známy a neznámy – Čínsko-tibetské
vzťahy
Prednáška s cieľom poskytnúť obraz o minulosti 1400 rokov trvajúcich vzájomných vzťahov
Číny a Tibetu v kontexte zahraničnej politiky cisárskej Číny, ako aj o ich súčasnom stave /
Prednášal: prof. Martin Slobodník, PhD., FiF
Univerzita Komenského / Miesto konania : Seminárna sála, Klariská 5, Bratislava / Usporiadali: Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO;
Slovenská orienta-listická spoločnosť pri Ústave
orientalistiky SAV
4. – 31. 10. 2017
500 rokov reformácie
Výstava približujúca najvýznamnejšie udalosti
500-ročnej histórie reformácie na Slovensku /
Miesto konania : Barokové nádvorie, Ventúrska
11, Bratislava / Usporiadali: Nemecké kultúrne
fórum východná a stredná Európa; Mesto
Postupim; SNM – Múzeum kultúry karpatských
Nemcov; Univerzitná knižnica v Bratislave
5. 10. 2017
Verejná prezentácia štipendistov Fondu na
podporu umenia
Prezentácia štipendistov, ktorí čerpajú finančné prostriedky na tvorbu, výskum či vzdelávanie v oblasti divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, multimediálnych diel /
Miesto konania : Prednášková sála, Ventúrska
11, Bratislava / Usporiadali: Fond na podporu
umenia; Univerzitná knižnica v Bratislave

11. 10. 2017
Panovníčka Mária Terézia – manželka, matka,
zbožná kresťanka
Prešporské večery – Cyklus prednášok o histórii
Bratislavy / Miesto konania : Prednášková sála,
Ventúrska 11, Bratislava / Usporiadali: Bratislavský okrášľovací spolok, o.z; Univerzitná
knižnica v Bratislave
12.10.2017
Bezpečnostná problematika v 21. storočí vo
Východnej Ázii
Prednáška z cyklu o Východnej Ázii zameraná
na štyri konflikty s možnými vážnymi geopolitickými následkami: čínsko-taiwanské vzťahy, napätie na Kórejskom polostrove, teritoriálny konflikt v Juhočínskom mori / Prednášal:
Mag. Dr. Alfred Gerstl, MIR, vysokoškolský
pedagóg a výskumník, Viedenská univerzita
/Miesto konania : Seminárna sála, Klariská 5,
Bratislava / Usporiadali: Univerzitná knižnica
v Bratislave – Informačné a dokumentačné
stredisko UNESCO; Inštitút ázijských štúdií
v Bratislave
12.10.2017
Brigita Schmögnerová - Slovenský kapitalizmus
a sociálna demokracia
Prezentácia knihy pri príležitosti desiatich
rokov
existencie
občianskeho združenia
Progresívne fórum Proforum spojená s verejnou diskusiou za účasti autorov / Miesto konania: Prednášková sála, Ventúrska 11, Bratislava / Usporiadali: Progresívne fórum; Friedrich
Ebert Stiftung e.V., zastúpenie v Slovenskej
republike; Univerzitná knižnica v Bratislave
17.10.2017
Informačné interakcie 2017
Medzinárodný metodologický seminár. Prezentácie výsledkov výskumu, diskusia o aktuálnych
otázkach teórie a praxe, prezentácie projektov doktorandov, diskusia k metodologickým
problémom informačnej vedy / Miesto konania
: Prednáš-ková sála, Ventúrska 11, Bratislava /
Usporiadali: Univerzitná knižnica v Bratislave;
KKIV FiF UK
19.10.2017
Knihovnícky BARCAMP
4. ročník konferencie neštandardného formátu
o všetkom, čo sa týka knižníc, knižnej kultúry,
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knižničnej teórie a praxe, knižných projektov /
Autori koncepcie a organizátori: Lenka
Čechvalová, Staromestská knižnica v Bratislave,
Marta Dušková, Centrum vedecko-technických
informácií SR, Tomáš Fiala, Univerzitná knižnica
v Bratislave, Andrea Hrčková, Katedra knižničnej a informačnej vedy, FiF UK, Michal
Sliacky, Centrum vedecko-technických informácií SR, Adriana Adamovská, Mestská
knižnica Ružinov, Kamila Černáková, Mestská
knižnica Ružinov / Miesto konania: Prednášková sála, Ventúrska 11, Bratislava / Usporiadala: Univerzitná knižnica v Bratislave
19. 10. 2017
Náboženstvá pod drobnohľadom – Súčasný
satanizmus
Prednáška venovaná modernému satanizmu
od založenia Satanovej cirkvi koncom 60. rokov
20. storočia, až po jeho súčasné podoby /
Miesto konania : Seminárna sála, Klariská 5,
Bratislava / Usporiadali: Univerzitná knižnica v
Bratislave – Informačné a dokumentačné
stredisko UNESCO; Slovenská spoločnosť pre
štúdium náboženstiev pri SAV
24. 10. 2017
Osobnosti slovenskej politiky –Samuel Zoch politik, verejný a cirkevný činiteľ
Panelová diskusia / Miesto konania : Prednášková sála, Ventúrska 11, Bratislava / Usporiadali: Ústav politických vied SAV, Univerzitná
knižnica v Bratislave – Depozitná knižnica
NATO; Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR; Ministerstvo kultúry SR; Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
SR; Klub Nového slova
25. 10. 2017
Literatúra na vlastnej koži
4. seminár s workshopmi pre knihovníkov
a pedagógov z cyklu Ako hravo čítať? / Miesto
konania : Prednášková sála, Ventúrska 11,
Bratislava / Usporiadali: Spolok slovenských
knihovníkov a knižníc – Krajská pobočka Bratislavského kraja; OSMIJANKO, n.o.; Univerzitná knižnica v Bratislave

26. 10. 2017
Východoázijský ekonomický zázrak a príklad
Taiwanu
Prednáška z cyklu o Východnej Ázii zameraná
na ekonomický vývoj v krajinách Východnej
Ázie, v tzv. ázijských tigroch / Prednášal: Larry
R.L. Tseng vedúci Taipejskej reprezentačnej
kancelárie v Bratislave / Miesto konania : Seminárna sála, Klariská 5, Bratislava / Usporiadali:
Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné
a dokumentačné stredisko UNESCO; Inštitút
ázijských štúdií v Bratislave

NOVEMBER
3. – 30. 11. 2017
„Tak mnoho, tak málo“ - Vladimír Birgus
Výstava fotografií z doby, keď sa tak mnoho
muselo a tak málo smelo / Kurátor výstavy: Jiří
Siostrzonek / Miesto konania : Výstavná sála,
Michalská 1, Bratislava / Usporiadali: Stredoeurópsky dom fotografie; Univerzitná knižnica
v Bratislave; Institut tvůrčí fotografie Slezské
univerzity v Opavě
Výstava sa konala v rámci 27. ročníka Mesiaca
fotografie 2017
6. – 7. 11. 2017
Autority v mestskom prostredí - ich minulosť
a vývoj
Historická
interdisciplinárna
konferencia
zameraná na postavenie, vývoj a osudy autorít
vo vzťahu k urbánnemu prostrediu / Miesto
konania: Prednášková sála, Ventúrska 11, Bratislava / Usporiadali: Slovenská historická spoločnosť pri SAV – Sekcia pre dejiny miest;
Historický ústav SAV; Univerzitná knižnica
v Bratislave
8. 11. 2017
Ján Batka 1845 - 1917 – Legendárna osobnosť
prešporskej kultúrnej histórie
Prešporské večery – Cyklus prednášok o histórii Bratislavy / Prednášala: Zuzana Francová /
Miesto konania: Prednášková sála, Ventúrska
11, Bratislava / Usporiadalia: Bratislavský
okrášľovací spolok, o.z.; Univerzitná knižnica
v Bratislave
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9. 11. 2017
CDA 2017: Výmena skúseností z prevádzky
a budovania LTP archívov
2. odborná medzinárodná konferencia / Miesto konania : Prednášková sála, Ventúrska 11,
Bratislava / Usporiadali: Univerzitná knižnica
v Bratislave – Centrálny dátový archív CDA
Konferencia sa konala pri príležitosti Týždňa
vedy a techniky na Slovensku 2017
9. 11. 2017
Srbské rukopisy na Slovensku
Prezentácia publikácie za účasti autorov /
Miesto konania : Seminárna sála, Klariská 5,
Bratislava / Usporiadali: Ministerstvo kultúry
Slovenskej republiky; Univerzitná knižnica
v Bratislave; Knižnica Srbského patriarchátu;
Kultúrny inštitút Srbov na Slovensku
PODUNAVLJE
Podujatie sa konalo pod záštitou ministra
kultúry SR M. Maďariča
10. 11. 2017
„Odpustili sme, ale nezabúdame“
–
Prenasledovaní a prenasledovatelia v zápase
o spravodlivosť
Medzinárodná diskusia zameraná na pokusy
a výsledky vyrovnávania sa s vlastnou minulosťou v Krajinách V4 Česko, Maďarsko, Poľsko
a Slovensko / Miesto konania : Prednášková
sála, Ventúrska 11, Bratislava / Usporiadali:
Ústav pamäti národa; Univerzitná knižnica
v Bratislave
Podujatie bolo je súčasťou programu Festivalu
slobody 2017
14. 11. 2017
Kráľovský minciar Pavol Vedrődy v 18. storočí
Prešporské večery – Cyklus prednášok o histórii
Bratislavy / Miesto konania : Prednášková sála,
Ventúrska 11, Bratislava / Usporiadali: Bratislavský okrášľovací spolok, o.z.; Univerzitná
knižnica v Bratislave
15. 11. 2017
Fond na podporu umenia – možnosti pre
knižnice
Prednáška s diskusiou o tom, ako pripraviť
a zrealizovať úspešný projekt s podporou FPU /
Prednášali: Zuzana Borošová, Ľudmila Dragulová / Miesto konania: Prednášková sála, Ven-

túrska 11, Bratislava / Usporiadali: Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc; Univerzitná knižnica v Bratislave
15. 11. 2017
Ako obchodovať s východnou Áziou?
Prednáška z cyklu o Východnej Ázii zameraná
na spôsob vytvárania obchodných vzťahov
v krajinách východnej Ázie – od prvého kontaktu až po úspešné uzavretie obchodu / Prednášal: Mgr. Tomáš Murgaš, Regionálny riaditeľ
pre ázijské trhy, Photoneo / Miesto konania:
Seminárna sála, Klariská 5, Bratislava / Usporiadali: Univerzitná knižnica v Bratislave –
Informačné a dokumentačné stredisko
UNESCO; Inštitút ázijských štúdií v Bratislave
17. – 18. 11. 2017
Ars Poetica 2017 – Akadémia Ars Poetica
Okrúhly stôl popredných predstaviteľov súčasnej svetovej poézie, ktorí sa podelili o svoju
víziu toho, čo dnes znamená poézia / Miesto
konania: Lisztov pavilón, Klariská 1/A, Bratislava / Usporiadali: Ars Poetica, o.z; Univerzitná knižnica v Bratislave
Podujatie 15. ročníka medzinárodného festivalu poézie Ars Poetica z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
18. 11. 2017
Ars Poetica 2017 – Ars Poetica pre deti
Kreatívno-poetický workshop štúdia Amulet /
Miesto konania : Lisztov pavilón, Klariská 1/A,
Bratislava / Usporiadali: Ars Poetica, o.z.; Univerzitná knižnica v Bratislave
Podujatie 15. ročníka medzinárodného festivalu poézie Ars Poetica z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
19. 11. 2017
Ars Poetica 2017 – Prines svoju báseň
Kreatívny workshop / Miesto konania: Lisztov
pavilón, Klariská 1/A, Bratislava / Usporiadali:
Ars Poetica, o.z.; Univerzitná knižnica v Bratislave
Podujatie 15. ročníka medzinárodného festivalu poézie Ars Poetica z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
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21. 11. 2017
Politicko-ekonomické vzťahy strednej a východnej Európy s východnou Áziou
Prednáška z cyklu o Východnej Ázii zameraná
na súčasné vzťahy krajín Vyšehradskej štvorky
so štátmi východnej Ázie / Prednášal: Václav
Kopecký, MA, analytik Asociácie pre medzinárodné otázky / Miesto konania : Seminárna
sála, Klariská 5, Bratislava / Usporiadali:
Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné
a dokumentačné stredisko UNESCO; Inštitút
ázijských štúdií v Bratislave
22. 11. 2017
Potopené duše – z tvorby slovenských poetiek
v prvej polovici 20. storočia
Prezentácia jedinečnej čítanky ASPEKTU, ktorá
prináša tvorbu zabudnutých, alebo doposiaľ
neobjavených, básní slovenských poetiek: Šára
Buganová, Bela Dunajská, Henny Fiebigová,
Ľudmila Groeblová, Zora Jesenská, Elena
Kamenická, Sláva Manicová, Viera Markovičová
-Záturecká, Nora Preusová, Viera SzathmáryVlčková, Viola Štepanovičová, Hana Záhorská /
Miesto konania : Seminárna sála, Klariská 5,
Bratislava / Usporiadali: ASPEKT, Univerzitná
knižnica v Bratislave
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na
podporu umenia
23. 11. 2017
Felix Mendelssohn-Bartholdy a jeho nemeckí
súčasníci
Koncert študentov Konzervatória v Bratislave /
Miesto konania: Seminárna sála, Klariská 5,
Bratislava / Usporiadali: Konzervatórium v Bratislave; Univerzitná knižnica v Bratislave –
Hudobný kabinet
27. 11. 2017
Osobnosti slovenskej politiky – Dr. Ivan
Markovič – politik, legionár, publicista
Panelová diskusia / Miesto konania : Prednášková sála, Ventúrska 11, Bratislava / Usporiadali: Ústav politických vied SAV; Univerzitná
knižnica v Bratislave, Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR;, Ministerstvo
kultúry SR; Klub Nového slova

27. 11. 2017
Minulosť a súčasnosť klariského kláštora
v Bratislave
Prednáška PhDr. Kláry Mészároszovej, vedúcej
kabinetu rukopisov, starých a vzácnych tlačí
Univerzitnej knižnice v Bratislave, spojená
s cimbalovým koncertom žiačky Základnej
umeleckej školy Ľudovíta Rajtera Viktórie
Ralbovskej a poslucháčky Konzervatória v Bratislave Karolíny Valachovičovej / Miesto konania: Seminárna sála, Klariská 5, Bratislava /
Usporiadali: Spoločnosť priateľov Univerzitnej
knižnice v Bratislave; Univerzitná knižnica
v Bratislave
28. 11. 2017
Bratislavský bibliografický deň 2017
Metodicko-kooperačný seminár so zameraním
na pravidlá RDA / Miesto konania: Prednášková sála, Ventúrska 11, Bratislava / Usporiadali : Slovenská národná knižnica; Univerzitná
knižnica v Bratislave
29. 11. 2017
Orient známy a neznámy – Desaťročie interdisciplinárneho výskumu na Egyptskom Tell elRetábi
Prednáška zameraná na zhrnutie najdôležitejších výsledkov a nálezov spoločného poľskoslovenského výskumu na Tell el-Retábí od roku
2007 / Prednášal : PhDr. Jozef Hudec, PhD.
Slovenská orientalistická spoločnosť pri Ústave
orientalistiky SAV / Miesto konania: Seminárna sála, Klariská 5, Bratislava / Usporiadali:
Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné
a dokumentačné stredisko UNESCO; Slovenská
orientalistická spoločnosť pri Ústave orientalistiky SAV
30. 11. 2017
Armáda a spoločnosť v dlhom 19. storočí
Stretnutie a diskusia s vedeckými pracovníkmi Historického ústavu SAV o ich tvorbe a výskume v rámci cyklu Historia magistra... /
Miesto konania : Prednášková sála, Ventúrska
11, Bratislava / Usporiadali: Historický ústav
SAV; Univerzitná knižnica v Bratislave
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DECEMBER
4. 12. 2017
Duchovné piesne Juraja Tranovského
Moderovaná prezentácia knihy Duchovné
piesne Juraja Tranovského v novom preklade
Zbigniewa Macheja,
bývalého riaditeľa
Poľského inštitútu v Bratislave / Miesto
konania : Prednášková sála, Ventúrska 11,
Bratislava / Usporiadali: Poľský inštitút v Bratislave; Univerzitná knižnica v Bratislave
5. 12. 2017
Osobnosti slovenskej politiky – Milan Hodža –
štátnik a politik. Pohľady na slovenskú politiku v
minulosti a odkaz pre súčasnosť
Odborný seminár pre učiteľov ZŠ a SŠ o problematike extrémizmu a osobností slovenskej
politiky / Miesto konania: Seminárna sála,
Klariská 5, Bratislava / Usporiadali: Metodickopedagogické centrum RP Bratislava; Ústav
politických vied SAV; Univerzitná knižnica
v Bratislave; Sekcia vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR;
Štátny pedagogický ústav
5. 12. 2017
Mesto kultúry pre západné Slovensko
Verejná prezentácia Fondu na podporu umenia
/ Miesto konania : Prednášková sála, Ventúrska
11, Bratislava / Usporiadali: Fond na podporu
umenia; Univerzitná knižnica v Bratislave

nia: Prednášková sála, Ventúrska 11 / Usporiadali: Univerzitná knižnica v Bratislave; Krajská
pobočka Spolku slovenských knihovníkov
a knižníc Bratislavského kraja
7. 12. 2017
Osobnosti slovenského archívnictva III –
Archivár a historik Jozef Watzka
Prednášali: Štefan Hrivňák, Marián Babirát,
Jozef Šimončič, Juraj Spiritza / Miesto konania:
Seminárna sála, Klariská 5, Bratislava / Usporiadali: Spoločnosť slovenských archivárov; Štátny
archív v Bratislave; Univerzitná knižnica v Bratislave
7. 12.2017 – 26. 1. 2018
Kam kráča Bratislava
Výstava architekta Petra Žalmana k premene
mesta na aglomeráciu / Kurátor výstavy: Ing.
arch. Peter Gura / Miesto konania : Výstavná
sála, Michalská 1, Bratislava / Usporiadali:
Univerzitná knižnica v Bratislave; Spolok architektov Slovenska
13. 12. 2017
Vianočný hudobný večer
Vianočný koncert pedagógov a študentov
Konzervatória v Bratislave / Miesto konania:
Seminárna sála, Klariská 5, Bratislava / Usporiadali: Konzervatórium v Bratislave; Univerzitná knižnica v Bratislave – Hudobný kabinet

6. 12. 2017
Slovensko-čínske vzťahy – stratégia a mediálny
obraz
Okrúhly stôl organizovaný v rámci prednáškového cyklu o Východnej Ázii k prezentácii
výskumu Kristíny Kironskej a Mateja Šimalčíka
z Inštitútu ázijských štúdií / Miesto konania:
Seminárna sála, Klariská 5, Bratislava / Usporiadali: Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO;
Inštitút ázijských štúdií v Bratislave
7. 12. 2017
Mikulášske posedenie
Predvianočné stretnutie členov Krajskej
pobočky Spolku slovenských knihovníkov
a knižníc Bratislavského kraja / Miesto kona146

Príloha č. 5

Podujatia organizované Oddelením konzultačných služieb UKB v roku 2017
INFO USA
JANUÁR
2. – 13. 1. 2017
The New York Review of Books
- výstava kníh z fondu InfoUSA
5. 1. 2017
Dick Tracy
- premietanie filmu v pôvodnom znení
11. 1. 2017
Picasso and Braque Go To Movies
- premietanie filmu v pôvodnom znení
18. 1. 2017
Heavy Traffic
- premietanie filmu v pôvodnom znení
26. 1. 2017
Apocalypse Now
- premietanie filmu v pôvodnom znení

FEBRUÁR

1. – 28. 2. 2017
Black Month
- výstava kníh z fondu InfoUSA
2. 2. 2017
Groundhog Day
- premietanie filmu v pôvodnom znení
3. 2. 2017
Workshop s Christianom Picciolinim
- stretnutie skinheada s predstaviteľmi
mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú
témou pravicového extrémizmu

8. 2. 2017
A Great Day in Harlem
- premietanie filmu v pôvodnom znení
15. 2. 2017
The Black Panthers
- premietanie filmu v pôvodnom znení
22. 2. 2017
Django Unchained
- premietanie filmu v pôvodnom znení

MAREC

1. – 31. 3. 2017
John Steinbeck
- výstava kníh z fondu InfoUSA
2. 3. 2017
The Miles Davis Story
- premietanie filmu v pôvodnom znení
28. 3. 2017
East of Eden
- premietanie filmu v pôvodnom znení
15. 3. 2017
Wizard of Oz
- premietanie filmu v pôvodnom znení
22.03. 2017
Johnny Guitar
- premietanie filmu v pôvodnom znení
29. 3. 2017
Dances with Wolves
- premietanie filmu v pôvodnom znení
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APRÍL

JÚN

1. – 30. 4. 2017
Jazz
- výstava kníh z fondu InfoUSA

1. – 30. 6. 2017
Michael Chabon - an American novelist
- výstava kníh z fondu InfoUSA

05. 04. 2017
Frank Zappa: The Freak-Out List
- premietanie filmu v pôvodnom znení

7. 6. 2017
Network
- premietanie filmu v pôvodnom znení

19. 4. 2017
New Orleans
- premietanie filmu v pôvodnom znení

22. 6. 2017
The Maltese Falcon
- premietanie filmu v pôvodnom znení

26. 4. 2017
Jazz - episode 6: "Swing: The Velocity of
Celebration" (1937 - 1939)
- premietanie filmu v pôvodnom znení

28. 6. 2017
The Midnight Movies: From the Margin to the
Mainstream
- premietanie filmu v pôvodnom znení

MÁJ

JÚL

1. – 31. 5. 2017
The New York Review of Books
- predstavenie nového časopisu vo fonde InfoUSA

17. 7. 2017
Working Group Meetings for Project on
Countering Radicalization in Youth Prison
- seminár

3. 5. 2017
Interstellar
- premietanie filmu v pôvodnom znení
10. 5. 2017
Only Lovers Left Alive
- premietanie filmu v pôvodnom znení
17. 5. 2017
Her
- premietanie filmu v pôvodnom znení
24. 5. 2017
The Short Films of David Lynch
- premietanie filmu v pôvodnom znení
31. 5. 2017
Moonrise Kingdome
- premietanie filmu v pôvodnom znení

AUGUST

16. 8. 2017
Working Group Meetings for Project on
Countering Radicalization in Youth Prison
- seminár

SEPTEMBER

4. – 30. 9. 2017
Harry S. Truman - the 33rd President of the United
States
- výstava kníh z fondu Info USA
13. 9. 2017
New York Stories
- premietanie filmu v pôvodnom znení
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19. – 20. 9. 2017
EURITA Workshop on Resettlement and Inclusion
- spoločný projekt U.S. Department of State a
International Rescue Committee
20. 9. 2017
Truman
- premietanie filmu v pôvodnom znení

15. 11. 2017
The Holy Mountain
- premietanie filmu v pôvodnom znení
22. 11. 2017
The African Queen
- premietanie filmu v pôvodnom znení

27. 9. 2017
Let's Live a Little
- premietanie filmu v pôvodnom znení

28. 11. 2017
Stretnutie k plánovanému vzdelávaniu v Súčanoch
- porada odborníkov

OKTÓBER

29. 11. 2017
In Dubious Battle
- premietanie filmu v pôvodnom znení

2. – 31. 10. 2017
The painter Thomas Moran (1837-1926)
- výstava kníh z fondu InfoUSA

DECEMBER

3. 10. 2017
Športové štipendiá a možnosti štúdia v USA
- seminár Fulbrightovej komisie

1. – 30. 12. 2017
The American Revolution
- výstava kníh z fondu InfoUSA

4. 10. 2017
Plan 9 from Outer Space
- premietanie filmu v pôvodnom znení

1. 12. 2017
Stretnutie s prof. Jamesom Moliternom
- seminár pre právnikov

11. 10. 2017
Cold War, episode 17: “Good Guys, Bad Guys
1967-78“
- premietanie filmu v pôvodnom znení

6. 12. 2017
The Queen of Earth
- premietanie filmu v pôvodnom znení

18. 10. 2017
The Big Sleep
- premietanie filmu v pôvodnom znení

13. 12. 2017
Adaptation
- pr&emietanie filmu v pôvodnom znení

NOVEMBER

1. – 30. 11. 2017
The Encyclopedia Americana
- výstava kníh z fondu InfoUSA
8. 11. 2017
The Founder
- premietanie filmu v pôvodnom znení
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RAKÚSKA KNIŽNICA
SEPTEMBER
JANUÁR

17. – 31. 1. 2017
Anton Kuh – Werkausgabe in sieben Bänden
- výstava kníh

2. – 30. 9. 2017
Österreichische Schriftsteller 18 Jahrhundert
- výstava kníh

OKTÓBER
FEBRUÁR

1. – 28. 2. 2017
Stefan Zweig zum 75. Todestag
- výstava kníh

1. – 31. 10. 2017
Kulturleben in Österreich
- výstava kníh

NOVEMBER
MAREC

1. – 30. 3. 2017
Novinky vo fonde Rakúskej knižnice
- výstava kníh

1. – 31. 11. 2017
Wintersporten der Österreich
- výstava kníh

DECEMBER
APRÍL

1. – 30. 4. 2017
Alexandre Roda Roda - der bekannte Author
- výstava kníh

1. – 31. 12. 2017
Volksfeste und Bräuche
- výstava kníh

MÁJ

BRITSKÉ CENTRUM

2. – 31. 5. 2017
Georg Hackl, österreichischer Schriftsteller und
Journalist
- výstava kníh

JANUÁR

16. – 31. 1. 2017
Agatha Christie
- výstava kníh

JÚN
FEBRUÁR
1. – 30. 6. 2017
Hermann Bahr, Autor und Werk
- výstava kníh

1. – 13. 2. 2017
Londýn
- výstava kníh
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14. – 28. 2. 2017
Zaujímavosti z Veľkej Británie
- výstava kníh

JÚN

MAREC

6. – 16. 6. 2017
Charles Dickens
- výstava kníh

1. – 13. 3. 2017
Móda
- výstava kníh

21. – 30. 6. 2017
Škótsko
- výstava kníh

14. – 31. 3. 2017
Tudorovci
- výstava kníh

SEPTEMBER

APRÍL

11. – 28. 9. 2017
Windsorovci
- výstava kníh

3. – 18. 4. 2017
The Rolling Stones / The Beatles
- výstava kníh

OKTÓBER

19. 4. – 2. 5. 2017
Terry Pratchett
- výstava kníh

3. – 19. 10. 2017
Kráľovná Viktória
- výstava kníh

MÁJ

19. – 31. 10. 2017
Britská dráma
- výstava kníh

3. – 12. 5. 2017
Šport
- výstava kníh

NOVEMBER

18. – 24. 5. 2017
Učebnice
- výstava kníh
25. 5. – 5. 6. 2017
Jane Austen
- výstava kníh

2.– 16. 11. 2017
Britská poézia
- výstava kníh
20. 11. – 08. 12. 2017
Film a televízia
- výstava kníh

DECEMBER
11. – 29. 12. 2017
Novinky vo fonde
- výstava kníh
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11. – 29. 12. 2017
Vianočné zvyky a tradície v Británii
- výstava

20. 4. – 11. 5. 2017
160. výročie narodenia Terézie Vansovej
- výstava kníh

MÁJ

OSTATNÉ PODUJATIA ODDELENIA
KONZULTAČNÝCH SLUŽIEB
11. 5. – 19. 6. 2017
300. výročie narodenia Márie Terézie
- výstava kníh
JANUÁR
JÚN - JÚL
10. 1. – 17. 2. 2017
Južná Amerika
- výstava kníh

29. 6. – 6. 9. 2017
Academia Istropolitana
- výstava kníh

FEBRUÁR
AUGUST - SEPTEMBER
8. 2. – 22. 3. 02017
1 150. výročie schválenia staroslovienčiny ako
bohoslužobného jazyka
- výstava kníh

17. 8. – 28. 9. 2017
J.R.R. Tolkien
- výstava kníh

MAREC

NOVEMBER

8. 3. – 5. 4. 2017
Knihy a knižnice
- výstava kníh

13. 11. – 7. 12. 2017
500. výročie reformácie
- výstava kníh

23. 3. – 19. 4. 2017
75. výročie prvého transportu slovenských Židov
do koncentračného tábora
- výstava kníh

20. 11. – 31. 12. 2017
155. výročie založenie prvého slovenského
gymnázia v Revúcej
- výstava kníh

APRÍL

DECEMBER

6. 4. – 11. 5. 2017
Hodinárstvo, hodiny, hodinky a meranie času
- výstava kníh

7. – 31. 12. 2017
Vianoce
- výstava kníh
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