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Dodatok č. 1 

ku Kontraktu č. MK-1906/2020-421/22766 

na rok 2021 

uzatvorený medzi 

Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a 

Univerzitnou knižnicou v Bratislave 

 

 
 

 

Článok I. 

Účastníci kontraktu 

 

 

Poskytovateľ:   Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

     ústredný orgán štátnej správy  podľa § 18 ods. 1 zákona č. 575/2001 Z. z. 

o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 

v znení neskorších predpisov 

Sídlo:    Nám. SNP č. 33, 813 31  Bratislava 

Štatutárny zástupca:  Natália Milanová, ministerka kultúry SR 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu:    SK90 8180 0000 0070 0007 1652 

IČO:     00 165 182 

 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

     a 

 

Prijímateľ:    Univerzitná knižnica v Bratislave 

Sídlo:    Michalská 1, 814 17 Bratislava 

Štatutárny zástupca:  Ing. Silvia Stasselová, generálna riaditeľka 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu:    SK77 8180 0000 0070 0007 0334 

IČO:     00164631 

 

(ďalej len „prijímateľ“) 

   

 

 

 

Preambula 

 

Týmto dodatkom č. 1 sa mení a dopĺňa kontrakt č. MK-1906/2020-421/22766 na rok 2021 (ďalej len 

„dodatok č.1“), ktorý je podľa uznesenia  vlády  Slovenskej  republiky č. 1370 z 18. decembra 2002 

interný plánovací a organizačný dokument, ktorého cieľom je 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.  

 

Dôvodom realizácie dodatku č. 1 je realizácia financovania prioritných projektov podporených 

poskytovateľom. 
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Článok II. 

Predmet dodatku č. 1  

 

Poskytovateľ a prijímateľ sa dohodli v súlade s Článkom VI ods. 3, Článkom II a Článkom III 

kontraktu č. MK-1906/2020-421/22766 na rok 2021 (ďalej len „kontrakt“) na zmene nasledovných 

ustanovení: 

 

1) Znenie Článku II – Predmet kontraktu ods. 2, písm. e) v znení: 

 

e) v rámci realizácie prioritných projektov: 
 

Nákup knižničných dokumentov a elektronických informačných zdrojov pre používateľov 

Univerzitnej knižnice v Bratislave: 

- prolongácia on-line vstupu do elektronického informačného zdroja (databázový 

produkt) – 1 databáza, 

- nákup a rozšírenie tlačených informačných dokumentov v zahraničných zbierkach – 

150 informačných dokumentov, 

- nákup a rozšírenie informačných dokumentov (CD, DVD) fondu Hudobného 

kabinetu – 50 informačných dokumentov (CD, DVD); 

Rozpočet: 10 000 € 

 

Odstránenie dlhodobého havarijného stavu – Dátové úložisko v UKB: 

- zabezpečiť kapacitu e-mailového úložiska – 1TB, 

- zabezpečiť kapacitu úložiska pre webMail – 300GB, 

- zabezpečiť kapacitu čitateľského LDAP – 5TB, 

- zabezpečiť kapacitu interného cloudu – 2TB; 

Rozpočet: 125 000 € 

 

2) Znenie Článku III –  Platobné podmienky, ods. 2 sa mení nasledovne: 

 

2. Bežné výdavky štátneho rozpočtu na plnenie činností  sa upravujú – navyšujú o sumu  

10 000 € (slovom: desaťtisíc) a kapitálové výdavky o sumu 125 000 € (slovom: 

jednostodvadsaťpäťtisíc). 

 

Zvýšenie výdavkov je rozpísané v prílohách č. 1 a 2a až 2b. 

 

3) Doplnenie Znenia  Článku IV – Práva a povinnosti účastníkov kontraktu, ods. 4, o písm. e) 

v znení:     

 

e) uskutočňovať presuny finančných prostriedkov medzi jednotlivými prioritnými projektmi 

pri dodržaní celkového objemu finančných prostriedkov, poskytnutých na ich realizáciu 

bez súhlasu poskytovateľa. 

 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Tento dodatok č. 1 sa stáva platným a účinným dňom jeho podpísania obidvoma účastníkmi  

kontraktu č. MK-1906/2020/421/22766 na rok 2021. 

 

2) Dodatok č. 1 zverejní každý účastník kontraktu na svojom webovom sídle, a to do 15 dní odo dňa 

jeho podpisu. 

 

3) Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 1 sú Prílohy č. 1 a 2a až 2b. 
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4) Dodatok č. 1 môže byť so súhlasom poskytovateľa a prijímateľa zmenený, a to výhradne formou 

písomných a číslovaných dodatkov. 

 

5) Dodatok č. 1 je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, a to jeden rovnopis pre poskytovateľa 

a jeden rovnopis pre prijímateľa. 

 

 

Bratislava, dňa 10.3.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Natália Milanová  Silvia Stasselová 

   ministerka kultúry SR generálna riaditeľka  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 – Zoznam podporených prioritných projektov vrátane ich finančného krytia.  

Príloha č. 2a až 2b – Výdavky na jednotlivé prioritné projekty v členení podľa ekonomickej 

klasifikácie. 



Bežné výdavky 600 spolu: 0,00 10 000,00

z toho:

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

630 - Tovary a služby 0,00 10 000,00

640 - Bežné transfery

Kapitálové výdavky 700 spolu:

z toho:

711 - Nákup pozemkov a nehmotných aktív

712 - Nákup budov, objektov alebo ich častí

713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

714 - Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

716 - Prípravná a projektová dokumentácia

717 - Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

718 - Rekonštrukcia a modernizácia

719 - Ostatné kapitálové výdavky

Výdavky celkom 600 + 700 0,00 10 000,00

Financovanie projektu podľa zdrojov

111 - Štátny rozpočet 0,00 10000,00

11E1 - Finančný mechanizmus EHP

11E2 - Spolufinancovanie z rozpočtu kapitoly

11E3 - Nórsky finančný mechanizmusy

11E4 - Spolufinancovanie z rozpočtu kapitoly

42 - Zdroje zo zisku

43 - Zdroje z predaja majetku

46 - Iné zdroje vyššie neuvedené

70 - Iné zdroje

Vypracoval (meno, priezvisko):  Ing. Mihoková Svetlana Schválil (meno, priezvisko):  Ing. Silvia Stasselová

Podpis: Podpis:

Dátum: 23. 02. 2021 Dátum: 23. 02. 2021

Poznámka:

Výdavky na jednotlivý prioritný projekt v členení podľa ekonomickej klasifikácie

% plnenia k 

upravenému 

V rámci ekonomickej klasifikácie je potrebné uviesť do najnižšej úrovne - podpoložky údaje, ktoré organizácia rozpočtuje a čerpá.- ktoré sú pre ňu aktuálne

Upravený rozpočet a skutočnosť sa budú vykazovať pri hodnotení plnenia úloh vyplývajúcich z dodatku č. 1 a to k 30.6. a 31.12.

Výdavky v členení na položky/podpoložky Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť
% plnenia k 

schválenému 

Nákup knižničných dokumentov a elektronických informačných zdrojov pre používateľov UKB



Bežné výdavky 600 spolu:

z toho:

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

630 - Tovary a služby

640 - Bežné transfery

Kapitálové výdavky 700 spolu: 0,00 125 000,00

z toho:

711 - Nákup pozemkov a nehmotných aktív

712 - Nákup budov, objektov alebo ich častí

713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 0,00 125 000,00

714 - Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

716 - Prípravná a projektová dokumentácia

717 - Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

718 - Rekonštrukcia a modernizácia

719 - Ostatné kapitálové výdavky

Výdavky celkom 600 + 700 0,00 125 000,00

Financovanie projektu podľa zdrojov

111 - Štátny rozpočet 0,00 125 000,00

11E1 - Finančný mechanizmus EHP

11E2 - Spolufinancovanie z rozpočtu kapitoly

11E3 - Nórsky finančný mechanizmusy

11E4 - Spolufinancovanie z rozpočtu kapitoly

42 - Zdroje zo zisku

43 - Zdroje z predaja majetku

46 - Iné zdroje vyššie neuvedené

70 - Iné zdroje

Vypracoval (meno, priezvisko):  Ing. Mihoková Svetlana Schválil (meno, priezvisko):  Ing. Silvia Stasselová

Podpis: Podpis:

Dátum: 23. 02. 2021 Dátum: 23. 02. 2021

Poznámka:

V rámci ekonomickej klasifikácie je potrebné uviesť do najnižšej úrovne - podpoložky údaje, ktoré organizácia rozpočtuje a čerpá.- ktoré sú pre ňu aktuálne

Upravený rozpočet a skutočnosť sa budú vykazovať pri hodnotení plnenia úloh vyplývajúcich z dodatku č. 1 a to k 30.6. a 31.12.

Odstránenie dlhodobého havarijného stavu – Dátové úložisko v UKB

Výdavky na jednotlivý prioritný projekt v členení podľa ekonomickej klasifikácie

Výdavky v členení na položky/podpoložky Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť
% plnenia k 

schválenému 

% plnenia k 

upravenému 



          Príloha č. 1 

 
     

Zoznam podporených prioritných projektov vrátane ich finančného krytia 

 

 
a) Programová štruktúra 08T 0106 – Projekt akvizície zbierkových predmetov 

a knižničných fondov 

 

Názov projektu: „Nákup knižničných dokumentov a elektronických informačných zdrojov pre 
používateľov Univerzitnej knižnice v Bratislave“ 

 

Zdroje zo štátneho rozpočtu:      10 000,- € 

 

b) Programová štruktúra 0EK 0I03  –Podporná infraštruktúra 

Názov projektu: „Odstránenie dlhodobého havarijného stavu – Dátové úložisko v UKB“ 
  

 

  

Zdroje štátneho rozpočtu:       125 000,- € 

 

 
 



 
Návrh prioritného projektu 

na rok 
2021 

 

 
Kód a názov prvku programovej štruktúry MK SR: 08T 0106 Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov 
 
Gestorský organizačný útvar (názov vecnej sekcie): sekcia kultúrneho dedičstva  

  
 Predkladateľ projektu (názov organizácie): Univerzitná knižnica v Bratislave 
 

 Názov projektu: Nákup knižničných dokumentov a elektronických informačných zdrojov pre 
používateľov Univerzitnej knižnice v Bratislave 
 
 
 

Termín začatia projektu: 01. 01. 2021 

  
Termín ukončenia projektu: 31. 12. 2021 

 
Projekt financovaný z bežných 
výdavkov/bežného transferu 

 Investičný projekt  
Iné zdroje financovania (EÚ, 
štrukturálne fondy) 

  
 
 
 

 
Stručná charakteristika projektu: 
 
Úlohou Univerzitnej knižnice v Bratislave (UKB), najstaršej a najväčšej vedeckej knižnice v Slovenskej republike, je v zmysle knižničného zákona  
č. 126/2015 Z. z. poskytovať knižnično-informačné služby používateľom zamerané na rozvoj vedy, techniky, výskumu, inovácií, kultúry a vzdelávania. 
Z uvedeného dôvodu UKB sprístupňuje svojim používateľom svoje rozsiahle (aj vzácne) knižničné fondy, ktoré si však vyžadujú priebežné a kvalitné 
doplňovanie v súlade s rozvojom vedy a výskumu v jednotlivých vedných disciplínach. 

Základným predmetom činnosti a základným poslaním UKB v súlade s Čl. 1 zriaďovacej listiny je najmä prostredníctvom knižnično-informačných 
služieb zabezpečovať slobodný prístup k informáciám a dopĺňať, odborne evidovať, spracovávať, uchovávať, ochraňovať a sprístupňovať 
univerzálny knižničný fond a špecializovaný knižničný fond z oblasti spoločenských, humanitných a prírodných vied.  

Ide tiež o zákonnú povinnosť vedeckej knižnice uvedenú v § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a zákonnú povinnosť knižníc 
vôbec (§ 12).  
 
Akvizičná činnosť je aj súčasťou vládou SR (uznesením č. 620/2014) schválenej Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky  
2015 – 2020 (stratégia na ďalšie obdobie sa pripravuje, uvedená priorita bude v súlade s potrebami praxe knižníc zrejme zachovaná): 
 

 strategická oblasť č. 2: Budovanie, trvalé uchovávanie, rozvoj a ochrana knižnično-informačných fondov – priorita 2.1 – opatrenie 2. 1. 1. 
Zabezpečiť zdroje a podporu akvizičnej činnosti knižníc a posilniť koncepčné budovanie knižnično-informačných fondov v súlade  
so zameraním a špecializáciou knižníc. 

 
Kontinuálne, systematické, cielené a vedno-odborovo špecializované, profilované a selektívne doplňovanie knižničného fondu (domácimi  
a zahraničnými monografiami, periodikami, špeciálnymi typmi dokumentov) v tlačenej i elektronickej forme UKB umožňuje uspokojovať informačné 
potreby svojich používateľov knižnice z akademického prostredia aj širokej verejnosti. 
 
 
 
UKB predkladá prioritný projekt na nákup knižničných dokumentov vo výške 10 000,- €, a to z dôvodu, že: 
 

 dlhodobo má najväčší počet aktívnych používateľov v SR   
 dosahuje vysokú obsluhovosť používateľov (priemerná denná návštevnosť UKB v silných mesiacoch, počas školského roka a semestra, 

dosahuje viac ako 800 návštevníkov za deň, ide o kontrolovaný vstup cez turnikety, mesačne aj v rozmedzí od cca 8 000 – do cca 19 000 
vstupov), 

 dosahuje vysoký počet výpožičiek (viac ako 500 000 absenčných a prezenčných výpožičiek ročne), 
 dosahuje vysoký počet vyhľadávaní v licencovaných elektronických informačných zdrojov (viac ako 120 000 vyhľadávaní ročne),  
 má vysoký počet študijných a čitateľských miest pre používateľov (viac ako 500) na prezenčné štúdium, 
 má najväčší počet prevádzkových hodín pre verejnosť za týždeň (63 hodín, vrátane sobôt). 

 
 
 
 
 
 

 



 
Návrh prioritného projektu 

na rok 
2021 

 

 

 
Cieľ projektu: 
 
Zabezpečiť a posilniť zákonnú povinnosť knižnice, jej hlavný predmet činnosti a napĺňať opatrenia dané v strategickom materiáli; zabezpečiť 
doplňovanie domácej a zahraničnej literatúry v súlade so zameraním (bez ohľadu na formu nosiča), špecializáciou a pôsobnosťou knižnice: zvýšiť 
počet zakupovaných exemplárov pre potreby prezenčného aj absenčného vypožičiavania, vrátane MVS a MMVS, rozšíriť ponuku o inojazyčné tituly 
a vybrané licencované zdroje, zvýšiť počet výpožičiek a zvýšiť záujem aktívnych aj potenciálnych používateľov o služby Univerzitnej knižnice  
v Bratislave.     
 
 

Požadovaná dotácia prostredníctvom prioritného projektu umožní UKB realizovať nasledovné ciele: 
 

 zachovať kontinuitu v licencovaných informačných zdrojoch,  
 získať kvalitnú zahraničnú literatúru, 
 rozšíriť ponuku informačných dokumentov Hudobného kabinetu.  

 

 
 
Merateľné ukazovatele: 
 

 prolongácia on-line vstupu do elektronického informačného zdroja (databázový produkt), 
 nákup a rozšírenie tlačených informačných dokumentov v zahraničných zbierkach, 
 nákup a rozšírenie informačných dokumentov (CD, DVD) fondu Hudobného kabinetu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vypracoval (meno, priezvisko): Mgr. Silvie Uhliarová Schválil (meno, priezvisko):  Ing. Silvia Stasselová 
Realizačný tím:  pracovisko ODK, riaditeľstvo UKB generálna riaditeľka UKB                                                                                                 
 
 Podpis: 
 
 
 
 
dňa:  23. 02. 2021 dňa:  23. 02. 2021  
 



 
Návrh prioritného projektu 

na rok 
2021 

 

 
 
Kód a názov prvku programovej štruktúry MK SR: 0EK 0I03  Podporná infraštruktúra 
 
Gestorský organizačný útvar (názov vecnej sekcie/odboru): sekcia kultúrneho dedičstva  

  
 Predkladateľ projektu (názov organizácie): Univerzitná knižnica v Bratislave 
 

 Názov projektu: Odstránenie dlhodobého havarijného stavu – Dátové úložisko v UKB 
 
 
 

Termín začatia projektu:  2021 

  
Termín ukončenia projektu:  2021 

 
Projekt financovaný z bežných 
výdavkov/bežného transferu 

 Investičný projekt  
Iné zdroje financovania (EÚ, 
štrukturálne fondy) 

  
 
 
 

 
 
Stručná charakteristika projektu: 
 
Univerzitná knižnica v Bratislave prevádzkuje systém digitálnej knižnice, prostredníctvom ktorého je v súčasnom období sprístupnených viac ako 
1,5 milióna zdigitalizovaných strán historických slovenských periodík a iných vzácnych knižničných dokumentov (napr. unikátna Bačagićova zbierka – 
turecké, perzské a arabské rukopisy z fondov UKB, zapísané v medzinárodnom registri Pamäť sveta UNESCO). Systém digitálnej knižnice je už 
dlhodobo prevádzkovaný na zastaranej technike, pričom v kritickom havarijnom stave sa nachádza diskové pole IBM NetApp N6210 150 TB, ktoré po 
neodstrániteľnej poruche na radičoch pracuje v krízovom režime.  
 
Funkčné a kapacitne dostačujúce diskové pole je nevyhnutným predpokladom pre prevádzku digitálnej knižnice Univerzitnej knižnice v Bratislave, ale 
aj ďalších dôležitých systémov IKT UKB (licencované zdroje, e-mail, registračný systém, www stránka UKB, interný cloud, Profil slovenskej kultúry). 
Diskové pole UKB malo dlhodobo technické výpadky, dochádzalo k narušeniu komunikácie s diskovým poľom, čo spôsobovalo prerušenie 
poskytovania niektorých základných služieb používateľom knižnice. Poskytovanie moderných knižničných služieb nie je v súčasnom období možné 
bez vhodnej a spoľahlivej infraštruktúry a IKT. Súčasná kapacita diskového poľa (cca 120 TB) už nie je pre sprístupňovanie veľkého objemu 
digitálnych dát dostatočná.  
 
Z dôvodu havarijného stavu a výpadku diskového poľa v septembri 2020 bola niekoľko mesiacov pre používateľov Univerzitnej knižnice v Bratislave 
nedostupná Digitálna knižnica UKB, čo bolo zo strany akademickej aj používateľskej obce negatívne vnímané, napriek snahám knižnice situáciu 
riešiť, aj v dlhoročnej komunikácii so zriaďovateľom MK SR. Univerzitná knižnica v Bratislave dočasne zapožičala diskové pole od rezortného 
dodávateľa podpory infraštruktúry, je to však len dočasné a krátkodobé riešenie, na obnovu technológií sme závislí od tohto prioritného projektu 
a dúfame v schválenie potrebnej sumy z kapitálových prostriedkov, aby sme nové diskové pole mohli obstarať v súlade so zákonom o VO. 
 
UKB sa podarilo Digitálnu knižnicu UKB na zapožičanom diskovom poli dočasne sfunkčniť, ale dlhodobým riešením sa zaoberá a naďalej bude 
zaoberať RTVS (z vlastnej iniciatívy, na základe podnetov z akademického prostredia), viď link na webovú stránku RTVS – Rádio Regina: 
https://reginazapad.rtvs.sk/relacie-a-rubriky/forum/245186/forum-nefungujuca-online-kniznica-uk.  
 
Predkladaný projekt Dátového úložiska UKB je aj súčasťou vládou SR (uznesením č. 620/2014) schválenej Stratégie rozvoja slovenského 
knihovníctva na roky 2015 – 2020 (stratégia na ďalšie obdobie sa pripravuje, uvedená priorita bude v súlade s potrebami praxe knižníc zrejme 
zachovaná): 
 

 strategická oblasť č. 3: Optimalizácia a rozvoj knižnično-informačných služieb a metód správy informácií a znalostí – priorita 3.4 – opatrenie 
3.4.1. Podporovať výstavbu nových moderných účelových budov knižníc, systematicky rekonštrukovať budovy a priestory knižníc  
s dôrazom na debarierizáciu a modernizáciu interiérového a technologického vybavenia, s ohľadom na skvalitnenie a rozšírenie možností 
poskytovanie knižnično-informačných služieb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://reginazapad.rtvs.sk/relacie-a-rubriky/forum/245186/forum-nefungujuca-online-kniznica-uk
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Havarijný stav infraštruktúry má výrazne negatívny dopad na nasledovné prevádzkované IT služby UKB: 
 

 LDAP – prevádzkovaný na serveroch boot1 a boot2 (fyzické servery), 
 ENSAMBLE – prevádzkovaný na serveri ensamble (virtuálny server), 
 Gateway – Fortinet (HW zariadenie zatiaľ spĺňa technologické požiadavky prevádzky, nevyhnutná platná podpora výrobcu),   
 POSTA – prevádzkovaná na serveri kappa (virtuálny server), 
 INTERNET – prevádzkovaný na serveri gamma2 (fyzický server), 
 LDAP zamestnanecký – prevádzkovaný na serveri zetha (fyzický server), 
 ostatné služby. 

 
 
Cieľ projektu: 
 

 Odstránenie dlhodobého havarijného stavu – zakúpením nového kapacitne a technologicky vyhovujúceho hardvéru pre potreby Dátového 
úložiska Univerzitnej knižnice v Bratislave. 
 
Pre obnovu stabilnej a bezpečnej prevádzky spomenutých základných IT služieb je nevyhnutné, aby Univerzitná knižnica v čo najkratšom 
čase vymenila nasledovné komponenty serverovej infraštruktúry:  

 

1. servery  
 1 ks (15 000 €) 
 2x cpu 5218R 
 192GB RAM 
 25GbE ethernet, 2 porty 

 
2. storage - diskové pole (1ks)  

 25/10GbE iscsi 
 SSD 
 tiering 
 dynamický raid 
 navrhované varianty 150 TB 

 
3. network switch (2ks)   

 25GbE switch, 16 portov 
                 
 

 Zabezpečenie funkčného Dátového úložiska UKB s dostatočnou pamäťovou kapacitou (s možnosťou rozšírenia na min. cca 200 TB), čo je 
nevyhnutným predpokladom pre kvalitnú prevádzku Digitálnej knižnice UKB ale aj ďalších dôležitých systémov IKT UKB (licencované 
zdroje, e-mail, registračný systém, www stránka UKB, interný cloud, Profil slovenskej kultúry a pod). 

 

Merateľné ukazovatele:  
 

 Zabezpečiť kapacitu e-mailového úložiska – 1TB 
 Zabezpečiť kapacitu úložiska pre webMail – 300GB 
 Zabezpečiť kapacitu čitateľského LDAP – 5TB 
 Zabezpečiť kapacitu interného cloudu – 2TB 

 
Vypracoval (meno, priezvisko):  Ing. Eva Kralovičová Schválil (meno, priezvisko):  Ing. Silvia Stasselová 
Realizačný tím:  pracovisko OIT, riaditeľstvo UKB generálna riaditeľka UKB                                                                                                 
 
  
 Podpis: 
 
dňa:  23. 02. 2021 dňa: 23. 02. 2021  
 


