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1 IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

Názov: Univerzitná knižnica v Bratislave

Sídlo: Michalská 1, 814 17 Bratislava

Dátum zriadenia: 10. 10. 1919

Rezort: Ministerstvo kultúry SR

Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia

Štatutárny zástupca: PhDr. Tibor Trgiňa

Členovia vedenia: Ing. Alojz Androvič, PhD. 

riaditeľ úseku elektronizácie a integrácie

PhDr. Dušan Lechner

riaditeľ úseku knižničných činností

Ing. Mária Petrovičová

námestníčka generálneho riaditeľa

PhDr. Aneta Bartková

vedúca kancelárie generálneho riaditeľa

Ing. Pavol Paštinský

vedúci odboru prevádzky

Vlasta Kapustíková

referentka BOZP, PO

Mgr. Henrieta Gábrišová

vedúca oddelenia metodiky

PhDr. Ladislav Oslanec 

personálny manažér 

Marcel Šustek

vedúci multifunkčného kultúrneho centra

Ing. Jana Uherová 

kontrolór

Telefón: 02 / 20 466 222, 02 / 20 466 224

Fax: 02 / 54 434 246

E-mail: trgina@ulib.sk

Adresa webového sídla: www.ulib.sk
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1.1 Hlavné činnosti
Univerzitná knižnica v Bratislave (ďalej len "knižnica" resp. „UKB“) je vrcholná kultúrna, informačná,
vedecká a vzdelávacia inštitúcia v oblasti knižničnej činnosti. Je univerzálnou štátnou vedeckou
knižnicou s celoslovenskou pôsobnosťou. 

Základnou úlohou knižnice je chrániť kultúrne dedičstvo a dokumentárne bohatstvo pre budúcnosť
a vytvoriť optimálne podmienky pre využívanie jej fondov pre čo najširší okruh používateľov. 
Knižnica je štátna rozpočtová organizácia, príjmami a výdavkami napojená na rozpočet prostred-
níctvom kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktoré je jej zriaďovateľom. 

Knižnica plní úlohy ako:

• konzervačná knižnica Slovenskej republiky, 

• depozitná knižnica vedecko-kvalifikačných prác obhájených 
v Slovenskej republike, zabezpečujúca ich bibliografickú registráciu, 

• pracovisko slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie, 

• pracovisko výskumu dejín knižnej kultúry,

• správca súborného katalógu seriálov knižníc Slovenskej republiky, 

• výkonné pracovisko pre medziknižničnú výpožičnú službu a národné ústredie
pre medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu, 

• koordinačné pracovisko medzinárodnej knižnično-informačnej spolupráce, 

• národná agentúra pre medzinárodnú identifikáciu seriálov a medzinárodné
označovanie dokumentov (EAN-ISSN), 

• depozitná knižnica OSN, 

• depozitná knižnica a informačné stredisko UNESCO, 

• depozitná knižnica Severoatlantickej aliancie (NATO) pre Slovenskú republiku,

• pracovisko reštaurovania, konzervovania a ochranného kopírovania dokumentov,

• koordinácia informačných systémov spravovaných UKB,

• centrálny dátový archív digitálnych kultúrnych objektov,

• multifunkčné kultúrne centrum.
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2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE

2.1 Poslanie organizácie
Knižnica v rámci svojho poslania, ako predmet hlavnej činnosti, plní všetky úlohy, ktorými je 

poverená na základe zriaďovacej listiny, Zákona o knižniciach a plánu prioritných úloh a činností
na daný rok. 

V duchu tohoto poslania Univerzitná knižnica v Bratislave napĺňa kultúrne, informačné, vedecko-
výskumné a vzdelávacie potreby občanov, vytvára informačnú a vedomostnú štruktúru pre celo-
životné vzdelávanie, spravuje a fyzicky ochraňuje všetky druhy fondov, ktoré sú jej zverené, svoje
základné a špecializované služby poskytuje odborníkom z oblasti vedy, pedagógom, študentom 
a širokej verejnosti, zabezpečuje sprístupňovanie, ochranu a uchovávanie kultúrneho dedičstva, 
poskytuje príležitosti na aktívne využívanie voľného času.

Knižničný fond predstavuje viac ako 2 600 000 dokumentov v klasickej a elektronickej podobe.
Pôvodne vydávané seriálové aj monografické diela v digitálnej forme, ktoré sú súčasťou povinného
výtlačku, chce knižnica zahrnúť do nových stratégií a vízií a kooperatívnym spôsobom riešiť tento
stav na Slovensku s ohľadom na európsky kontext.

Knižnica je multikultúrnym, multifunkčným, moderným knižnično-informačným centrom na-
pojeným na sieť európskych a mimoeurópskych knižníc. Zapája sa do mnohých strategických pro-
jektov doma aj v zahraničí a tým napĺňa ideu interoperability a zohráva úlohu dôveryhodného
partnera v oblasti budovania informačnej a znalostnej spoločnosti. Ako aktívny člen kooperatívnych
projektov v národných aj medzinárodných iniciatívach, je jedným z pilierov knižničného systému
a znalostnej ekonomiky.

Svoje odborné činnosti prezentuje knižnica realizovaním konferencií, seminárov, prednášok, 
koncertov, výstav, vydávaním edičných titulov, publikačnou činnosťou v rôznych odborných 
časopisoch, spoluprácou s médiami a informovaním o svojích podujatiach na stránkach 
www.navstevnik.sk spravovaných MK SR.

2.2 Strednodobý výhľad organizácie 
Medzi strednodobé úlohy UKB v súlade so Stratégiou rozvoja slovenského knihovníctva na roky

2008 – 2013 patria nasledovné:

INFORMATIZÁCIA KNIŽNÍC

Cieľ 1.1. Zabezpečiť v knižniciach trvalý, neobmedzený a finančne nenáročný prístup 
na internet pre všetkých občanov. 

Priority organizácie: 

• Aktualizovať a prevádzkovať webové sídlo knižnice s dodržaním medzinárodných štandardov
a odporúčaní združenia W3C pre prístupnosť webu a adekvátne využívať možnosti webového
prostredia na prezentáciu a propagáciu všetkých služieb knižnice.

• Podporovať systematické elektronické spracovanie knižničných fondov a retrokonverziu 
katalogizačných záznamov do online katalógu s dôrazom na dodržiavanie aktuálnych štandar-
dov v oblasti spracovania.

• Sprístupňovať služby a webové sídlo knižnice vo svojích priestoroch okrem používateľských
PC staníc aj prostredníctvom wi-fi pripojenia.

7Výročná správa za rok 2013

Poslanie a strednodobý výhľad organizácie



Cieľ 1.2. Vytvoriť integrované kooperačné, produkčné a prezentačné systémy a služby, 
zabezpečiť efektívny a rýchly prístup k informáciám, kultúrnemu, vedeckému
a technickému dedičstvu pre potreby rozvoja vedomostnej spoločnosti. 

Priority organizácie:

• Systematický rozvoj informačného systému národného registra ISSN a jeho sprievodných slu-

žieb.

• Propagácia a rozšírenie služby E-kniha na objednávku (EOD) doplnkovou službou POD

(tlač na požiadanie).

• Správa a odborná garancia tvorby celoštátneho Súborného katalógu periodík (SKP) 

ako významného nástroja integrácie informačných zdrojov, jeho: 

• rozširovaním na online dokumenty a digitalizované periodické publikácie,

• uplatňovaním medzinárodných štandardov,

• podporou rozvoja kooperatívnej katalogizácie, umožňujúcou pohotové a efektívne

spracovanie fondov periodických dokumentov v knižniciach SR,

• prieskumom stavu spracúvania periodických dokumentov v klasickej i elektronickej

forme, používaných systémov u nás aj v zahraničí, prijatie návrhov a odporúčaní.

ZABEZPEČOVANIE INFORMAČNÝCH ZDROJOV PRE KNIŽNICE 

Cieľ 2 Zabezpečiť pre knižnice a ich používateľov informačné zdroje v optimálnom 
množstve a postupne sa priblížiť v doplňovaní fondov knižníc nielen 
k odporúčaniam IFLA, ale i k vyspelým európskym krajinám. 

Priority organizácie:

• Zabezpečiť medziročný nárast účelových prostriedkov na doplňovanie fondov knižnice, 

vrátane elektronických informačných prameňov. 

• Sledovať a optimalizovať využívanie elektronických informačných prameňov v UKB.

• Zlepšovať využívanie licencovaných elektronických informačných prameňov v UKB 

prostredníctvom pravidelných školení pre zamestnancov a inštruktážnych školení 

pre používateľov.

KNIŽNIČNO-INFORMAČNÉ SLUŽBY 

Cieľ 3 Modernizácia a zvyšovanie úrovne poskytovaných knižnično-informačných 
služieb všetkým obyvateľom bez rozdielu a odstraňovanie informačných bariér. 

Priority organizácie:

• Využívať a zlepšovať všetky automatizované funkcie KIS pri výpožičnom procese.

• Zabezpečiť pre registrovaných používateľov knižnice vzdialený prístup k licencovaným 

elektronickým informačným zdrojom, umožniť im vyhľadávanie v uvedených zdrojoch

prostredníctvom jednoduchého, intuitívneho nástroja (Metalib +).

• Zavádzať nové služby, v rámci referenčných služieb knižnice s prihliadaním na nové trendy 

v e-službách a digitálnych technológiach.
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TVORBA, OCHRANA A SPRÍSTUPŇOVANIE DIGITÁLNEHO, KULTÚRNEHO 

A VEDECKÉHO DEDIČSTVA

Cieľ 4 Prostredníctvom digitalizačných procesov zabezpečiť ochranu, spracovanie 
a sprístupňovanie dokumentov. Na zabezpečenie dlhodobej archivácie 
a sprístupňovanie digitálneho obsahu pre potreby vedy, vzdelania a kultúry 
vytvoriť v slovenských knižniciach technické a technologické podmienky.

Priority organizácie: 

• Pokračovať v napĺňaní Digitálnej knižnice UKB na platforme Mediainfo.

• Sprevádzkovať Digitálnu knižnicu UKB prostredníctvom mobilných zariadení.

• Podporovať vznik a využitie inštitucionálneho repozitára UKB.

Cieľ 5 Zabezpečiť fyzickú ochranu, trvalé uchovávanie a sprístupňovanie všetkých 
druhov a typov knižničných dokumentov so zameraním na staré a vzácne tlače. 

Priority organizácie: 

• Pokračovať v spracovaní bibliografie tlačí 16. storočia:

– kontrola a redakcia hotových bibliografických popisov,

– príprava materiálov na publikovanie v tlačenej podobe a vytvorenie databázy 

aj v elektronickej podobe.

• Pokračovať vo výskumnej úlohe Bibliografia výročných školských správ z územia Slovenska

za roky 1851 – 1917.

• Vypracovať projekt Bibliografia schematizmov.

• Vypracovať projekt digitalizácie textových dokumentov v rámci organizačných opatrení OPIS

PO2 a spracovanie Katalógu slovacikálnych tlačí v UKB do roku 1918, zv. 9 – Doplnky do elektro-

nickej podoby v medzinárodnom formáte MARC 21.

• Pokračovať vo výskumnej úlohe Bibliografia almanachov, ročeniek a zborníkov na Slovensku

za roky 1701 – 1918.

• Pokračovať vo výskumnej úlohe Bibliografia článkov zo slovenských a inorečových výročných

správ škôl za školské roky 1918/19 – 1952/53.

ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV A KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV KNIŽNÍC 

Cieľ 6 Vypracovať model kontinuálneho vzdelávania zamestnancov knižníc, ktorý 
umožní aj ich kariérny rozvoj. Pripraviť profesijné štandardy, ktoré umožnia 
cieľavedomú a systematickú profesionalizáciu zamestnancov knižníc. 

• Podporovať účasť odborných zamestnancov na odborných podujatiach – seminároch, stážach,

kongresoch doma i v zahraničí .

• Podporovať možnosť odborného dovzdelávania nových zamestnancov s neknihovníckym 

odborným vzdelaním v rámci programu akreditovaného kurzu Knihovníckeho odborného 

minima.
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PODPORA CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA A ZVYŠOVANIA 
INFORMAČNEJ GRAMOTNOSTI POUŽÍVATEĽOV 

Cieľ 7 Podporovať rovnosť šancí pri plnení základného ľudského práva 
na celoživotné vzdelávanie. 

• Spolupracovať so základnými a strednými školami zo siete ASP (Associated School Project)
UNESCO na programoch a projektoch v rámci Medzinárodnej dekády "Voda pre život" 
(2005 – 2015) ako aj Medzinárodnej dekády "Vzdelávanie pre trvalo udržateľný život" 
(2005 – 2014).

• Úzko spolupracovať s vybranými akademickými knižnicami SR, koordinovať distribúciu, 
sprístupňovanie dokumentov a vonkajších informačných zdrojov na vedecké a odborné 
využitie poznatkov o činnosti Organizácie severoatlantickej zmluvy (NATO) pre vysokoškolských
pedagógov a študentov na Slovensku.

VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA KNIŽNÍC, OCHRANA KNIŽNIČNÉHO FONDU 

Cieľ 8 Zabezpečiť pre knižnice také priestorové podmienky, aby mohli trvale 
uchovávať a sprístupňovať knižničné fondy a poskytovať služby používateľom 
na požadovanej úrovni, vrátane bezbariérového prístupu. 

• Zdokumentovať stav knižničného fondu z hľadiska mechanického poškodenia knižnej väzby 
a bakteriologického napadnutia papiera: vypracovanie metodiky prieskumu, návrh opatrení
na zlepšenie stavu.

• Vypracovať projekt umiestnenia knižničných pracovísk z budovy Klariská 5 do budovy 
Ventúrska, resp. Michalská 1.

• Vykonať stavebné a technologické práce v objekte kláštora klarisiek, potrebné na realizáciu
Centrálneho dátového skladu, výskumného a testovacieho pracoviska pre oblasť digitalizácie
a na klimatizovanie knižných skladov pre potreby najvzácnejších častí historického fondu.

2.3 Personálny plán na rok 2014
Pri plánovaní počtu zamestnancov UKB na rok 2014 sa vychádza z predpokladu realizácie 

národného projektu „OPIS PO 2 č. 8 – Centrálny dátový archív, čo predstavuje zvýšenie záväzného
ukazovateľa počtu zamestnancov o 12,00 plných úväzkov, t.j. 237 zamestnancov na plný pracovný
úväzok.

V nadväznosti na zvýšenie stavu zamestnancov bude potrebné v súlade s uvedeným projektom
realizovať potrebné organizačné a systémové zmeny, pripraviť a prijať novú systematizáciu 
pracovných miest.

Naďalej sa bude osobitná pozornosť venovať skvalitňovaniu pracovných podmienok pre za-
mestnancov a zabezpečovať podmienky na odborný rast zamestnancov na všetkých pracovných
pozíciách. Vedenie organizácie bude naďalej podporovať účasť zamestnancov na odborných ško-
leniach, seminároch a vzdelávacích podujatiach v záujme zvyšovania ich odbornosti a kvalifikácie. 

Jednou z najdôležitejších úloh v oblasti ľudských zdrojov bude stabilizácia zamestnancov. 

V spolupráci s oddelením metodiky podieľať sa na adaptačnom procese nových pracovníkov. 

Na základe nariadenia vlády č. 441/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice plato-
vých taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa od 1. januára 2014 zvýšia stup-
nice platových taríf pre všetkých zamestnancov o 16,00 €. Súčasne sa zvyšuje príplatok za
dvojzmennosť z 5,50 na 6,00 €.
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2.4 Rozpočet na rok 2014 a strednodobý rozpočtový výhľad 
na roky 2015 – 2016

Návrh rozpočtu na roky 2014 – 2016, ktorý bol vypracovaný na základe určených limitov 
v systéme Štátnej pokladnice – RIS je nasledovný:

Rozpočet príjmov:

V rokoch 2014 a 2015 očakávame plnenie plánu príjmov na tej istej úrovni.

2.5 Rozpočet bežných výdavkov: 

Mzdové prostriedky sú určené záväzným ukazovateľom pre 225 zamestnancov. Najvyššie 
čerpanie očakávame na položke 630 – Tovary a služby, ktorá je rozpočtovaná podľa rozpočtových
položiek nasledovne:
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Číslo rozpočtovej Názov Rozpočet príjmov
položky rozpočtovej položky na rok 2014
212003 Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov 8 000 €

222003 Poplatky za porušenie predpisov 
(pokuty, stratené diela nedodržanie výpožičnej lehoty 34 000 €

223001 Platby z predaja služieb 
(registrácia používateľov, reprografické služby, 
príjmy z MVS a MMVS a pod.) 106 000 €

292012 Príjmy z dobropisov 2 000 €

Spolu: 150 000 €

Číslo rozpočtovej Názov Rozpočet
položky rozpočtovej položky na rok 2014

631 Cestovné náhrady 20 000 €

632 Energie, voda, komunikácie 388 900 €

633 Materiál 515 000 €

634 Dopravné 9 500 €

635 Rutinná a štandardná údržba 178 700 €

636 Nájomné za prenájom 28 500 €

637 Služby 971 395 €

630 Tovary a služby spolu 2 111 995 €

Číslo Názov Rozpočet bežných
rozpočtovej rozpočtovej výdavkov na rok 
položky položky 2014

610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV 1 542 896 €

620 Poistné a príspevok do poisťovní 539 242 €

630 Tovary a služby 2 111 995 €

640 Bežné transfery 67 617 €

Spolu 4 261 750 €



V rokoch 2015 a 2016 predpokladáme potrebu finančných prostriedkov na bežnú prevádzku
knižnice približne na podobnej úrovni so zohľadnením miery inflácie. 

Záväzný ukazovateľ počtu zamestnancov z 225 na 237 a rozpočty rokov 2015 až 2019
bude potrebné zvýšiť o náklady na udržateľnosť národného projektu č. 8 „Centrálny 
dátový archív“ (CDA) v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Prioritnej osi 2
Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry (OPIS PO 2) 
nasledovne: 

V roku 2014 navrhujeme financovanie prioritných projektov za nasledovné oblasti:

• 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít PO a RO – 2 992 000 €
1. Rekonštrukcia budovy knižného skladu na Agátovej ul. č. 22 v Bratislave-Dúbravke 

– 2 780 000,00 € 

2. 95 rokov Univerzitnej knižnice v Bratislave – výročie prvej slovenskej vedeckej knižnice 
– 12 000,00 € 

3. Výmena technologického zariadenia „Chladenie“ v objekte UKB na Ventúrskej ul. 11, 
Bratislava – 200 000,00 €

• 08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí – 90 000 €
1. Kultúrny profil Slovenska – 90 000,00 €

• 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry – 180 000 €
1. KREP – Knižničný repozitár elektronických publikácií – 90 000,00 € 

2. Vystavto – špecializovaný výstavný systém – 90 000 € 

• 08T0106 – Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov – 50 000 € 
1. Nové informačné zdroje v Univerzitnej knižnici v Bratislave – 50 000,00 € 

Absolútnu prioritu má Rekonštrukcia budovy knižného skladu na Agátovej ul. č. 22 v Bra-
tislave-Dúbravke – 2 780 000,00 € vzhľadom na perspektívne využitie priestorov nového 
knižného skladu aj na trvalé umiestnenie lokality C Centrálneho dátového archívu, ktorý UKB 
buduje v rámci OPIS PO2.
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zvýšenie bežných zvýšenie kapitálových výdavkov
výdavkov na aplikačnú na obnovu technickej
podporu a údržbu a technologickej infraštruktúry Spolu

rok o sumu v eurách o sumu v eurách (€)

2015 4 077 923 4 119 789 8 197 712

2016 4 114 444 4 119 789 8 234 233

2017 4 151 376 4 119 789 8 271 165

2018 4 188 918 4 119 789 8 308 707

2019 4 227 082 4 119 789 8 346 871



3 KONTRAKT ORGANIZÁCIE SO ZRIADEĽOVATEĽOM 
A JEHO PLNENIE

V závere roka 2012 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Univerzitná knižnica v Brati-
slave uzavreli Kontrakt č. MK – 411/2012-103/16 097 (ďalej len Kontrakt) na poskytovanie 
verejných služieb a realizáciu nasledovných činností:

a) Knižničnú činnosť (v zmysle zákona č. 183/2000 Z.z. o knižniciach),

b) Expozičnú, výstavnú a prezentačnú činnosť,

c) Edičnú a vydavateľskú činnosť (publikačnú a redakčnú),

d) Správu a prevádzku (prevádzkovú a riadiacu činnosť),

e) Sprístupňovanie kultúry a podporu návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov. 

Univerzitná knižnica v Bratislave v rámci kontraktu napĺňala najmä nasledovné ciele a ich uka-
zovatele: 

Knižničná činnosť (v zmysle zákona č. 183/2000 Z.z. o knižniciach)
Odborná knižničná činnosť a ochrana knižničného fondu:

• kúpou zabezpečiť doplňovanie knižničného fondu – univerzálneho knižničného fondu domá-
cich a zahraničných dokumentov a vonkajších informačných zdrojov pre vedecké a odborné 
využitie najmä z oblasti spoločenských a prírodných vied, zabezpečiť ich odborná spracovanie
v automatizovanom knižnično-informačnom systéme: 
knihy2 000 knižničných jednotiek
periodiká 130 titulov
Skutočnosť: Kúpou sa v uplynulom roku nadobudlo 2 798 kníh, 806 titulov periodík, 

51 hudobnín, 205 zvukových dokumentov a 6 audiovizuálnych dokumentov.

• zabezpečiť knižnično-informačné služby, vrátane prístupu k elektronickým informačným zdro-
jom pre 15 000 aktívnych používateľov, 
Skutočnosť: K 31. 12. 2013 bol počet aktívnych používateľov knižnice 25 227. 

• zabezpečiť poskytovanie základných a špecializovaných knižničných a informačných služieb,
referenčné služby, bibliografické služby ukazovateľoch:
výpožičné služby 1 100 000 knižničných jednotiek
medziknižničné výpožičné služby 6 200 knižničných jednotiek
Skutočnosť: V roku 2013 bolo poskytnutých 760 350 výpožičiek a 6 817 výpožičiek medzi-

knižničnej výpožičnej služby a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby.

Expozičná, výstavná a prezentačná činnosť
• zorganizovať odborné a spoločensko-kultúrne podujatia, najmä z oblastí knižničnej a infor-

mačnej vedy, vzdelávania, umeleckej publicistiky, občianskych aktivít a pod. pre 8 000 ná-
vštevníkov, realizovať 148 odborných a výchovno-vzdelávacích podujatí: konferencií,
prednášok, seminárov, kolokvií a výstav.
Skutočnosť: Realizovalo sa 491 odborných a výchovno-vzdelávacích podujatí, ktorých sa 

zúčastnilo 21 526 návštevníkov.

Edičná a vydavateľská činnosť (publikačná a redakčná)
• Zabezpečiť vydanie 6 edičných titulov

Skutočnosť: Bolo vydaných 8 titulov podľa edičného plánu na rok 2013.
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Správa a prevádzka (prevádzková a riadiaca činnosť)
• zabezpečiť chod a výkon všetkých funkcií inštitúcie vyplývajúcich zo zriaďovacej listiny,
• zabezpečiť prevádzku a údržbu všetkých objektov knižnice, realizovať predpísané revízie a kon-

troly technických zariadení.
Skutočnosť: V priebehu roku 2013 boli realizované všetky naplánované revízie v objektoch 

v správe UKB. V rámci opravy a údržby budov bolo realizované nasledovné: opravy plynových 
kotlov v kotolni budovy na Klariskej ul. a Továrenskej ul., ročná preventívna prehliadka a údržba po-
žiarnych uzáverov, práce spojené s vyhľadávaním porúch na rozvode vody a následne oprava 
kanalizačného potrubia v budove na Ventúrskej ul., vykonanie profylaktiky – vyčistenie, premazanie 
a nastavenie vstupných dverí v objekte UKB na Ventúrskej ul., oprava striech, strešných žľabov 
a zvodov na objektoch UKB Klariská, Michalská a Ventúrska ul., oprava automatických dverí v objekte
na Klariskej ul. a Ventúrskej ul., revitalizácia záhrad UKB, oprava zámkov dverí, údržba svetelného sys-
tému vo výstavnej sále na Michalskej ulici, prevádzková údržba motorových vozidiel, zabezpečovanie
upratovacích služieb a ďalšie nevyhnutné práce spojené s ochranou objektov.

Objem finančných prostriedkov bol stanovený v súlade so záväznými ukazovateľmi štátneho
rozpočtu na rok 2013 pre rozpočtovú kapitolu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Na základe uvedeného Kontraktu boli poskytnuté Univerzitnej knižnici v Bratislave výdavky
štátneho rozpočtu v celkovej výške 4 261 750,00 € v nasledovnom plnení:

2.1 bežné výdavky 4 261 750,00 € 
2.2 kapitálové výdavky 0,00 € 

V oblasti sprístupňovania kultúry a podpory návštevnosti prostredníctvom kultúrnych 
poukazov MK SR poskytlo Univerzitnej knižnici v Bratislave finančné prostriedky nad rámec 
limitu výdavkov štátneho rozpočtu na činnosť podľa čl. III. ods. 2 bod 2.1, a to vo výške počtu 
nahlásených a potvrdených kultúrnych poukazov vynásobených ich hodnotou.

Skutočnosť: UKB registrovala do systému a potvrdila 96 kultúrnych poukazov.

UKB sa v súlade s článkom Kontraktu o sprístupňovaní kultúry a podpory návštevnosti 
prostredníctvom kultúrnych poukazov registrovala do systému kultúrnych poukazov v stanove-
nom termíne, zverejnenom na webovom sídle poskytovateľa, zverejňovala na svojom webovom
sídle informácie o možnosti platby kultúrnymi poukazmi (možnosť úhrady registračného poplatku
prostredníctvom kultúrnych poukazov zakotvená aj v platnom cenníku UKB) a denne evidovala
návštevnosť kultúrnych podujatí a tieto údaje zverejňovala na internetovej stránke poskytovateľa
na stránkach www.navstevnik.sk .

Priebežné hodnotenie plnenia činností a ukazovateľov plnenia cieľov vyplývajúcich z kontraktu
sa realizovalo formou predkladania výkazov v systéme Štátnej pokladnice a rozboru činnosti 
a hospodárenia za I. polrok 2013. Záverečné hodnotenie plnenia činností a ukazovateľov plnenia
cieľov vyplývajúcich z kontraktu sa realizuje po uplynutí doby trvania kontraktu, v termínoch sta-
novených poskytovateľom formou predkladania:

• výkazov v systéme Štátnej pokladnice,

• výročnej správy za rok 2013.
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Výdavky poskytnuté na základe kontraktu Čerpanie k 31. 12. 2013

Bežné výdavky 4 261 750 4 761 150

Kapitálové výdavky 0 6 915 036

Spolu 4 261 750 11 676 186



4 ČINNOSTI/PRODUKTY ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY

4.1 Stále činnosti:
• aktívna akvizičná činnosť týkajúca sa všetkých typov dokumentov z oblasti spoločenských 

a prírodných vied, budovanie fondu študovní, voľného výberu a príručných knižníc,

• systematické zabezpečovanie úplnosti povinného výtlačku v zmysle platnej legislatívy,

• riešenie koncepčných a programových úloh ochrany národného kultúrneho dedičstva 
a legislatívnych úloh národného knižničného systému,

• riešenie čiastkových úloh výskumnej úlohy Výskum dejín knižnej kultúry a realizácia 
programu Slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie,

• komplexná starostlivosť o knižničný fond,

• zabezpečenie rutinnej prevádzky knižnice,

• zabezpečovanie údržby automatizovaného knižnično-informačného systému,

• podpora a modernizácia rozvoja knižničných a informačných služieb v rámci štátneho 
informačného systému v SR,

• integrácia a koordinácia informačných systémov spravovaných UKB,

• budovanie súborného katalógu knižníc SR – časť periodiká,

• zabezpečenie a koordinácia úloh v oblasti personálnej práce,

• zabezpečenie a plnenie úloh v oblasti tvorby plánov rozpočtu, mzdovej politiky, hospodárskej
správy a investícií,

• zabezpečenie kontrolnej činnosti v zmysle platnej legislatívy, 

• koordinácia a kooperácia činnosti všetkých zložiek UKB,

• komplexné zabezpečenie organizácie ako prevádzkovateľa služieb pre verejnosť,

• zabezpečenie právnej ochrany organizácie,

• plnenie úloh v oblasti BOZP, PO a CO,

• organizovanie vedeckých, kultúrno-výchovných, vzdelávacích a spoločenských podujatí a výstav, 

• plnenie funkcie centrálneho dátového archívu digitálnych kultúrnych objektov.
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4.2 Náklady na činnosti/produkty organizácie v roku 2013
Univerzitná knižnica v Bratislave v roku 2013 vykonávala činnosti vyplývajúce zo Zriaďovacej

listiny organizácie a Organizačného poriadku UKB. 

Podrobný rozpis nákladov na činnosti organizácie je uvedený v nasledovnej tabuľke:

x/ pozn.: Počet zamestnancov znamená priemerný prepočítaný počet zamestnancov, zamest-
naných v UKB v roku 2013, ktorým v priebehu roka 2013 bola vyplácaná mzda. 
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Činnosti/produkty Náklady Náklady Náklady Mzdové Počet Počet
organizácie na kryté kryté náklady zamest. odprac.

činnosť/ z prostr. z iných z celkových x/pozn. hod./rok
produkty štátneho zdrojov nákladov

celkom rozpočtu

Výpožičné služby 228 979 227 893 0 86 790,08 11,57 19 716,56

Študovne 
a kabinety 677 239 674 027 0 240 767,42 34,22 54 054,39

Medzikn. výpož. 
služby 129 233 128 620 0 44 077,52 6,53 9 600,85

Referent. a porad. 
služby 374 440 372 665 0 158 151,60 18,92 31 601,91

Reprografické služby 39 581 39 394 0 12 382,19 2,00 3 475,40

Doplň. fondov knihy 138 535 137 878 0 60 369,60 7,00 11907,04

Doplň. fondov 
periodiká 138 535 137 878 0 53 887,45 7,00 9 687,31

Katalogizácia 118 744 118 181 0 47 714,51 6,00 10 062,09

Prev. knižn. skladov 533 360 530 831 0 174 591,72 26,95 42 091,50

Konz. a reštaur. 
dokumentov 118 745 118 181 0 50 541,89 6,00 9 754,07

Väzba a preväzba 79 163 78 787 0 26 254,44 4,00 6 809,02

Digitalizácia 117 953 117 393 15 777 51 623,76 5,96 9 870,98

Súborný katalóg 197 907 196 969 0 86 481,11 10,00 14 992,43

Národná agentúra 
ISSN 79 163 78 787 0 43 515,39 4,00 6 566,30

Inform. a dokum. 
stredisko UNESCO 59 372 59 091 0 33 653,88 3,00 4 894,34

Depozit. knižn. NATO 39 581 39 394 4 700 22 374,18 2,00 3 416,95

Bibliogr. a výsk. čin. 138 535 137 878 0 52 238,44 7,00 9 888,03

Elekt. a autom. 
knižnice 248 769 247 590 0 120 037,31 12,57 20 082,24

Riad, metod., ekon. 
a prevádzka 642 209 639 163 0 407 011,04 32,45 53 648,43

Multif. kult. centrum 118 745 118 181 0 56 376,05 6,00 9 874,05

Register kultúry 98 954 98 484 0 57 491,96 5,00 8 251,11

Centrálny dátový 
archív 7 358 444 130 478 7 227 966 115 510,85 7,97 13 963,07

Spolu 11 676 186 4 427 743 7 248 443 2 001 842,39 226,14 364 208,07



Vzhľadom na charakter vykonávaných činností a ich rôznorodosť, UKB nekalkulovala priame 
a nepriame náklady na tieto činnosti. Náklady boli sledované podľa platnej rozpočtovej klasifiká-
cie na jednotlivých rozpočtových položkách a podpoložkách. Rozdelenie nákladov na jednotlivé
činnosti v tejto tabuľke je vypočítané podielom pracovných kapacít na jednotlivých činnostiach.

4.3 Zhodnotenie jednotlivých činností/produktov organizácie
Knižničný fond k 31. 12. 2013 obsahoval 2 667 985 kn. j. Prírastok knižničného fondu za rok

2013 bol 28 720 kn. j., úbytok kn. j. 108.

Riadenie
Proces riadenia sa uskutočňoval prostredníctvom pravidelných porád vedenia, úsekov knižnice,

operatívnych porád a zasadnutí komisií a implementačných tímov. V roku 2013 bolo prijatých nie-
koľko zásadných dokumentov, interných príkazov, smerníc, pokynov a iných materiálov dôleži-
tých z hľadiska prevádzky a ďalšieho rozvoja knižnice.

Príkazy
• Príkaz GR č. 1/2013 – účelom tohto príkazu generálneho riaditeľa je koordinovať a dodržia-

vať jednotný postup v plánovaní a programovej štruktúre verejných podujatí,

• Príkaz GR č. 2/2013 – na usporiadanie inventarizačného rozdielu. Na základe inventarizač-
ného zápisu o komplexnej inventarizácii majetku organizácie zo dňa 11. 1. 2013, 

• Príkaz GR č. 3/2013 – na zriadenie protipožiarnych hliadok právnickej osoby pre jednotlivé
objekty UKB, 

• Príkaz GR č. 4/2013 – na vykonanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok právnickej
osoby pre všetky objekty v UKB, 

• Príkaz GR č. 5/2013 – na zriadenie Komisie pre bezpečnosť, 

• Príkaz GR č. 6/2013 – na vykonanie školenia vedúcich zamestnancov UKB, 

• Príkaz GR č. 7/2013 – na vykonanie školenia všetkých zamestnancov UKB,

• Príkaz GR č. 8/2013 – na vykonanie komplexnej inventarizácie majetku organizácie 
[20. 11. 2013].

Smernice
V rámci implementačných služieb pre projekt Centrálneho dátového archívu (ďalej CDA) bol

implementačným tímom kompletne spracovaný systém ITIL – medzinárodne uznávaný štandard
pre riadenie služieb informačných a komunikačných technológií. Implementačný tím v spolupráci
s ďalšími odbornými útvarmi UKB rozpracoval bezpečnostný projekt SMIB (systém manažérstva
informačnej bezpečnosti) podľa normy STN: ISO 27001. GR UKB schválil sústavu smerníc SMIB
pre CDA. Smernice nadobudnú platnosť k 1. 1. 2014. 

• Smernica č. 1/2013 
Pravidlá tvorby vnútorných dokumentov riadenia UKB,

• Smernica č. 2/2013 
Pravidlá na vykonávanie nápravných a preventívnych činností a zlepšovania v systéme mana-
žérstva informačnej bezpečnosti CDA,

• Smernica č. 3/2013
Pravidlá realizácie interných auditov systému manažérstva informačnej bezpečnosti CDA, 
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• Smernica č. 4/2013
Pravidlá klasifikácie informácií, ich inventarizácie a manipulácie s nimi v CDA,

• Smernica č. 5/2013
Riadenie incidentov v systéme CDA (príloha 1, príloha 2, príloha 3),

• Smernica č. 6/2013
Bezpečnostná politika CDA,

• Smernica č. 7/2013
Riadenie komunikácie a prevádzky IS CDA,

• Smernica č. 8/2013
Riadenie prístupov v systéme CDA,

• Smernica č. 9/2013
Riadenie rizík v systéme CDA,

• Smernica č. 10/2013
Metodika pre analýzu a hodnotenie rizík systému CDA.

Pokyny
• Pokyn generálneho riaditeľa č. 1/2013 o úprave pracovného času v letnom období v roku 2013.

Služby knižnice

Výpožičné služby
V priebehu roku 2013 sa výpožičky z knižničných skladov vybavovali v pravidelných časových

intervaloch, dokumenty boli pripravené spravidla do troch hodín. 

Používatelia podali spolu prostredníctvom katalógov – elektronické katalógu, naskenovaného
generálneho menného katalógu, naskenovaného menného katalógu periodík, súbornému katalógu
periodík 162 049 žiadaniek. V roku 2013 bolo 30 800 rezervácií. Formou rezervácie sa vybavovali
aj žiadanky z generálneho katalógu a papierové žiadanky. V priebehu roku sa prijal nový systém
evidencie výpožičiek dokumentov, ktoré nie sú spracované elektronicky (viazané periodiká) 
a evidencie neviazaných periodík vo voľnom výbere. 
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Knihy, získané formou kúpy, výmeny a daru v rokoch 2012 až 2013 si mohli používatelia 
vyhľadať sami vo voľnom výbere Počas obmedzenej prevádzky knižnice v letných mesiacoch sa
voľný výber presťahoval na prízemie na Ventúrsku ulicu do priestorov po bývalých lístkových 
čitateľských katalógoch. 

V roku 2013 sa nová webová stránka Portál UKB určená na využívanie služieb MVS, expresné
skenovanie dokumentov a overovanie stavu finančného konta používateľa už využívala rutinne. 

Absenčné výpožičné služby
Počas celého roka 2013 sa skvalitňovali pracovné postupy v knižničnom systéme Virtua a v jeho

softvérovej nadstavbe – Ensamble. Pokračovalo sa v registrácii organizácií – kolektívnych použí-
vateľov služieb MVS a MMVS pre jednotlivé domáce a zahraničné knižnice. V roku 2013 sa zare-
gistrovalo 40 knižníc, spolu je zaregistrovaných 622 domácich a zahraničných knižníc. 

Systém centrálnej pokladne je v rutinnej prevádzke, vrátane platieb za služby MVS. Aktívne sa
využíval aj POS terminál, 1 331 používateľov realizovalo 2 510 platieb v sume 13 488,70 €. V roku
2013 pribudla aj možnosť bezdotykovej platby (PayPas).

V priebehu roka sa zaregistrovalo 6 591 nových používateľov a 13 394 používateľov si členstvo
prolongovalo. K 31. 12. 2013 mala knižnica 25 227 aktívnych používateľov, ktorí mali platnú 
registráciu.

Používatelia, ktorí ešte neboli registrovaní ako používatelia knižnice, ale chceli sa nimi stať,
mohli využiť možnosť elektronickej predregistrácie. Túto novú možnosť vyžilo 754 používateľov.

Pred uplynutím výpožičnej lehoty dokumentov dostávali používatelia e-mailovú správu (spolu
85 308 správ), ktorá ich upozornila na blížiace sa ukončenie výpožičnej lehoty a možnosť pre-
dĺženia si výpožičky (aj online). Posielanie týchto správ pred ukončením výpožičnej lehoty 
prispieva k znižovaniu počtu upomienok. Výpožičky, ktoré sa nevrátili v určenom termíne sa prie-
bežne upomínali. Prvá a druhá upomienka sa používateľom posielala e-mailom. Používateľom,
ktorí nemali e-mailovú adresu, sa upomienky posielali klasickou poštou, poslalo sa 218 upomienok.
Spolu sa poslalo 27 814 upomienok, z toho 541 riaditeľských výziev na 946 zväzkov. Na výzvu 
reagovalo 490 používateľov, do fondu sa vrátilo 842 zväzkov. Pred podaním návrhu na platobný
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rozkaz sa posielala používateľom e-mailová výzva a telefonovalo sa im. 174 používateľom bol 
zaslaný pokus o zmier na 323 zväzkov. Na pokus o zmier reagovalo 137 používateľov, do fondu sa
vrátilo 239 zväzkov. V roku 2013 bolo podaných 16 výziev na vydanie platobného rozkazu na 
vymáhanie nevrátených dokumentov. Celková vymáhaná suma bola 956 €. V uplynulom roku 
na základe platobného rozkazu 12 používateľov zaplatilo 765, 84 €. Pripravili sa návrhy na 
finančné náhrady a náhrady inými titulmi. Spolu bolo takto vybavených 96 knižničných jednotiek. 

Výpožičky

V súvislosti so sprístupnením finančného konta používateľa ako súčasti webovej stránky Portál
UKB sa riešil aj problém dlžôb. V priebehu roka 2013 boli vygenerované a zaslané e-maily 680 
používateľom knižnice, ktorí dlhujú finančné čiastky za poskytnuté služby knižnice.

Prezenčné výpožičné služby
Prezenčné výpožičky zo skladov UKB sa poskytujú na troch miestach. Objednané knihy na 

prezenčné štúdium si môžu používatelia požičať na 1. poschodí pri pulte prezenčné výpožičky
kníh, knihy od roku 1918 a dizertačné práce sa sprístupňujú vo všeobecnej študovni. Viazané 
periodiká si používatelia objednávajú a požičiavajú pri pulte viazané periodiká na 2. poschodí.
Všetky dokumenty, ktoré boli dodané zo skladov, boli triedené pri pulte na 2. poschodí na absenčné
a prezenčné výpožičky, výpožičky MVS a služobné výpožičky. Zamestnanci ďalej kontrolovali, či sú 
dokumenty spracované elektronicky, majú čiarový kód, pripísanú jednotku v holdingoch a sú opat-
rené bezpečnostným kódom.

Knihy, ktoré neboli elektronicky spracované a tie, ktoré boli objednané cez naskenované 
katalógy, alebo im chýbal čiarový kód, sa pred požičaním presunuli na pracovisko retrospektívnej 
katalogizácie. Pri pulte viazané periodiká sa overilo takmer 100 tisíc dokumentov – kníh a viaza-
ných periodík – a do takmer 25 tisíc dokumentov sa nalepil bezpečnostný kód. Na pracovisku 
sa sledovali aj nevybavené výpožičky. V roku 2013 bolo nevybavených 728 žiadaniek.

Viazané periodiká sa často nesprístupnili kvôli zlému fyzickému stavu dokumentov, alebo kvôli
neúplným alebo nesprávne vyplneným žiadankám objednaným najmä prostredníctvom súbor-
ného katalógu periodík. Staršie ročníky si používatelia objednávali na klasických papierových žia-
dankách alebo žiadankách pripojených k naskenovaným katalogizačným lístkom. Nové viazané
periodiká, ktoré sú spracované elektronicky, sa objednávali pomocou elektronického katalógu a zá-
sadne sa požičiavali v automatizovanom knižničnom systéme Virtua. Vzhľadom na to, že viazané
periodiká sú len čiastočne elektronicky spracované, zaviedla sa koncom roku 2012 nová eviden-
cia objednaných a požičaných viazaných ročníkov periodík spracovaných klasicky a elektronicky.
Nová evidencia sa počas roku 2013 v praxi osvedčila a stala sa nenahraditeľnou výpomocou pri
práci s viazanými periodikami. 
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2011 2012 2013

Absenčné výpožičky spolu 188 131 174 533 158 544

Absenčné výpožičky 103 705 90 802 86 148

Prolongované výpožičky 80 221 80 338 69 688

Absenčné výpožičky 7-dňové 1 779 1 447 1 174

Absenčné výpožičky 7-dňové – prolongované 2 426 1 946 1 534

Rezervované dokumenty absenčné a prezenčné 34 802 31 186 30 800

Vrátené dokumenty absenčné a prezenčné 211 078 193 616 187 399



Na pracovisku sa súčasne tlačili žiadanky na expresné skenovanie, zamestnanci pri pulte 
zabezpečovali komunikáciu medzi používateľom a oddelením digitalizácie. Funkčnosť nového sys-
tému a pracovné postupy sa postupne dolaďovali. V letných mesiacoch bol voľný výber 2 presťa-
hovaný z druhého poschodia na prízemie. Knižnica týmto krokom chcela zviditeľniť dostupný fond
pre všetkých používateľov. Uvoľnený priestor nahradila študovňa mikrodokumentov. 

V roku 2013 sa prezenčne požičalo 48 350 kníh a viazaných periodík, ktoré boli spracované
elektronicky a 26 506 periodík, ktoré ešte nie sú elektronicky spracované. Spolu sa prezenčne 
vypožičalo na týchto pracoviskách (vrátane predĺžení) 145 970 kníh a viazaných periodík. Zvýšil
sa počet nedodaných titulov a ročníkov viazaných periodík, najmä z medzivojnového obdobia,
ktoré odbor knižničných fondov nesprístupňuje pre zlý fyzický stav periodík. Zoznam týchto 
periodík je používateľom k dispozícii. 

Pri pulte prezenčné výpožičky kníh na 1. poschodí sa okrem prezenčných výpožičiek kníh spra-
covávali všetky dokumenty, ktoré sa zaradili do fondu voľného výberu a niektorých príručných
knižníc, spolu sa zaradilo 387 nových titulov a tlačili sa tu pre všetky študovne tzv. druhé signatúry.

Študovne a kabinety
Zahraničné zbierky sa nachádzajú na 1 poschodí Ventúrskej ulice vo voľnom výbere. Medzi 

zahraničné zbierky knižnice patria čiastkové knižnice Britského centra, InfoUSA, Mamateyova
zbierka a Rakúska knižnica. Tieto centrá už niekoľko rokov zhromažďujú, odborne spracovávajú,
uchovávajú a sprístupňujú knižničný fond zahraničného pôvodu a tak poskytujú informácie o kul-
túrnom, hospodárskom a spoločenskom živote krajiny, na ktorú sa zameriavajú.

Knihy zo zahraničných zbierok sa v priebehu roka 2013 mohli požičať prezenčne aj absenčne,
formou krátkej 7-dňovej výpožičky. Výnimku tvoril fond Britského centra, kde bola výpožičná 
lehota 30 dní.

Prehľad absenčných výpožičiek za roky 2011 – 2013 v zahraničných zbierkach

V zahraničných zbierkach sa okrem odborných knihovníckych činností organizujú rôzne akcie
ako výstavy, autorské čítania, prezentácie a prednášky. Zoznam všetkých akcií a podujatí za rok
2013 sa uvádza v samostatnej prílohe (Príloha č. 4).

Knižnica Britského centra má vo svojej zbierke knihy, časopisy a zvukové dokumenty. Fond 
Britského centra je zameraný na britské reálie, slovníky, učebnice anglického jazyka a literatúru.
V priebehu roka 2013 sa podarilo presťahovať celý fond z 2. posch. na 1. poschodí, takže sú všetky
zahraničné zbierky sústredené na jednom mieste. 

Knižničný fond sa v roku 2013 doplnil z finančných prostriedkov UKB, spolu sa nakúpilo 60
knižničných jednotiek. Darom bolo získaných do fondu Britského centra 103 knižničných jednotiek. 

V roku 2013 bolo vypožičaných absenčne spolu 5 926 knižničných jednotiek. Okrem absenč-
ných a prezenčných výpožičiek ponúka Britské centrum referenčné, konzultačné a poradenské
služby. Používatelia mohli študovať knihy a časopisy aj prezenčne, v priestoroch študovne 
Britského centra. Táto študovňa je vybavená zariadeniami na sprístupňovanie dokumentov na 
videokazetách, audiokazetách, na CD a DVD nosičoch. 
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2011 2012 2013

Britské centrum 8 080 7 373 5 926

Info USA 2 472 2 197 1 795

Mamateyova zbierka 387 393 315

Rakúska knižnica 984 800 614

Spolu 11 923 10 763 8 650



V študovni Britského centra bolo v priebehu uplynulého roka skatalogizovaných 390 doku-
mentov, ktoré boli na CD nosičoch. Ide o jazykové knihy, učebnice a anglickú literatúru.

Info USA sprístupňuje v súčasnosti odborné knihy a filmy na DVD (5 190 kn.j.). Sú to dokumenty
zamerané na americké štúdie, výučbu anglického jazyka, kultúru, umenie, právo a politiku. Nové
knihy a filmy na DVD boli zakúpené z finančných prostriedkov amerického zastupiteľstva. Takto
pribudlo do fondu Info USA 95 kníh a encyklopédií a 68 filmov na DVD. 

V roku 2013 vybavili zamestnanci Info USA 1 765 absenčných výpožičiek z príručnej knižnice.
Okrem toho poskytovali aj odborné konzultácie, rešeršné a poradenské služby na rôzne témy pre
používateľov knižnice.

Čiastková knižnica Info USA má dobré technické vybavenie. Je vybavená aj moderne zariade-
nou študovňou, ktorá sa využívala na organizovanie výstav, prednášok, videokonferencií a pre-
mietanie filmov (Zoznam podujatí čiastkových knižníc sa nachádza v prílohe č. 4).

Pre stálych používateľov Info USA boli premietané filmy. Videoprojekcie sú obľúbenou akciou,
prebiehajú v stredu, každý týždeň v mesiaci. 

Mamateyova zbierka má 1 439 dokumentov. Fond tejto knižnice sa už nedopĺňa. V priebehu
roka 2013 sa z tejto čiastkovej knižnice požičalo 315 absenčných výpožičiek. Fond z tejto zbierky bol
využívaný najmä používateľmi, ktorí sa zaujímajú o európske dejiny 20. storočia, ekonómiu a poli-
tológiu.

Rakúska knižnica má vo svoje čiastkovej zbierke (5 915 kn.j.) knihy zamerané na rakúsku 
literatúru, kultúru, umenie, jazykovedu a filozofiu. V priebehu roka 2013 bolo zakúpených 85 titulov
kníh, ktoré boli odborne spracované v knižničnom systéme Virtua a sprístupnené pre používate-
ľov. Nákup kníh financovalo Rakúske spolkové ministerstvo pre vzdelanie, umenie a kultúru.

Absenčných výpožičiek z čiastkovej knižnice bolo spolu 614. Okrem týchto služieb poskytovali
konzultanti rakúskeho centra referenčné a poradenské služby. 

Priestory centra Rakúskej knižnice sú vybavené osobným počítačom, každý používateľ má prí-
stup na rakúske stránky a na stránku Rakúske knižnice v zahraničí.

Literárne čítania a prezentácie kníh boli organizované v spolupráci s Rakúskym kultúrnym
fórom.

Z akcií spomenieme prezentácie kníh s názvom: Testosterón robí politiku, od autorky Karin
Kneissl a ďalej Grösste Fall meines Vaters, od autorky Zdenky Becker. 

Zaujímavá bola prednáška o histórii a súčasnosti UKB. Táto akcia bola organizovaná pre sku-
pinu dolnorakúskych knihovníkov a archivárov a bola spojená s prezentáciou UKB a exkurziou  po
knižnici.

Vo všetkých zahraničných zbierkach prebiehala v letných mesiacoch revízia fondu, kontrolovali
sa dočasné straty a chybne založené knihy.

Všeobecná študovňa
Vo všeobecnej študovni sa v roku 2013 poskytovali referenčné a poradenské služby, vyhotovo-

vali sa rešerše z bibliografických a plnotextových databáz.

Rezonovali témy ako sociálna práca, kvalita života, psychológia osobnosti, ošetrovateľstvo, 
vzdelávanie dospelých, ľudské práva, špeciálna pedagogika (mentálne a telesné postihnutia), otec
a rodina (neúplna rodina), rozvody a manželstvo, týrané deti, šikana v škole, slovenská literatúra
a recenzie spisovateľov a ich diel, masmediálna komunikácia, média, cirkev – náboženstvo, 
mamažment, globalizácia.

Konzultanti vo všeobecnej študovni sledovali pre niektorých používateľov knižnice dennú tlač. 
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V letných mesiacoch prebiehala v priestoroch všeobecnej študovne revízia fondu, opravovali 
sa chybné lokácie a statusy. Všeobecná študovňa je určená aj na štúdium dokumentov na krehkom
papieri, dokumentov s osobitným režimom výpožičiek (prezenčný) a na štúdium výpožičiek 
získaných prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby a medzinárodnej medziknižničnej
výpožičnej služby.

Vo voľnom výbere periodík na 2. poschodí sa v roku 2013 vystavovalo viac ako 1 700 titulov
domácich i zahraničných bežných ročníkov periodík a 258 elektronických dokumentov, ktoré sú
prílohami periodík. Oproti roku 2012 bol počet periodík navýšený aj vďaka vzniku nových perio-
dík. Na oddelení bolo spracovaných 98 nových titulov.

Zaevidované periodiká, určené pre voľný výber 2, sa denne odsúvali z oddelenia periodík 
do študovne, kde sú sprístupnené používateľom knižnice. Periodika, ktoré sa vo voľnom výbere 
nenachádzajú a sú uložené v sklade bežného ročníka v oddelení periodík, si používateľ môže 
objednať prostredníctvom žiadanky. Pre používateľov bolo zrealizovaných 55 žiadaniek a za-
mestnancom bolo poskytnutých ďalších 113 výpožičiek.

V zmysle Knižničného poriadku sa periodiká sprístupňujú len na prezenčné štúdium. V prie-
mere využilo služby tohto pracoviska denne okolo 200 používateľov. Nevystavené tituly a ročníky
si mohli používatelia objednať buď z príručných skladov oddelenia alebo oddelenia periodík. 
Používateľom bol k dispozícii počítač s CD a DVD mechanikou na štúdium elektronických doku-
mentov, ktoré sú prílohami periodík alebo elektronických periodík, ktoré knižnica získava na CD
nosiči. Používatelia si v roku 2013 požičali 107 dokumentov na elektronickom nosiči.

Na pracovisku sa priebežne evidovali jednotlivé čísla periodík, prideľovali sa lokačné značky,
ukladali a kompletovali jednotlivé tituly a vyraďovali zaniknuté tituly. Spolu konzultanti, zodpo-
vední za sprístupňovanie neviazaných periodík, zaevidovali 20 861 čísel periodík. Denníky a často
používané periodiká sa mesačne kompletovali. Do väzby sa pripravilo 2 562 titulov s vročením
2008 a 2009.

Vypracovali sa nové aktualizované zoznamy titulov periodík, ktoré sa nachádzajú vo voľnom
výbere usporiadané abecedne a vecne, zoznam titulov periodík, ktoré treba na štúdium objednať
z príručných skladov a zoznam elektronických periodík a príloh periodík na CD a DVD. 

Zamestnanci oddelenia periodík pravidelne odsúvali časť evidovaných periodík do voľného vý-
beru, ostatné uložili do skladu bežného ročníka. Zamestnancom knižnice bolo v oddelení periodík
poskytnutých 417 výpožičiek.

V PC študovni je 24 pracovných staníc. Ku každému počítaču je nainštalované čítacie zariade-
nie čipových kariet. V študovni je aktívny autentifikačný systém. V roku 2013 bola študovňa 
prístupná používateľom do júna a za tento čas bolo zaevidovaných 565 používateľov. Návštevnosť 
študovne v tomto období dosiahla 2 756 návštev. Ukázalo sa, že funkcie študovne v tejto forme sú
už prekonané. Rozšírili sa možnosti využívania nových aplikácií na všetky pracovné stanice v celej
verejnej zóne. 

Zaevidované periodiká určené pre voľný výber 2 sa pravidelne odsúvali do študovne, kde 
sú sprístupnené návštevníkom knižnice. Periodika, ktoré sa vo voľnom výbere nenachádzajú a sú
uložené v sklade bežného ročníka v oddelení periodík, si používateľ môže objednať prostredníc-
tvom žiadanky. Pre používateľov bolo zrealizovaných 55 žiadaniek a zamestnancom bolo poskyt-
nutých ďalších 113 výpožičiek.

Zamestnanci OP pokračovali v retro spracovaní starších kn. j. periodík do systému Virtua. 
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Rok 2011 2012 2013
Počítačové rešerše 3 666 4 613 3 547

Rešerše na citovanosť 33 7 14

Spolu: 3 699 4 620 3 561



Študovňa mikrografických dokumentov sa nachádza na druhom poschodí v uvoľnených 
priestoroch po voľnom výbere. Sprístupňujú sa v nej mikrografické dokumenty – mikrofilmy a mi-
krofiše. Mikrografické dokumenty bolo možné študovať prezenčne – prostredníctvom štyroch čítacích
prístrojov na mikrofilmy a jedného čítacieho prístroja na mikrofiše. V roku 2013 využilo služby štu-
dovne 1 181 používateľov, ktorí si požičali 2 494 mikrofilmov. Z nich boli používateľom vyhotovené
kópie v elektronickej forme. Zamestnanci oddelenia vybavili 671 elektronických žiadaniek na kópie 
z mikrofilmov. Používatelia knižnice vo veľkej miere využívali zdigitalizované periodiká, ktoré mohli štu-
dovať buď v priestoroch knižnice alebo mohli využívať aj vzdialený prístup mimo priestorov knižnice.
Preto v porovnaní s rokom 2012 mierne poklesol počet používateľov a aj výpožičiek v mikrografickej
študovni, stúpol však počet vybavených elektronických žiadaniek o 106. 

V študovni elektronických dokumentov je používateľom k dispozícii 36 voľne prístupných
počítačov s pripojením na internet. Ku každému počítaču je nainštalované čítacie zariadenie čipo-
vých kariet. V študovni je aktívny autentifikačný systém. Práca v študovni umožňuje aj samoob-
služné tlačenie na sieťových zariadeniach. Pre používateľov sú k dispozícii licencované
bibliografické a plnotextové elektronické zdroje, voľne dostupné databázy, skúšobné prístupy do
rôznych databáz ako aj elektronické dokumenty – CD ROM-y a DVD, ktoré knižnica získava ako po-
vinné výtlačky, dary, prípadne výmenou či kúpou. Do fondov oddelenia v roku 2013 pribudlo 
1 452 elektronických dokumentov (v porovnaní s rokom 2012 stúpol počet prírastkov o 250 do-
kumentov). Študovňu navštívilo 16 842 používateľov, ktorí si požičali z príručného fondu 2 642 do-
kumentov. Počet používateľov tejto študovne vzrástol najmä po zrušení PC študovne. V porovnaní 
s rokom 2012 stúpol počet prírastkov o 250 dokumentov a výpožičiek o 155.

Študovňu zvukovoobrazových dokumentov v roku 2013 navštívilo 1 768 používateľov, ktorí
si požičali 1 874 audiovizuálnych dokumentov. V roku 2013 pribudlo do fondu 246 audiovizuál-
nych dokumentov (v porovnaní s rokom 2012 stúpol počet prírastkov o 84 dokumentov). Darom
bolo získaných 5 audio-vizuálnych dokumentov. V študovni je vystavených 4 451 titulov. K študij-
nému využitiu týchto dokumentov slúži 10 pracovných miest.

Pre používateľov sa naďalej sprístupňuje Modrá študovňa. K dispozícii je v nej 10 študijných
miest. V priebehu roka v nej bolo inštalovaných viacero výstav. Zoznam týchto výstav je súčasťou
prílohy č. 4. Študovňa slúžila aj ako spoločenská miestnosť počas domácich a zahraničných konfe-
rencií, ktoré organizovala knižnica alebo na organizácii ktorých sa podieľala. 

S Modrou študovňou je prepojená obľúbená „letná študovňa“ – študijné miesta v Lisztovej 
záhrade. Študovňa slúžila používateľom knižnice v prípade priaznivého počasia od mája do konca
septembra. Používateľom bolo k dispozícii 12 miest na sedenie pri stoloch so slnečníkmi.

Hudobný kabinet (HK) je špecializovaným pracoviskom UKB zameraným na získavanie, 
spracovávanie, archivovanie a sprístupňovanie hudobných dokumentov formou prezenčných vý-
požičiek. Zároveň poskytuje bibliograficko-informačné a referenčné služby z oblasti hudobnej vedy.
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Študovňa elektronických dokumentov – 1. posch. Študovňa zvukovo-obrazových dokumentov 



K dispozícii priamo v kabinete je vyše 1 300 knižných publikácií vo voľnom výbere študovne, 
výberovo 305 študijných partitúr hudobných diel, hudobné periodiká a 24 564 audio a audiovizu-
álnych dokumentov (CD, DVD, gramoplatne, MG pásky) v priľahlých skladoch. K študijnému 
využitiu týchto dokumentov slúži 20 študijných miest, z toho 10 posluchových boxov. Technické
vybavenie umožňuje súbežné vysielanie do 10 posluchových miest z centrálnej réžie.

Všetky dokumenty sú používateľom buď voľne prístupné priamo v študovni alebo na základe
žiadaniek sprístupňované pracovníkmi zo skladu zvukových dokumentov.

Hudobný kabinet v roku 2013 navštívilo 711 používateľov, ktorí si prezenčne vypožičali 1 034
dokumentov: zvukové, zvukovoobrazové, partitúry hudobných diel, muzikologickú literatúru a pe-
riodiká. Kabinet poskytoval konzultačné a bibliograficko-informačné služby, a to jednak pri osob-
nej návšteve kabinetu, alebo elektronicky (e-mailom), telefonicky a klasickým písomným stykom
(160 registrovaných bibliograficko-faktografických informácií).

V roku 2013 kvôli prebiehajúcej rekonštrukcii poskytoval Hudobný kabinet svoje služby v ob-
medzenom režime. 

Pracovisko pripravilo organizačne a dramaturgicky niekoľko podujatí, napr. koncerty Český
kontrabas: Český romantizmus a slovenská moderna a Hudba v Klariseu a výstavky nových 
prírastkov v priestoroch na Ventúrskej a Klariskej ulici. Ku všetkým podujatiam sa pripravili 
propagačné materiály, pozvánky, plagáty a programy. Priebežne sa aktualizovali informácie na
webovej stránke UKB.

Spolupráca a podpora iných aktivít 
Kabinet priebežne poskytoval metodickú pomoc aj ďalším inštitúciám pri príprave ich podujatí

ako sú napr. Viva Musica agency, Hudobný fond, Hudobné centrum, SNM-Hudobné múzeum, 
Katedra hudobnej vedy FFUK a ďalšie.

Kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí (KRSVT)
Kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí uchováva, spracúva a sprístupňuje európske 

a orientálne rukopisy a staré tlače, ktoré sú deponované na oddelení: celkový fond Kabinetu 
RSVT 8 831 k. j.

V kabinete je stála služba, ktorá preberá žiadanky, vyhľadáva a pripravuje dokumenty: kontrola
pred požičaním a po ich vrátení, zabezpečuje dozor v študovni, kuriérny odvoz – dovoz dokumen-
tov v rámci UKB, vyhotovuje xeroxové kópie, tlačivá, žiadanky, oznamy a propagačné materiály. 
V študovni okrem technického pracovníka je zabezpečená stála konzultačná služba odbornými
pracovníkmi oddelenia. Keďže kabinet získal malý skener, časť skenovacích služieb pre potreby 
používateľov i zamestnancov sa zabezpečuje priamo na tomto pracovisku.

Pokles niektorých ukazovateľov súvisí s tým, že v druhom polroku, pre stavebné práce bol
KRSVT viackrát zatvorený.
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Počet návštevníkov v roku 2013 367
z toho:

- domáci návšteníci 154

- zahraniční návšteníci 98

- počet exkurzií 10/115 návšteníkov

Návštevnosť za posledné roky

Rok 2011 2012 2013

Počet návštevníkov: 354 423 367

Poskytnuté dokumenty za posledné roky

Rok 2011 2012 2013

Počet výpožičiek 996 811 610

Počet poskytnutých dokumentov 610
z toho:

- rukopisy 256

- staré tlače 200

- z príručnej knižnice 154



Registrované bibliografické a faktografické informácie, konzultácie (osobne, telefonicky, 
písomne) boli poskytnuté 290-krát. Veľký je nárast písomných žiadostí o informácie, ktoré často
vyžadujú časovo náročné prieskumy na spracovanie odpovede. Tieto informácie neraz presahujú
bežnú knihovnícku službu. Sú požiadované hlavne bádateľmi zo zahraničia, ale aj zo Slovenska.

V študovni sa vyhotovilo pre používateľov a zamestnancov 505 strán xeroxových kópií 
a 566 skenov na príručnom skeneri. 

Výstavy:
Emblémové knihy Univerzitnej knižnice
Prípravu tejto odbornou verejnosťou mimoriadne oceňovanej výstavy zahŕňal: výskum, výber

exponátov, scenár, grafický návrh plagátu a posterov, príprava inštalačných pomôcok a aranžova-
nie. Výstava bola pripravená svojpomocne.

Ďalších 10 výstaviek bolo pripravených pre exkurzie v kabinete. Boli to výstavky pre študen-
tov, pre kurz knihovníkov, pre nových zamestnancov UKB, pre pracovníkov veľvyslanectva Iránu
a iné návštevy, z nich uvádzame:

17. 4. 2013 – Najvzácnejšie dokumenty Kabinetu RSVT

23. 4. 2013 – Inkunábuly vo fonde UKB, 

13. 5. 2013 – Iracká literatúra v UKB, 

2. 7. 2013 – Arabské rukopisy a tlače v UKB, 

12. 7. 2013 – Perzské rukopisy vo fondoch UKB, 

30. 10. 2013 – Turecká literatúra v Bašagićovej knižnici, 

18. 11. 2013 – Historický knižničný fond UKB a metodika spracovania starých tlačí.

KRSVT získal pre UKB v roku 2013 darom tieto vzácne tlače:

• Vzácna tlač zo 16. storočia: PAULI, Simon. Dispositio in Parte Orationis ... et brevis textus enar-
ratis Evangeliorum. Magdeburgi 1569. Overené: VD16 – P 989.

• Anonymné dary: 2 slovníky: 

1) Kleines Bilder-Cabinet : Worinnen, zu Erlernung der lateinischen Sprache, die üblichste Wörter
in Bilder ausgedruckt, und dero Bedeutung teutsch, lateinisch, frantzösisch, und italiänisch beygefü-
get anzutreffen ...
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Augspurg : Pfeffel, 1735 (?), def. chýba časť titulného listu a koniec. 

2) (BÜRINGER, Johann)

Nomenclator et index tam Nominum, quam Verborum Germono-Latinus: materiam simplicium
formandarum sententiarum adminiculo grammaticae suppeditans, usui destinatus tironum linguae
Latinae apud gymnasium Augustanae confessionis Posoniense.

Posonii : Gottfredus Gründerus, MDCLXX (1670)

8°. A8 -K 8 [80] ff. Def. chýba: ff. A1-8 B1,2,8 C1,8 F1,8 K1,2,7,8

Spolupráca s oddelením knižničných skladov a revízie fondov pri fyzickom overovaní vybra-
ných položiek kontrolovaných skladových skupín, umiestnených ako čiastkové fondy v KRSVT.

Medzi ďaľšie činnosti patrí spolupráca so zastupiteľskými úradmi u nás (Turecko, Irak, Irán),
overovanie kníh, ponúkaných na predaj do UKB, priebežná fotodokumentácia činnosti KRSVT, 
vedenie fotoalbumu, fotografovanie, xeroxovanie, skenovanie materiálov, pre odbornú prácu a pu-
blikačnú činnosť zamestnancov KRSVT a pre používateľov, vedenie priebežnej štatistiky činnosti,
pranie bavlnených rukavíc, používaných používateľmi pri štúdiu dokumentov, vybavenie výpo-
žičky Inc. 145 na výstavu do SNG.

Návštevy v kabinete:
• Hawre A Talabani-ho, Chargé d’affaires Irackej republiky (13. 5., 2. 7. 2013),

• Mgr. Teresa Pomorska, Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet
Wrocławski, Poľsko (23. 5. 2013),

• Abdalrahman Bsaiso, veľvyslanec Palestíny (2. 7. 2013),

• Bader Nasser Al-Houti, veľvyslanec Kuvajtského štátu (2. 7. 2013),

• Abdulhafid Benzeitun, Chargé ďaffaires Líbye (2. 7. 2013),

• Ihab Talaat Nasr, veľvyslanec Egyptskej arabskej republiky (2. 7. 2013),

• Hassan Tajik, veľvyslanec Iránskej islamskej republiky v SR so sídlom vo Viedni (12. 7. 2013),

• F. Farda, Gen. riaditeľ pre severnú a východnú Európu MZV Iránu 

(12. 7. 2013),

• N. K. Aghamohammadi, Chargé d’affaires Iránskej islamskej republiky pre Slovensko 
(12. 7. 2013),

• Ahmet Davutoğlu, Minister zahraničných vecí Tureckej republiky 

(30. 10. 2013),

• Prof. Dr. Svetlina Nikolova, Cyrillo-Methodian Research Centre, Sofia, Bulharsko 
(10. 12. – 19. 12. 2013).

KRSVT v druhom polroku 2013 ovplyvnili, často obmedzili stavebné práce v budove knižnice na
Klariskej ulici č. 5. Táto situácia, spojená aj so zatvorením budovy, sa odrážala aj na niektorých
ukazovateľoch činnosti, napríklad na počte používateľov, exkurzií, výstav a i. Rovnako ovplyvnila
aj činnosť pracovníkov, ktorí vysťahovali nábytok z jednej miestnosti a v rámci ochrany zverených
fondov igelitmi pozakrývali knihy v sklade ale aj v pracovniach, strážili knižničné fondy pri pre-
biehajúcich prácach.
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Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO v rámci svojich funkcií zabezpečovalo 
spracovávanie, uchovávanie a sprítstupňovanie fondov UNESCO a OSN, vrátane databáz UNESCO.
Stredisko poskytuje konzultačné, referenčné a informačné služby. V roku 2013 poskytli zo svojej
príručnej knižnice 335 prezenčných výpožičiek pre 91 používateľov študovne. 

Depozitná knižnica NATO ponúka informačné zdroje z oblasti medzinárodných vzťahov, ob-
rany a bezpečnosti s dôrazom na Organizáciu severoatlantickej zmluvy a transatlantické vzťahy.
V študovni sa sprístupňovali depozitné výtlačky publikácií NATO, monografie, periodiká, elektro-
nické a audiovizuálne dokumenty z produkcie domácich a zahraničných vydavateľov. Návštevníci
sa mohli oboznámiť aj s novinkami z produkcie Ministerstva obrany SR a Vojenského historického
ústavu. Knižnično-informačné služby pracoviska využilo v priebehu roka 452 používateľov, ktorí
si prezenčne požičali 2 339 dokumentov. V študovni sa poskytovali odborné konzultačné a infor-
mačné služby. 

Doplňovanie a sprístupňovanie fondu patrilo aj v uplynulom roku k prioritným úlohám Depo-
zitnej knižnice NATO. Fond sa doplnil o 127 kn. j., z toho 37 bolo depozitných exemplárov, 48 kniž-
ných titulov sa získalo zahraničnou kúpou, domácim a zahraničným darom alebo povinným
výtlačkom, 42 exemplárov predstavovali periodiká. Na nákup zahraničnej literatúry sa použili aj
prostriedky z grantovej podpory NATO vo výške 828,91 €. 

V Depozitnej knižnici NATO bolo menne a vecne spracovaných 37 exemplárov depozitu NATO,
vrátane audiovizuálnych dokumentov, ktoré sa sprístupňovali v študovni pracoviska.

Medziknižničná výpožičná služba a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba
Oddelenie medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby (OMVS) ako národné koor-

dinačné centrum medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby SR pokračovalo i v roku 2013
v plnení všetkých úloh, ktoré vyplývajú z tohto poverenia.

V uplynulom roku oddelenie MVS navštívilo 2 234 registrovaných používateľov knižnice a po-
skytnutých bolo približne 2 000 písomných informácií. Za nedodržanie stanoveného termínu bolo
poslaných 278 prvých a 26 druhých upomienok.

Do systému ARL bolo prijatých 7 107 žiadaniek na MVS a MMVS a vybavených 6 817 výpožičiek
na na túto službu. z toho bolo 4436 výpožičiek na MVS a 2 381 výpožičiek na MMVS. Zároveň 
pokračovala registrácia knižníc a inštitúcií, v roku 2013 sa zaregistrovalo 40 knižníc. 
V súčasnosti je zaregistrovaných celkom 622 knižníc.

Za služby MVS a MMVS bolo vyúčtované celkom: 14 405,14 € a to  prostredníctvom faktúr 
8 416,10 € a platieb v pokladni UKB 5 989,04 €.

Oddelenie v roku 2013 systematicky zlepšovalo služby typu „document delivery“ na platforme
MyBiB-edoc a ďalších typov služieb, ako je overovanie dostupnosti požadovaných dokumentov 
v zahraničí, komunikácia s inými inštitúciami (zahraničné archívy a múzeá) a zvyšovalo úroveň
všetkých poskytovaných služieb. V tejto súvislosti prebehol úspešne update automatizovaného
systému Advance Rapid Library (ARL) na príjem a správu žiadaniek MVS a MMVS v UKB.

Ako národné centrum pre medzinárodnú MVS rozširovalo oddelenie okruh spolupráce s kniž-
nicami v zahraničí, najmä s významnými americkými univerzitami (napr.Stanford University, 
Boston College Massachusetts) pri poskytovaní špecifických dokumentov, ako sú dizertačné práce
a dokumenty s prísne stanovenými podmienkami na vypožičanie pre slovenských vedeckých 
pracovníkov.
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Referenčné a poradenské služby
Prvý kontakt s používateľom zabezpečovala poradenská služba – konzultanti pri centrálnom

informačnom pulte, ktorá poskytovala informácie o knižnici, o jej službách, katalógoch a o litera-
túre vo fondoch knižnice. Konzultanti radili ďalej pri vyhľadávaní a objednávaní dokumentov 
z elektronických katalógov a naskenovaných lístkových katalógov, používaní rešeršných taktík 
v bibliografických a plnotextových databázach, pri využívaní Metalib-u s indexom Primo Central 
a vzdialeného prístupu. Súčasne usmerňovali používateľov aj na využívanie zdrojov, ktoré ponúka
Slovenská knižnica, projekt NIZPEZ, portál Scientia.sk, česká Jednotná informačná brána a slo-
venské a zahraničné súborné katalógy. Používateľom boli k dispozícii aj rôzne informačné a pro-
pagačné materiály. 

Referenčné služby zabezpečujú popri konzultantoch v čitateľských katalógoch aj konzultanti 
vo všeobecnej študovni. V študovni si používatelia za asistencie zamestnancov študovne mohli
urobiť rešerš z fondov UKB a iných knižníc, národných bibliografií, plnotextových a bibliografic-
kých databáz, ktoré knižnica má v svojom fonde a z iných voľne dostupných zdrojov. V roku 2013
sa takto vypracovalo, spravidla v spolupráci s používateľom, 3 547 tematických rešerší a 14 re-
šerší na citovanosť. 

Priamy kontakt so zamestnancami knižnice mali používatelia aj pri každom pulte, ktoré sú 
v rámci voľných výberov, pri pultoch určených na prezenčné a absenčné požičiavanie dokumen-
tov a v študovniach a kabinetoch. 

Referenčné a odborné konzultácie poskytovali aj zahraničné knižnice a ďalšie špecializované
pracoviská.

Zamestnanci odboru knižničných služieb (OKS) poskytli veľké množstvo ústnych a písom-
ných informácií a bibliografických a lokačných informácií. Účastníkom odborných podujatí, na kto-
rých sa podieľa knižnica, je vždy ponúknutá možnosť prehliadky knižnice s odborným sprievodom.
Uskutočnilo sa 9 prehliadok pre zahraničných návštevníkov.

Knižnica ďalej pokračovala v tradícii prednášok o knižnici a jej službách spojených s exkurziou
po knižnici. V roku 2013 sa uskutočnilo 99 exkurzií väčších, či menších skupín poslucháčov uni-
verzít, stredných škôl, domácich a zahraničných knihovníkov, informačných a kultúrnych pracov-
níkov (spolu 1642 účastníkov). Exkurziu po knižnici s podrobným výkladom o pracoviskách
knižnice, ich zameraní a umiestnení, niektorých pracovných postupoch absolvuje každý nový 
zamestnanec knižnice. Exkurzie po knižnici pre verejnosť organizuje v spolupráci s konzultantmi
aj Spoločnosť priateľov UKB. 

Exkurzie, návštevy pracovísk spojené s prednáškami robili aj špecializované pracoviská knižnice
– hudobný kabinet, kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí, informačné a dokumentačné stre-
disko UNESCO, depozitná knižnica NATO a oddelenie reštaurovania dokumentov.

Okrem väčších výstav inštalovaných v priestoroch výstavnej miestnosti na Michalskej ulici sa
realizovalo v používateľských priestoroch niekoľko väčších alebo menších výstav. Výstavy, najmä 
z fondov UKB, pripravovali jednak zahraničné knižnice, spravidla vo svojich priestoroch, ďalej kon-
zultanti v priestoroch čitateľských katalógov alebo na 1. poschodí pred všeobecnou študovňou.
Využila sa tiež výstavná vitrína na 2. poschodí a vitríny na chodbe pri riaditeľstve UKB a priestory
na Klariskej ulici pred jednotlivými študovňami. 

Konzultanti pripravili niekoľko výstaviek na aktuálne témy, ako bola napríklad výstavka k 185. vý-
ročiu narodenia Julesa Verna, výstava k Svetovému dňu knihy a autorských práv, výstavky 
na tému Drevené kostoly na Slovensku, Vianoce na Slovensku a vo svete, Zlatá éra českého filmu, Lip-
tov. K výstavám, ktoré sa pripravila knižnica spolu s inými inštitúciami pripravili konzultanti 
výstavku knižných dokumentov z fondov UKB. Boli to napr. knihy z fondu knižnice na tému Vlkolínec. 

Odbor knižničných služieb pripravoval aj výstavky vo vitrínach na 1. a 2. Poschodí – Jaroslav
Hašek, Hrady a zámky západného Slovenska, November – mesiac fotografie Zima a Vianoce. V prie-
storoch na 1. Poschodí pred všeobecnou študovňou sa uskutočnili dve výstavy – Čitateľ na obraze
a výstava publikácií a plagátov Slovensko – českého ženského fondu.
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Informačné služby
Okrem ústnych informácií poskytujú zamestnanci knižnice záujemcom aj telefonické informá-

cie a na otázky odpovedajú písomne, spravidla e-mailom. Informačné služby sa poskytujú pri 
informačnom pulte v hale na Ventúrskej ulici. Oddelenie absenčných výpožičiek poslalo používa-
teľom knižnice e-mailom takmer 2 000 odpovedí na rôzne otázky týkajúce sa výpožičného 
systému, stavu používateľského konta a vybavenia výpožičky. V elektronickom a telefonickom kon-
takte s používateľmi boli aj ďalšie pracoviská, pult prezenčných výpožičiek poskytol používate-
ľom knižnice takmer 700 a pult viazaných periodík okolo 360 e-mailových informácií. Oddelenie
MVS poskytlo 2 234 písomných informácií. Stále je aktívna služba Spýtajte sa knižnice. Otázky sú
aj referenčného charakteru, väčšina otázok sa týka knižničných služieb. 

Na časti terminálov v čitateľských katalógoch je prístupný internet, ktorý využívali používate-
lia na vstup okrem svojej pošty aj do portálov, súborných katalógov a katalógov iných knižníc.

Bez väčšieho obmedzenia si môžu používatelia vyhľadávať informácie na internete na 36 počí-
tačoch v študovni elektronických dokumentov. Časť počítačov je určená na štúdium elektronic-
kých zdrojov na CD ROM-och a na DVD, plnotextových a bibliografických databáz, predovšetkým 
národných bibliografií a elektronických zdrojov licencovaných knižnicou. Používatelia môžu 
využívať aj elektronickú poštu. Vstup na internet zabezpečovalo do júna 2013 aj 24 staníc v PC
študovni, 21 staníc v používateľských katalógoch a počítače v priestoroch INFO USA a Rakúskej
knižnice. 

Reprografické služby 
Zamestnanci oddelenia reprografických služieb poskytujú kopírovacie služby v dvoch 

zmenách, každý pracovný deň. Používatelia knižnice si na svoje identifikačné karty vyhotovili spolu
122 599 ks kópií.

Počet kópií má klesajúci trend, v roku 2012 to bolo 212 510, 2011 až 282 096 ks A4. Tento po-
kles môžeme pripísať vyššej cene a aj možnosti bezplatného naskenovania potrebnej dokumentá-
cie a následnej práci s ňou v elektronickej podobe.

V roku 2013 bolo vyhotovených na všetkých strojoch 168 518 ks kópií A4, z toho 45 919 kópií
pre služobné účely.

Kopírovanie s obsluhou sa poskytuje používateľom knižnice na ich kartu s dostatočným kredi-
tom, takto vyhotovených kópií bolo 5 252.

Na tlačiarenskom stroji bolo vytlačených 51 308 ks listov A4, boli to publikácie edičného plánu.

Knižničné fondy a ich doplňovanie

Doplňovanie fondov
Oddelenie doplňovania kníh (ODK) zabezpečovalo aktívnu akvizičnú činnosť v súlade s do-

držiavaním zásad doplňovania knižničných fondov UKB a v rámci finančného rozpočtu. Akvizičná
komisia, ktorá sa venuje výberu titulov, sa stretávala pravidelne raz týždenne a svoju činnosť 
zameriavala na kvalitný výber najmä v intenciách základnej profilácie knižnice a snažila sa 
zohľadňovať potreby používateľov, čo niekedy nie je možné, pretože sa často vyšpecifikuje širší
okruh používateľov orientovaný na jednu špecifickú tému. 

Na doplnenie knižničného fondu – teda kníh, časopisov, audio, adiovizuálnych dokumentov, da-
tabáz bol rozpočet 212 000,- €, a MK SR zvýšilo účelovo určené financie na prioritný projekt „Nové
informačné zdroje v UKB“ vo výške 25 000,- €. Z týchto zdrojov boli dokúpené podľa aktuálnych
ponúk na knižnom trhu knihy, periodiká, databázy, hudobné dokumenty domácej a zahraničnej
produkcie 12 000,- € bolo vyčlenených na realizáciu projektu slovenská knižnica v NK ČR.
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Dopĺňanie českých dokumentov sa realizuje od roku 2006 aj v rámci medzivládnej dohodnutej
reciprocity budovania Českej knižnice v UKB a Slovenskej knižnice v Národní knihovně České 
republiky. V roku 2013 bolo z vyčlenených peňazí podľa výberu z českej strany, zakúpených 
800 knižných slovenských titulov. Pre UKB bolo na pôde NK ČR vyčlenených 300 011,- CZK, 
za ktoré sa vybral a doplnil fond o 872 titulov odbornej literatúry českej produkcie.

Celkový prírastok kníh (bez prírastku UNESCO a NATO) činí 19 932 knižných jednotiek, 
z ktorých 72,75 % – 14 500 kn. j. tvorí povinný výtlačok v zmysle zákona 535/2003 Z.z. Dlhodobo
sa musí dodržiavanie tohto zákona zabezpečovať urgenciami vydavateľstiev, ktoré si z rôznych
dôvodov túto povinnosť neplnia. V kalendárnom roku 2013 bolo urgovavaných u 406 vydavateľ-
stiev 945 titulov a z týchto urgencií a z urgencií prelínajúcich predchádzajúce obdobie, sa získalo
955 titulov. Ostávajú však nevymožiteľné tituly, z ktorých najčastejšie dôvody nevymožiteľnosti sú,
že adresát je neznámy alebo neprevzal doporučenú zásielku, titul je už rozobraný, firma zanikla,
vydavateľ umrel, strata na pošte a pod. Tie tituly, ktoré sú na knižnom trhu dostupné, na zabez-
pečenie archívneho výtlačku sa dokupujú.

Spolu bolo do knižničného fondu kúpou získaných 2 798 knižných jednotiek, z toho 1 200 slo-
venských kníh, 687 českých a 911 zahraničných prírastkov. Kúpa činí 14,04 % z celkového 
ročného prírastku. 

Pri výbere titulov z vydavateľstiev sa dbá o vyváženosť doplňovania humanitných a prírodo-
vedných odborov a okrem odborných monografií sa doplňujú aj hodnotné encyklopédie. Z množ-
stva zaujímavých a hodnotných zahraničných kníh možno poukázať napr. na Interior Design and
Architecture, 4 vol set, The Oxford Companion to Archaeology, 3 vol set, The New Cambridge 
History of English Literature, 7 vol set, The International Encyclopedia of Media, 6 vol set, 
International Encyclopedia of Ethics, 9 vol set, The Encyclopedia of Global Human Migration, 5 vol
set, The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements, 3 vol set, Encyclopedia
of Transitional Justice, 3 vol set, World Guide to Libraries 2013, 2 vol set, Encyclopedia of Sports
Medicine, 4 vol set, Encyclopedia of Environmetrics, 6 vol set, Comprehensive Renewable Energy,
8 vol set, Wiley Encyclopedia of Composites, 7 vol set, Natural Polymers, 2 vol set, Science and
Technology Studies, 4 vol set, Universaľnyj Iljustrirovannyj slovar ruskogo jazyka, 18 vol set, 
Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 13 vol set a množstvo ďalších.

Neustále zaujímavým spôsobom doplňovania sú knihy získané darom od organizácií, ale väčšinou
od domácich alebo zahraničných jednotlivcov. Z ponúk darcov sa výber orientuje najmä na tituly 
slovenskej proveniencie staršieho vydania, ktoré vo fonde UKB nenachádzajú, ale aj na iné dôležité
a zaujímavé tituly. Celkovo bolo doplnených formou daru 2 300 kníh, čo predstavuje 11,54 %.

UKB pokračovala v spolupráci so zahraničnými výmennými partnermi so zreteľom na zacho-
vanie reciprocity výmeny pri jednotlivých knižniciach a inštitúciách. V roku 2013 aktívne spolu-
pracovala s 89 výmennými partnermi a získala do fondu 242 kníh (činí to 1,21 % z celkového
ročného prírastku kníh) a 154 titulov časopisov.

Vývoj prírastkov knižných titulov sa každoročne prirodzene z hľadiska výberu, ponuky kniž-
ného trhu a financií mení, ale medziročné rozdiely nie sú dramatické. V porovnaní s minuloroč-
ným prírastkom je to o 209 kníh menej, pričom povinných výtlačkov bolo o 300 viac, kúpilo sa 
o 76 titulov viac, ale pokles sa ukázal pri daroch, ktoré nie je možné ovplyvňovať, a to o viac ako
500 titulov menej.

Pri budovaní fondu elektronických informačných prameňov pokračovala UKB stratégii nákupu
databáz na princípe jedinečnosti. V rámci národného projektu NISPEZ – Národný informačný sys-
tém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom
(riešiteľom je CVTI SR) bol pre UKB zabezpečený prístup k databáze Springer. Podobne v rámci 
národnej licencie bola sprístupnená databáza EBSCO.

Obnovili sa licencie na databázy Library Press Display, C.E.E.O.L., Ulrichweb.com, Portal ISSN 
a nákup zdrojových dát slovenských periodík (Monitoring tlače). Na trvalo zakúpené tituly z ko-
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lekcie vydavateľstva de Gruyter „DeutscheGeschichte im 20. Jahrhundert Online“ („Nationalsozia-
lismus, Holocaust, Widerstand und Exil 1933 – 1945“ a „Tagesrapporte der Gestapoleitstelle Wien
1938 – 1945“) a „Český biografický archiv a Slovenský biografický archív online“ boli na rok 2013
zaplatené servisné poplatky.

UKB naďalej poskytovala používateľom prístup k predplatenej službe Piano v študovni elek-
tronických dokumentov. Pokračovalo sa aj v sprístupnení najväčšej svetovej databázy elektronic-
kých kníh World eBook Library, ktorá obsahuje viac ako 2 milióny elektronických kníh vo viac než
230 svetových jazykoch. Na všetky licencované databázy (okrem služby Piano) sa poskytoval vzdia-
lený prístup.

Prehľad prírastkov kníh

Vývoj priemerných prírastkov za roky 2000 – 2013

Počas roka získala knižnica 2 958 titulov periodík, čo predstavovalo 4 819 exemplárov (aktív-
nych holdingov). Podľa spôsobu nadobudnutia predstavuje povinný výtlačok (PV) 4 145 aktívnych
holdingov, kúpa 384 holdingov, výmena 144 a dar 146 aktívnych holdingov. Do systému bolo 
zaevidovaných 53 676 jednotlivých čísiel periodík. Na nové periodiká zamestnanci oddelenia 
periodík (OP) vystavili 238 kusov papierových evidenčných kariet, ktoré zaradili do lístkových
evidenčných kartoték.

Nedodané periodiká boli pravidelne reklamované. Na chýbajúce časopisy získavané ako povinný
výtlačok alebo kúpa bolo realizovaných 575 telefonických, písomných a mailových reklamácií 
(čo predstavuje 844 kusov). Úspešnosť reklamovaných periodík bola 48, 17 %.

Na kúpu a väzbu periodík zamestnanci OP vystavili 18 nových objednávok a overili 98 faktúr za
časopisy, noviny a väzbu periodík. Overené faktúry boli odovzdané ekonomickému útvaru na
úhradu a informácie o faktúre a cene za daný časopis boli doplnené jednotlivým titulom do prí-
slušných holdingov a na evidenčný záznam dodávateľa bolo dopísané číslo faktúry vedenej v knihe
faktúr pre oddelenie periodík.
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Spôsob nadobudnutia 2013 2012 2011

Povinný výtlačok 14 500 14 200 13 600

Kúpa 2 798 2 722 2 685

Výmena 242 266 381

Dary 2 300 2 833 2 936

Bezodplatným prevodom (DIS Unesco a DK NATO)

Náhrady 92 120 46

Spolu 19 932 20 141 19 675

2000 – 2006 PV kúpa výmena dary celkom 

10 937 1 845 771 2 745 16 302

2007 – 2010 PV kúpa výmena náhrady dary celkom

13 600 2 700 200 70 2 900 19 000

2011 – 2013 PV kúpa výmena náhrady dary celkom

14 100 2 735 296 86 2 699 19 916

Pozn.:V tabuľke nie sú zahrnuté prírastky DIS Unesco a DK NATO.



Naďalej OP úzko spolupracovalo s odborom súborných katalógov, NA ISSN, voľným výberom 2,
s odborom knižničných fondov a podľa potreby aj s ostatnými odbormi a oddeleniami UKB.

V rámci povinného výtlačku sa získalo do Oddelenia multimediálnych dokumentov (OMMD)
246 audiovizuálnych dokumentov a 1 452 elektronických dokumentov na CD-ROM-och. Darom 
sa získalo 5 audivizuálnych dokumentov a 1 elektronický dokument.  

V hudobnom kabinete (HK) sa získalo formou povinného výtlačku 46 hudobnín, 111 zvuko-
vých dokumentov, 3 elektronické dokumenty. Kúpou sa získalo 51 hudobnín, 205 zvukových do-
komentov a 6 elektronických dokumentov. Hudobný kabinet získal 27 zvukových dokumentov
darom.

Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO (IDS UNESCO) získalo v rámci doplňovania
fondov 510 kn.j., z toho 54 kníh, 28 periodík a 428 špeciálnych dokumentov. 

Doplňovanie fondu DK NATO sa uskutočňovalo z viacerých zdrojom. Časť prostriedkov vo výške
828,91 € z grantu Sekcie verejnej diplomacie NATO bola použitá na nákup odbornej literatúry.
Fond študovne sa doplnil o 37 kníh a 42 periodík. 

Zamestnanci oddelenia vecnej katalogizácie pravidelne vykonávali výber a návrh na kúpu 
českých a zahraničných kníh. Súčasne sa podieľali na výbere literatúry na výstavy, ktoré organizuje
knižnica.

Spracovanie fondov
Oddelenie mennej katalogizácie (OMK) menne spracovalo 12 646 titulov monografickej 

literatúry nadobudnutej do fondov UKB.

Popri spracovaní nových záznamov sa pozornosť venovala aj redakcii údajov v elektronickom
katalógu boli opravovené a zjednotené do štandardnej formy autoritatívne záznamy 7 514 biblio-
grafických záznamov.

Oddelenie v spolupráci s Odborom knižnično-informačných systémov zaškolilo 15 zamestnan-
cov z iných oddelení do retrospektívnej konverzie záznamov generálneho menného katalógu do
elektronického katalógu a doplnil sa základný manuál o ďalšie metodické materiály. 

V oddelení vecnej katalogizácie (OVK) v roku 2013 bolo spracovaných 11 961 bibliografic-
kých záznamov (o 1 783 záznamov viac ako v predchádzajúcom roku). Formálna a obsahová kon-
trola záznamov vecného spracovania prebieha formou sledovania záhlavia polí 6XX, systematická
a cielená redakcia však absentuje (vyžadovala by skúseného vecného katalogizátora aspoň na čias-
točný úväzok) a bola by zvlášť žiadaná, napr. pri menných autoritách, pri ktorých je zjednotený 
a metodicky správny zápis zásadne dôležitý v systéme Virtua. Redakcia predmetových hesiel pre-
bieha sústavne, vždy tam, kde to pracovný postup vyžaduje.

Knižničný fond a práca s periodikami
V roku 2013 pribudlo do fondu knižnice sprírastkovaných 6 437 knižničných jednotiek a skom-

pletizovaných bolo 5 428 kn.j. periodík. Do evidenčného zoznamu CD a DVD bolo zaznamenaných 
223 titulov, čo predstavuje 323 CD alebo DVD nosičov. Báza UKB obsahuje 244 bibliografických 
záznamov pre e-periodiká.

Na základe retrospektívneho doplňovania chýbajúcich titulov a čísiel bolo overených 16 ponu-
kových zoznamov a objednaných 206 kn.j. Získané periodiká z ponukových zoznamov sa postupne
spracovávajú do bázy UKB a jednotlivá čísla určené na doloženie boli zapísané do dvoch zozna-
mov na doloženie. Zoznamy obsahovali dokládky na 104 signatúr v počte 145 ks, ktoré boli odo-
vzdané do oddelenia revízie fondov.
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Zo súborného katalógu periodík bolo prebraných 710 bibliografických záznamov. Koncom roka
preberanie opravovaných záznamov vykonával úsek automatizácie, nakoľko sa vyskytli problémy
pri opravách bibliografických údajov v zázname. Tento problém je v štádiu riešenia. Úpravy úda-
jov boli urobené v 724 bibliografických záznamoch. K bibliografickým záznamom bolo vytvore-
ných 832 nových holdingových záznamov. Rôzne redakcie a úpravy údajov v holdingových
záznamoch si vyžiadali vstúpiť do holdingov 10 565-krát.

Do bázy UKB sa spätne vložilo 134 titulov, čo predstavuje 2 987 starých prírastkových čísiel. 
So spätným vkladaním fondov do bázy UKB súvisí množstvo redakcií, ktoré sa urobili v mennom
katalógu periodík. Knižničné jednotky boli opatrené čiarovým kódom. Čiarové kódy boli nalepené
aj do všetkých kn.j., ktoré sa vrátili z väzby a do ročeniek, čo v roku 2013 predstavuje 9 027 ks 
čiarových kódov. Naďalej sa lepili ochranné prúžky do výpožičných exemplárov periodík, ktoré sa
vrátili z väzby, alebo boli spracované do systému pri spätnom vkladaní starých prírastkov do bázy
UKB, čo predstavuje viac ako 6 899 ks ochranných prúžkov. Priebežné redakcie a úpravy nielen 
v báze, ale aj v mennom katalógu periodík, boli urobené na 61 tituloch (189 signatúr), pričom 
väčšina súvisí so spätným vkladaním starých prírastkov do bázy UKB.

Udelených bolo 444 signatúr a do miestneho katalógu v OP bolo zaradených 423 záznamov.
Väzba periodík prebiehala v prvom polroku pravidelne, pokiaľ majiteľ firmy Polygraf nepodal

žiadosť o zrušenie tendra na väzbu. Od augusta sa viazanie periodík zastavilo a až po vyhlásení
novej súťaže sa podarilo odoslať ešte niekoľko desiatok titulov do externej väzby. Do externej
väzby i do dielne knižnice bolo spolu odovzdaných 5 276 kn. j. Za externú väzbu 2 516 kn. j. v roku
2013, bolo zaplatených 8 887,80 €. Spolu s neviazanými ročenkami bolo do skladu odovzdaných
6 021 kn. j. periodík. Všetky odovzdané zväzky boli prekontrolované a bol im nalepený čiarový
kód. Výpožičné exempláre boli opatrené aj ochrannými prvkami. K 31. 12. 2013 bolo v príručnom
sklade periodík pripravených na väzbu 2 021 sprírastkovaných kn.j. 

Hudobný kabinet priamo na pracovisku realizuje doplňovanie a spracovanie zvukových 
dokumentov. Na pracovisku sa spracovalo menne 634 a vecne 752 dokumentov (knihy, hudob-
niny a zvukové dokumenty). Všetky dokumenty boli po adjustácii zabezpečené ochrannými 
elektronickými prvkami.

V Stredisku UNESCO bolo menne a vecne spracovaných 173 kníh a 61 periodík.

V Depozitnej knižnici NATO bolo menne a vecne spracovaných 37 exemplárov depozitu NATO,
vrátane audiovizuálnych dokumentov, ktoré sa  sprístupňovali v študovni pracoviska. 

Projekt retrospektívnej katalogizácie dokumentov 
V rámci interného projektu, ktorý vyplýva zo strednodobej úlohy UKB – podporovať systema-

tické elektronické spracovanie knižničných fondov a retrokonverziu katalogizačných záznamov
do online kalalógu sa v roku 2013 venovala veľká pozornosť realizácii projektu RetroKat. Návrh
projektu vznikol v súčinnosti odboru knižnično-informačných systémov s odborom knižničných
služieb a oddelením mennej katalogizácie a začal sa realizovať v roku 2013. Cieľom projektu je
systematická rekatalogizácia generálneho lístkového katalógu UKB a tzv. drobných tlačí, ktoré v mi-
nulosti boli len evidované, ale neboli spracované do KIS Virtua. V priebehu roka bolo vyškolených
na prácu s KIS Virtua podľa používaných katalogizačných pravidiel 15 zamestnancov knižničných
služieb. Títo zamestnaci vykonávajú činnosť rekatalogizácie okrem svojej hlavnej náplne práce.
Časť zamestnancov vykonáva tieto činnosti ako svoju hlavnú pracovnú náplň. Pre objektivitu boli
dohodnuté minimálne denné počty bibliografických záznamov. Reálne sa s rekatalogizáciou za-
čalo v mesiaci február a do konca roka bolo vytvorených 10 439 nových bibliografických záznamov
z generálneho lístkového katalógu, spracovaných 692 drobných tlačí a 19 máp. Pribudlo 25 762 no-
vých exemplárov a 10 409 exemplárov bolo upravených, časť z nich predstavovali exempláre, ktoré
sa vo fonde nachádzali doposiaľ bez označenia čiarovým kódom. Projekt je dlhodobý a venuje sa
mu primeraná pozornosť. 
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Oddelenie konzultačných služieb 
Začalo pracovať na projekte retrospektívnej katalogizácie dokumentov (Retro Kat) v roku 2013.

Jeho hlavným cieľom je systematická rekatalogizácia bibliografických záznamov, ktoré sa 
nenachádzajú v online katalógu UKB, ale sú dostupné v naskenovanom generálnom katalógu. 
Retrospektívna katalogizácia je dlhodobý kontinuálny proces. Realizácia tejto dôležitej činnosti si
vyžadovala vypracovanie pracovných a katalogizačných postupov, školenie zamestnancov, prie-
bežné konzultácie problémov, ich vyhodnocovanie a iné. V priebehu roka sa podarilo úspešne 
zapracovať do projektu Retro Kat 9 zamestnancov, ktorí pracujú v ostrej databáze VIRTUA. Za rok
2013 sa spracovalo spolu 10 439 nových záznamov. 

Uchovávanie a ochrana fondov
Prevádzka knižničných skladov
V súvislosti s výstavbou CDA sa museli uvoľniť priestory knižničných skladov v suteréne a na 

prízemí Klarisea. Do dočasného skladu na Kopčianskej ul. bolo presťahovaných 360 b.m novín 
a 1 157 b.m fondu Akademickej a Mestskej knižnice spolu s regálmi. 

Do tohto skladu (na regály, postavené v roku 2012 pôvodne na ukladanie ďalších prírastkov
fondu SK) bolo presunutých aj 293 b.m fondu „ON“ a „OSN“ z 1. poschodia Klarisea. V Klariseu bolo
potom z prízemia na prvé poschodie presunutých 152 b.m fondu Sch. 

Do skladu na Kopčianskej ul. bolo presunutých aj 590 b.m fondu „B“ a „BO“ z nových skladov, aby
sa tu uvoľnil priestor na ukladanie nových prírastkov fondu SL. Na prácach, súvisiacich s presunom
fondov, sa podieľali zamestnanci všetkých oddelení OKF. 

Uvoľnenie skladových priestorov v Klariseu zhoršilo už aj tak kritickú situáciu v ukladaní 
fondov. Nové prírastky živých fondov SL, 33 a čoskoro aj 26 sa budú musieť ukladať na rôznych im-
provizovaných miestach, čo zhorší prehľadnosť týchto fondov. Pri terajšej úrovni doplňovania
okolo 28 tis. kníh, periodík a hudobnín ročne bude knižnica na uloženie prírastku potrebovať každý
rok ďalších minimálne 600 b.m regálových políc. 

Oddelenie knižničných skladov
Priebežne sa vybavovali žiadanky a zakladali vrátené dokumenty. Do fondu sa založilo 28 917 kn.j.

nových prírastkov, z toho 577 kn.j. drobných tlačí, rekatalogizovaných v odbore knižničných slu-
žieb. Popri výpožičkách vykazovaných OKS, bolo vybavených 1 094 služobných žiadaniek, z toho
982 kladne. Z voľného výberu VV2 bolo do skladu založených 165 b.m vrátených kníh. V skladoch
na Ventúrskej a Továrenskej ul. a v nových skladoch bolo potrebné posunúť 503 b.m fondu, aby sa
dali založiť nové prírastky. 

Okrem bežných činností sa vykonávala priebežná poriadková kontrola knižničných fondov 
(32 103 b.m), pri ktorej bolo posunutých 2 150 b.m fondu. Preverilo sa 2 735 výpožičných lístkov
založených v kartotéke prezenčných a služobných výpožičiek v knižničných skladoch. 

Priebežne sa zaznačovali zmeny statusov nových prírastkov prijatých do skladov zo spracova-
teľskej linky (28 889 kn.j.) a zrekatalogizovaných periodík (2 920 zv.).

Na opravu a preväzbu bolo odovzdaných 2914 poškodených kn.j., na odborné ošetrenie do od-
boru ochrany dokumentov 205 zväzkov. 

V júni sa zamestnanci oddelenia podieľali na prácach pri sťahovaní fondov z Klarisea a nových
skladov a ich ukladaní na Kopčianskej ulici. Pravidelne sa vykonával dozor pri upratovaní kniž-
ničných skladov.
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V hudobnom kabinete sa realizovala pravidelná kontrola a údržba fondu kníh, zvukových do-
kumentov a hudobnín. V roku 2013 sa skompletizovalo 15 titulov hudbných periodík, ktoré vyšli
v rokoch 2010 – 2011 a odovzdali sa do väzby. Súčasne sa pripravil do väzby ročník 2012. 

V skladoch KRSVT sa denne vykonáva kontrola a v prípade potreby regulácia klímy. Priebežne
sa vykonáva pravidelné vetranie, hygienická údržba kníh a zariadení, údržba čističky vzduchu, 
prístroja na odsávanie vlhkosti a chladenie.

V rámci ochrany pred biologickými škodcami sú cielene kontrolované vybrané dokumenty 
v sklade. Exempláre, podozrivé z výskytu plesní sa odsunuli na dezinfekciu. Priebežne sa uskutoč-
ňovala hygienická údržba, čistenie, vysávanie kníh, spolu 2 779 zväzkov, dezinfekcia 68 bm políc.
Na reštaurovanie bolo pripravených 47 kníh a po zreštaurovaní sa odovzdalo a prevzalo 44 kníh.

Zamestnanci KRSVT priebežne vedú miestne zoznamy aj príručnú kartotéku fondov, umiestne-
ných v kabinete.

Pre skvalitnenie služieb čitateľom, pre uľahčenie vyhľadávania dokumentov, bol vyhotovený
zoznam rukopisov, ktoré boli do kabinetu získané po vydaní tlačeného katalógu a register autorov
rukopisov Bašagićovej knižnice.

Oddelenie revízie fondov 
Pri priebežnej revízii knižničných fondov podľa miestneho zoznamu bolo vo fondoch 27, 23, 28,

32, 21.B, SL.B, B.C, B.G, BO zrevidovaných celkom 145 414 kn.j., z toho pri revízii na mieste chýbalo
4 116 kn.j. Pri superrevízii chýbajúcich kn.j. vo fondoch 24.D, 30.A, 30.G, 30.M, 22.D, 22.G, S.AA,
S.A, S.E, S.G, SL.M, B.C, B.G, BO.B, BO.D, a BO.G bolo z 15734 preverovaných kn.j. nájdených 749
kn.j., nezvestných z toho ostáva 14 958 kn.j. 

V lístkovom miestnom zozname sa podľa potreby preverovali a opravovali chybné evidenčné
údaje (signatúry, prírastkové čísla) opravovali a dopĺňali sa údaje o exemplároch v báze UKB, pre-
verovali sa chýbajúce kn.j. 

Vo vydaniach na voľných listoch bolo v 231 zakladačoch vymenených a doložených 30 633 lis-
tov aktualizácií. Do neúplných ročníkov periodík sa doložilo 197 čísiel, dodaných z oddelenia 
periodík.

V sklade bolo overených a z miestneho zoznamu odpísaných 108 kn.j. strát (s náhradami 59,
bez náhrad 49). 

Na nové spracovanie v útvare rýchlej katalogizácie bolo ako revízne náhrady odovzdaných 136
kn.j. odpísaných v minulosti ako používateľské alebo revízne straty a nájdených pri terajšej revízii.

V júni vykonali zamestnanci revízie poriadkovú kontrolu knižničných fondov signatúr OSN, 
ON, L, M, W, Carn, B, BO, 25 a časti Akademickej a Mestskej knižnice v sklade na Kopčianskej ulici
(3 024 b.m.).

Oddelenie preventívnej ochrany fondov
Zamestnanci oddelenia dozorovali počas všetkých dní sťahovania knižničných fondov do 

odľahčovacieho skladu na Kopčianskej ulici zamestnancov dodávateľskej organizácie. 

Pokračovalo balenie dokumentov na krehkom papieri do ochranných obalov vo fondoch v Kla-
riseu, kde mohlo prísť k poškodeniu pri presune týchto fondov do skladov na Kopčiansku ul. Spolu
bolo zabalených 2 174 kn j. 

Naďalej sa vykonávali pravidelné kontroly funkčnosti pohyblivých regálov, súvisiace s nárokom
na záručné opravy a následné odstránenie zistených nedostatkov (dotiahnutie uvoľnených skru-
tiek a matíc, zabezpečenie očistenia koľajníc, kontrola stavu koncových dorazov pre krajné polohy
regálov, kontrola celistvosti konštrukcie regálov), sledovanie stavu skladov z technického hľadiska
a hľadiska technickej údržby, (kúrenárske, elektrotechnické, zámočnícke, stavebné a iné prvky)
hlásenie závad, a následne dohľad nad ich odstraňovaním. 
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Pravidelne sa sledovali, v spolupráci s príslušnými útvarmi vyhodnocovali a v rámci možností
regulovali vnútorné klimatické podmienky v knižničných skladoch.

Od začiatku roka pokračovala v nových skladoch prestavba regálov a očista políc na uloženie
fondu 33 D a 33 G (360 b.m). V Klariseu bolo na 1. poschodi očistených 170 bm políc pre umiest-
nenie fondu Sch. police, postavené na Kopčianskej ul. v roku 2012 a v predošlých rokoch, bolo treba
pred uložením presťahovaných fondov znova poumývať (972 b.m).

Zamestnanci oddelenia taktiež vykonávali ostrahu počas stavebných prác v skladoch pri 
rekonštrukcii budovy na Klariskej ul. (výmena okien, omietanie stien a i.).

Prioritný projekt identifikácie voľne dostupného knižničného fondu technológiou RFID
V roku 2013 riešil odbor v súčinnosti s oddelením konzultačných služieb prioritný projekt iden-

tifikácie voľne dostupného knižničného fondu technológiou RFID. Cieľom projektu bolo označenie
cca 40 tisíc knižničných jednotiek vo voľnom výbere na 1. poschodí etiketami RFID s čiarovými
kódmi, ich následný zápis cez pracovnú stanicu s konverzných programom a realizácia inventa-
rizácie snímaním inventarizačnou jednotkou. Záverečným krokom inventarizácie bolo porovna-
nie nasnímaného súboru knižničných jednotiek s exportom dát z knižničného systému. Porovnaním
oboch súborov sa zistia chýbajúce alebo chybne založené dokumenty. Týmto postupom sa pod-
statne urýchli kontrola stavu voľne dostupných fondov a môže sa opakovať podľa potreby. Odbor
zrealizoval vyškolenie 4 pracovníkov prezenčných a konzultačných služieb na prácu s technológiou
RFID. Ku koncu roka boli etiketami RFID označené dokumenty v INFO USA, Britskej knižnici, 
Rakúskej knižnici a v Mamateyovej zbierke.

Väzba a preväzba
Oddelenie knižnej väzby zamestnanci preväzujú všetky novšie poškodené dokumenty, viažu 

sa periodické tlače, spracúvajú tlačené materiály do knižnej podoby a vyhotovujú všetky druhy
kartonážnych výrobkov podľa požiadaviek oddelení knižnice.

Pracovníčky oddelenia poskytujú nadštandardné služby hlavne pri oprave poškodených publi-
kácií, ktoré požaduje klient a pre poškodenie ich nie je možné požičať. Sú to najčastejšie chýba-
júce listy, nefunkčné šitie, väzba a pod. Tieto exempláre urýchlene spracujú a opravia tak, aby boli
poskytnuté na požičanie.

Väzba a preväzba v roku 2013

Vyhotovených bolo 119 ks kartonážnych výrobkov.

Oddelenie reštaurovania dokumentov
Hlavnou činnosťou zamestnancov oddelenia je reštaurovanie a konzervovanie vzácnych tlačí.

Spracúvajú a reštaurujú sa knihy, ktoré sú poškodené plesňami a inými mikroorganizmami, ďalej
aj tlače z bežných skladov, ktoré patria k vzácnym z hľadiska poškodenia alebo obsahu. Spolupra-
cujeme s oddelením digitalizácie. Pripravujeme materiály na skenovanie, ošetrujeme ich, čistíme,
podľa potreby vyrovnávame listy a následne po digitalizácii reštaurujeme knižný blok i väzbu.

Aj v prvom polroku 2013 pokračovala spolupráca s partnerskými organizáciami na prácach,
ktoré vyplynuli z projektu KNIHA.SK. Testovali sme pevnosť rôznych druhov papiera, ktorý bol 
odkyselený viacerými druhmi činidiel a podrobený umelému starnutiu v laboratórnych podmien-
kach.
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Väzba brožovaná 498

Väzba pevná 5 307

Väzba doskovaná 380

Spolu: 6 185



Výsledky svojej práce prezentovali zamestnanci na dvoch zahraničných seminároch a tiež na
jednej zahraničnej konferencii. V uplynulom roku 2013 bolo komplexne zreštaurovaných a za-
konzervovaných 293 ks historických dokumentov, z toho 44 ks vzácnych tlačí z kabinetu rukopi-
sov, starých a vzácnych tlačí.

Odbor ochrany dokumentov (OOD) úzko spolupracuje s oddeleniami knižnice a poskytuje im
svoje služby. Denne konzultuje zámery, výsledky a kvalitu svojej práce so zadávateľmi a tiež kon-
zultuje s nimi aj postup prác, hlavne pri špecifických objednávkach v oddelení reštaurovania 
a opravy knižnej väzby. 

Digitalizácia
Odbor digitalizácie (OD) zabezpečuje komplexné digitalizačné služby a zastrešuje domáce a za-

hraničné digitalizačné projekty, koordinuje domácu a medzinárodnú spoluprácu v oblasti digita-
lizácie a výmeny digitalizovaných knižničných dokumentov. Pripravuje a realizuje koncepcie
rozvoja digitalizácie a zabezpečuje riešenie úloh v súvislosti so sprístupnením a archiváciou digi-
talizovaného kultúrneho dedičstva. Poskytuje poradenské, konzultačné a informačné služby v danej
oblasti.

Za rok 2013 zamestnanci odboru digitalizácie vyhotovili 172 290 skenov. Z toho pre zabezpe-
čenie služieb MVS 10 502 strán, pre používateľov UKB 16 990 strán v rámci služby EoD 11 782
strán. Ďalej sa vyhotovilo pre služobné potreby (ochrana digitalizácie a služobné žiadanky) 285 691
strán a 175 kníh.

REALIZOVANÉ PROJEKTY:

Projekt E-kniha na objednávku (EOD) – Projekt eCulture sa realizuje v rámci medzinárodného
konzorcia 30 knižníc z dvanástich krajín EÚ s finančnou podporou EK v rámci programu Kultúra 
a predstavuje elektronickú službu zameriavajúcu sa na konverziu tradičnej knihy do elektronickej
podoby s následným sprístupnením širokej verejnosti. Služba je orientovaná na digitalizáciu voľne
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Odbor digitalizácie - štatistický prehľad

Pracovisko/výkon 2011 2012 2013

Laboratórium digitalizácie Klariská 
- počet skenov

11 082

Laboratórium digitalizácie Klariská 
- počet vyhotovených dokumentov

43

Oddelenie digitalizačných služieb 
- počet naskenováných strán z viazaných periodík

9 902 11 084 9390

Oddelenie digitalizačných služieb 
- počet naskenováných strán z mikrofilmov

5 489 5906 10 716

Oddelenie digitalizačných služieb 
- počet naskenováných strán pre MVS

13 015 9 786 10 502

Oddelenie digitalizačných služieb 
- počet naskenováných strán v rámci služby EOD

2558 8 182 11 782

Oddelenie digitalizačných služieb 
- celkový počet naskenováných strán

316 655 469 662 172 290

Oddelenie digitalizačných služieb 
- počet vyhotovených dokumentov

143 163 133



prístupných titulov, na ktoré sa už nevzťahujú autorské práva. Služba sa poskytuje bez obmedze-
nia, teda je možné o službu požiadať elektronicky a rovnako tak aj získať e-knihu a uhradiť 
poplatok za službu prostredníctvom on-line platby. Cieľom projektu je rozšírenie súčasnej služby
o možnosti vytlačenia zdigitalizovanej knihy a jej doručenia poštou na adresu objednávateľa.

OpenAIRE/OpenAIREplus je trojročný projekt financovaný v rámci 7. rámcového programu
EK (FP7), ktorý sa zameriava na implementáciu otvoreného prístupu naprieč Európou. K cieľom
projektu patrí vybudovanie podporných štruktúr na deponovanie vedeckých publikácií programu
EK FP7 formou európskeho podporného systému (European Helpdesk), vybudovanie a prevádzka
elektronickej infraštruktúry na správu recenzovaných (peerreviewed) článkov a ďalších dôleži-
tých publikácií (pre-printy, príspevky na konferenciách). V rámci realizácie projektu sa momen-
tálne komunikuje s ďalšími potencionálnymi projektovými partnermi, vlastníkmi obsahov 
a slovenskými inštitúciami zapojenými v programe FP7.

V roku 2013 UKB sprevádzkovala systém digitálnej knižnice MediaINFO, prostredníctvom
ktorého je v súčasnosti plnotextovo sprístupnených viac ako 275 000 strán slovenských periodík
a knižných dokumentov. Softvér MediaINFO patrí v Európe medzi najinovatívnejšie systémy digi-
tálnych knižníc, ktoré používa Britská národná knižnica a Nórska národná knižnica. Univerzitná
knižnica v Bratislave takto opäť potvrdila, že patrí medzi najprogresívnejšie knižnice v oblasti 
digitalizácie, archivácie a sprístupnenia digitalizovaných dát. Digitálna knižnica je dostupná na
URL http://free.kniznica.info. V súčasnosti digitálna knižnica sprístupňuje z priestorov knižnice
viac než 22 720 položiek, čo je predstavuje 275 000 zdigitalizovaných strán periodík a starých 
a vzácnych tlačí. Databáza plnotextového vyhľadávania obsahuje v súčasnosti index 430 740 541
slov. Momentálne je digitálna knižnica prístupná aj prostredníctvom aplikácie pre Ipad, aplikácia
je zdarma dostupná prostredníctvom Apple store.

Ďalšie úlohy:
• rozšírenie spolupráce s Maďarskou národnou knižnicou v oblasti digitalizácie a medzinárod-

ných projektov,

• zapojenie sa do digitalizačného projektu V4 1. svetová vojna v spolupráci s Moravskou Zemskou
knižnicou, Maďarskou národnou knižnicou, Poľskou národnou knižnicou, Slovenskou chemic-
kou knižnicou,

• sprístupnenie a digitalizácia vyradených slovacikálnych periodik a kníh v celkovom počte cca 
75 000 strán,

• rozšírenie spolupráce s Národnou knižnicou Českej repuvliky, ohľadom získania veľkého počtu
digitalizovaných slovacikálnych dokumentov, tieto dokumenty sa plánujú sprístupniť v roku
2014 v rámci digitálnej knižnice UKB,

• implementácia a sprevádzkovanie cloudového kolaboratívneho systému na ukladanie a sprí-
stupnenie digitálneho obsahu http://cloud.ulib.sk,

• sprevádzkovanie v rámci testovacej prevádzky systému prepojenia digitálnej knižnice a subor-
ného katalógu periodík a databázy KIS3G. Medzi systémami prebieha automatizovaná komuni-
kácia, identifikácia sprístupnených objektov a aktualizácia záznamov KIS3G. Pri objektoch
sprístupnených prostredníctvom digitálnej knižnice UKB prichádza k automatickým zmenám 
v katalógu KIS3G, kedy sa záznamové pole doplní o ďalšie pole s virtuálnou linkou na digitáli-
zované dáta.

Odbor digitalizácie sa aktívne podieľal v rámci organizačných výborov na organizácií odbor-
ných podujatí Digitálna knižnica, na ktorý pripravil aj digitalizačný workshop medzinárodnej 
digitalizačnej konferencie v Innsbrucku, ktorá sa bude konať v apríli 2014, konferencie INFOS
2013. Odbor digitalizácie sa aktívne zapájal do riešenia projektu CDA.
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V rámci odbornej a prezentačnej činnosti zamestnanci odboru organizovali a zabezpečili:

• krátky odborný digitalizačný workshop na konferencií Digitálna knižnica, 

• prezentovali svoje výstupy na rôznych domácich a zahraničných podujatiach. 

Súborné katalógy
Odbor súborných katalógov (OSK) koncentroval svoje úsilie na výkon funkcie správcu celo-

štátneho online súborného katalógu periodík určenú zákonom č.183/2000 Z.z. Súčasne spravoval
komplementárnu bázu dát Adresár knižníc SR a klasické súborné katalógy zahraničných kníh. Stá-
lou súčasťou práce odboru bolo poskytovanie bibliograficko-informačných služieb používateľom 
a práca na ďalších interných projektoch:

1) revízia znakov MDT použitých v báze SKP podľa zmien pripravených UDC konzorciom a za-
znamenaných v Cancellations to the UDC 2011 (t.j. posledné voľne dostupné zmeny); 

2) retrokonverzia záznamov o monografických edíciách z katalógu UKB „Periodické série mono-
grafií“ do súborného katalógu periodík; 

3) revízia a redukcia bibliografických záznamov v SKP bez lokačných údajov vzniknutých vyra-
ďovaním periodík z fondov knižníc, resp. rušením knižníc, celých inštitúcií a zrušením česko-
slovenského záberu bázy SKP v priebehu minulých rokov.

Súborný katalóg periodík (SKP)
Pripravený bol zber údajov o periodikách v knižničných fondoch 480 inštitúcií SR. Pripravené

a poskytnuté boli inštitucionálne výstupy zoznamov periodík v tlačenej i elektronickej forme 
z SKP, určené na aktualizáciu údajov. Návratnosť bola temer 90 percentná. Získali sa údaje celkom
z 433 inštitúcií, ktoré boli následne spracované do bázy SKP a Adresára knižníc.

Úspešne sa pokračovalo v náročnej práci – v spracovaní katalógu monografických edícií UKB 
z katalógu „periodických sérií monografií“ do súborného katalógu periodík. Retrokonverziou boli spra-
cované tri štvrtiny tohto katalógu. Dosiahlo sa tak spojenie mnohých záznamov periodík, ktoré sú 
v klasických lístkových katalógoch UKB rozdelené do katalógu periodík a katalógu periodických sérií,
ktoré v online katalógu UKB spracované nie sú. V roku 2013 sa počet záznamov monografických edí-
cií v SKP zvýšil o 2 736 záznamov a dosiahol celkom 4 691 záznamov, z toho 4 449 z fondu UKB. 

Zredigovaných bolo aj vyše 41 tisíc bibliografických záznamov periodík. Za spolupráce s koo-
perujúcimi inštitúciami boli evidované zmeny názvov periodík, vydavateľov, periodicity, ukonče-
nie vychádzania periodík a iné zmeny údajov. Revidované boli znaky MDT, zrušené znaky boli
nahrádzané platnými znakmi z verzie MDT z roku 2011. Pri redakcii záznamov sa kládol dôraz na
ich súlad s medzinárodnými štandardami. Bibliografické záznamy periodík vytvorené kooperujú-
cim knižnicami, resp. staršie tituly periodík sa dopĺňali údajmi z bázy ISSN a ZDB (medzinárodný
identifikátor ISSN, kľúčové názvy a ich skratky, systémové čísla ZDB a i.). Pri tvorbe a korekcii 
záznamov sa intenzívne využívali licencované databázy periodík i zahraničné online databázy 
a súborné katalógy rôznych krajín. Holdingové záznamy vzrástli o 6 234 a aktualizovaných bolo 
39 463 holdingov.

Rozbehli sa práce na revízii bibliografických záznamov bez lokačných údajov, ktoré vznikli 
vyraďovaním periodík z fondov knižníc, resp. rušením knižníc alebo celých inštitúcií. Nahrádzali
sa inými titulmi alebo elektronickou verziou daného periodika.

Celkový objem databázy SKP vzrástol o 3 825 bibliografických záznamov z toho 3 500 úplne no-
vých a 325 záznamov ako náhrada údajov o periodikách, ktoré už neuchováva vo fonde žiadna in-
štitúcia SR. K 31. decembru 2013 katalóg dosiahol celkový stav 70 994 bibliografických záznamov
seriálov – časopisov, novín, zborníkov, edícií a integrovaných zdrojov a 169 560 holdingových zá-
znamov inštitúcií participujúcich na SKP.
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Spolupráca s inštitúciami SR a kooperatívna katalogizácia
Pre rozdielnosť verzií klientskeho systému Virtua bola na dlhú dobu zastavená priama účasť

fakultných knižníc Univerzity Komenského na tvorbe bázy SKP. To negatívne zasiahlo do úspeš-
ného rozvoja kooperatívnej katalogizácie. Obnovila sa až v 3. štvrťroku 2013. 

Spolupracujúcim inštitúciám OSK podľa potreby poskytoval konzultačnú a metodickú pomoc
týkajúcu sa spracovania dát podľa medzinárodných štandardov, zasielali sa im mesačné vyhod-
notenia práce v báze SKP. 

Báza Adresár knižníc SR
Pre bázu adresára sa získali aktuálne údaje o knižnično-informačných pracoviskách v 480 in-

štitúciách SR, ktoré sa spracovali do bázy adresára pracujúcej v systéme ARL. Aktualizovali sa
najmä názvy inštitúcií, personálne a kontaktné údaje. Do bázy bolo zapísaných 5 nových inštitúcií,
3 inštitúcie hlásili zrušenie knižnice. Ku koncu roka 2013 adresár obsahoval údaje o 794 inštitú-
ciách. 

Súborné katalógy zahraničných kníh
Celkový objem klasických súborných katalógov zahraničných kníh stabilne dosahuje cca 3,016

mil. záznamov. Do katalógov sa doplnilo 304 katalogizačných záznamov z 8 inštitúcií. Aj keď tvorba
tohto lístkového katalógu je v útlme využíva sa aj naďalej v informačnej činnosti, najmä pri zisťo-
vaní starších publikácií z 20. a 19. storočia. 

Informačná činnosť
Využívanie online bázy SKP zo strany používateľov mimoriadne výrazne vzrástlo. Oproti minu-

lému roku sa zvýšilo temer o 100 %. V online súbornom katalógu periodík bolo zaznamenaných: 

• 102 267 návštevníkov, 

• 109 764 vstupov, 

• pri ktorých si používatelia prezreli o údaje o periodikách na 415 916 stránkach. 

Okrem toho zamestnanci OSK poskytli e-mailom, telefonicky a osobne celkom 1 193 bibliogra-
fických a lokačných informácií o časopisoch a zahraničných knihách z našich súborných katalógov
ako aj z katalógov knižníc SR a ČR a ďalších informačných zdrojov dostupných na internete pre
910 používateľov. 

Štatistika Súborného katalógu periodík za rok 2013
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Štatistika využívania SKP v systéme Virtua za obdobie rokov 2008-2013

Edičná činnosť
Priebežne sa aktualizovala webstránka UKB – časť Súborné katalógy. Pripravila sa príručka pre

prácu v súbornom katalógu periodík obsahujúca znaky MDT a abecedný heslár v tlačenej i elektro-
nickej verzii (pre web UKB):

Medzinárodné desatinné triedenie (verzia znakov 2011): aktualizácia vybraných znakov MDT 
pre súborný katalóg periodík. Bratislava : UKB 2013. 205 s.
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Rok Počet Počet Zobrazené 
návštevníkov návštev stránky

2008 17 603 58 652 207 734

2009 31 260 45 022 265 533

2010 29 177 38 240 256 317

2011 25 817 32 407 236 053

2012 46 810 52 609 285 349

2013 102 267 109 764 415 916



Národná agentúra ISSN (NA ISSN) 
V SR je výkonný orgán Medzinárodného systému ISSN (International Standard Serial Number –

Medzinárodné číslovanie seriálových publikácií) so sídlom v Paríži. Národná agentúra vykonáva
činnosť s celoštátnou pôsobnosťou a realizuje úlohy vyplývajúce z účasti v systéme. Prideľuje ISSN
tlačeným periodickým publikáciám a elektronickým pokračujúcim prameňom (Zákon č. 212/1997
Z.z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín 
audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov); spravuje národnú databázu ISSN – spraco-
váva záznamy slovenských titulov pokračujúcich prameňov a aktualizuje ich; zabezpečuje komu-
nikáciu s vydavateľmi periodických publikácií a elektronických časopisov publikovaných na
Slovensku. Agentúra sa zúčastňuje na aktivitách v rámci medzinárodného systému ISSN, spolu-
pracuje s ústredím v Paríži a s národnými centrami ISSN.

Prideľovanie ISSN, generovanie čiarového kódu EAN/ISSN
V roku 2013 sa pridelilo celkovo 452 čísel ISSN z toho 363 tlačeným periodickým publikáciám,

89 elektronickým pokračujúcim prameňom (83 on-line, 6 na CD-ROM). Počas roka sa zistilo 
97 prípadov nedodávania povinných výtlačkov periodík, z toho 62 bolo vybavených úspešne tak,
že vydavateľ začal do konca roka posielať do knižnice povinné výtlačky. 

V roku 2013 sa prejavili prísnejšie pravidlá prideľovania pre on-line časopisy, ktoré sa prijali na
konferencii ISSN v roku 2012 v Portugalsku. Celkovo sa zamietlo 29 žiadostí o pridelenie ISSN, 
z toho 19 pre elektronické pramene a 7 pre tlačené publikácie. Medzi najčastejšie dôvody zamiet-
nutia patrili: neuvádzanie potrebných údajov, nefunkčná stránka, neúplná stránka, súkromný 
charakter stránky a pod. 

V letných mesiacoch sa uskutočnila kontrola platných URL adries u elektronických časopisov; 
nevychádzajúce tituly sa ukončili v záznamoch. 

Čiarový kód EAN/ISSN sa poskytoval automaticky a zdarma vydavateľom nových tlačených 
periodických publikácií, ktoré sa predávajú v obchodnej sieti. Vydavateľom starších periodických
publikácií sa poskytoval čiarový kód na požiadanie. Vydavatelia mali možnosť využívať aj samo-
obslužné generovanie čiarového kódu prístupné cez stránku agentúry. V roku 2013 poskytla agen-
túra vydavateľom 108 kódov EAN/ISSN.

Spracovanie záznamov ISSN, ich aktualizácia a sprístupňovanie databázy ISSN
Agentúra spracúvala záznamy slovenských pokračujúcich prameňov priamo (on-line) do 

medzinárodnej databázy ISSN prostredníctvom klienta VIRTUA-ISSN. Záznamy sa zapisovali do
databázy hneď po pridelení čísla, a to buď ako záznamy časopisov pred vydaním ako „pracovné 
záznamy“ alebo po ich vydaní ako „registrované záznamy“. Pracovné záznamy sa po vyjdení 
prvého čísla a overení s časopisom v ruke presunuli do kategórie registrované záznamy. Informácie
o tituloch, ktoré prišli do knižnice poskytovali agentúre kolegyne z SKP agentúra ISSN zasa po-
skytovala skratky kľúčového názvu pre tieto tituly. Nové záznamy sa spracúvali jednak vytváraním
nových záznamov a tiež preberaním a dopĺňaním záznamov zo súborného katalógu periodík. 

Aktualizácia záznamov sa vykonávala priebežne podľa nahlásení od vydavateľov, z odboru sú-
borných katalógov, oddelenia periodík a z iných knižníc. O nahlásených zmenách od vydavateľov
sa vždy priebežne informovali tiež zamestnanci odboru SKP a oddelenia periodík. Doplnili sa tiež
záznamy 100 nevychádzajúcich titulov on-line časopisov, u ktorých sa uviedla ich pôvodná URL 
adresa, aby sa ich obsah dal vyhľadať v celosvetovom archíve (www.archive.org). 

Agentúra ISSN systematicky spolupracovala s ďalšími oddeleniami knižnice so slovenskými 
vydavateľstvami, knižnicami a ďalšími inštitúciami. V rámci spolupráce s oddelením digitalizácie
sa začali prideľovať čísla ISSN pre digitalizované tituly periodík podľa nových pravidiel ISSN. 
V súvislosti s novým projektom ROAD Adresár vedeckých dokumentov sprístupňovaných formou
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„open access“, ktorý zahájilo Medzinárodné centrum ISSN v októbri 2013, sa doplnili nové kódy do
záznamov ISSN identifikujúce časopisy typu „open access“. Zamestnanci agentúry zistili 34 slo-
venských časopisov uvedeného typu a označili ich príslušným kódom (856 $x).

Agentúra zabezpečuje bezplatné sprístupňovanie Národnej databázy ISSN v systéme INVENIO
issn.issn.sk, kde sa dajú vyhľadávať tituly slovenských tlačených a elektronických časopisov. Zo
záznamov on-line časopisov je možné prostredníctvom priebežne aktualizovaných URL adries
vstúpiť priamo do časopisu. Časopisy sa dajú vyhľadávať podľa rôznych rešeršných kritérií, je
možné si vyhľadať tiež časopisy spracované v agentúre za príslušné obdobie. Aktualizovali sa niek-
toré údaje na webovej stránke agentúry, pripravil sa osobitný formulár pre publikácie vydané na
CD-ROM-e, spracovával sa preklad manuálu pre rôzne typy vyhľadávania z angličtiny.

Konzultačná činnosť a sprístupňovanie databázy ISSN
Poskytnuté konzultácie (osobné, telefonické a zaslané e-mailom, celkový počet 1043), sa týkali

najmä prideľovania ISSN tlačeným a elektronickým pokračujúcim prameňom, evidencie periodík
na MK SR, používania čiarových kódov EAN/ISSN, vydavateľskej úpravy publikácií, odovzdávania
povinných výtlačkov, a p. 

Domáca a zahraničná spolupráca
Agentúra spolupracovala v rámci Slovenska s Ministerstvom kultúry SR – sekcia médií audioví-

zie a autorského práva, s ďalšími knižnicami a inštitúciami, najmä s CVTI, SNK a pod. V rámci UKB
spolupracovala NA ISSN s viacerými oddeleniami UKB, najmä s odborom súborných katalógov 
periodík, s oddelením periodík UKB, s odborom digitalizácie UKB a p. najmä v oblastiach: 

• výmena informácií o zmenách vydavateľských údajov v záznamoch periodických publikácií
(OSK a oddelenie periodík),

• informovanie o nových prírastkoch a tvorba kľúčových názvov (OSK), 

• získavanie nedodaných titulov povinných výtlačkov (oddelenie periodík), 

• prideľovanie ISSN digitalizovaným titulom (odbor digitalizácie UKB). 

Zamestnanci agentúry systematicky spolupracovali s Medzinárodným centrom ISSN v Paríži. 
Aktívna spolupráca prebiehala v rámci pracovnej skupiny pre aktualizáciu manuálu ISSN. 

Každoročná konferencia riaditeľov národných centier sa konala v októbri v Rumunsku, kde bola
zastúpená tiež Národná agentúra ISSN. Do medzinárodného centra sa zaslalo niekoľko pripomie-
nok a vybavilo sa 6 žiadostí o pridelenie ISSN (pripomienky k aktualizovanej verzii manuálu ISSN,
pripomienky k návrhu informačného systému MC ISSN).

Pri príležitosti konania každoročnej konferencie riaditeľov národných centier ISSN (Rumunsko,
október 2013) sa vypracovala v anglickom jazyku správa o činnosti agentúry za posledný rok (júl
2012 – jún 2013).

V priebehu roka 2013 prebiehala tiež spolupráca so Stálou komisiou IFLA pre seriály a iné 
pokračujúce pramene. Vedúca agentúry je členkou komisie IFLA od roku 2011.
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Prehľad výkonov Národnej agentúry ISSN za rok 2013

Referát Elektronické informačné pramene
Poslaním referátu Elektronické informačné pramene (EIP) je komplexný manažment sprístup-

ňovanie voľných a licencovaných elektronických informačných prameňov a informačných databáz
zodpovedajúcich profilu a poslaniu UKB. Cieľom je zabezpečiť čo najefektívnejšie uspokojovanie
informačných potrieb používateľov, poskytovať kvalitnú ponuku elektronických informačných
prameňov a databáz, systematicky rozvíjať a optimalizovať ich sprístupňovanie a zabezpečiť
kvalitu poskytovaných elektronických informačných služieb.

Akvizícia
V roku 2013 obnovila UKB licencie na databázy v rovnakom rozsahu ako v roku 2012. Koncom

roka (v decembri) bola podpísaná zmluva na sprístupnenie kolekcie elektronických kníh eBook
Public Library Collection od spoločnosti EBSCO. Táto databáza, ktorá obsahuje 34 000 e-kníh 
z rôznych tematických oblastí, bude v UKB dostupná od januára 2014. Knihy budú prístupné 
bez obmedzenia počtu simultánnych používateľov a bude ich možné sťahovať do rôznych typov
mobilných zariadení.

Z celkového počtu desať licencovaných elektronických informačných prameňov bolo osem hra-
dených z finančných prostriedkov UKB, jedna databáza bola sprístupňovaná v rámci národnej 
licencie a jedna v rámci projektu NISPEZ (Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja
na Slovensku). Podrobný prehľad sprístupňovaných aj licencovaných databáz je publikovaný 
v časti Knižničné fondy a ich doplňovanie.
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Celkový počet pridelených ISSN 452

z toho: - tlačené periodické publikácie 363

- elektronické pramene na pokračovanie 89

z toho: - prístupné online 83

- na CD-ROM 6

Počet zamietnutých žiadostí o pridelenie 29

z toho: - elektronické publikácie 19

- tlačené publikácie 10

Počet konzultácií 1 043

z toho: - telefonické 669

- e-mail 349

- osobné 25

Počet poskytnutých kódov EAN/ISSN 108

Počet medzinárodných požiadaviek na pridelenie ISSN 6

Počet nových záznamov v databáze (registrované, pracovné) 478, 48

Spolu: 526

Počet doplnených záznamov v databáze 1 635

Celkový počet registrovaných záznamov prameňov na pokračovanie 
v slovenskej databáze ISSN k 31. 12. 2013 5 425

Počet vychádzajúcich publikácií 2 959

Počet nevychádzajúcich publikácií 2 466



UKB naďalej poskytovala prístup ku kľúčovému obsahu na slovenskom internete (52 služieb, 
11 webov) prostredníctvom služby Piano.

Štatistické údaje o využívaní jednotlivých databáz sa priebežne sledovali, takmer vo všetkých
prípadoch bol zaznamenaný nárast počtu prístupov i stiahnutých dokumentov. Pre podporu vy-
užívania sa zaviedlo spropagovanie databáz a zverejňovanie noviniek a zaujímavostí na Facebooku.
Na hlavnej stránke UKB sa vybrané databázy a aktuálne skúšobné prístupy propagovali aj pro-
stredníctvom grafických bannerov. 

Sprístupňovanie elektronických prameňov
Na všetky zakúpené a licencované databázy sa poskytoval vzdialený prístup. Používateľ UKB sa

po zadaní používateľského mena a hesla mohol dostať do uvedených elektronických informač-
ných prameňov aj z priestorov mimo UKB v ktoromkoľvek čase. 

Pri vyhľadávaní dokumentov mohli používatelia využívať metavyhľadávač MetaLib (v novom 
modernejšom rozhraní MetaLib+) a link server SFX. Oba poskytujú vyšší používateľský komfort.
MetaLib umožňuje paralelné vyhľadávanie v lokálnych i vzdialených informačných prameňoch,
SFX prelinkuje používateľa do plných textov tých elektronických prameňov, ku ktorým má knižnica
prístup.

• Elektronické knihy z databázy World eBook Library mohli používatelia neobmedzene sťahovať
do počítačov, laptopov, PDA zariadení, Kindle DX, Kindle 3 iPad/iPod, e-čítačiek a smartfónov. 

Služba EZB
Referát pokračoval v zabezpečovaní administrácie konzorciálneho konta EZB – Slovensko, v kto-

rom zostalo zapojených osem slovenských knižníc. Uskutočnilo sa nastavenie zmenených IP adries,
zapojenie nových titulov a zmeny v semaforoch, aktualizácia paketov a nastavenie licencií pre 
tituly, ktoré boli nastavené ako dublety. Knižnica EZB sa od januára 2013 sprístupňovala cez nové
používateľské rozhranie a ponúkla používateľom aj mobilnú aplikáciu pre smartfóny a tablety,
ktoré využívajú operačný systém Android. 

Legislatíva, projekt
Referát sa počas roka zaoberal sledovaním legislatívnych zmien významných pre oblasť e-pra-

meňov. Pozornosť sa venovala novele autorského zákona, ktorá platí od 1. novembra 2013. 
Urobilo sa porovnanie s platným českým autorským zákonom a rozbor schválenej novely, ktoré sa
publikovali v Bulletine UKB. Pracovisko sa podieľalo tiež na príprave návrhu prioritného projektu:
Inštitucionálny repozitár elektronických publikácií (E-depozit).

Spolupráca s partnermi
Uskutočnilo sa viacero stretnutí a konzultácií ohľadom získavania a sprístupňovania elektro-

nických kníh a viaceré stretnutia a rokovania so zástupcami firiem a s dodávateľmi e-zdrojov (Sto-
rin – Monitoring tlače, Summon – Discovery systém, Albertina icome Bratislava, EBSCO, Lewinson,
SUWECO). Priebežne sa sledovali, porovnávali a vyhodnocovali ponuky elektronických zdrojov na
rok 2014.

Počas roka sa nastavili a spropagovali viaceré skúšobné prístupy. Testovala sa databáza zahra-
ničných novín ProQuest Newsstand, databáza ruských článkov z tlačových agentúr a hospodárskej
tlače s názvom Polpred, kolekcia elektronických kníh na platforme EBSCOhost (eBook Public 
Library Collection), kolekcia elektro-nických kníh spoločnosti ProQuest na platforme ebrary, 
Encyclopaedia Britannica Online, National Geographic a databáza nemeckých odborných časopisov
Digi Zeitschriften.
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V rámci účasti na národnom projekte NISPEZ (Národný informačný systém podpory výskumu
a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom) spolupracoval referát 
s CVTI SR (riešiteľ projektu). Išlo predovšetkým o zabezpečenie účasti na školeniach, seminároch,
poskytovanie potrebných podkladov, distribúciu propagačných materiálov k projektu a pod. UKB
zastupovala knižnicu na pracovnej porade zainteresovaných strán projektu NISPEZ II., kde sa pre-
zentoval tiež záujem UKB zapojiť sa do projektu vo výrazne vyššej miere a finančne participovať
na prístupoch k vybraným EIP. 

V spolupráci so spoločnosťou MULTIDATA Praha, spol. s r.o. sa v marci uskutočnil odborný se-
minár PRIMO: Discovery očami knižníc. Prednášajúci z ČR hovorili o skúsenostiach s využívaním
funkcie Discovery systému Primo na Univerzite Pardubice a v rámci KALIKO (Katalog libereckých
knihoven on-line).

Ďalší odborný seminár sa uskutočnil v septembri v spolupráci so spoloč-nosťou EBSCO Infor-
mation Services pod názvom Úvod do sťahovania eBooks a Výskum v hudobných témach v data-
bázach najvyššej úrovne v praxi. V priebehu seminára boli predstavené hudobné databázy RILM 
a RIPM, ku ktorým UKB získala prístup (k plným textom). Ďalej bola predvedená práca s elektro-
nickými knihami – ich vyhľadávanie, možnosti využívania a sťahovanie eBooks do čítačiek.

Začiatkom decembra sa v spolupráci so spoločnosťou EBSCO Publishing konal ďalší seminár 
s názvom EBSCOday – Efektívne rešerše a inovácie EBSCO. Seminár bol zameraný na prácu s elek-
tronickými knihami na platforme EBSCOhost. V rámci neho bol predstavený vyhľadávací nástroj
(multivyhľadávač) EBSCO Discovery Service a praktické ukážky vyhľadávania online.

Propagácia elektronických prameňov a konzultácie
Priebežne sa vykonávala kontrola funkčnosti jednotlivých prístupov a URL adries na webovej

stránke E-pramene, vytvorila sa anglická verzia podstránky aktuálne skúšobné prístupy. Referát
EIP pripravil niekoľko školení pre zamestnancov UKB a pre študentov politológie FFUK o elektro-
nických databázach sprístupňovaných v UKB. Pre verejnosť sa pripravilo inštruktážne predstave-
nie služieb a on-line zdrojov aj s návodom na ich používanie. Cielená propagácia databáz 
a aktuálnych skúšobných prístupov (pripravené propagačné materiály) bola zameraná na 
konkrétnu cieľovú skupinu používateľov (politológovia, historici, jazyková škola). Počas celého
roka referát zabezpečoval tiež telefonické, e-mailové i osobné konzultácie. 

Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO
Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO (IDS UNESCO) v súlade s návrhom Stratégie

rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008 – 2013, v roku 2013:

• priebežne zabezpečovalo informácie o UNESCO, jeho aktivitách a programoch na Slovensku a vo
svete širokej verejnosti, ale aj špecializovaným skupinám a to na základe osobných, telefonických
a elektronických požiadaviek, aj na svojej webovej stránke;

• v rámci dobrého prístupu ku knižničným zbierkam raz mesačne uverejňovalo na svojej webo-
vej stránke zoznam nových dokumentov z produkcie UNESCO a OSN;

• vytváralo partnerstvá s vysokými školami a so súkromným sektorom v záujme zlepšovania slu-
žieb a ich aktivizácie pre vedomostnú spoločnosť – spolupráca s nadáciami, ale aj budovanie 
a podpora siete Klubov UNESCO, ktoré sú tiež neziskovými organizáciami.

• prostredníctvom siete Pridružených škôl UNESCO podporovalo rozširovanie partnerstiev medzi
vzdelávacími ustanovizňami a záujmovými vzdelávacími školskými zariadeniami. 

Z titulu svojich funkcií zabezpečovalo spracovávanie, uchovávanie a sprístupňovanie fondov
UNESCO a OSN, vrátanie databáz UNESCO na CD ROM, ako aj konzultačné a reprografické služby
v študovni strediska.
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Po celý rok 2013 sústreďuje IDS UNESCO svoju činnosť na aktivity týkajúce sa významných 
výročí pripadajúcich na tento rok. Predovšetkým ide o 20. výročie vstupu SR do UNESCO, ako aj
o 1150. výročie príchodu vierozvestcov Konštantína a Metoda na územie Veľkej Moravy. 
V tejto súvislosti usporiadalo stredisko v uplynulom roku niekoľko podujatí, ktoré boli zamerané
na priblíženie slovenských lokalít a objektov zapísaných do zoznamov UNESCO, predovšetkým
Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva a prírodného dedičstva, ako aj Zoznamu svetového 
nehmotného dedičstva.

20 rokov členstva SR v UNESCO

Banská Štiavnica a pamiatky okolia
Jedna z prvých slovenských lokalít zapísaných do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného

dedičstva UNESCO (1993).

Spišský hrad a kultúrne pamiatky okolia
Prednáška o významnej kultúrnej pamiatke Spiša zapísanej do zoznamu UNESCO v roku 1993. 

Vlkolínec – pamiatková rezervácia ľudovej architektúry
Významná slovenská lokalita zapísaná do zoznamu UNESCO v roku vstupu SR do UNESCO, 1993.

20 rokov Vlkolínca v UNESCO
Výstava fotografií spojená s vernisážou za účasti predstaviteľov mesta Ružomberok.

V tejto súvislosti usporiadalo stredisko v uplynulom roku niekoľko podujatí, ktoré boli zame-
rané na priblíženie slovenských lokalít a objektov zapísaných do zoznamov UNESCO, predovšetkým
Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva, ako aj Zoznamu svetového nehmotného
dedičstva.

Týmito podujatiami stredisko priblížilo širokej verejnosti dosiaľ menej známy Zoznam sveto-
vého nehmotného dedičstva UNESCO:

Fujara a ďalšie slovenské prvky na zozname nehmotného dedičstva
Multimediálna prezentácia o prvkoch zapísaných v slovenskom i svetovom zozname nehmot-

ného dedičstva (Radvanský jarmok, aušusnícke služby špaňodolinských baníkov, tradičné ručné
zvonenie na zvony, fujara, terchovská muzika) obohatená o živé vystúpenia ľudovej hudby.

Reprezentatívny zoznam slovenského nehmotného dedičstva. Výstava priblížila jeden z dôleži-
tých prvkov slovenskej ľudovej kultúry – fujaru – zapísaný do Zoznamu svetového nehmotného 
dedičstva UNESCO.

1150. výročie príchodu vierozvestcov Konštantína a Metoda na územie Veľkej Moravy

Cyril a Metod – 1150. výročie príchodu na naše územie
1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda na naše územie zapísalo UNESCO do Kalendára význam-
ných výročí v roku 2013.
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Podujatia pripomínajúce svetové a medzinárodné dni vyhlásené OSN a UNESCO

Holokaust
Podujatie pripravené pri príležitosti Medzinárodného dňa spomienky na obete holokaustu.

Holokaust – Oživené spomienky
Výstava zložená z dvoch samostatných celkov viažucich sa k jednej téme – holokaustu.

Išlo o výstavu "Vlastnosti, ktoré prekračujú hranice", ktorú poskytla The Jewish Foundation for
the Righteous a 16 najlepších študentských prác zo súťaže "Oživené spomienky", ktorá bola pro-
jektom Yad Vashem. Výstava dávala dôraz na ľudské hodnoty a morálnu odvahu tých, ktorí boli
ochotní pomôcť.

Poslanie ženy v súčasnom svete, mágia lásky
Podujatie usporiadané pri príležitosti MDŽ vyhláseného OSN.

William Shakespeare – život a dielo významného anglického básnika a dramatika
Podujatie, ktorým sa si pripomenul Svetový deň poézie, vyhlásený OSN na 21. 3.

Prednáška bola doplnená prednesom z diela a uskutočnila sa v rámci Týždňa slovenských knižníc.

Avicenna – knieža lekárov
Podujatie pri príležitosti Svetového dňa zdravia (7. 4., WHO)

Prednáška o živote a diele významného stredovekého lekára a filozofa.

Podujatia pripomínajúce svetové a medzinárodné dni vyhlásené OSN a UNESCO

Neznámy príbeh juhu. Viedenská arbitráž a jej dôsledky – príbeh židovskej komunity
Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s PhDr. Monikou Vrzgulovou, CSc., riaditeľkou Dokumen-
tačného strediska holokaustu pri príležitosti 75. výročia Prvej viedenskej arbitráže. Prednáška
spojená s diskusiou bola doplnená projekciou dokumentárneho filmu Naivné sny Susanne a Petra
Scheinerovcov.

Zoznámte sa s Platónom 
Prednášky pri príležitosti Svetového dňa filozofie boli venované životu a dielu Platóna, jeho uče-
niu o prírode a človeku, významu filozofických škôl a vplyvu jeho učenia v dejinách. Prednášky
boli doplnené prednesom citátov z Platónovho diela.

V I. polroku 2013 sa ukončil 5-dielny cyklus prednášok o starej aj novšej histórii Bratislavy 
s významným slovenským historikom Pavlom Dvořákom

IV. Bratislava – Osamelé hroby na Kamzíku
S Pavlom Dvořákom po stopách dávnej minulosti Bratislavy. 

V. Bratislava – Ako sa Bratislava stala hlavným mestom
S Pavlom Dvořákom po stopách dávnej minulosti Bratislavy.
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Aj v roku 2013 stredisko UNESCO spolupracovalo so Slovenským centrom pre komunikáciu 
a rozvoj na projekte EUSTORY.

Eustory – vyhodnotenie súťaže
Záverečné vyhodnotenie ôsmeho ročníka súťaže Eustory na Slovensku. Eustory je súťaž z moder-
ných dejín určená študentom stredných škôl, ktorých zaujíma nielen samotná história, ale aj dopad
historických udalostí na dnešné dianie. 

IDS UNESCO sa aj v. 2. polroku zameralo na aktivity spojené s medzinárodnými dňami vyhláse-
nými UNESCO s 20. výročím vstupu SR do UNESCO. Podujatia súvisiace s 20. výročím boli obozná-
mené verejnosti s programami a činnosťou tejto medzinárodnej organizácie na Slovensku a vo
svete. 

Banské mapy a plány Hlavného komorskogrófskeho úradu Banskej Štiavnice
Prednáška riaditeľky Štátneho ústredného banského archívu Mgr. Eleny Kašiarovej predstavila
jeden z najvýznamnejších prvkov dokumentárneho dedičstva Slovenska zapísaného v registri
UNESCO Pamäť sveta.

20 rokov Slovenska v UNESCO 
Všetko, čo ste chceli vedieť o UNESCO a osobné spomienky popredných predstaviteľov Slovenskej
komisie pre UNESCO na 20-ročnú históriu SR v tejto organizácii – prednáška spojená s diskusiou.
Na podujatí sa zúčastnil aj stály delegát SR pri UNESCO veľvyslanec JUDr. Igor Greksa.

Pridružené školy UNESCO
Jednou z významných celoštátnych úloh IDS UNESCO v UKB je úloha národného koordinátora

Pridružených škôl UNESCO v SR. Stredisko zabezpečuje odborný výklad o UNESCO a jeho činnosti
pre exkurzie zo stredných a základných škôl. Spolupracuje so školami pri vzdelávaní o svetovom
dedičstve. Sprístupňuje školám dokumenty vydávané UNESCO a zabezpečuje účasť slovenských
škôl na medzinárodných projektoch. Stredisko počas celého roka poskytuje školám všetky infor-
mácie a dokumenty im určené.

Z úlohy národného koordinátora Pridružených škôl UNESCO vyplýva stredisku každoročná 
povinnosť usporiadať výročnú konferenciu pridružených škôl UNESCO v SR. Jej cieľom je poskyt-
nutie najnovších informácií o programoch a projektoch UNESCO vo svete aj v SR, o budovaní 
dôležitých zoznamov UNESCO z oblasti svetového kultúrneho, prírodného, dokumentárneho 
a nehmotného dedičstva. V tomto roku sa konferencia uskutočnila v dňoch 9. – 10. 12. 2013. Jej 
zámerom bola výmena informácií medzi jednotlivými školami formou prezentácií (powerpoint,
filmy). Účastníci konferencie ocenili význam tohto podujatia pre ich ďalšiu prácu. Celé podujatie
bolo financované z prostriedkov MZV SR.

Depozitná knižnica NATO
Depozitná knižnica NATO (DK NATO) je špecializované knižnično-informačné pracovisko UKB,

ktoré sa zameriava na oblasť medzinárodných vzťahov, obrany a bezpečnosti s dôrazom na 
Organizáciu severoatlantickej zmluvy. Návštevníkom ponúka monografie, periodiká, elektronické
a audiovizuálne dokumenty z profilovej oblasti, vrátane depozitných výtlačkov NATO. V študovni
sa sprístupňujú aj knižné tituly Ministerstva obrany SR a Vojenského historického ústavu. Je sú-
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časťou medzinárodnej knižničnej siete NATO, aktívne spolupracuje so zahraničnými partnermi 
a pre účely odbornej vedeckej činnosti poskytuje medziknižničnú výpožičnú službu. Sprístupňuje
špecializované elektronické pramene. Informačné a vzdelávacie podujatia DK NATO v roku 2013
mapovali aktuálne otázky medzinárodnej bezpečnosti, ako aj významné medzníky vojenských dejín
Slovenska. Siedmy ročník konferencie „Slovenské bezpečnostné fórum“ opätovne vytvoril plat-
formu pre odbornú diskusiu slovenskej bezpečnostnej komunity.

Medzinárodná integrácia a grantová podpora
V uplynulom roku pokračovala spolupráca v rámci medzinárodnej knižničnej siete NATO, najmä

s Multimediálnou knižnicou NATO a ďalšími odbornými pracoviskami Sekcie verejnej diplomacie
NATO v Bruseli. Priebežne sa dopĺňali depozitné výtlačky nových publikácií NATO, ktoré sa v štu-
dovni menne a vecne spracovávali a sprístupňovali. Zároveň sa distribuovali vybraným knižničným
pracoviskám v SR. Návštevníci študovne mohli využívať prístup k špecializovaným elektronickým
informačným zdrojom, pre potreby odbornej vedeckej činnosti sa poskytovala medziknižničná 
výmenná služba. 

V rámci grantovej podpory Sekcie verejnej diplomacie NATO získala DK NATO grant vo výške 
3 600,- € za účelom usporiadania siedmeho ročníka konferencie „Slovenské bezpečnostné fórum“.
Časť prostriedkov vo výške 828,91,- € bola použitá na nákup odbornej literatúry a rozšírila fond
DK NATO. Výstava noviniek z fondu DK NATO je trvalou súčasťou uvedenej konferencie. Projekt
konferencie bol zaradený aj do systému grantovej podpory MZV SR, z týchto zdrojov UKB  získala
dotáciu vo výške 1 600,- €.

Pokračovala dlhodobá spolupráca s Inštitútom EÚ pre bezpečnostné štúdie so sídlom v Paríži,
Akadémiou obrany NATO v Ríme a Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu vo Viedni. Pravi-
delné získavanie publikácií týchto odborných pracovísk obohacuje fond DK NATO o tituly, ktoré sa
venujú aktuálnym otázkam v profilovej oblasti.

Spolupráca s knižnicami SR 
V roku 2013 pokračovala spolupráca s vybranými knižničnými pracoviskami SR. Distribúcia 

nových publikácií z produkcie Sekcie verejnej diplomacie NATO zabezpečila prístup verejnosti 
k aktuálnym informáciám o pôsobení Aliancie a jej najnovších úlohách. Okruh vybraných knižníc,
ktoré DK NATO pokrýva dokumentáciou NATO, zahŕňa Slovenskú národnú knižnicu v Martine,
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Štátnu vedeckú knižnicu v Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach, Akademickú knižnicu AOS gene-
rála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši a knižničné pracoviská ďalších vysokých škôl.

V spolupráci s Univerzitnou knižnicou Univerzity Mateja Bela (UK UMB) v Banskej Bystrici za-
bezpečila najnovšie tituly pre potreby „Info Centra NATO“, ktoré využívajú najmä študenti Fakulty
politických vied a medzinárodných vzťahov. V priebehu roka distribuovala DK NATO partnerským
knižniciam a odborným VŠ pracoviskám 175 exemplárov publikácií o NATO.

Informačné a vzdelávacie podujatia
Popri budovaní fondu a poskytovaní knižnično-informačných služieb DK NATO každoročne 

pripravuje informačné a vzdelávacie podujatia so zámerom podporovať šírenie informácií, verejnú
diskusiu a odborný výskum v profilovej oblasti. V roku 2013 pracovisko v spolupráci s externými
partnermi realizovalo jednu odbornú konferenciu, dve prednášky a dve výstavy.

Medzi najvýznamnejšie podujatia patrili:

Slovenské bezpečnostné fórum 2013

Siedmy ročník výročnej konferencie slovenskej zahraničnopolitickej a bezpečnostnej komunity
Slovenské bezpečnostné fórum sa uskutočnil 7. októbra 2013 v UKB. Podujatie tradične organi-
zuje Univerzitná knižnica v Bratislave – Depozitná knižnica NATO v spolupráci s Ministerstvom
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ako aj Euroatlantickým centrom. Na aktuálne témy
diskutovalo 151 zástupcov štátnej správy, súkromného sektora, akademických kruhov a mimo-
vládnych organizácií.

Konferenciu doplnilo niekoľko sprievodných podujatí. Výstava fotografií mapovala dvadsať-
ročné pôsobenie Ozbrojených síl SR. Diskusné fórum mladých ponúklo študentom vysokých škôl
a mladým profesionálom živú diskusiu o multikultúrnom modele migračnej politiky a aktuálnych
skúsenostiach v oblasti azylovej politiky SR. 

Výstava kníh z fondu Depozitnej knižnice NATO ponúkla účastníkom konferencie výber naj-
novších titulov z produkcie popredných svetových vydavateľov v oblasti medzinárodných vzťa-
hov a bezpečnosti. Účastníci SBF tiež získali informačné materiály o Univerzitnej knižnici 
v Bratislave, aby sa oboznámili so širokým spektrom služieb, ktoré knižnica v súčasnosti poskytuje.
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Multifunkčné kultúrne centrum
Koncepcia činnosti Multifunkčného kultúrneho centra UKB (MFKC UKB) dôsledne vychádzala 

z postupne formovanej dramaturgickej štruktúry, opierajúcej sa o široké žánrové a tematické 
spektrum podujatí vzdelávacieho i umelecko-spoločenského charakteru. Pôsobenie útvaru je pevne
zakotvené v štruktúre organizácie, vychádza z dominantného predmetu jej činnosti, formulova-
ného v Zriaďovacej listine a tvorivým spôsobom rozširuje intelektuálny potenciál inštitúcie. 

Odborné knihovnícke podujatia poskytli aj v uplynulom kalendárnom roku zaujímavý pohľad
na súčasný stav, aktuálne problémy i perspektívy ďalšieho rozvoja tohto odvetvia. V centre po-
zornosti desiatok prednášok, seminárov a konferencií boli popri diskusiách aj prezentácie nových
technológií a postupov. Nejedna príťažlivá téma či interesantný hosť sa v priestoroch UKB objavili
aj vďaka dynamicky sa rozvíjajúcej spolupráci s kultúrnymi inštitútmi a veľvyslanectvami, so sub-
jektmi tretieho sektora, médiami i spoločenskými organizáciami doma i v zahraničí. Obsahová
náplň tejto činnosti bola opäť mimoriadne pestrá a množstvo podujatí prilákalo v priebehu roka
do priestorov UKB tisíce návštevníkov.

Štvrtý ročník programového projektu Nomen omen zameral pozornosť na osobnosti a udalosti,
ktoré sa zapísali do povedomia generácií. Dramaturgia večerov sa sústredila na život a tvorbu 
významného slovenského básnika a diplomata Thea Herkeľa Florina, ruského pesničkára a herca 
Vladimíra Vysockého, vodcu legendárnej Solidarnośći, neskoršieho poľského prezidenta Lecha Wałęsu
a slovenského prozaika a disidenta Dominika Tatarku. Tvorcovia jednotlivých večerov predstavili
pestrú škálu možných prístupov k spracovaniu tém, takže tohtoročné časti projektu možno zaradiť 
k tým najzaujímavejším. Mimoriadny divácky záujem zaznamenal predovšetkým program venovaný
Vladimírovi Vysockému (Andy Hryc, Bibiana Ondrejková a Funny Fellows), na ktorý sa počas horúceho
júlového večera prišli do Lisztovej záhrady pozrieť takmer tri stovky návštevníkov.

Výborná atmosféra koncertov, obdivuhodné interpretačné výkony a spontánny divácky ohlas
charakterizovali pred dvoma rokmi premiéru medzinárodného hudobného projektu À Cappella
Dreams. Druhý ročník potvrdil opodstatnenosť rozšírenia programovej štruktúry MFKC práve 
o tento špecifický hudobný žáner. Rakúsko-česko-slovenská dramaturgia tohto ročníka priniesla
mnoho dynamickej pestrosti, individuálnych odlišností i možnosť porovnávania jednotlivých 
aranžérskych i vokálnych prístupov. Cyklus À Cappella Dreams sa s ročnou periodicitou bude 
v programovej ponuke MFKC naďalej striedať s programovým projektom Gregorian Meditations.
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Originálne postavenie v kontexte letnej kultúrnej ponuky v hlavnom meste si udržiava víkendový
projekt Letné Literárne Láskanie. Tvorcovia jednotlivých programov piateho ročníka pripravili
tri pozoruhodné nahliadnutia do sveta literatúry, vzhľadom na stavebné práce v objekte Klariská
5 tentokrát netradične v prostredí Lisztovej záhrady. Nevšedným prístupom ku klasickej téme a re-
žijnou invenciou zaujala najmä produkcia Šalamún hovorí Bratislave v réžii Martina Petericha.

Neodmysliteľnou súčasťou letnej programovej ponuky v centre hlavného mesta sú už tradične
Šansónové večery v Lisztovej záhrade a na Barokovom nádvorí. Prestížny hudobný projekt sa
uskutočnil už siedmykrát a znovu potvrdil unikátne postavenie Univerzitnej knižnice v Bratislave,
ktorá je naďalej jediným priestorom pravidelnej medzinárodnej prezentácie tohto sugestívneho 
hudobného žánru na Slovensku. Atmosféru všetkých koncertov možno označiť za výnimočnú, 
návštevníci i v tomto roku atakovali kapacitné možnosti oboch priestorov. 

Pevné miesto majú v dramaturgickej štruktúre aj umelecko-publicistické projekty Salón u Liszta
a Záhrada. Sú pravidelnou platformou pre zmysluplný dialóg, neraz výbušný a vášnivý, vždy však
kultivovaný a so zmyslom pre diskusné fair-play. Ak Salónom dominuje noblesná atmosféra, 
pozoruhodná pestrosť tém z mnohých oblastí politického, hospodárskeho i kultúrno-spoločen-
ského života spoločnosti, Záhradu hádam najviac charakterizuje dravý závan mladosti, kreatívnej
energie i neraz prekvapujúceho autorského nadhľadu a odbornej vyspelosti. Spoľahlivým pozná-
vacím znamením sú tiež moderné spôsoby komunikácie s využitím informačných technológií. 
Univerzitná knižnica ako iniciátor diskusií o dynamických premenách doby vystupuje v tomto kon-
texte ako moderná kultúrna inštitúcia, pripravená uspokojovať narastajúce kultúrno-spoločenské
potreby svojich návštevníkov. 

Rozlúčku s rokom zabezpečili štyri nedeľné večery projektu Vianočné pastorále. Dominuje mu
duchovný rozmer adventu a príťažlivá žánrová rozmanitosť jednotlivých programov. Spája ich
silné ľudské posolstvo, ktoré v záverečnej časti roka uz tradične z javiska smerom k hľadisku 
plynie s mimoriadnym nasadením a oduševnením. Najspontánnejšie reakcie vyvolali vystúpenia
detských folklórnych súborov, ktoré zaplnenému Barokovému nádvoriu sprostredkovali neopa-
kovateľnú atmosféru slovenských Vianoc. Záverečný koncert vianočného projektu bol zároveň
vhodnou príležitosťou na poďakovanie sa návštevníkom podujatí, ktoré pracovníci Univerzitnej
knižnice v Bratislave pripravovali v priebehu celého kalendárneho roka.

Bibliografická a výskumná činnosť 
Kabinet retrospektívnej bibliografie (KRB) sa dlhodobo venuje registrácii, spracovaniu a vý-

skumu nepravých periodík ako sú: almanachy, ročenky, zborníky, výročné správy škôl, kalendáre
a pod. vychádzajúce od roku 1701 na území dnešného Slovenska a to v súlade s úlohami stanove-
nými v intenciách Slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie. V tomto roku bola činnosť 
zameraná na pokračovanie už rozpracovaných projektov spracovania bibliografického súpisu 
a rozpisu historických dokumentov, s ktorými súvisia heuristické, evidenčné a verifikačné postupy,
vytváranie menných, korporatívnych a vecných hesiel. Po zápise záznamov do elektronickej 
podoby a ich následnej korektúre sú tieto pravidelne sprístupňované v databázach na stránke 
knižnice:

<http://www.ulib.sk/sk/katalogy/bibliografie/online-databazy/>

Hlavné projekty:
1. Bibliografia almanachov, ročeniek a zborníkov na Slovensku 1701-1918
Elektronická bibliografia sleduje vydávanie tohto typu dokumentov v štyroch jazykoch: v slo-

venskom, nemeckom, maďarskom a latinskom. Almanachy, ročenky a zborníky predstavujú roz-
siahlu informačnú bázu k počiatkom prírodných, lekárskych a spoločenských vied – histórie,
národopisu, vlastivedy, cirkevných dejín a divadla. Databáza je pravidelne dopĺňaná a aktualizo-
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vaná. Dostupná je na adrese : <http://retrobib.ulib.sk/wwwisis/azr.htm>. Súčasne so spracúvaním
dokumentov sa vykonával aj prieskum vo fondoch domácich i zahraničných knižníc, zameraný 
na získanie lokácií nových titulov, prípadne overenie už známych titulov a vytvorenie relevant-
ných bibliografických záznamov. V roku 2013 bolo bibliograficky popísaných 108 (roč.) nepravých
periodík, analyticky bolo rozpísaných 1 041 článkov (záznamov) a poskytnutých bolo 18 biblio-
grafických a faktografických informácií a na redakčných prácach odpracovali celkovo 730 hodín.
Z formulárov do PC zapísali zamestnanci KRB celkom 162 seriálov a 945 článkov. 

2. Bibliografia článkov zo slovenských a inorečových výročných správ škôl 
z územia Slovenska za šk. r. 1918/19-1952/53 

Budovaná elektronická bibliografia sprístupňuje pramenné a faktografické dokumenty pre vý-
skum školstva a vzdelanosti na Slovensku v sledovanom období. Zhromažďovaný materiál obsa-
huje odbornú a literárnu tvorbu profesorov a študentov jednotlivých škôl. Aktualizovaná databáza
je dostupná na stránke knižnice: <http://retrobib.ulib.sk/wwwisis/clankyVSS.htm>. Pripravovaná
bibliografia tvorí celok s už vydaným bibliografickým súpisom Bibliografia výročných školských
správ z územia Slovenska za školské roky 1918/19 – 1953/53. Stav úlohy je zväčšej časti pred 
dokončením. 

3. Katalóg slovacikálnych tlačí UKB do roku 1918 
Práce na úlohe sú dočasne pozastavené vzhľadom na dlhodobú práceneschopnosť zamestnan-

kyne kabinetu.

Základná činnosť kabinetu retrospektívnej bibliografie je okrem bibliografickej činnosti do-
plnená a rozšírená o usporadúvanie odborných podujatí ako i účasť na nich, prednáškovú a publi-
kačnú činnosť, prípravu scenárov a realizáciu výstav z oblasti bibliografie a dejín knižnej kultúry,
bibliograficko-informačné a referenčné služby, poradenské služby, vzdelávaciu činnosť. Zamest-
nanci kabinetu svojou výskumnou, publikačnou, prednáškovou a výstavnou činnosťou samostatne
ako i v spolupráci s domácimi a zahraničnými inštitúciami napĺňajú projekt Výskum dejín knižnej
kultúry. Štúdie sa venujú primárnemu výskumu, mapujú aspekty vývoja dejín kníhtlačiarstva, kniž-
níc, knižnej distribúcie a propagácie. 

Studia Bibliographica Posoniensia je odborný lektorovaný zborník recenzovaný v domácich aj
v zahraničných periodikách. V roku 2013 bol vydaný už jeho ôsmy ročník. 

Vzdelávacia činnosť prebiehala v spolupráci s Katedrou knižničnej a informačnej vedy FIFUK 
v Bratislave a Filozofickou fakultou Trnavskej univerzity, najmä v oblasti prednáškovej činnosti
ako i pri zadávaní tém bakalárskych a diplomových prác, ich posudzovaní a vypracovávaní 
oponentských posudkov. 

Semináre, konferencie a iné podujatia:
Výsledky výskumov zamestnancov kabinetu retrospektívnej bibliografie boli prezentované 

na odborných seminároch, domácich a medzinárodných konfe-renciách ako: Bibliotheca Antiqua
v Olomouci, na odbornom seminári k dejinám medicíny v Brne, na konferencii v rámci podujatia
Košice – európske hlavné mesto kultúry. KRB usporiadal výstavu k 1150. výročiu príchodu Cyrila
a Metoda a k výročiu prof. Júliusa Špaňára (k výročiu bola vydaná personálna bibliografia prof.
Škovierom, na ktorej zamestnanci KRB vykonali úpravy bibliografických záznamov a korektúru).
Ďalej to boli podujatia: v rámci Týždňa slovenských knižníc, Dni retrospektívnej bibliografie v Mar-
tine, Dejiny knižnej kultúry v Nitre, Spoločnosť a knižná kultúra v Prešove. KRB sa podieľali na 
organizovaní akcie BioÚ SNK na prezentácii Biografického slovníka Slovenska, zv.5 a na vernisáži
Iné svety.

Jedna zamestnankyňa KRB absolvovala 6-týždňový študijný pobyt v Halle (Saale) (Nenecko),
kde odprezentovala výsledky svojho pobytu a výskumu prednáškou pod názvom “Books to collect
and knowledge to exchange...”: Communication channels between Halle and the Kingdom of Hungary
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in the 18th century. Je potrebné upozorniť aj na významnú prácu ďalšej kolegyne v grantovej 
komisii – Ochrana kultúrneho dedičstva MK SR.

Prednášková a publikačná činnosť je v prílohe č. 1 a 2.

Odborné spracovanie tlačí 16. storočia vo fondoch UKB vykonávajú zamestnanci Kabinet 
starých a vzácnych tlačí (KRSVT). Táto úloha obsahuje heuristickú, analytickú a evidenčnú 
činnosť, verifikáciu bibliografických údajov, rozbor rukopisných záznamov, biografických dát 
o autoroch a pôvodných vlastníkoch. Na úlohe pracujú tri pracovníčky oddelenia.

Okrem skompletizovaných, prekontrolovaných záznamov, ktoré boli zapísané do databázy 
sa prekontrolovalo aj ďalších 253 titulov, ktoré sa po overovaní v odbornej literatúre, doplnení
chýbajúcich údajov a korektúrach, tiež pripravia na zápis do databázy.

Súbežne s bibliografickým spracovaním sa budujú registre spracovaných autorít: autorov, spo-
luautorov, dedikátorov, adresátov dedikácii, autorov príležitostných veršov, autorov úvodov, 
ilustrátorov, zostavovateľov, autorov komentárov, prekladateľov, tlačiarov, nakladateľov, kníh-
viazačov a pôvodných vlastníkov. 

Zamestnanci sledujú novú bibliografickú a biografickú a ďalšiu pomocnú literatúru k tlačiam
16. storočia. 

Buduje sa príručná knižnica k spracovaniu fondov KRSVT návrhmi na nákup príslušnej litera-
túry, ktorá sa získava aj osobnými kontaktmi. Príručná knižnica kabinetu sa buduje od založenia
pracoviska a dnes patrí k najkvalitnejším aj v celoštátnom kontexte.

Overovanie raritných tlačí v iných knižniciach v súčasnosti prebieha pomocou elektronickej
pošty.

Odborná starostlivosť o fondy
Spracovali sa odborné témy z oblasti knižnej kultúry, parciálne problémy tlačí 16. storočia, 

rukopisov a tlačí Bašagićovej knižnice, emblémové knihy UKB, Komeniana, tlače Valentína Ecka, 
rukopisy a tematické dokumenty pre výstavy, prednášky a významné návštevy. Výsledky čiastko-
vých výskumov sa prezentovali v rámci publikačnej, prednáškovej a výstavnej činnosti, pri posky-
tovaní odborných informácií, pri osobných konzultáciách a písomných informáciách.

Metodická činnosť
Činnosť oddelenia metodiky sa zameriavala predovšetkým na zabezpečovanie metodických

činností vo vnútri knižnice, na vypracovanie vyhodnotení vládnych programov a podkladov plne-
nia úloh daných zriaďovateľom, legislatívnych materiálov a poradenskú činnosť pre študentov
stredných a vysokých škôl v rámci záverečných a diplomových prác. 

Oddelenie metodiky spolupracovalo s metodickými útvarmi ostatných slovenských knižníc 
a aktívne sa zúčastňovalo na činnosti národnej komisie pre sluyžby. V spolupráci s referátom elek-
tronických prameňov pripravilo inštruktážne školenie zamerané na využívanie licencovaných 
databáz. V rámci štatistického výkazníctva sa spracovali podklady pre ročný výkaz o činnosti KULT
10-01 za rok 2012, ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2012 KULT 4-01 a pravi-
delné štvrťročné a celoročné štatistické vyhodnotenia výkonov UKB za rok 2013. V rámci vykazo-
vania bol vypracovaný aj výkaz pre zber dát o výskumno-vývojovom potenciálne organizácie 
v rámci portálu SK CRIS (CRIS = Current Research InformationSystem) za rok 2012. Oddelenie sa
podieľalo na príprave periodika – Bulletin UKB a ďalších publikácií podľa edičného plánu kniž-
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nice na rok 2013. Pripravilo na základe podkladov jednotlivých oddelení výročnú správu organi-
zácie za rok 2012 a polročnú správu za rok 2013. Aktívne sa zapájalo do aktualizácie obsahu na we-
bovom sídle knižnice, ako aj jednotlivých propagačných materiálov o knižnici. Pripravilo tiež 
informačno-propagačný leták o knižnici v nemeckom jazyku.

V oddelení metodiky bol pripravovaný harmonogram stredných a vysokých škôl na odbornú
prax UKB, praxe a stáže v UKB absolvovalo 12 študentov. Organizovali sa v rámci adaptačného
procesu prehliadky pracovísk UKB pre nových zamestnancov.

UKB je na základe zákona o knižniciach pracoviskom medziknižničnej výpožičnej služby (MVS)
a národným ústredím medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby (MMVS) v Slovenskej 
republike. Oddelenie MVS a MMVS metodicky usmerňovalo knižnice v oblasti medzinárodnej MVS.
Pracovisko všetky informácie, analýzy, návrhy a nové postupy publikovalo na webovom sídle kniž-
nice a v Bulletine UKB. Zúčastňovalo sa odborných podujatí a zasadnutia národnej komisie pre
služby, ktorá sa v roku 2013 konala v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach. Oddelenie MVS a MMVS
pokračovalo v propagácii služby dodávania dokumentov (document delivery – elektronické 
dodávanie dokumentov) pre registrované slovenské knižnice a organizácie, ktoré ako kolektívny
používateľ používajú s veľkým záujmom túto službu, o čom svedčí každoročne rastúci počet 
registrovaných knižníc a organizácií. V roku 2013 sa registrovalo 40 nových kolektívnych použí-
vateľov (knižníc) pre služby MVS a MMVS.

Na metodickej činnosti sa podieľali aj ďalšie odbory a oddelenia knižnice (napr. hudobný kabi-
net, kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí, oddelenie informačných systémov), čo je pod-
robne rozpísané v opise ich činností.

V hudobnom kabinete UKB sídli sekretariát  komisie pre hudobné knižnice pri Spolku sloven-
ských knihovníkov. Hudobný kabinet poskytuje metodickú pomoc hudobným oddeleniam 
verejných knižníc SR, školských knižníc hudobných škôl, hudobným archívom, hudobným agen-
túram a pod. Kabinet pravidelne organizuje prezentačné a metodické hodiny pre študentov 
hudobných škôl všetkých typov ako napr. Konzervatórium, Pedagogická fakulta UK a Filozofická
fakulta UK v Bratislave.
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1. Bulletin Univerzitnej knižnice v Bratislave. Zodp. redaktor Henrieta Gábrišová. Bratislava : UKB,

2013. (2 čísla).

Periodikum obsahujúce informácie zo seminárov a podujatí v UKB, zaujímavosti zo zahraničia, 
personálie, ocenenia, kalendár akcií a pod.

2. Hudobný kabinet Univerzitnej knižnice v Bratislave 1952 – 2012. 32. seminár hudobných 
knihovníkov. Zost. Dana Drličková. Bratislava: UKB, 2013. 106 s. 

Zborník z 32. seminára hudobných knihovníkov pri príležitosti 60. výročia hudobného kabinetu
Univerzitnej knižnice v Bratislave obsahuje referáty zamerané na: vznik, vývoj a súčasnosť 
hudobného kabinetu, osobnosť Ota Ferenczyho, spomienku na profesora Vladimíra Dvořáka,
sprístupňovanie a získavanie hudobných náhravok na internete, dejiny klarisiek a ich vzťah 
k hudbe, hudba a hudobné divadlo v Bratislave pred prvou svetovou vojnou a po nej, hudobné
pramene – kultúrne dedičstvo Slovenska, život a dielo Albrechtovcov a albrechtovský dom 
v Bratislave.

3. Július Špaňár – univerzitný profesor klasickej filológie. Personálna bibliografia. Zost. Jana Barto-
siewiczová, Daniel Škoviera. Bratislava: UKB, 2013. 31 s.

Bibliografia publikovaných prác Júliusa Špaňára.

4. Kalendár výročí 2014. Hudba. Zost. Dana Drličková. Bratislava : UKB, 2013. 60 s.

Informácie pre širší okruh kultúrnych pracovníkov, redaktorov, dramaturgov o životných jubi-
leách muzikológov, skladateľov, spevákov, inštrumentalistov, pedagógov, hudobných knihov-
níkov, ale aj významných dramatikov, teoretikov, estetikov a filozofov.

5. Správa o činnosti a hospodárení za 1. polrok 2013. Sprac. Henrieta Gábrišová a pracovníci UKB.
Bratislava : UKB, 2013. 68 s.

Vyhodnotenie plnenia hlavných úloh a činností UKB za 1. polrok 2013.

6. Studia Bibliographica Posoniensia. Zost. Miriam Poriezová. Bratislava: UKB, 2013. 192 s.

Univerzitná knižnica v Bratislave pripravila v poradí ôsme číslo zborníka Studia Bibliographica
Posoniensia. Zborník obsahuje štúdie zamerané na problematiku čítania a používateľov, veno-
vané metodologickým aspektom čítania od konca 15. storočia ako aj tri recenzie. V nich ide o naj-
novší zväzok maďarskej národnej retrospektívnej bibliografie – 4. zväzok Régi Magyaországi
Nyomtatványok, registrujúci tlače vydané na území bývalého Uhorska v rokoch 1656 – 1970, 
4. zväzok Sprievodcu po historických knižniciach na Slovensku a Knihu 2012: zborník o pro-
blémoch a dejinách knižnej kultúry.

7. Súpis článkov o masmédiách za roky 2012. Zost. Terézia Kamenická. Bratislava: UKB, 2013. 15 s.

Súpis obsahuje články o masmédiách uverejnené vo vybraných periodikách v roku 2012. Články
sú zoradené do šiestich tematických skupín, v rámci ktorých sú zoradené chronologicky.

8. Výročná správa za rok 2012. Sprac. Tatiana Popová a pracovníci UKB. Bratislava : UKB, 2013. 197 s.

Správa o činnosti knižnice za uplynulé obdobie, poslanie a strednodobý výhľad organizácie, 
činnosti organizácie, rozpočet, personálne otázky, ciele a prehľad ich plnenia, hodnotenie a ana-
lýzu vývoja organizácie, hlavné skupiny používateľov.

Knižnično – informačné technológie
Činnosť odboru knižnično-informačných systémov (OIS) bola zameraná na úlohy súvisiace 

s údržbou, prevádzkou a rozvojom knižnično-informačných systémov, metodickú a odbornú pod-
poru knižničných procesov, prezentáciu a propagáciu činnosti knižnice a organizovaných kultúrno-
spločenských podujatí na webových stránkach knižnice.
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Knižnično-informačný systém Virtua 
V 1. polroku sa evidovala opakovaná nedostupnosť testovacej databázy, z dôvodu technických

problémov v Slovenskej národnej knižnici. Upgrade na novú verziu systému sa uskutočnil druhý
júlový týždeň, v čase uzatvorenia knižnice pre verejnosť. V rámci prípravy na prechod k verzii
2012.2.2 bol realizovaný aj upgrade DEMO báz clas05 a clas02, kde zároveň prebiehalo testovanie
novej verzie. Následne po upgrade bolí pripravené inštalačné balíky Klienta KIS Virtua pre bázy
clas05 a clas02. Inštalácia bola zrealizovaná na všetkých PC (100) zamestnancov, ktorí pracujú 
v KIS Virtua. Súbežne prebiehali práce aj na lokalizácii novej verzie webového rozhrania 
– Chameleón KIS Virtua.

Webový portál UKB
Metalib Plus, ako rozšírená služba meta vyhľadávača Metalib s pridanou hodnotou, ktorú tvorí

tzv. index Primo Central prešiel úplnou lokalizáciou rozhrania do slovenského jazyka. Vo februári
bol sprístupnený verejnosti cez hlavnú webovú stránku knižnice. Následne sa uskutočnilo škole-
nie na prácu v Metalib Plus pre zamestnancov služieb. V septembri ohlásil dodávateľ systému firma
Ex Libris zmenu hosťovacieho prostredia (Chicago), ktorá vyžadovala našu spoluprácu pri ove-
rení funkčnosti nových URL adries a celého systému. Vyskytli sa menšie problémy s generovaním
štatistík pre UKB, ktoré sa riešili v spolupráci s dodávateľom systému. Za rok 2013 bolo zaregis-
trovaných 4 383 prístupov (relácií) vo vyhľadávači a zrealizovaných 4 036 vyhľadávaní v databá-
zach. V novembri sa zrealizovalo ďalšie školenie na prácu v Metalib+ pre zamestnancov.

Priebežne sa venovala veľká pozornosť obsahovej a funkčnej aktualizácii Webovému portálu
UKB. V spolupráci s odbornými útvarmi knižnice odbor zabezpečoval zverejňovanie a propagáciu
informácií o aktivitách knižnice, nových službách, kultúrno-spoločenských a odborných poduja-
tiach pre verejnosť. 

V 1. polroku sa zrealizovala migrácia redakčného systému WebJet na nový server v UKB. Tento
zásah nijako neobmedzil prístupnosť webového portálu. V záujme vyššieho komfortu objednáva-
nia a registrácie prenajímaných priestorov UKB sa rozšírila funkcionalita o vytvorenie a zobrazenie
prehľadu objednaných a rezervovaných podujatí na webových stránkach. Celkovo bolo vytvore-
ných 84 originálnych bannerov, 8 plagátov a z editovaných bolo 7 090 stránok webu. Zároveň 
sa spravovali aj interné webové stránky pre zamestnancov, databáza "Čo sa píše o nás v novinách"
a databáza faktúr a objednávok. 

Vybrané aktivity knižnice sú propagované aj na stránkach Facebook-u. 

K 31. 12. 2013 sa evidovalo 1 548 fanúšikov UKB, čo je za minulý rok nárast o 483 osôb. Podľa
štatistík najväčšiu skupinu fanúšikov tvorí veková kategória 18 -24 ročných, tesne pred vekovou
skupinou 25-34 ročných. Spolu tvoria viac ako 70 % všetkých fanúšikov. Tieto údaje v podstate
kopírujú zloženie registrovaných používateľov služieb UKB. Jednou z najväčších výhod prezentá-
cie na sociálnej sieti je veľký dosah správ, rýchlosť a možnosť okamžitej interakcie. Používatelia
kladú cez Facebook otázky, týkajúce sa objednávania dokumentov, otváracích hodín alebo reagujú
na konkrétne udalosti. V minulom roku sa najviac vyjadrovali k ukončeniu výstavy Slovensko-
českého ženského fondu, kde sme zverejnili oficiálne vysvetlenie UKB, ktoré väčšina diskutujúcich
prijala kladne.

Metodická a poradenská činnosť tvorí veľmi významnú súčasť práce odboru. Je zameraná
hlavne na pracovné činnosti a postupy zamestnancov úseku knižničných činností. Celkovo sa usku-
točnilo 29 školení KIS Virtua, dve školenia na prácu s redačným systémom WebJet, 4 školenia na
prácu so systémom Ensamble, 2 školenia ARL-MVS, 2 školenia Metalib+, 1 školenie na používanie
portálu EOZ (objednávky) celkovo pre 72 zamestnancov. V rámci Helpdesku, do ktorého zamest-
nanci píšu svoje požiadavky na podporu odborných činností bolo vyriešených 1 118 žiadostí. 
Rovnako sa riešili aj otázky a požiadavky používateľov, väčšinou mailom na virtua@ulib.sk
v počte 103.

59Výročná správa za rok 2013

Činnosti/produkty organizácie a ich náklady



Ochrana osobných údajov 
1. júla 2013 nadobudol účinnosť nový zákon o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. 

Zodpovední zamestnanci služieb, priebežne absolvovali poučenie v zmysle uvedeného zákona. 
Záznamy o poučení sú uložené v osobných spisoch zamestnancov. Poučení boli aj všetci novoprijatí
zamestnanci. Používatelia sú pri registrácii poučení o účele spracovania ich osobných údajov.

Každoročne sa aktualizuje databáza požívateľov, t.j. vyradia sa z evidencie podpísané prihlášky
používateľov, ktorí si nepredĺžili svoju registráciu za posledné 2 roky. Tieto prihlášky sa skartujú 
v priestoroch UKB. Zároveň sú vymazané z databázy. V auguste 2013 bolo takto zlikvidovaných
17 071 prihlášok používateľov. Tento vyšší počet záznamov vznikol z dôvodu, že v roku 2012 sa
registrovaným používateľom dávali podpisovať nové prihlášky, v ktorých mali vyjadriť súhlas
alebo nesúhlas a automatickou úhradou dlhov z kreditu.

Iné činnosti
V rámci aktualizácie spravovaných aplikácií bol v októbri realizovaný upgrade portálu UKB

/ARL/. Cez portál si používatelia zadávajú žiadanky na služby MVS a expresné skenovanie doku-
mentov. Zároveň majú možnosť overiť si stav svojho finančného konta. Upgrade priniesol anglickú
verziu portálu a blokovanie možnosti vytvoriť žiadanku používateľom, ktorá je určená pre inšti-
túciu a naopak. 

Pokračovalo sa v zverejňovaní naskenovaných katalógov UKB. V roku 2013 to bol repozitný
(pracovný) katalóg, ktorý je radený podľa signatúr. Katalóg bol zverejnený na intranete UKB, vy-
užívajú ho hlavne pracovníci revízie fondov. Na základe pripomienok sa priebežne opravuje.

V roku 2013 boli vygenerované a zaslané maily 680 používateľom UKB, ktorí dlhujú finančné
čiastky za poskytnuté služby knižnice. 

Pravidelné zverejňovanie nových titulov dokumentov v UKB, na webových stránkach a Face-
book-u. Po kliknutí na titul je možné si ho objednať.

Podľa požiadaviek príslušných odborov a oddelení sa vytvárajú a tlačia prírastkové, revízne,
kontrolné, štatistické výstupy a zoznamy pre väzbu dokumentov.

Informačné technológie
Odbor informačných technológií (OIT) komplexne zabezpečuje prevádzku informačných

technológií a rozvoj rutinného počítačového spracovania a elektronizácie knižničných a infor-
mačných agend. Vykonáva centrálne nákup, inštaláciu, evidenciu a servis výpočtovej techniky
(hardware, software). Zabezpečuje školiacu a poradenskú činnosť. 

OIT zabezpečuje prevádzku celkom 327 PC, 85 notebookov, 16 tabletov a 21 serverov a 30 Blade
serverov (+ 33 virtuálnych serverov). Všetky PC a servery sú chránené antivírusovým a antispy-
ware systémom. Všetky PC sú pripojené k internetu prostredníctvom akademickej siete SANET.
Prenosová rýchlosť internetového pripojenia je 1GBps.

Nové technológie
• Vyradilo sa šesť starých serverov a nahradili sa novou modernejšou technológiou VM Ware. 

• Vyradila sa stará pásková jednotka a nahradila sa výkonnejšou so systémom TIVOLI.

• Diskový priestor sa rozšíril o nové diskové pole s kapacitou 150 TB. Využívať sa bude pre po-
treby portálu MEDIAINFO.

• V odbore knižničných služieb sa plošne vymenili staré PC za nové.

• V priestore sekretariátu a Lisztovho pavilónu sa inštalovali AP na pokrytie WiFi signálom.

60 Univerzitná knižnica v Bratislave

Činnosti/produkty organizácie a ich náklady



Služby pre používateľov
Pre používateľov je v UKB k dispozícii celkom 52 PC z toho 42 PC s pripojením na internet 

(študovňa elektronických dokumentov, INFO USA, stredisko UNESCO, depozitná knižnica NATO,
nemecká a ruská študovňa, hudobný kabinet). Možnosť pripojiť sa na internet je tiež na 8 termi-
náloch v priestore čitateľských katalógov na prízemí. Okrem toho sa používatelia môžu na internet
pripojiť vlastnými notebookmi:

• WiFi pripojenie – signálom sú pokryté všetky priestory prístupné pre verejnosť.

V minulom roku využilo WiFi pripojenie v priestoroch knižnice celkom 22 015 používateľov.

Na vstup do lokálnych katalógov UKB slúži celkom 26 terminálov. Umiestnené sú v čitateľských
katalógoch na prízemí, v priestoroch voľného výberu na 1. a 2. poschodí a v priestoroch registrá-
cie používateľov. V priestoroch čitárne neviazaných periodík je pre používateľov k dispozícii PC na 
čítanie digitalizovaných príloh k periodikám.

Pre používateľov je k dispozícii tiež samoobslužný skener a technológia na elektronické zasie-
lanie naskenovaných dokumentov. 

Vo verejných priestoroch sú umiestnené samoobslužné multifunkčné reprografické zariadenia,
2 na plnofarebnú a 6 na čiernobielu tlač. Zariadenia sú k dispozícii používateľom aj zamestnan-
com UKB. Na autentifikáciu sa používa knižničný pas. Používateľovi sa následne, podľa cenníka
služieb a poplatkov, zaúčtuje príslušná čiastka za platenú službu.

Technické zabezpečovanie akcií
V spolupráci s oddeleniami knižnice OIT zabezpečuje po technickej stránke odborné podujatia,

semináre a prednášky. 

Ochrana údajov a bezpečnosť IT
Všetky PC a notebooky v používaní UKB sú chránené pravidelne aktualiovaným antivírovým

systémom a antispyware programom. Servery chráni antivírový softvér CLAM. Zabezpečila sa
ochrana údajov aktívnymi bezpečnostnými prvkami a pravidelnou archiváciou databáz. V auguste
sa vykonala pravidelná ročná profylaktická údržba informačných technológií – archivácia systémov
a databáz, profylaktika hardvéru. 

Školiaca a poradenská činnosť
Zamestnanci OIT v minulom roku poskytli používateľom približne 600 konzultácií. Išlo hlavne

o riešenie problémov pri pripojení notebookov na internet. 

Odbor Centrálneho dátového archívu CDA
Hlavnou súčasťou aktivít odboru CDA bola príprava technologického zázemia a infraštruktúry

pre vybudovanie dátového centra v priestoroch UKB na Klariskej ul. 3-5. V prvom polroku sa ak-
tivity v sústredili na administratívne kroky v súvislosti s verejnou súťažou na dodávateľa rekon-
štrukcie predmetného objektu. V druhom polroku sa medzi ťažiskové aktivity zaradili samotné
stavebné úpravy objektu UKB na Klariskej ulici 3-5 pre technologické a administratívne účely CDA.
Stavba prebiehala počas roka 2013 bez vážnejších problémov podľa schváleného harmonogramu.
Jej ukončenie a odovzdanie do užívania je naplánované na 2. kvartál roka 2014.

V rámci roka 2013 prebiehali intenzívne práce na vývoji, implementácii, testovaní a odlaďovaní
aplikačných a hardvérových komponentov. V rámci projektových aktivít sa pracovníci odboru sú-
stredili na nasledovné primárne okruhy úloh:

• Metodické zabezpečenie prevádzky CDA

• Projektové riadenie
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• Koordinácia projektových aktivít a komunikácia so zložkami OPIS PO2 a PFI

• Testovanie a ladenie IKT technológii CDA

• Príprava pilotnej prevádzky CDA

• Administratívne a dokumentačné zabezpečenie projektu CDA

• Príprava dokumentácie a úprava vnútro-inštitucionálnych procesov pre certifikáciu CDA

• Finančné zabezpečenie a kontrola

Počas roka 2013 zostávala infraštruktúra umiestnená v lokalite Dátového centra pre výskum 
a vývoj v Žiline hlavným centrom testovania procesov a vývoja aplikácii CDA. Začiatkom 2. polroka
2013 došlo k zmene projektu s cieľom racionalizovať prevádzku CDA, čo malo za následok presun 
lokality B CDA do dátového centra SNK. Uvedený krok do značnej miery prispel k optimalizovaniu dá-
tových tokov a logistiky z projektu DIKDA v gescii SNK zároveň vytvoril predpoklad na optimalizo-
vanie finančných dopadov na projekt CDA v období udržateľnosti. Uvedené riešenie umožnilo
uskutočniť testy reálne odrážajúce rutinnú prevádzku CDA. Súbežne s aktivitami, testovania a lade-
nia HW a SW komponentov CDA sa počas kalendárneho roka sa začalo s realizáciou workshopov 
a školení personálu k dodaným IKT technológiám ako aj k dodaným aplikačným modulom. Uvedené
aktivity boli zabezpečované a koordinované oddelením informačných technológii a oddelením 
informačných systémov CDA.

Oddelenie informačných procesov v rámci odboru CDA počas roka intenzívne zabezpečovala
komunikáciu so zainteresovanými PFI v rámci národných a dopytových projektov v rámci OPIS
PO2. Jednou z úloh CDA počas roka bola organizácia a realizácia stretnutí s dotknutými PFI, ktoré
mali za cieľ koordinovať aktivity spojené s vkladom dát na dlhodobú archiváciu v CDA. V zodpo-
vednosti oddelenia sa realizovala aj príprava bezpečnostného projektu CDA spolu s prípravou na
certifikáciu dlhodobého úložiska podľa ISO:EN 16363.

V súčinnosti s dodávateľom po dokončení a doplnení technologických IKT celkov napredovali
hlavne implementačné práce na aplikačných moduloch a systémovom softvéri. V roku 2013 sa
počet zamestnancov odboru CDA rozšíril na 10 zamestnancov s plánom dosiahnuť plný stav 
12 zamestnancov v roku 2014. Z hľadiska finančného zabezpečenia prebehlo financovanie softvé-
rovej a hardvérovej časti IKT CDA v súlade s procesmi finančného riadenia projektov OPIS PO2.
Faktúry boli uhrádzané priebežne podľa plánu dodávok. V mesiacoch november/december 2013
prebehla uzávierka a úhrada za vykonané implementačné služby projektu CDA.

Počas celého roka 2013 sa uskutočňovali všetky aktivity odboru CDA v súlade so schváleným
projektom, platnou legislatívou, v súlade s metodickými materiálmi MK SR a usmerneniami SORK
pre OPIS. Procesy projektového riadenia a monitoringu prebiehali v úzkej spolupráci so SORK pre
OPIS. V oblasti publicity prebiehali štandardné procesy propagácie a publicity, ťažiskovo zame-
rané na publikovanie prostredníctvom web sídla CDA. 

Projekt CDA
Cieľom projektu OPIS PO2 č. 8 – CDA je vybudovať komplexný integrovaný systém dlhodobého

uchovávania a ochrany digitálneho obsahu, jeho získavania, spracovania, ochrany a využitia. 
V rámci projektu sa vybuduje centrálny dátový archív, ktorý musí v zmysle predpísaných štan-
dardov zabezpečiť uloženie kópií digitálnych objektov v najmenej dvoch geograficky oddelených
lokalitách vzdialených minimálne 50 km. Lokality budú vybavené príslušným hardvérovým i soft-
vérovým vybavením a prostredníctvom dátových telekomunikačných sietí budú vzájomne prepo-
jené. Súčasťou dátového archívu bude aj pasívny sklad pamäťových médií (terciárna lokalita),
ktorý bude umiestnený v objekte Univerzitnej knižnice v Bratislave.

Primárne ciele projektu – záznam, zbieranie, dlhodobé archivovanie a ochrana digitálneho 
obsahu, realizovanie webharvestingu a webarchivingu – súčasne vytvárajú bázu pre systematickú
podporu fyzickej digitalizácie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedičstva, ktoré budú 
v rámci digitalizačných projektov a kampaní riešiť príslušné PFI. Hlavným cieľom bude vybudo-
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vanie dátových úložísk v stanovených lokalitách spĺňajúcich všetky definované parametre, ukazo-
vatele, kritériá a štandardy stanovené projektom CDA.

Celková maximálna indikatívna čiastka, ktorá je vyčlenená pre projekt CDA, predstavuje 
33 193 918 € vrátane DPH (75,31 % zdroj Európsky fond regionálneho rozvoja, 13,29 % zdroj
štátny rozpočet, 11,40 % zdroj štátny rozpočet pre financovanie princípu pro-rata).

15. mája 2013 bol podpísaný dodatok k zmluve o nenávratnom finančnom príspevku medzi 
MK SR a UKB v súvislosti akceptovaním zmeny projektu "Centrálny dátový archív" iniciovanej 
prijímateľom. Na základe uvedenej žiadosti sa predlžuje doba realizácie projektu o 6 mesiacov 
s ukončením projektových aktivít dňa 31. decembra 2014.

Personálna oblasť
V roku 2013 sa počet zamestnancov implementačného tímu rozšíril na 10 zamestnancov.

Finančná oblasť
Počas kalendárneho roka 2013 prebiehalo financovanie softwaru a hardwaru v druhej etape,

bola financovaná implementácia služieb do výšky 70% z celkového rozpočtu. 

Hardvér
Technologické zabezpečenie IKT bolo v roku 2013 kompletne dokončené v lokalite B Martin 

a aj v detašovanom pracovisku CDA v Žiline v súlade so schváleným projektom a technickým 
riešením. 

Softvér
V roku 2013 bol na jestvujúcom hardvéri v Martine a v Žiline nainštalovaný systémový softvér

podľa schváleného projektu a technického riešenia. 

Implementačné služby
Implementačný tím CDA v spolupráci s dodávateľom pripravil implementáciu systému CDA 

do výšky 70%. V rámci implementačných služieb bol pre projekt CDA kompletne spracovaný sys-
tém ITIL – medzinárodne uznávaný štandard pre riadenie služieb informačných a komunikačných
technológií. Implementačný tím rozpracoval bezpečnostný projekt SMIB (systém manažérstva 
informačnej bezpečnosti) podľa normy STN: ISO 27001. GR UKB schválil sústavu smerníc SMIB
pre CDA. Smernice vstúpili do platnosti od 1. 1. 2014. Bezpečnostný projekt bude ukončený 
certifikačným konaním externou autoritou. Certifikácia je naplánovaná na prvý polrok 2014. 

V roku 2013 začal odbor CDA pripravovať certifikáciu CDA ako dôveryhodného úložiska podľa
noriem ISO 16363 (Systémy prenosu vesmírnych údajov a informácií, Audit a certifikácia dôvery-
hodných digitálnych úložísk) a ISO 14 721 (Systémy prenosu vesmírnych údajov a informácií, Otvo-
rený archívny informačný systém (OAIS). Súčasťou tejto certifikácie naplánovanej na druhý polrok
2014 je zavedenie spomínaných ISO noriem do sústavy STN. 

Odbor CDA pripravil návrh STN a podal žiadosť do SÚTN o vydanie oboch vyššie uvedených ISO
noriem v sústave STN. 

Školenia
Počas roka 2013 prebiehali intenzívne technologické školenia pre hardvér a softvér použitý 

v projekte CDA. Školenia boli vedené externými špecialistami-školiteľmi a budú pokračovať aj 
v roku 2014. Počas druhého polroka absolvovali členovia implementačného tímu súbor workshopov
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s externým dodávateľom projektu. Odbor CDA plánuje pokračovať so zaškolením zamestnancov
CDA formou workshopov aj v roku 2014.

Cda.kultury.sk
http://cda.kultury.sk/sk/projekt
Pre verejnosť, ale aj pre zamestnancov CDA – UKB bola vytvorená webová stránka, kde je 

prezentovaný projekt CDA v komplexnosti. Web je štruktúrovaný, intuitívny a obsahuje všetky 
informácie o projekte, zamestnancoch, spolupracujúcich inštitúciách. Sú tu uverejnené všetky 
dokumenty pre externé využitie. Web je využívaný na prezentáciu, publicitu, verejné obstarávanie,
obsahuje množstvo fotodokumentácie. Je denne aktualizovaný. 

PFI a Dopytové projekty
V priebehu roka 2013 sa pravidelne uskutočňovali pracovné stretnutia s jednotlivými pamäťo-

vými fondovými inštitúciami (PFI) a inštitúciami s dopytovými projektmi. Boli uzatvorené dohody
o zverení obsahu na dlhodobú archiváciu v systéme CDA. Dohody s prílohami sú uverejnené 
na webe CDA cda.kultury.sk. 

Ku koncu roka 2013 sa testovali vzorové dáta z jednotlivých PFI. Pripravovali sa na vklad do
systému CDA.

Stavba
Súčasťou projektu sú stavebné úpravy objektu UKB na Klariskej ulici 3-5 pre technologické a ad-

ministratívne účely CDA. Stavba prebiehala počas roka 2013, jej ukončenie je naplánované na prvý
polrok 2014. Po ukončení stavby prebehne sťahovanie IKT z detašovaného pracoviska v Žiline do
pripravených priestorov na Klariskej ulici. Zároveň prebehne sťahovanie zamestnancov z kance-
lárskych priestorov UKB na Michalskej ulici. 

Počas celého roka 2013 sa uskutočňovali všetky aktivity odboru CDA v súlade s platnou legi-
slatívou, v súlade s metodickými materiálmi MKSR, OPIS. Procesy prebiehali v úzkej spolupráci 
a za účasti SORK pre OPIS. 
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5 ROZPOČET ORGANIZÁCIE

Celkové príjmy a výdavky UKB v roku 2013 v porovnaní s rokom 2012 boli nasledovné:
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Ukazovateľ Skutočnosť Schválený Upravený Skutočnosť % Index
2012 rozpočet rozpočet 2013 čerpania 13/12x100

2013 2013 4:3 4:1
a 1 2 3 4 5 6
Príjmy celkom
z toho: 158 660 150 000 135 000 158 819 117,64 100,10
200 Nedaňové príjmy
z toho: 144 047 150 000 135 000 138 342 102,48 96,04
210 Príjmy z vlastníctva 
majetku 8 308 8 000 7 000 7 028 100,40 84,59
220 Administrat. 
poplatky a iné poplatky 128 904 140 000 114 000 118 093 103,59 91,61
290 Iné nedaňové príjmy 6 835 2 000 14 000 13 221 94,44 193,43
300 Granty a transfery 14 613 0 0 20 477 0 140,13
600 Bežné výdavky 
z toho: 12 252 239 4 261 750 4 741 354 4 761 150 100,42 38,86
610 Mzdy, platy, služ. 
príjmy a ost. os.vyrovn. 1 951 034 1 542 896 1 766 878 1 774 988 100,46 90,98
620 Poistné a príspevok 
do poisťovní 661 153 539 242 775 989 778 513 100,33 117,75
630 Tovary a služby
z toho: 9 622 521 2 112 020 2 178 456 2 187 618 100,42 22,73
631 Cestovné náhrady 21 795 20 000 17 366 19 549 112,57 89,69

632 Energie, voda 
a komunikácie 389 158 388 900 399 115 399 115 100,00 102,56

633 Materiál 8 179 768 515 000 367 510 372 420 101,34 4,55

634 Dopravné 6 214 9 500 9 898 9 898 100,00 159,29

635 Rutinná a 
štandardná údržba 267 073 297 500 274 600 273 919 99,75 102,56

636 Nájomné za nájom 76 791 28 500 278 617 278 617 100,00 362,83

637 Služby 681 722 852 620 831 350 834 100 100,33 122,35

640 Bežné transfery
z toho: 17 531 67 592 20 031 20 031 100,00 114,26
642 Jednotlivcom 
a neziskovým právn. 
osobám 15 357 65 442 18 017 18 017 100,00 117,32

649 Transfery 
do zahraničia 2 174 2 150 2 014 2 014 100,00 92,64

700 Kapitálové 
výdavky z toho: 13 705 873 0 6 915 036 6 915 036 100,00 50,45
710 Obstaranie 
kapitálových aktív 13 705 873 0 6 915 036 6 915 036 100,00 50,45

Výdavky celkom 
(BV + KV) 25 958 112 4 261 750 11 656 390 11 676 186 100,17 44,98

Poznámka: v uvedenom prehľade sú zahrnuté všetky rozpočtové prostriedky organizácie, vrátane prostriedkov EÚ, 
prostriedkov spolufinancovania a mimorozpočtové prostriedky, zdroj 111, 14, 35, 11S1, 11S2, 11S3
BV – bežné výdavky KV – kapitálové výdavky



5.1 Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu
organizácie na rok 2013 k 31.12.2013 

Ministerstvo kultúry SR schválilo a rozpísalo pre UKB záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na
rok 2013 nasledovne: 

Programová štruktúra: 08S Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt

08S 01 Inštitucionálna podpora štátnymi RO a PO 

08S 0105 Knižnice a knižničná činnosť

Funkčná klasifikácia: 08.2.0.5 Knižnice

Záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu boli v roku 2013 dodržané. 

5.1.1. Rozpočtové opatrenia
MK SR vykonalo v rozpočte našej organizácie v priebehu roka 2013 

35 rozpočtových opatrení: 

Rozpočtové opatrenie č. 1
Na základe rozpočtového opatrenia Ministerstva financií SR č. 1, list č. MF/9043/2013-441 

zo dňa 31. 1. 2013 upravilo (zvýšilo) Ministerstvo kultúry SR listom č. MK-332/2013-340/2218 
zo dňa 5. 2. 2013 rozpočet bežných výdavkov na rok 2013 v podprograme 0A906 Rozvoj 
pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry MF SR – MK SR
(prvok 0A90604 – Centrálny dátový archív) celkom v sume 68,24 €, 

z toho:

Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ, zdroj 11S1 
– Kategória 630 Tovary a služby +51,43 €

Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR, zdroj 11S2 
– Kategória 630 Tovary a služby +9,09 €

Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata, zdroj 11S3 –

Kategória 630 Tovary a služby +7,72 €

Rozpočtovým opatrením sa realizovalo uvoľnenie viazaných rozpočtových prostriedkov
v zmysle ustanovenia § 8 ods.6, § 15 a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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Ukazovateľ Ekonomická Schválený 
klasifikácia rozpočet (€)

1.Príjmy ŠR (zdroj 111) 200 150 000

2.Bežné výdavky spolu 600 4 261 750
z toho:
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 610 1 542 896

Limit počtu zamestnancov (prepočítaný) - 225



Rozpočtové opatrenie č. 2
Na základe rozpočtového opatrenia MF SR č. 17 zo dňa 18.3.2013 upravilo (znížilo) MK SR 

listom č. MK-1040/2013-340/5167 zo dňa 21.3.2013 rozpočet bežných výdavkov na rok 2013 v prvku
08S0105 Knižnice a knižničná činnosť v kategórii 630 Tovary a služby o 6 000,00 € a to:

631002.....................................................................................................- 1 000,00 €

632003.....................................................................................................- 1 000,00 €

633001.....................................................................................................- 2 000,00 €

637001.....................................................................................................- 2 000,00 €

Rozpočtovým opatrením sa viazali finančné prostriedky v zmysle uznesenia vlády SR č. 115 
zo dňa 27.2.2013. 

Rozpočtové opatrenie č. 3
Na základe rozpočtového opatrenia MF SR č. 10/2013 v zmysle ustanovenia § 8 ods. 6, § 15 

a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravilo (zvýšilo) Ministerstvo kultúry SR 
listom č. MK-332/2013-940/5878 zo dňa 5.4.2013 rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2013
o sumu 377 819,00 € na investičnú akciu č. 28 177 – UKB – stavebné úpravy objektu Klariská
č. 3 a 5 pre technologické a administratívne účely Centrálneho dátového archívu. Úprava sa
vykonala v prvku programovej štruktúry 08T0109 – Stratégia rozvoja slovenského knihov-
níctva, zdroj 131C.

Rozpočtové opatrenie č. 4
Na základe súhlasu ministra kultúry SR zo dňa 21.3.2013 upravilo (zvýšilo) Ministerstvo 

kultúry SR listom č. MK-1040/2013-340/5832 zo dňa 8.4.2013 rozpočet bežných výdavkov v ka-
tegórii 630 Tovary a služby na rok 2013 celkom o sumu 97 000,00 €, ktoré boli účelovo určené 
na financovanie týchto prioritných projektov:

Prvok 08T0106 Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov 25 000,00 €
v tom:

1. „Nové informačné zdroje v UKB“ 25 000,00 €

Prvok 08T0109 Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva 72 000,00 €
v tom:

1. „UKB MFZ – prenájom reprografických zariadení“ 60 000,00 €

2. „Identifikácia knižničného fondu vo voľnom výbere technológiou RFID“ 12 000,00 €

Rozpočtové opatrenie č. 5
V nadväznosti na rozpočtové opatrenie ministerstva financií SR č. 23/2013 zo dňa 7. 5. 2013 

a súhlasu ministra kultúry SR zo dňa 21. 3. 2013 upravilo (zvýšilo) Ministerstvo kultúry SR listom
č. MK-332/2013-340/9395 zo dňa 30. 5. 2013 rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2013
v prvku programovej štruktúry 08T0109 – Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva o sumu
94 300 €, ktoré sú určené na investičné akcie zaregistrované v Registri investícií MF SR pod 
názvom a číslom:

1. UKB MFU nákup softvéru Safe-Q, č. investičnej akcie 29 419 84 000,00 €

2. Identifikácia knižničného fondu vo voľnom výbere technológiou 
RFID, č. investičnej akcie 29 420 10 300,00 €
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Rozpočtové opatrenie č. 6
Na základe rozpočtového opatrenia MF SR č. 24, ŽoP č. 21120120008512 KPR upravilo (zvýšilo)

MK SR listom č. MK-332/2013-340/9357 zo dňa 28.5.2013 rozpočet bežných výdavkov na rok
2013 v podprograme 0A906 – Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej 
infraštruktúry MF SR – MK SR v prvku 0A90604 – Centrálny dátový archív celkom o sumu
54 044,67 €. 
Z toho:

Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EU – (zdroj 11S1) 40 701,02 €
v tom :

kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 30 512,74 €

kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní 10 188,28 €

Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR (zdroj 11S2) 7 182,58 € 
v tom :

kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 5 384,61 €

kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní 1 797,97 €

Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata – (zdroj 11S3) 6 161,07 €
v tom :

kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 4 618,85 €

kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní 1 542,22 €

Rozpočtové opatrenie č. 7
Na základe listu Ministerstva financií SR MF/015919/2013-413 zo dňa 20.5.2013 upravilo 

(zvýšilo) Ministerstvo kultúry SR listom č. MK-332/2013-340/9483 záväzný ukazovateľ ŠR na
rok 2013 – priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov o 7 osôb.

Limit počtu zamestnancov sa zvýšil v nadväznosti na plnenie úloh vyplývajúcich z uznesenia
vlády SR č. 74 zo dňa 21.1.2009, ktorým sa v rámci medzirezortného programu OPIS zabezpečuje
prioritná os 2 – „Skvalitnenie systémov získavania, spracovania, ochrany a využitia poznatkov a di-
gitálneho obsahu, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií
na národnej úrovni.“ 

Rozpočtové opatrenie č. 8
Na základe rozpočtového opatrenia Ministerstva financií SR č. 44 ŽoP č. 21120120008119 upra-

vilo (zvýšilo) Ministerstvo kultúry SR listom č. MK-1040/2013-340/13153 zo dňa 29.7.2013 
rozpočet bežných výdavkov na rok 2013 v podprograme 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových
inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry MF SR – MK SR (prvok 0A90604 – Centrálny 
dátový archív) celkom v sume 2 900 000 €. 

Z toho:

Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EU – (zdroj 11S1)
kategória 630 Tovary a služby (637033) 2 183 990,00 €
Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR (zdroj 11S2)
kategória 630 Tovary a služby (637033) 385 410,00 €
Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata – (zdroj 11S3)
kategória 630 Tovary a služby (637033) 330 600,00 €
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Rozpočtové opatrenie č. 9
V nadväznosti na presun finančných prostriedkov zálohovej platby z bežných výdavkov upravilo

(zvýšilo) Ministerstvo kultúry SR listom č. MK-332/2013-340/15035 zo dňa 2.9.2013 rozpočet
kapitálových výdavkov v podprograme 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií 
a obnova ich národnej infraštruktúry MF SR – MK SR (prvok 0A90604 – Centrálny dátový archív 
– investičná akcia č. 27 930) na rok 2013 v sume 2 895 967,58 €. 

Z toho:

Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EU – (zdroj 11S1) 2 180 953,19 €
Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR 

(zdroj 11S2) 384 874,09 €
Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata – (zdroj 11S3) 330 140,30 €

Rozpočtové opatrenie č. 10
Na základe zúčtovania zálohových platieb ES a na spolufinancovanie UKB realizovalo Minister-

stvo kultúry SR úpravu (zníženie) bežných výdavkov nasledovne:

Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EU – (zdroj 11S1)
kategória 630 Tovary a služby (637033) – 2 180 953,19 €

Európsky fond regionálneho rozvoja spolufinancovanie zo ŠR (zdroj 11S2)
kategória 630 Tovary a služby (637033) – 384 874,09, €

Európsky fond regionálneho rozvoja pro rata – (zdroj 11S3)
kategória 630 Tovary a služby (637033) – 330 140,30 €

Rozpočtové prostriedky boli presunuté do rozpočtu kapitálových výdavkov (kat. 700).

Rozpočtové opatrenie č. 11
Na základe ŽoP č. 21120120008513, ŽoP č. 21120120008125, ŽoP č. 21120120008515 a ŽoP 

č. 21120120008522 upravilo (zvýšilo) Ministerstvo kultúry SR listom č. MK-332/2013-340/15034
zo dňa 30.8.2013 rozpočet bežných výdavkov na rok 2013 v podprograme 0A906 Rozvoj pamä-
ťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry MF SR – MK SR (prvok 0A90604
– Centrálny dátový archív) celkom v sume 151 146,21 €.

Z toho:

Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EU – (zdroj 11S1) 113 828,19 €
v tom:

kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 18 779,91 €

kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní 6 182,48 €

kategória 630 Tovary a služby 88 865,80 €
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Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR
(zdroj 11S2) 20 087,34 € 
v tom :

kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 3 314,11 €

kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní 1 091,03 €

kategória 630 Tovary a služby 15 682,20 €

Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata – (zdroj 11S3) 17 230,68 €
v tom :

kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 2 842,79 €

kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní 935,89 €

kategória 630 Tovary a služby 13 452,00 €

Rozpočtové opatrenie č. 12
Na základe ŽoP č. 21120120008517, ŽoP č. 21120120008520, ŽoP č. 21120120008521, ŽoP 

č. 21120120008128, a ŽoP č. 21120120008129 upravilo (zvýšilo) Ministerstvo kultúry SR listom
č. MK-332/2013-340/17025 zo dňa 30.9.2013 rozpočet bežných výdavkov na rok 2013 v pod-
programe 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry
MF SR – MK SR (prvok 0A90604 – Centrálny dátový archív) celkom v sume 841 049,01 €.
Z toho:

Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EU – (zdroj 11S1) 633 394,00 €
v tom :

kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 46 753,35 €

kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní 16 242,71 €

kategória 630 Tovary a služby 570 397,94 €

Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR
(zdroj 11S2) 111 775,44 € v tom :

kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 8 250,57 €

kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní 2 866,41 €

kategória 630 Tovary a služby 100 658,46 €

Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata – (zdroj 11S3) 95 879,57 €
v tom :

kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 7 077 25 €

kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní 2 458,72 €

kategória 630 Tovary a služby 86 343,60 €

Na základe zúčtovania zálohových platieb ES a na spolufinancovanie UKB realizovalo Minister-
stvo kultúry SR úpravu (zníženie) rozpočtu nasledovne:

Podprogram 0A906 Rozvoj pamäťových a mzdových inštitúcií a obnova ich národnej infra-
štruktúry MF SR – MK SR (prvok 0A90604 – Centrálny dátový archív) celkom v sume 2 521,68 €
Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EU – (zdroj 11S1) 1 899,08 €
kategória 630 Tovary a služby (637003) 1 899,08 €
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Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR 
(zdroj 11S2) 335,13 € 
kategória 630 Tovary a služby 335,13 € 

Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata – (zdroj 11S3) 287,47 €
kategória 630 Tovary a služby 287,47 €

Rozpočtové prostriedky boli presunuté do rozpočtu kapitálových výdavkov (kat. 700). 

Rozpočtové opatrenie č. 13
V nadväznosti na presun finančných prostriedkov zálohovej platby z bežných výdavkov upravilo

(zvýšilo) Ministerstvo kultúry SR listom š. MK-332/2013-340/17026 zo dňa 30.9.2013 rozpočet
kapitálových výdavkov na rok 2013 nasledovne:

Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ – (zdroj 11S1) 1 899,08 €
Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR 
(zdroj 11S2) 335,13 € 
Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata – (zdroj 11S3) 287,47 €

Rozpočtové opatrenie č. 14
Na základe ŽoP č. 21120120008516, ŽoP č. 21120120008518 a ŽoP č. 21120120008523 

upravilo (zvýšilo) Ministerstvo kultúry SR listom č. MK-332/2013-340/18071 zo dňa 14.10.2013
rozpočet bežných výdavkov na rok 2013 v podprograme 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových
inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry MF SR – MK SR (prvok 0A90604 – Centrálny 
dátový archív) celkom v sume 73 184,91 €.
Z toho:

Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EU – (zdroj 11S1) 55 115,55 €
v tom :

kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 41 176,76 €

kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní 13 938,79 €

Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR
(zdroj 11S2) 9 726,23 € 
v tom:

kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 7 266,49 €

kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní 2 459,74 €

Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata – (zdroj 11S3) 8 343,13 €
v tom:

kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 6 233,12 €

kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní 2 110,01 €
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Rozpočtové opatrenie č. 15
Na základe ŽoP č. 21120120008131 upravilo (zvýšilo) Ministerstvo kultúry SR listom 

č. MK-332/2013-340/18329 zo dňa 18.10.2013 rozpočet bežných výdavkov na rok 2013 v pod-
programe 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry
MF SR – MK SR (prvok 0A90604 – Centrálny dátový archív) celkom v sume 100 400,00 €.
Z toho:

Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EU – (zdroj 11S1) 75 611,24 €
v tom :

kategória 630 Tovary a služby (637033) 75 611,24 €

Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR
(zdroj 11S2) 13 343,16 € 
v tom :

kategória 630 Tovary a služby (637033) 13 343,16 €

Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata – (zdroj 11S3) 11 445,60 €
v tom :

kategória 630 Tovary a služby (637033) 11 445,60 €

Rozpočtové opatrenie č. 16
V nadväznosti na presun finančných prostriedkov zálohovej platby z bežných výdavkov

zvýšilo MK SR listom č. MK-332/2013-340/19472 zo dňa 30.10.2013 rozpočet kapitálových 
výdavkov na rok 2013 v podprograme 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova
ich národnej infraštruktúry MF SR – MK SR (prvok 0A90604 – Centrálny dátový archív) – investičná
akcia č. 27 930 vo výške 105 953,52 €,

Z toho:

Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EU – (zdroj 11S1) 79 793,60 €

Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie so ŠR (zdroj 11S2) 14 081,22 € 

Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata – (zdroj 11S3) 12 078,70 €
Rozpočtové opatrenie č. 17
Na základe zúčtovania zálohových platieb ES a spolufinancovania UKB upravilo (znížilo)

Ministerstvo kultúry SR listom č. MK-332/2013-340/19230 zo dňa 30.10.2013 rozpočet bežných
výdavkov na rok 2013 v podprograme 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova
ich národnej infraštruktúry MF SR . MK SR (prvok 0A90604 – Centrálny dátový archív) celkom
v sume – 105 953,52 €. 
Z toho:

Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EU – (zdroj 11S1) – 79 793,60 €
kategória 630 Tovary a služby (637033) – 79 793,60 €
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Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie so ŠR
(zdroj 11S2) -14 081,22 € 
kategória 630 Tovary a služby (637033) -14 081,22 €

Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata – (zdroj 11S3) -12 078,70 €
kategória 630 Tovary a služby (637033) -12 078,70 €

Rozpočtové prostriedky boli presunuté do rozpočtu kapitálových výdavkov (kat. 700).

Rozpočtové opatrenie č. 18
Na základe ŽoP č. :21120120008134 a ŽoP č. 21120120008135 a následného presunu zo 

zálohovej platby do kapitálových výdavkov upravilo (zvýšilo) Ministerstvo kultúry SR listom 
č. MK-332/2013-340/19803 zo dňa 7.11.2013 rozpočet bežných výdavkov na rok 2013 v sume
+ 81,64 €.
Z toho: 

Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EU – (zdroj 11S1) +61,48 €
v tom :

kategória 630 Tovary a služby (637033) +65 670,32 €

kategória 630 Tovary a služby (637033) -65 608,84 €

Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR
(zdroj 11S2) +10,85 € 
v tom :

kategória 630 Tovary a služby (637033) +11 588,88 €

kategória 630 Tovary a služby (637033) – 11 578,03 €

Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata – (zdroj 11S3) +9,31 €
v tom :

kategória 630 Tovary a služby (637033) + 9 940,80 €

kategória 630 Tovary a služby (637033) – 9 931,49 € 

Rozpočtové opatrenie č. 19
V nadväznosti na presun finančných prostriedkov zálohovej platby z bežných výdavkov upravilo

(zvýšilo) Ministerstvo kultúry SR listom č. MK-332/2013-340 zo dňa 7.11.2013 rozpočet kapitá-
lových výdavkov na rok 2013 nasledovne:

Podprogram 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infra-
štruktúry MF SR – MK SR prvok 0A90604 Centrálny dátový archív – investičná akcia č. 27 930
vo výške 87 118,36 €. 
Z toho: 

Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EU – (zdroj 11S1) 65 608,84 €
Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie so ŠR
(zdroj 11S2) 11 578,03 € 
Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata – (zdroj 11S3) 9 931,49 €
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Rozpočtové opatrenie č. 20
Na základe ŽoP č. 21120120008524 a ŽoP č. 21120120008526 upravilo (zvýšilo) Ministerstvo

kultúry SR listom č. MK-332/2013-340/20095 zo dňa 12.11.2013 rozpočet bežných výdavkov
na rok 2013 v sume 24 910,59 €.
Z toho:

Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EU – (zdroj 11S1) 18 760,17 €
v tom:

kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 8 966,52 €

kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní 3 121,77 €

kategória 630 Tovary a služby (637033) 6 671,88 €

Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR 
(zdroj 11S2) 3 310,62 € 
v tom:

kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 1 582,33 €

kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní 550,90 €

kategória 630 Tovary a služby (637033) 1 177,39 €

Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata – (zdroj 11S3) 2 839,80 €
v tom:

kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 1 357,30 €

kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní 472,55 €

kategória 630 Tovary a služby (637033) +1 009,95 €

Rozpočtové opatrenie č. 21
Na základe rozpočtového opatrenia Ministerstva financií SR č. 74 a súhlasu p. ministra kultúry

SR zo dňa 4.11.2013 upravilo (znížilo) Ministerstvo kultúry SR listom č. MK-332/2013-340/20506
zo dňa 18.11.2013 záväzný ukazovateľ štátneho rozpočtu – príjmy ŠR (zdroj 111) na rok 2013
o sumu 15 000,00 € (hl. kategória 200- Nedaňové príjmy) na sumu 135 000,00 € v zmysle 
žiadosti UKB zo dňa 29. 10. 2013. 

Rozpočtové opatrenie č. 22
V nadväznosti na rozpočtové opatrenie Ministerstva financií SR č. 79/2013 upravilo (zvýšilo)

MK SR listom č. MK – 332/2013-340/20987 rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2013 o sumu
260 200,00 €, ktoré boli určené na investičnú akciu zaregistrovanú v registri investícií MF SR pod
názvom „Centrálny dátový archív“, č. IA 27930. Úprava sa vykonala v programovej štruktúre
0A90604. 

Rozpočtovým opatrením sa realizovala korekcia v programe OPIS v zmysle uznesenia vlády 
č. 662/2013. 
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Rozpočtové opatrenie č. 23
Na základe ŽoP č. 21120120008139 a ŽoP č. 21120120008142 upravilo (zvýšilo) Ministerstvo

kultúry SR listom č. MK-332/2013-340/21473 zo dňa 28.11.2013 rozpočet bežných výdavkov
na rok 2013 v sume 4 106 900,00 €.
Z toho:

Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ – (zdroj 11S1) 3 092 906,39 €
kategória 630 Tovary a služby (637033) 3 092 906,39 €

Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR 
(zdroj 11S2) 545 807,01 €:

kategória 630 Tovary a služby (637033) 545 807,01 €

Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata – (zdroj 11S3) 468 186,60 €
kategória 630 Tovary a služby (637033) 468 186,60 €

Rozpočtové opatrenie č. 24
Na základe zúčtovania zálohových platieb ES a na spolufinancovanie UKB upravilo (znížilo) MK

SR listom č. MK-332/2013-340/21643 zo dňa 28.11.2013 rozpočet bežných výdavkov celkom
v sume – 824 044,00 €.
Z toho:

Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ – (zdroj 11S1) - 620 536,11 €
kategória 630 Tovary a služby (637033) - 620 536,11 €

Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR 
(zdroj 11S2) - 109 506,37 €
kategória 630 Tovary a služby (637033) – 109 506,37 €

Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata – (zdroj 11S3) - 93 933,28 €
kategória 630 Tovary a služby (637033) - 93 933,28 €

Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ – (zdroj 13S1) - 51,43 €
kategória 630 Tovary a služby (637033) -51,43 €

Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR 
(zdroj 13S2) - 9,09 €
kategória 630 Tovary a služby (637033) - 9,09 €

Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata – (zdroj 13S3) -7,72 €
kategória 630 Tovary a služby (637033) -7,72 €
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Rozpočtové opatrenie č. 25
V nadväznosti na presun finančných prostriedkov zálohovej platby z bežných výdavkov upravilo

(zvýšilo) Ministerstvo kultúry SR listom č. MK-332/2013-340/21641 zo dňa 29.11.2013 rozpo-
čet kapitálových výdavkov na rok 2013 v podprograme 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových
inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry MF SR – MK SR prvok 0A90604 Centrálny dátový
archív – č. IA 27 930 vo výške 824 044 €.
Z toho:

Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ – (zdroj 11S1) 620 536,11 €
Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR 
(zdroj 11S2) 109 506,37 €
Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata – (zdroj 11S3) 93 933,28 €
Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ – (zdroj 13S1) 51,43 €
Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR 
(zdroj 13S2) 9,09 €
Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata – (zdroj 13S3) 7,72 €

Rozpočtové opatrenie č. 26
Na základe oznámenia UKB MK SR listom č. MK-332/2013-340/22101 zo dňa 4. 12. 2013 upra-

vilo (znížilo) rozpočet bežných výdavkov na rok 2013 nasledovne:

prvok 08T0109 Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008 – 2013 
v sume 4 599,43 €
v tom: 

UKB MFZ – prenájom reprografických zariadení 4 599,43 €

Rozpočtovým opatrením sa riešil presun časti nevyčerpaných rozpočtových prostriedkov 
do rozpočtu kapitoly na ďalšie využitie. 

Rozpočtové opatrenie č. 27
V nadväznosti na rozpočtové opatrenie Ministerstva financií SR č. 91/2013 upravilo (zvýšilo)

MK SR listom č. MK-332/2013-340/22505 zo dňa 6.12.2013 rozpočet kapitálových výdavkov na
rok 2013 o sumu 18 000,- €, ktoré boli účelovo určené na investičnú akciu zaregistrovanú v registri
investícií MF SR pod názvom a číslom: „UKB – Nákup motorového vozidla“, číslo investičnej
akcie 30001. 

Rozpočtové opatrenie č. 28
Na základe rozpočtového opatrenia Ministerstva financií SR č. 91 a súhlasu p. ministra kultúry

SR zo dňa 7.11.2013 upravilo (znížilo) Ministerstvo kultúry SR listom č. MK-332/2013-340/22196
zo dňa 5.12.2013 rozpočet bežných výdavkov na rok 2013 nasledovne:

Prvok 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť (kategória 630) o sumu 18 000,00 €. Uvedeným
rozpočtovým opatrením sa zabezpečilo financovanie kapitálových výdavkov na nákup motoro-
vého vozidla. 

Rozpočtové opatrenie č. 29
V nadväznosti na rozpočtové opatrenie Ministerstva financií SR č. 111/2013 zo dňa 10.12.2013

upravilo (zvýšilo) MK SR listom č. MK-332/2013-340/22952 zo dňa 12.12.2013 rozpočet kapi-
tálových výdavkov na rok 2013 o sumu 95 262,30 €, ktoré boli určené na investičnú akciu 
„Centrálny dátový archív“, č. investičnej akcie 27930 v sume 260 200,00 €. Týmto rozpočtovým
opatrením sa realizovala úhrada korekcie v programe OPIS. 
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Rozpočtové opatrenie č. 30
Na základe rozpočtového opatrenia Ministerstva financií SR č.109 a súhlasu p. ministra kultúry

SR zo dňa 22.11.2013 upravilo (zvýšilo) Ministerstvo kultúry SR listom č. MK-332/2013-
340/22983 zo dňa 12.12.2013 rozpočet bežných výdavkov v kategórii 630 Tovary a služby 
na rok 2013 o sumu 96,00 €. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečilo financovanie kultúrnych 
poukazov na rok 2013.

Rozpočtové opatrenie č. 31
Na základe ŽoP č. 21120120008530, ŽoP č. 21120120008533 a ŽoP č. 21120120008537 upra-

vilo (zvýšilo) Ministerstvo kultúry SR listom č. MK-332/2013-340/23298 zo dňa 16. 12. 2013 
rozpočet bežných výdavkov na rok 2013, celkom v sume 91 000,98 €.
Z toho:

Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ – (zdroj 11S1) 68 532,88 €, 
v tom:

kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 22 491,44 € 

kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní 7 829,15 € 

kategória 630 Tovary a služby (637033) 38 212,29 €

Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR 
(zdroj 11S2) 12 094,00 €, 
v tom:

kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 3 969,06 € 

kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní 1 381,60 € 

kategória 630 Tovary a služby (637033) 6 743,34 €

Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata – (zdroj 11S3) 10 374,10 €, 
v tom:

kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 3 404,61 € 

kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní 1 185,12 € 

kategória 630 Tovary a služby (637033) 5 784,37 €

Rozpočtové opatrenie č. 32
V nadväznosti na rozpočtové opatrenie Ministerstva financií SR č. 110/2013 zo dňa 10. 12. 2013

upravilo (znížilo) Ministerstvo kultúry SR listom č. MK-332-2013-340/23284 zo dňa 17. 12. 2013
rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2013 o sumu 2 872,00 €, ktoré boli účelovo určené na
investičnú akciu zaregistrovanú v Registri investícií MF SR pod názvom: „Identifikácia knižnič-
ného fondu vo voľnom výbere technológiou RFID“, číslo investičnej akcie 29 420. Úprava sa
vykonala v prvku programovej štruktúry 08T0109 – Stratégia rozvoja slovenského knihov-
níctva. 
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Rozpočtové opatrenie č. 33
Na základe rozpočtového opatrenia Ministerstva financií SR č. 110 a súhlasu p. ministra kultúry

SR zo dňa 28.11.2013 upravilo (znížilo) Ministerstvo kultúry SR listom č. MK-332/2013-
340/23292 zo dňa 16.12.2013 rozpočet bežných výdavkov na rok 2013 v prvku 08T0109 Stra-
tégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008 – 2013 o sumu 57 728,57 €, v tom:

1. „UKB MFZ – prenájom reprografických zariadení 55 400,57 €

2. Identifikácia knižničného fondu vo voľnom výbere technológiou RFID 2 328,00 €

Rozpočtové opatrenie č. 34
V nadväznosti na rozpočtové opatrenie Ministerstva financií SR č. 129/2013 upravilo (viazalo)

Ministerstvo kultúry SR listom č. MK-332/2013-340/23833 zo dňa 30.12.2013 rozpočet kapitá-
lových výdavkov na rok 2013 pre použitie v roku 2014 v celkovej výške 386 135,41 €
V tom:

zdroj 111 v sume 138 794,07 €,
v tom:

• prvok programovej štruktúry 0A90604 – Centrálny dátový archív, 
č. investičnej akcie 27 930 vo výške 54 794,07 €

• prvok programovej štruktúry 08T0109 – Stratégia rozvoja slovenského 
knihovníctva, č. investičnej akcie 29 419, UKB – MFZ – nákup softvéru Safe Q 
vo výške 84 000,00 €.

zdroj 131C v sume 247 341,34 €
• prvok programovej štruktúry 08T0109 – Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva, 

č. investičnej akcie 28 177, UKB – stavebné úpravy objektu Klariská č. 3 a 5 
pre technologické a administratívne účely Centrálneho dátového archívu.

Rozpočtové opatrenie č. 35
Na základe rozpočtových presunov realizovaných na úrovni UKB upravilo (znížilo) Ministerstvo

kultúry SR listom č. MK-332/2013-340/23865 zo dňa 30.12.2013 rozpočet bežných výdavkov
v podprograme 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruk-
túry MF SR – MK SR prvok 0A90604 Centrálny dátový archív – celkom v sume – 2 542 857,02 €
Z toho:

Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ – (zdroj 11S1) 1 915 025,59 € 
Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR (zdroj 11S2) 337 945,72 € 
Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata – (zdroj 11S3) 289 885,71€ 
Rozpočtové prostriedky boli presunuté do kapitálových výdavkov.

Na základe rozpočtového opatrenia Ministerstva financií č. 128 Ministerstvo kultúry SR reali-
zovalo viazanie (zníženie) bežných výdavkov v podprograme 0A906 Rozvoj pamäťových a fon-
dových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry MF SR – MK SR prvok 0A90604 Centrálny
dátový archív – celkom v sume – 1 502 606,08 €
Z toho:

Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ – (zdroj 11S1) 1 131 612,69 € 
Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR 
(zdroj 11S2) 199 696,34 € 
Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata – (zdroj 11S3) 171 297,05 €
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5.2 Príjmy organizácie
Príjmy UKB boli na základe rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2013 

určené sumou 150 000,00 €, rozpočet bol upravený na 135 000,00 €. 

Rozpočet príjmov z činnosti organizácie bol k 31. 12. 2013 splnený sumou 138 341,39 € 
na 102,48 %. 

Celkové príjmy vrátane mimorozpočtových príjmov boli k 31. 12. 2013 splnené sumou 
158 818,70 € na 117,64 % nasledovne: 

5.2.1 Príjmy organizácie podľa ekonomickej klasifikácie

Príjmy z vlastníctva majetku na rozpočtovej položke 210 na podpoložke 212003 – Príjmy
z prenajatých priestorov boli v sume 7 028,28 €:
• z prenajatých bytov v sume 2 201,28 €, z toho od nájomcu na Pionierskej ul. 

v sume 714,00 € a na Michalskej ul. v sume 1 487,28 €. 

• z prenajatých nebytových priestorov v sume 4 827,00 € a to:
- z prenájmu nebytových priestorov na prevádzkovanie bankomatu VÚB 

a veľkoplošnej obrazovky 2 257,20 €
- z prenájmu nebytových priestorov na prevádzkovanie nápojových

a predajných automatov 500,00 €
- na základe zásad krátkodobého prenájmu priestorov zinkasovalo

špecializované pracovisko Multifunkčné kultúrne centrum, ktoré
organizuje vzdelávacie, vedecké, kultúrno-výchovné a spoločenské
podujatia za prenajatie nebytových priestorov 2 069,80 € 

z toho:
výstavná sála, Michalská ul. č. 1 1 074,80 € 
Slovenská asociácia suiseki – výstava „Suiseki a bambus“ 280,00 €
International Women´s Club of Bratislava 
–výstava výtvarných prác členiek MKŽ 120,00 € 
Ing. arch. Peter Mózer 464,80 €
Slovenské združenie textilných výtvarníkov 
– výstava textilnej miniatúry (HAND) MADE IN 210,00 €
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Ukazovateľ Schválený Upravený Plnenie
rozpočet rozpočet rok % plnenia

2013 2013 2013
1 2 3 3:1 3:2

Príjmy celkom 
z toho: 150 000 135 000 158 819 105,88 117,64
Príjmy z rozpočtu 
organizácie 150 000 135 000 138 342 92,23 102,48
Príjmy z podnikania 
a z vlastn. majetku 8 000 7 000 7 028 87,85 100,40
Administratív. a iné
poplatky a platby 140 000 114 000 118 093 84,35 103,59
Iné nedaňové príjmy 2 000 14 000 13 221 661,05 94,44
Príjmy z grantov 0 0 20 477 0 0
Príjmy z tuzems. 
transferov 0 0 1 591 0 0
Príjmy zo 
zahranič. grantov 0 0 18 886 0 0



prednášková sála, Ventúrska ul. č. 11: 945,00 €
SLH,o.z. Bratislava –„Bratislavské Hanusove dni“ 157,50 €
OZ PREVEDA – „Konferencia mladých vedcov 2013“ 70,00 €
Slov. rada pre zelené budovy – „Voľba predstavenstva“ 140,00 €
Slovenská pedagogická knižnica – konferencia 
„Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá“ 210,00 €
Inštitút pre ľudské práva a rod. politiku – prednáška „Čo je to manželstvo?“ 52,50 €
STU – medzinárodná konferencia „ENVIBUILD 2013“ 315,00 € 

seminárna sála, Klariská ul. č. 5 50,00 €
Základná umelecká škola Exnárova 6 – koncert 50,00 €

Príjmy z titulu administratívnych poplatkov na rozpočtovej položke 220 sumou 118 092,56 €
boli evidované:
• na položke 222 – Pokuty, penále a iné sankcie na podpoložke 222003 – príjmy za poruše-

nie predpisov v sume 30 633,47 € – príjmy z pokút za stratené diela, za prekročenie výpožič-
nej lehoty, za registráciu, kopírovanie a tlač v sume 22 545,27 €, platby cez bankový terminál
v sume 5 057,60 €, platby na základe pokusu o zmier v sume 952,95 €, na základe riaditeľskej
upomienky v sume 560,00 €, za neskoré predĺženie výpožičnej lehoty v sume 220,85 €, na zá-
klade platobných rozkazov príslušných súdov a po začatí exekučného konania bolo zaplatených
1 244,40 €, iné drobné pokuty v sume 52,40 €.

• na položke 223 – Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb na
podpoložke 223001 – za predaj výrobkov, tovarov a služieb v sume 87 459,09 € – príjmy za
registráciu používateľov v sume 50 879,34 €, za reprografické služby (tlač dokumentov)
16 348,85 €, z platieb platobnými kartami cez bankový terminál 7 644,70 €, za poskytovanie me-
dzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby v súvislosti so sprostredkovaním výpožičiek
kníh, dodávky xerokópií dokumentov a naskenovaných dokumentov v sume 12 586,20 €.

Iné nedaňové príjmy na rozpočtovej položke 290 boli zaznamenané na položke 292 – Ostatné
príjmy sumou 13 220,55 €, z toho:
• na podpoložke 292012 – Príjmy z dobropisov v sume 13 068,24 € z titulu vyúčtovania pre-

vádzkových nákladov za rok 2012 (za vykurovanie 10 710,21 €, vecné bremeno 27,07 €, dozor
na výstave 277,20 €, vyúčtovanie elektrickej energie Telefónica Slovakia, s.r.o. 775,58 € a VÚB
a.s. 25,10 €, vyúčtovanie elektrickej energie na Pionierskej ul. 148,23 € a na Ventúrskej ul.
1 096,85 €, vrátenie platby MVS 8,00 €.

• na podpoložke 292017 – Vratky – suma 1,95 € vznikla z preplatku tvorby sociálneho fondu 
za december 2012 

• na podpoložke 292027 – Iné príjmy v sume 150,36 € boli príjmy z vymáhania pohľadávok
exekútorom voči používateľom z minulých rokov. 

5.2.2 Mimorozpočtové prostriedky

Zahraničné granty:
Univerzita v Innsbrucku poskytuje od roku 2009 finančný grant na projekt eBooks on Demand
– European Library Network (EoD), t.j. Elektronické knihy na požiadanie – Európska kniž-
ničná sieť. 
Projekt má stanovené do roku 2013 tri ciele:
1. rozšíriť sieť EoD o nových členov z európskych štátov
2. prevziať EoD ako štandardný model pre celoeurópsku spoluprácu
3. podporovať kultúrny dialóg medzi používateľmi historických kníh poskytovaním informácií na

existujúcich sociálnych platformách Web2.0, aby si mohli vymieňať informácie a skúsenosti
z prečítaného bez ohľadu na to, kde sú a aké majú pozadie.
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Elektronická kniha na objednávku – EoD (e-Book on Demand) je nová služba, ktorá sa rozvíja
v rámci medzinárodného projektu v programe eTEN (Trans-European Telecommunications 
Networks). Cieľom je poskytovať operatívne digitalizačné služby s pridanou hodnotou.

Na základe objednávky zákazníka služby sa vybraný dokument typu monografia zdigitalizuje, spra-
cuje do podoby PDF súboru, „prečíta“ sa technológiou automatického rozpoznávania textu (OCR)
a zašle obratom objednávateľovi v elektronickej forme prostredníctvom hypertextového linku
alebo prostredníctvom služieb klasickej pošty.

Služba je otvorená každému, nie je limitovaná registráciou v žiadnej knižnici či podobnej inštitúcii.

Pri spracovaní sa rešpektuje zákon o ochrane autorských práv – služba sa viaže na dokumenty 
publikované cca. do roku 1936.

Služba sa spoplatňuje podľa medzinárodne platného cenníka.

K 1. 1. 2013 zostatok na účte Dary a granty predstavoval sumu 1 087,26 €. V roku 2013 bolo po-
skytnutých ďalších 5 448,98 €, spolu 6 536,24 €. Z uvedeného grantu bolo na mzdové prostriedky
vyčerpaných 4 810,10 € a na odvody do poisťovní 1 440,52 €, spolu 6 250,62 €. Zostatok na účte
je 285,62 €.

Na základe Siedmeho rámcového programu – Grantovej zmluvy č. 246686 Infraštruktúra otvore-
ného prístupu pre výskum v Európe – Projekt kombinovanej spolupráce, koordinačnej činnosti
a podpory, Európske spoločenstvo zastúpené komisiou európskych spoločenstiev a National and
Kapodistrian University of Athens sa dohodli na podmienkach a okolnostiach zmluvy. Finančné
prostriedky na projekt EÚ FP 7 Open AIRE poskytla UKB Univerzita v Aténach.
Zostatok na účte Dary a granty je 216,91 €. V roku 2013 sa z uvedeného grantu nečerpalo.

Univerzita v Aténach poskytla na projekt Open AIREplus finančný grant, ktorého zostatok na
účte k 1.1.2013 bol 7 300,10 €. V roku 2013 bolo poskytnutých 7 119,00 € a 3 087,00 € spolu
10 206,00 €. V roku 2013 sa z uvedeného grantu vyčerpalo na zahraničnú pracovnú cestu riadi-
teľa úseku elektronizácie a informatizácie a 1 zamestnanca do Belgicka – Univerzita v Gente
1 803,30 €, z toho 260 € za účastnícky poplatok na konferenciu, 683,20 za letenky, 312,00 € za
ubytovanie a 548,10 za cestovné príkazy –diéty. Na zahraničnú pracovnú cestu 1 zamestnanca do
Estónska – Tartu sa vyčerpalo 639,70 €, z toho 303,50 € za letenku a 336,20 € za cestovný príkaz
– ubytovanie, cestovné, t.j. ½ z celkových výdavkov určených na zahraničnú pracovnú cestu. Na 
publicitu bolo uhradených 2 700,00 €. Mzdové prostriedky boli čerpané sumou 3 299,92 € a na
odvody do poisťovní 1 083,65 €, spolu 4 383,57 €. Zostatok na účte je 7 979,53 €.

Sekcia verejnej diplomacie NATO v Bruseli poskytla UKB finančný grant v sume 3 109,41 € na
organizovanie 7. ročníka konferencie Slovenské bezpečnostné fórum 2013. Konferencia sa usku-
točnila dňa 7. októbra 2013 v UKB. Podujatie každoročne organizuje MZV SR v spolupráci
s UKB/DK NATO a Euroatlantickým centrom. Z poskytnutých finančných prostriedkov sa zabez-
pečili tlmočnícke služby a prenájom konferenčnej techniky v sume 1 056,00 €, občerstvenie pre
účastníkov konferencie v sume 700,10 €. Na nákup zahraničných publikácií do fondu DK NATO
bolo použitých 828,91 € a na propagačné materiály pre potreby konferencie – 2 ks roll up a in-
štalácia 142,80 € a zakúpenie vlajky v sume 381,60 €. 

Tuzemské transfery:
Ministerstvo zahraničných vecí a EZ Slovenskej republiky poskytlo UKB dotáciu vo výške
1 600,00 € na realizáciu 7. ročníka konferencie Slovenské bezpečnostné fórum 2013, ktorá sa
uskutočnila 7.10.2013 na pôde UKB. Finančné prostriedky sa použili na zakúpenie propagačných
materiálov (banner pod balkón, za pódium, fólie) pre potreby konferencie v sume 990,71 € a na

81Výročná správa za rok 2013

Rozpočet organizácie



zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov konferencie v sume 600,00 €. Suma 9,29 € bola vrátená
na účet poskytovateľa.

Podrobný prehľad o mimorozpočtových príjmoch a výdavkoch za rok 2013 je uvedený v tabuľke
č. 5, ktorá tvorí prílohu č. 5 k tomuto hodnoteniu.

Vývoj dosiahnutých príjmov

Príjmy UKB v jednotlivých mesiacoch roka 2013 boli nasledovné :
Podrobný prehľad plnenia príjmov podľa rozpočtových položiek a podpoložiek je uvedený v ta-
buľke č. 1, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tomuto hodnoteniu. 

5.3 Výdavky organizácie
5.3.1 Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

A. Bežné výdavky
Stanovený rozpočet bežných výdavkov vrátane bežných transferov na krytie prevádzkových 
potrieb UKB na rok 2013 v sume 4 261 750,00 € bol upravený na sumu 4 741 354,37 €.
K 31.12.2013 bolo čerpanie sumou 4 761 150,43 € na 111,72 % oproti schválenému a na 100,42 %
oproti upravenému rozpočtu. Rozpočet zahŕňa bežné výdavky rozpočtu UKB v programe 08S
v sume 4 237 846 €, 08T v sume 34 672 € a bežné výdavky rozpočtu na Centrálny dátový archív
v sume 468 836,37 €. 

B. Kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky na rok 2013 neboli pridelené, rozpočtovými opatreniami bol rozpočet upravený
na 6 915 036,05 €. Boli tu zahrnuté kapitálové výdavky v programe 08S v sume 18 000 €, 08T v sume
137 905,66 € a kapitálové výdavky na Centrálny dátový archív v sume 6 759 130,39 €.

5.3.2 Výdavky podľa funkčnej klasifikácie
Bežné výdavky organizácie boli čerpané podľa funkčnej klasifikácie 08 – Rekreácie, kultúra 
a náboženstvo, 082 – Kultúrne služby, 0820 – Kultúrne služby, 08205 – Knižnice. 

5.3.3 Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry organizácie

A. Bežné výdavky ŠR v programe 08S, zdroj 111 
Kód programu 08S – Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt
Kód podprogramu 08S0105 – Knižnice a knižničná činnosť

Stanovený limit bežných výdavkov vrátane bežných transferov na rok 2013 v sume
4 261 750,00 €, upravený na 4 237 846,00 € bol k 31. 12. 2013 čerpaný sumou 4 237 164,75 €
na 99,42 % oproti schválenému a na 99,98 % oproti upravenému rozpočtu.
Celkové čerpanie výdavkov v programe 08S0105 vrátane mimorozpočtových (zdroj 35), bolo
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január: 6 965,63 € február: 25 735,99 € 

marec: 15 158,65 € apríl: 8 605,04 €

máj: 11 179,07 € jún: 10 030,65 € 

júl: 9 437,04 € august: 3 826,50 €

september: 12 311,39 € október: 19 344,76 €

november: 13 272,44 € december: 22 951,54 €

Spolu 158 818,70 €



v sume 4 275 642,06 € na 100,33 % oproti schválenému a na 100,89 % oproti upravenému roz-
počtu.

Čerpanie bežných výdavkov (zdroj 111) podľa jednotlivých rozpočtových položiek bolo nasle-
dovné:

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Mzdové prostriedky v roku 2013 boli čerpané nasledovne: 

• čerpanie záväzného ukazovateľa mzdových prostriedkov (zdroj 111) 1 542 896,00 €
• čerpanie z mimorozpočtových zdrojov (zdroj 35) 8 110,02 €

z toho: z grantu od Univerzity Innsbruck na projekt „EoD e Books on Demand“ 4 810,10 €

z grantu od Univerzity v Aténach na projekt „OpenAIRE plus“ 3 299,92 €

• refundované finančné prostriedky z projektu CDA (zdroje 11S1, 11S2, 11S3) 450 836,37 € 
Celkom: 2 001 842,39 €

V roku 2013 priemerný prepočítaný evidenčný počet zamestnancov bol 226,14. Priemerná 
mesačná mzda na 1 zamestnanca roku 2013 dosiahla 737,69 €. Oproti roku 2012, kedy bola prie-
merná mesačná mzda 741,02 € v roku 2013 klesla o 3,33 €.

Podrobný prehľad o zamestnancoch a čerpaní mzdových prostriedkov za rok 2013 je uvedený 
v tabuľke č. 4, ktorá tvorí prílohu č. 4 k tomuto hodnoteniu.

620 – Poistné a príspevok do poisťovní
Zo schváleného rozpočtu na rok 2013 na odvody do zdravotných poisťovní a do Sociálnej pois-

ťovne v sume 539 242,00 €, upraveného na 699 633,55 € bolo čerpaných 699 633,55 € na
129,74 % oproti schválenému a na 100,00 % oproti upravenému rozpočtu. 

Tieto odvodové povinnosti boli uhradené v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 

630 – Tovary a služby
Rozpočet výdavkov na prevádzku knižnice na rok 2013 stanovený sumou 2 112 020,00 € upra-

vený na sumu 1 975 285,02 € bol k 31. 12. 2013 čerpaný sumou 1 974 603,77 € na 93,49 %
oproti schválenému a na 99,97 % oproti upravenému rozpočtu. 
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Názov Schválený Upravený Čerpanie
Rozpoč. rozpočtovej rozpočet rozpočet rozpočtu %
položka položky 2013 2013 k 31. 12. 2013 čerpania

1 2 3 3:1 3:2

610 Mzdy, platy, služ. 
príjmy a OOV 1 542 896 1 542 896 1 542 896 100,00 100,00

620 Poistné a príspevok 
do poisťovní 539 242 699 634 699 634 129,74 100,00

630 Tovary a služby 2 112 020 1 975 285 1 974 604 93,49 99,97

640 Bežné transfery 67 592 20 031 20 031 29,64 100,00

Spolu 4 261 750 4 237 846 4 237 165 99,42 99,98



Čerpanie podľa jednotlivých rozpočtových položiek bolo nasledovné:

Položka 631 – Cestovné náhrady
Cestovné náhrady na pracovné cesty plánované sumou 20 000,00 €, ktorých rozpočet bol upra-

vený na 17 366,16 € boli čerpané k 31.12.2013 sumou 17 366,16 € na 86,83 % oproti schválenému
a na 100,00 % oproti upravenému rozpočtu.

Rozpočet na tuzemské pracovné cesty sumou 5 000,00 €, upravený na 9 777,35 € bol čerpaný
sumou 9 777,35 € na 195,55 % oproti schválenému a na 100,00 % oproti upravenému rozpočtu.

Na tuzemských pracovných cestách sa v roku 2013 zúčastnilo 197 zamestnancov. Pracovné
cesty sa uskutočnili prevažne služobnými osobnými motorovými vozidlami UKB, vlakmi, auto-
busmi alebo vlastnými motorovými vozidlami v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka pra-
videlnej verejnej dopravy podľa § 7 ods. 8. Pracovné cesty boli realizované do knižníc v rámci
Slovenskej republiky, hlavne do Slovenskej národnej knižnice v Martine – 57, v Banskej Bystrici –
5, v Košiciach – 9, v Banskej Štiavnici – 1. v Skalici – 3, v Prievidzi – 3, v Levoči – 4, v Trnave – 6,
v Prešove – 2. V Rimavskej Sobote boli 6 zamestnanci, v Novom Meste n/Váhom 4, v Nebojsi 2,
v Poprade 1, v Tatranskej Štrbe 1, vo Zvolene 1, v Nitre 3. Referentka BOZP sa zúčastnila pravidel-
ného školenia BOZP na Štrbskom plese a v Podbanskom. 12 zamestnancov sa zúčastnilo odbor-
ného seminára o digitalizácii s medzinárodnou účasťou v Jasnej. V Starej Lesnej na seminári boli 
9 zamestnanci. V rámci projektu CDA boli 4 zamestnanci z pracoviska CDA – lokalita B v Žiline, 
bývajúci v Martine na služobnej ceste v Bratislave 45 krát a zamestnanci UKB na pracovisku CDA
– lokalita B v Žiline 19 krát. Všetky pracovné cesty boli vopred plánované a zamestnanci sa ich 
zúčastňovali na pokyn a so súhlasom vedúcich zamestnancov.

Rozpočet na zahraničné pracovné cesty stanovený sumou 15 000,00 €, upravený na 7 588,81 €
bol čerpaný sumou 7 588,81 € na 50,59 % oproti schválenému a na 100,00 oproti upravenému
rozpočtu.

Z mimorozpočtových zdrojov na zahraničné pracovné cesty bolo čerpaných 2 183,00 € na
projekty z grantu od Univerzity v Aténach, a to na pracovnú cestu 1 zamestnanca do Estónska 
– Tartu na projektové stretnutie 640,00 € a na projekt „Open AIREplus“ z grantu od Univerzity
v Aténach na pracovnú cestu 2 zamestnancov do Belgicka – Gentu, kde sa uskutočnil projektový 
míting – porada expertov ELAG 201 1 543,00 €.

Na zahraničných pracovných cestách sa zúčastnilo 42 zamestnancov. Na cestovanie sa vy-
užívali služobné osobné motorové vozidlá, vlak alebo autobus. Na dlhšie trasy sa cestovalo letecky.

Podrobný rozpis zahraničných pracovných ciest je uvedený v tabuľke č. 7, ktorá tvorí prílohu 
č. 7 k tomuto hodnoteniu.
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Názov Schválený Upravený Čerpanie
Rozpoč. rozpočtovej rozpočet rozpočet rozpočtu %
položka položky 2013 2013 rok 2013 čerpania

1 2 3 3:1 3:2

631 Cestovné náhrady 20 000 17 366 17 366 86,83 100,00

632 Energie, voda, 
komunik. 388 900 399 115 399 115 102,36 100,00

633 Materiál 515 000 331 075 331 075 64,29 100,00

634 Dopravné 9 500 9 795 9 795 103,11 100,00

635 Rutinná a štand. 
údržba 297 500 274 600 273 919 92,07 99,75

636 Nájomné za prenájom 28 500 119 725 119 725 420,09 100,00

637 Služby 852 620 823 609 823 609 96,60 100,00

630 Tovary a služby 2 112 020 1 975 285 1 974 604 93,49 99,97



Položka 632 – Energie, voda a komunikácie
Schválený rozpočet na rok 2013 v sume 388 900,00 €, upravený na 399 114,88 € bol čerpaný

sumou 399 114,88 € na 102,63 % oproti schválenému a na 100,00 % oproti upravenému roz-
počtu.

Z podpoložky 632001 – Energie v sume 284 346,61 € boli uhradené všetky zálohové platby
vrátane vyúčtovania za elektrickú energiu – 136 714,15 € a plyn – 147 632,46 €. Platby za
elektrickú energiu na Michalskej a Ventúrskej ul. boli v sume 95 017,19 € a za plyn v sume
88 236,10 €, na Klariskej ulici za elektrickú energiu v sume 40 568,15 € a za plyn v sume 36 951,40
€, na Pionierskej ul. za elektrickú energiu v sume 823,39 € a za plyn v sume 6 229,32 €, na Tová-
renskej za elektrickú energiu v sume 305,42 € a za plyn v sume 16 215,64 €. Boli tu zahrnuté aj 
refundované platby od nájomcov bytových a nebytových priestorov.

Na podpoložke 632002 – Vodné, stočné boli zahrnuté platby za vodné, stočné a vodu z po-
vrchového odtoku v celkovej sume 14 838,98 €, z toho na Michalskej ul. v sume 3 465,78 €, Ven-
túrskej ul. 8 552,44 €, Klariskej ul. 2 320,71 €, Pionierskej ul. 303,47 € a Továrenskej ul. 196,58 €. 

Na podpoložke 632003 – Poštové a telekomunikačné služby boli zahrnuté platby v celkovej
sume 39 929,29 €, z toho za služby verejnosti poskytované STV a SRo – koncesionárske poplatky
v sume 955,92 € a za služby UPC v sume 75,06 €, za telefónne účty za pevné linky Slovak Telekom
v sume 6 213,22 €, za telefónne účty mobilných telefónov spoločnosti Orange Slovensko, a.s. v sume
17 102,10 €, za hovorné na základe Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití
dátovej siete SWAN v súlade s prevádzkovým poriadkom SWAN VPN siete rezortu MK SR 3 395,72
€. Poplatky za poštové služby a frankovací stroj boli v sume 12 043,27 €. Ročný kreditačný popla-
tok za frankovací stroj Neopost bol v sume 144,00 €.

Z podpoložky 632004 – Komunikačná infraštruktúra čerpanie bolo v sume 60 000,00 €
– štvrťročný poplatok za využívanie služieb internetu prostredníctvom akademickej dátovej siete
SANET v Bratislave sumou 24 000,00 € a v Žiline (lokalita B CDA) sumou 36 000,00 €.

Položka 633 – Materiál
Schválený rozpočet v sume 515 000,00 € upravený na 331 075,30 € bol čerpaný sumou

331 075,30 € na 64,29 % oproti schválenému a na 100,00 % oproti upravenému rozpočtu. 

Z podpoložky 633001 – Interiérové vybavenie – 14 756,58 € – bola zakúpená kartotéka 
pre dokumenty vo výpočtovom stredisku v sume 516,00 €, držiak PC skrinky v sume 564,00 €,
konferenčný stolík, kreslá a stoličky v sume 1 962,35 €, stoly do študovne boli v sume 1 533,74 €,
stoličky rôznych druhov v celkovej sume 8 423,28 €, stolová podnož v sume 46,85 €, 3 stoly pod
notebooky boli v sume 262,80 €, 3 policové vozíky v sume 745,20 €, plastové stojany v sume
524,16 €. a 3 ks kolieskových tašiek v sume 178,20 €. 

Z podpoložky 633002 – Výpočtová technika –15 212,00 € – boli zakúpené optické káble na
prepojenie diskového poľa s bladeservermi v sume 252,00 €, 20 ks Heatset Logitech PC 960 ste-
reo USB v sume 456,00 €, 6 ks tlačiarení v sume 2 034,00 €, 3 ks Wacom Bamboo Stylus White
v sume 97,20 € a 7 ks Wacom Bamboo Stylus for iPad v sume 226,80 €, 10 ks iPad v sume 372,00
€. Za nákup výpočtovej techniky (skenery, USB, switchy) sme zaplatili 380,40 €, 2 ks Cisco Access
Point boli v sume 1 876,80 €. Nákup WLAN Controller pre rozšírenie WIFI bol v sume 1 144,80 €,
adaptér v sume 15,00 €, čítačky kariet 571,20 €. Knižničný scanner bol v sume 1 692,00 €, príslu-
šenstvo k PC v sume 39,60 €, Logitech USB Desktop Sk 349,80 €. Scanner CANON LIDE v sume
72,00 €, multifunkčné zariadenie pre prevádzku v sume 300,00 €, príslušenstvo k výpočtovej tech-
nike v sume 1 955,60 €. PC zostava pre lokalitu A a B pre Centrálny dátový archív bola v sume
3 376,80 €.

Z podpoložky 633004 – Prevádzkové stroje, prístroje zariadenia, technika a náradie
–7 470,25 € – boli zakúpené: mikrovlnná rúra v sume 55,90 €, bezdrôtový zvonček v sume 66,05 €,
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regál s plochými policami 146,40 €. Na konferenciu Digitálna knižnica bol zakúpený rolovací 
poster v sume 99,60 €. Objektív pre čítací stroj DL bol v sume 596,00 €, za odkúpenie 8 ks repro-
grafických zariadení po ukončení lízingovej zmluvy sme zaplatili 5 175,00 €, za nákup manipulač-
ného vozíka na prepravu kníh sme zaplatili 390,00 €, za náhradné diely na kopírovací stroj sme
zaplatili 202,42 €. Teleskopická tyč bola v sume 103,32 €. Za 2 ks skartovacích strojov sme zapla-
tili 172,44 €, za plošinový vozík 93,60 €, merací prístroj bol v sume 235,00 € a za 2 rudle sme 
zaplatili 134,52 €.

Z podpoložky 633005 – Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia – 119,81 € sme zaplatili 
rezačku do knihárskej dielne.

Z podpoložky 633006 Všeobecný materiál – 55 573,90 € boli zakúpené kancelárske potreby,
tlačivá, obálky, etikety, samolepky, obaly, obaly na CD, DVD, rôzne druhy papiera (papier pre 
reprografické služby), spotrebný materiál do tlačiarní, ochranné pásky, batérie, farby a tonery, 
čistiace, hygienické, toaletné a dezinfekčné potreby, ometače pavučín, lepidlá, filmoplast, elektro-
inštalačný, vodoinštalačný a železiarsky materiál do údržbárskej dielne, maliarske potreby. 

Z podpoložky 633007 – Špeciálny materiál – 3 542,57€ bol zakúpený materiál pre reštaurá-
torskú a knihársku dielňu – mydlo, olej, tkanice na nite pri šití v sume 12,11 €, špeciálne lepidlo
v sume 222,00 €, baladek a kapitálik v sume 234,48 €, koža Celastik v sume 338,40 €, pergamen 
– väzbový materiál v sume 863,76 €, ofsetový papier v sume 815,22 €, škrob 87,60 €, plátno 444,00 €
a ďalší špeciálny materiál v celkovej sume 525,00 € bol zakúpený v hotovosti cez pokladňu.

Z podpoložky 633009 – Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky – bolo čerpa-
ných 216 091,61 € na nákup kníh, predplatné periodík a databáz, CD, DVD, hudobných a iných
odborných dokumentov ako jednej z hlavných činností a úloh našej knižnice. Sú tu zahrnuté 
3 licencie na prístup do služby Library Press display na rok 2013 v sume 3 007,12 € a poplatok 
za informačné služby – zdrojové dáta na 1 rok v sume 8 220,00 €, ročný servisný poplatok pre 
databázy v sume 1 176,00 €.

Z podpoložky 633010 – Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky čerpanie bolo sumou
191,29 €. 

Z podpoložky 633013 – Softvér – 444,00 € – bol zakúpený skenovací softvér pre obsluhu kniž-
ničných skenerov v sume 180,00 € a softvér for Linux a Windows v sume 264,00 €.

Z podpoložky 633016 – Reprezentačné – 1 513,01 € finančné prostriedky boli použité na 
občerstvenie na rokovaniach, poradách a konferenciách. 

Z podpoložky 633018 – Licencie – 16 160,28 € bol uhradený celoročný prístup k normám
elektro STN ONLINE v sume 60,00 €, predplatné v sieti prémiových webov – 10 prístupov Piano
Business na 1 rok v sume 335,88 €, navýšenie licencie pre AP v sume 547,20 €, navýšenie počtu
licencií na WLAN Controller 2500 pre pripojenie Aps v sume 2 352,00 €. Bola zakúpená jednora-
zová licencia na OCR za účelom rozpoznania textu a umožnenie následného plnotextového vyhľa-
dávania v digitálnej knižnici v sume 9 979,20 €. Vernostná licencia ESET Endpoint Antivirus pre
370 PC na 1 rok pre 370 PC bola v sume 2 886,00 €.

Položka 634 – Dopravné
Schválený rozpočet v sume 9 500,00 € upravený na 9 794,94 € bol čerpaný sumou 9 794,94 €

na 103,10 % oproti schválenému a na 100,00 % oproti upravenému rozpočtu. 

Z podpoložky 634001 – Palivo, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny – 2 724,04 € boli hradené
faktúry spoločnosti Slovnaft pre 3 služobné motorové vozidlá.

Z podpoložky 634002 – Servis, údržba, opravy – 3 301,35 € čerpanie bolo za nákup čidla chla-
diacej kvapaliny v sume 16,98 €, garančná prehliadka po 90 tis. km na vozidle Škoda Octavia bola
v sume 997,99 €, za umytie vozidiel bolo uhradených 74,00 €, za kontrolu a opravu motorového
vozidla Škoda Felícia sme zaplatili 789,53 €, za výmenu pneumatík 49,52 €, za výbavu vozidla,
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nákup zimných pneumatík s diskami a ich prezutie sme zaplatili 946,01 €. Finančné prostriedky
boli čerpané aj na nákup drobného materiálu, za ročný servis, za kontrolu STK a emisnú kontrolu
v sume 427,32 €. 

Z podpoložky 634003 – Poistenie – 2 994,54 € bolo uhradené havarijné poistenie motorového
vozidla Škoda Octavia na 1 rok v sume 421,61 €, povinné zmluvné poistenie pre služobné moto-
rové vozidlo MERCEDES BENZ VITO v sume 435,65 €, havarijné poistenie v sume 1 161,32 €, 
povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Škoda Felícia na rok 2014 v sume 120,79 € a Škoda Octavia v sume 214,60 €. Havarijné poistenie
motorového vozidla CHEVROLET J309 ORLANDO bolo v sume 460,57 € a povinné zmluvné 
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 180,00 €.

Z podpoložky 634004 – Prepravné – 305,52 € – bol uhradený prevoz archívnych materiálov
v sume 102,24 € a prevoz pamäťových médií pre potreby projektu CDA v sume 203,28 €. 

Z podpoložky 634005 – Karty, známky, poplatky – 469,49 € – poplatok za kartu bol v sume
2,19 €, zakúpené boli 2 diaľničné nálepky platné na území SR v sume 100,00 €, diaľničná nálepka
platná na území ČR v sume 14,50 € a za parkovanie bolo zaplatených 2,80 €. Za evidenčné čísla na
motorového vozidla CHEVROLET J309 ORLANDO sme zaplatili 350,00 €.

Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba
Schválený rozpočet na tejto položke v sume 297 500,00 € upravený na 274 599,43 € bol 

čerpaný sumou 273 918,18 € na 92,07 % oproti schválenému a na 99,75 % oproti upravenému
rozpočtu.

Z podpoložky 635002 – Údržba výpočtovej techniky – 7 240,47 € – sme zaplatili za opravu
serverov 1 293,00 €, za opravu PC 2 862,40 €, za opravu multifunkčného zariadenia 339,60 €. 
Náhradné diely na opravu Sun Fire V420 boli v sume 677,56 €. Za opravu diskového poľa sme
uhradili 1 593,60 €. Za zapojenie rozvodníc SCAME vo výpočtovom stredisku sme zaplatili 
450,01 €. Za opravu tlačiarne sme zaplatili 24,30 €.

Z podpoložky 635004 – Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky
a náradia – 104 900,84 € – sme zaplatili za opravu plynového kotla v kotolni budovy na Klariskej
ul. 156,00 €, za opravu kotla v kotolni na Továrenskej ul. 85,64 €, za opravu ohrievača vody 108,49
€, za výmenu a brúsenie nožov a nastavenie rezačky 640,88 €. Za chemické čistenie 5 plynových
kotlov v kotolni na Ventúrskej a Klariskej ul. sme zaplatili 7 196,50 €. Za výmenu redukčného 
ventila automatického polievacieho systému trávnikov v Lisztovej záhrade sme zaplatili 309,55 €.
Za predsezónnu prehliadku chladenia a kontrolu VZT v kotolni na Ventúrskej ul. sme zaplatili 88,31
€. Za servis VZT – zariadení v budovách UKB sme zaplatili 1 406,94 €, za opravu meracích 
prístrojov 66,12 €, za vykonanie opravy tlakových skúšok, nákup, dodanie a montáž prenosných
hasiacich prístrojov sme zaplatili 1 653,30 €. Preventívna údržba a prehliadka požiarnych uzáve-
rov bola v sume 941,50 €. Za práce na výmene nefunkčných uzatváracích ventilov na expanznom
rozvodovom systéme v kotolni na Klariskej ul. sme zaplatili 851,40 €. Za pravidelnú ročnú ser-
visnú prehliadku tlakových nádob na Ventúrskej a Klariskej ul. sme zaplatili 240,00 €. Za vykona-
nie pravidelnej údržby, rekonfigurácie a predĺženie životnosti dlhodobej dátovej archivačnej
jednotky DISC1000 sme zaplatili 2 712,00 €. Za kontrolu a opravu rozvodov ústredného kúrenia
a odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie sme zaplatili 9 801,46 €. Za servisný audit 
skenera Microform MF S455 sme zaplatili 2 520,00 €, Minolta MS 7000 sme zaplatili 2 280,00 €,
Minolta PS5000C sme uhradili 2 640,00 €. Za vykonanie servisného auditu skenera Bookeye4 
Professional sme zaplatili 2 760 €, za 2 ks Bookeys GS 400 sme uhradili 2 880 €, za Bookeye4
KIOSK 2 400,00 €. Servisný audit pre skener ProServ Scann Rech bol v sume 3 000,00 €. Servisný
audit pre robotický skener Treventus Scan Robot 301 bol 9 360,00 € a servisný audit digitálneho
zariadenia Memoria v sume 2 934,00 €. Za servisný audit pre skener Bookeye3 sme zaplatili
3 000,00 €, Za servis skenera sme zaplatili 1 953,60 €. Za výmenu svetiel k skeneru Bookeye 3 sme
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zaplatili 3 000,00 €. Za opravu skenera Bookeye4 Professional sme zaplatili 2 382,00 €. Za opravu
multifunkčného zariadenia sme uhradili 243,60 € a za profylaktickú údržbu multifunkčného 
zariadenia 442,80 €. Za opravu spojenú s výmenou vaku v expanznom automate v kotolni na Ven-
túrskej ul. sme zaplatili 945,00 €. Ročná kontrola činnosti zariadenia odvodu tepla a splodín v átriu
na Ventúrskej ul. bola v sume 273,60 €. Oprava 2 ks ventilátorov na výmenu vzduchu v Predná-
škovej sále na Ventúrskej ul. bola v sume 754,63 €. Za odbornú prehliadku, skúšku a úhradu trans-
formačnej stanice a rozvodne na Ventúrskej ul. sme zaplatili 1 106,40 €. Servis klimatizácie DAIKIN
na Michalskej ul. bol v sume 589,44 €. Výmena opotrebovaných dielcov na lepiacom stroji bola
v sume 245,04 €. Kalibrácia a oprava meracieho prístroja bola v sume 234,60 €, vodoinštalatérske
práce a výmena ventilov v budove na Ventúrskej a Klariskej ul. boli v sume 790,51 €. Za opravu
ohrievača sme zaplatili 55,68 €, výmena hlavného uzatváracieho ventila bola v sume 2 964,01 €.
Za výkopové práce na vyhľadávaní poruchy na rozvodoch studenej vody na Ventúrskej ul. sme 
zaplatili 3 969,31 €. Vyhľadanie a výmena potrubí poškodených rozvodov bola v sume 6 362,50 €,
oprava rozvádzača riadiaceho systému kotolne na Klariskej ul. 3 v dôsledku dlhodobej nefunkčnosti
automatiky a následného havarijného stavu bola v sume 17 986,26 €. Za výmenu solenoidného
ventilu a čerpadla sme zaplatili 569,77 €. 

Z podpoložky 635005 – Údržba špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení – 4 548,63 € 
– za výmenu nefunkčného modulu na zariadení EPS v budove na Klariskej ul. sme zaplatili 354,84 €,
za servisné práce na EZS v objekte na Pionierskej ul. sme zaplatili 33,29 €. Za odpojenie, demon-
táž hlásičov požiaru, spracovanie a nastavenie ústredne v budove na Klariskej ul. sme zaplatili
1 079,28 €. Za výmenu nefunkčných akumulátorov v zariadeniach EZS a EPS na Ventúrskej 
a Michalskej ul. sme zaplatili 1 198,90 €, za opravu zariadenia DR a dodávku akumulátorov EZS, EPS
sme zaplatili 1 475,40 €. Za zabezpečenie beznapäťového stavu trafostanice TS-772 na Ventúrskej
ul. sme uhradili 406,92 €.

Z podpoložky 635006 – Údržba budov, objektov alebo ich častí – 19 372,47 € – za dodanie
a montáž skla do priestoru sekretariátu sme zaplatili 364,10 €, za výmenu poškodených kľúčov
a vložiek 624,39 €, za vyhotovenie kódovanej zmeny vstupov do priestorov CDA sme uhradili 
1 129,20 €. Za opravu kanalizačného potrubia v budove na Ventúrskej ul. sme zaplatili 258,98 €.
Vykonanie profylaktiky – vyčistenie, premazanie a nastavenie vstupných dverí zn. SPEDOS 
v objekte UKB na Ventúrskej ul. a ich ďalšiu opravu bolo v sume 1 838,31 €. Za opravu striech,
strešných žľabov a zvodov na objektoch UKB Klariská, Michalská a Ventúrska ul. sme zaplatili
8 206,37 €, za opravu automatických dverí DORMA v objekte na Klariskej ul. a Ventúrskej ul. sme
zaplatili 1 184,09 €. Za revitalizáciu záhrad UKB sme uhradili 1 768,13 € a za opravu zámkov dverí
783,11 €. Za údržbu svetelného systému vo výstavnej sále sme zaplatili 425,00 €. Za opravu vstup-
ných dverí DORMA sme zaplatili 922,70, za opravu nefunkčného pohonu vstupných dverí DORMA
na Ventúrskej ul. sme zaplatili 648,00 €. Za práce spojené s vyhľadávaním porúch na rozvode vody
sme zaplatili 867,00 €. Ošetrenie trávnych porastov v Lisztovej záhrade a v Klariseu bolo v sume
353,09 €.

Z podpoložky 635009 – Údržba softvéru – 53 654,69 € – sme hradili ročné údržbové poplatky
programov MetaLib a SFX v sume 8 182,49 € a za maintenance SafeQ – reprografické služby UKB
830,11 €. Poplatok za softvér ENSAMBLE a za aplikáciu na rok 2013 bol v sume 2 589,12 €. 
Za nákup subskripcií Red Hat Linux sme spolu zaplatili 3 048,00 €. Ročný poplatok – údržba Web-
Jet-u redukčného systému bola v sume 776,74 €. Softvérová údržba a podpora softvéru ScanFlow
LITE bola 2 940,00 €, upgrade licencie ABBYY RS 3.5. bol 9 972,00 €, podpora softvérových licen-
cií ScanGate bola 9 960,00 €. Za migráciu WEB sídla sme zaplatili 432,00 €. Za nákup licencií
VMware pre výpočtové stredisko sme zaplatili 4 201,20 €. Pravidelný ročný poplatok za upgrade
a konfiguráciu CDS bol v sume 4 099,03 €. Za upgrade portálu UKB-MVS sme zaplatili 1 008,00 €.
Za softvérovú údržbu a podporu ABBYY OCR sme zaplatili 5 616,00 €. 

Z podpoložky 635010 – Údržba komunikačnej infraštruktúry – 84 201,08 € – na základe
zmluvy bolo zaplatených za služby podpory, prevádzky a riešenia porúch na IT infraštruktúre UKB
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v zmysle katalógu služieb v časti LAN, Servery platforma SUN Solaris a ostatné interné systémy
v sume 6 833,39 € mesačne, spolu 82 000,68 €. Za predĺženie domény kultura.sk na 1 rok sme 
zaplatili 23,88 €. Za predĺženie domény ulib.sk na 1 rok sme zaplatili 23,88 €, za issn.sk na 1 rok
23,88 € a caslin.sk tiež na 1 rok 23,88 €. Za webhostingové služby na portáli Domains: knižnica.info
– predĺženie registrácie domény na 1 rok sme zaplatili 11,99 €. Za službu štatistika webových 
prístupov do katalógov UKB na naj.sk na 1 rok sme uhradili 37,80 €. Poplatok za doménu webde-
pozit .sk bol v sume 23,88 €. Úhrada poplatku za katalogizačného klienta bola v sume 114,00 €. 
Za vykonanie certifikačných meraní LAN v priestoroch UKB na Pionierskej ul. sme zaplatili 727,80 €.
Poplatok za SSL certifikát ThaWte – Web Server k doméne ukb.kis3g.sk bol v sume 215,88 €, za 
rozšírenie funkcií redakčného systému WebJet sme zaplatili 973,53 €. 

Položka 636 – Nájomné za nájom
Schválený rozpočet na tejto položke v sume 28 500,00 € upravený na 119 725,44 € bol 

čerpaný sumou 119 725,44 € na 420,09 % oproti schválenému a na 100,00 % oproti upravenému
rozpočtu. 

Z podpoložky 636001 – Nájomné za prenájom budov, objektov alebo ich častí –13 499,64
– sme na základe zmluvy o prenájme nebytových priestorov so Žilinskou univerzitou zaplatili
1 732,00 € štvrťročne, spolu 10 392,00 €. Za prenájom výlepových plôch na výlep propagačných
plagátov na propagáciu programov rôznych projektov Multifunkčného kultúrneho centra UKB
v centre a širšom centre hlavného mesta SR Bratislavy sme zaplatili 3 107,64 €.

Z podpoložky 636002 – Nájomné za prenájom prevádzkových strojov, prístrojov, 
zariadení, techniky a náradia – 106 225,80 € – boli hradené výdavky na pravidelné mesačné
splátky spoločnosti IBM Slovensko za operatívny prenájom samoobslužných kopírovacích strojov
v sume 3 260,24 €, za servisný prenájom rohoží sme zaplatili spolu 81,98 € mesačne, spolu
1 065,74 €. Nájomné za používanie uzamykacieho poštového priečinka za rok 2013 a 2014 bolo
v sume 108,00 €. Výdavky za spoločné užívanie a prevádzku zariadení a vybavenia v súvislosti
s prevádzkou Centrálneho dátového archívu v priestoroch dátového centra pre výskum a vývoj
v Žiline boli 100 800,00 €. Za prenájom pódia na realizáciu programových projektov sme zaplatili
991,82 €. 

Položka 637 – Služby
Schválený rozpočet v sume 852 620,00 €, upravený na 823 608,87 € bol čerpaný sumou

823 608,87 € na 96,60 % oproti schválenému a na 100,00 % oproti upravenému rozpočtu. 

Z podpoložky 637001 – Školenia, kurzy, semináre, konferencie, sympóziá – 20 995,03 € 
– boli hradené účastnícke poplatky na odborných školeniach zamestnancov ekonomického odde-
lenia, personálneho oddelenia, oddelenia prevádzky a MTZ, školenie revízneho technika elektric-
kých zariadení, odborné prípravy elektrotechnikov, referátu BOZP a PO, referátu kontroly
a zamestnancov odboru informatiky, účastnícky poplatok na seminári ARL. Za školenie „WINDOWS
8. správa systému“ zamestnancov odboru informatiky sme zaplatili 1 341,00 €. Za úhradu konfe-
renčného poplatku za konferenciu Digitálna knižnica v Jasnej sme zaplatili 576,00 €, za aktuali-
začnú odbornú prípravu elektrotechnikov sme zaplatili 450,00 €. Účastnícky poplatok 
za rekvalifikačný kurz pre pracovníkov bez knihovníckeho vzdelania – „Knihovnícke odborné 
minimum“ sme zaplatili 110,00 €. Zaplatili sme preškolenie odborne spôsobilých zamestnancov na
verejné obstarávanie, účastnícky poplatok na odborný seminár pre pracovníkov odboru reštau-
rovania. Konferenčný poplatok za konferenciu „Digitálna knižnica“ bol v sume 288,00 €. Úhrada
účastníckeho poplatku na seminár „CASLIN 2013“ bola v sume 220,00 €. Účastnícke poplatky na
37. medzinárodné informatické sympózium – Infos v Starej Lesnej boli v sume 520,00 €. Bol uhra-
dený registračný poplatok na medzinárodnú konferenciu „LIBER 2013“ v Mníchove v sume 460,00 €.
Za seminár pre odborníkov v oblasti bezpečnosti práce, ergonómie, ochrany zdravia a ochrany
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pred požiarmi sme zaplatili 150.00 €. Seminár „Po stopách zdraví a nemoci člověka“ bol v sume
11,74 €, za konferenciu „Knihovny současnosti“ sme zaplatili 86,29 €. Za certifikačný kurz 
PRINCE2 Foundation + Practitioner pre CDA sme zaplatili za 3 zamestnancov 5 049,00 €. Za ško-
lenie vedúcich a ostatných zamestnancov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v zmysle §7 
zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov sme zaplatili spolu 8 337,60 €.
Za registráciu na workshop Digitálna knižnica pre 4 zamestnancov sme zaplatili 672,00 €. 

Z podpoložky 637003 – Propagácia, reklama a inzercia –1 028,98 € – bolo zaplatené 
uverejnenie inzercie na predaj halového skladu a pozemkov vo Vysokej pri Morave v regionálnych
novinách v sume 92,88 € a v Novom Čase v sume 171,12 € a na predaj rodinných domov v obci 
Nebojsa v Novom čase v sume 171,12 € a 178,56 €. Za zverejnenie inzercie v regionálnych novi-
nách Galantsko-šaliansko na odpredaj rodinného domu a pozemkov sme zaplatili 109,20 €. Z uve-
rejnenie inzercie profilu UKB v Zlatých stránkach sme zaplatili 180,00 €. Za tlač obojstranných
vizitiek (slovensko – anglická verzia) pre generálneho riaditeľa a riaditeľa úseku knižničných 
činností sme uhradilii 36,00 €. Preplatenie vstupeniek na knižný veľtrh bolo v sume 24,00 €. 
Za 30 ks novoročeniek pre potreby generálneho riaditeľa sme uhradili 22,90 €. Za uverejnenie 
inzercie na nové pracovné miesto sme zaplatili 43,20 €. 

Z podpoložky 637004 – Všeobecné služby – 523 778,24 € bolo čerpanie na základe zmluvy 
s dodávateľskou firmou COFELY, a.s. na zabezpečovanie nasledovných činností: správa nehnuteľ-
ností, obsluha zariadení kotolní, strážna služby, upratovanie objektov, prevádzka šatní, deratizá-
cia, 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 334 762,15 €. Za úschovu odpadu za účelom jeho zhodnotenia sme uhradili
51,79 € štvrťročne, spolu 207,16 €, za odvoz a zneškodnenie elektro odpadov sme zaplatili 12,40 €,
za zlikvidovanie nepoužiteľného nábytku 179,71 €, za sťahovanie, odvoz a likvidáciu vyradeného
majetku 1 674,19 €, za odvoz lístkovníc s podnožami 936,23 €. Za uskladnenie knižničného fondu
sme zaplatili 42 694,02 €. Za sťahovanie knižničných fondov sme uhradili 21 304,86 €. Za pranie
rohoží sme uhradili spolu 1 386,00 €. Za vyhotovenie xerokópií článkov získaných prostredníc-
tvom Medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby 5 312,56 €. Za zabezpečenie služby v šatni
počas výstav a podujatí sme zaplatili 501,92 €. Za brigádnické práce – presun stolov, stoličiek pódia
sme zaplatili 119,62 €. Za reprografické služby spoločnosti Eurodeal sme zaplatili 3 752,14 €. Za
tlač obálok sme zaplatili 428,40 €, za tlač zborníka 752,40 €. Za väzbu knižničných dokumentov
8 263,80 €. Tlač publikácie bola v sume 97,63 €. Za vyhotovenie podkladov zborníka Studia 
Bibliographica Posonensia 2013 bolo uhradených 1 155,60 €. Za pranie a chemické čistenie sme
uhradili 306,65 €. Za vyhotovenie reklamnej veľkoplošnej tabule sme uhradili 335,76 €. Za ročnú
preventívnu prehliadku a údržbu požiarnych uzáverov sme zaplatili 1 644,30 €. Za revíziu elek-
troinštalácie na Továrenskej ul. sme zaplatili 997,03 €. Za vykonanie pravidelnej odbornej pre-
hliadky a skúšky – revízie elektrickej inštalácie a bleskozvodu na Pionierskej ul. sme zaplatili
2 076,60 €, na Klariskej ul. 15 293,52 €, na Michalskej ul. a Ventúrskej ul. 360,18 €. Za kontrolu 
hasiacich prístrojov sme zaplatili 731,00 € a za skúšku ochranných a pracovných pomôcok pre 
trafostanicu 84,00 €. Odborná skúška výťahov v objekte UKB na Ventúrskej a Továrenskej ul. bola
v sume 1 301,52 €. Za vykonanie kontroly regálov a s tým súvisiacich činností sme uhradili 1 960,00 €.
Za kontrolu zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov sme uhradili 857,50 €. Za ročnú kon-
trolu nakladania s fluorovodíkovými skleníkovými plynmi sme zaplatili 754,18 €. Za prerušenie
a obnovenie dodávky vody počas rekonštrukcie sme zaplatili 94,20. Za ošetrenie porastov sme za-
platili 94,07 €. 3–ročné odborné skúšky výťahov v budovách na Michalskej, Ventúrskej a Klariskej
ul. boli v sume 1 548,36 €. Za tlač plagátikov a papierových kartičiek na identifikáciu účastníkov
podujatia sme zaplatili 129,60 €. V oblasti činnosti Multifunkčného kultúrneho centra sme zazna-
menali nasledovné výdavky: za zvukovú a svetelnú réžiu pri príprave programových projektov
sme zaplatili 15 770,00 €, za grafickú úpravu a tlač obálok, pozvánok, vstupeniek sme zaplatili
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1 836,00 € a za grafickú úpravu a tlač programových plagátov a materiálov sme zaplatili 9 216,00 €.
Za grafický návrh, výrobu, dopravu, montáž, údržbu a demontáž veľkoplošných propagačných 
plagátov a transparentov sme hradili 7 500,00 €. Za výrobu, montáž, demontáž, údržbu a výtvarné
riešenie Barokového nádvoria sme uhradili 400,00 €. Za náklady súvisiace s dramaturgickým, 
autorským a interpretačným zabezpečením a moderovaním programového projektu sme zaplatili
7 839,40 €. Za ideový námet a realizáciu hudobného projektu sme zaplatili 2 182,00 €. Za umelecké
vystúpenia sme zaplatili 300,00 €. Za dramaturgické, produkčné, prekladateľské a tlmočnícke
práce pri príprave a realizácii programového projektu sme zaplatili 1 059,50 €. Za zabezpečenie
fotodokumentácie sme zaplatili 1 063,10 €. Za koncertné vystúpenia sme zaplatili 14 383,50 €. 
Za záznam, strih a výrobu DVD z 3 literárnych večerov sne zaplatili 250,00 €. Za inštaláciu, 
deinštaláciu výstavy a výstavné práce sme zaplatili 860,00 €. Z tejto rozpočtovej podpoložky boli
ešte zaplatené niektoré drobné služby cez pokladňu UKB.

Z podpoložky 637005 – Špeciálne služby – 20 762,24 € sme uhradili v zmysle zmluvy 
odmenu za právne služby komerčnému právnikovi v sume 3 978,36 € a odmenu za právne služby
poskytnuté v súvislosti s národným projektom CDA v sume 1 651,50 €. Mesačné úhrady za služby
centralizovanej ochrany objektov za objekt UKB na Pionierskej ul. v sume 140,62 € boli celkom
v sume 1 687,44 €. Štvrťročné úhrady za tieto služby boli na Továrenskej ul. v sume 418,25 €,
spolu 1 673,00 €. Mesačné úhrady za monitorovanie objektu na Pionierskej a Továrenskej ul.
v sume 173,87 € boli celkom 2 086,44 €. Za kalibráciu meracích prístrojov sme zaplatili 345,96 €.
Za kontrolu monitorovacieho zariadenia sme zaplatili 39,43 €. Za vyhotovenie dokumentácie sta-
vebného zámeru – verejnej práce – projektovej dokumentácie sme zaplatili 1 200,00 €. Za 
poskytnutie konzultačno-analytických služieb v účtovníckom programe SOFTIP pre personálny
referát a mzdovú učtáreň sme zaplatili 477,96 €. Za implementáciu softvéru cludového úložiska
sme zaplatili 3 000,00 €. Implementácia softvéru na prepojenie skenovaných dát s metódami sys-
tému Virtua bola v sume 3 000,00 €. Ďalšie výdavky boli za mimoriadne posilnenie strážnej služby
počas výstav a podujatí v sume 1 222,89 €, odvod príjmov z minulých rokov – za dozor na výstave
bol v sume 277,20 €. Za trovy exekútorovi sme uhradili 122,06 €.

Z podpoložky 637006 – Náhrady – 206,95 € sme hradili vykonanie preventívnych lekárskych
prehliadok nových zamestnancov pred nástupom do zamestnania. Z podpoložky 637011 – Štúdie,
expertízy, posudky – 3 076,17 € – za znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty pre-
vádzkového objektu sme zaplatili 456,00 €. Za vypracovanie znaleckého posudku na posúdenie
súladu ponúk uchádzačov so súťažnými podkladmi a realizačnou projektovou dokumentáciou sme
uhradili 1 848,58 €. Znalecký posudok na nehnuteľnosti v obci Nebojsa bol v sume 582,23 €. Za vy-
pracovanie statického posúdenia možnosti alternatívneho zaťaženia nosnej stropnej konštrukcie
sme zaplatili 189,36 €.

Na podpoložke 637012 – Poplatky a odvody – 11 338,06 € – boli evidované poplatky za vý-
požičky kníh prostredníctvom MVS a MMVS v sume 4 069,44 €, poplatky súvisiace s bankovými
prevodmi (zahraničným platobným stykom) 1 580,00 €, poplatky za odovzdanie mincí VÚB v sume
88,42 €, a poplatky na základe zmluvy EFT POS o akceptácii platobných kariet na platby za tovary
a služby v sume 310,17 €. Poplatok za súrnu platbu bol 0,75 €. Ročná úhrada za zriadenie vecného
bremena na pozemky – finančný záväzok voči hlavnému mestu SR Bratislava bol v sume 11,28 €.
Autorské odmeny za licenciu na verejné použitie hudobných diel boli v sume 278,00 €.

Správny poplatok za vjazd do pešej zóny pre vozidlá 5 000,00 €. 

Na podpoložke 637014 – Stravovanie 91 890,30 € boli evidované úhrady faktúr spoločnosti
Edenred Slovakia, s.r.o. za obdobie január – október 2013 a od novembra 2013 spoločnosti DOXX,
s.r.o. za stravovacie poukážky pre zamestnancov UKB. 

Z podpoložky 637016 – Prídel do sociálneho fondu – 26 512,65 € 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. 
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Z podpoložky 637027 – Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – 73 431,79 €
boli vyplatené odmeny na základe dohôd o vykonaní práce, dohôd o pracovnej činnosti a dohôd
o vykonaní brigádnickej činnosti študenta. 

Z podpoložky 637032 – Mylné platby – 5 628,45 €- boli odvedené mzdové prostriedky za 
december 2013 na depozitný účet, ktoré mali byť vyplatené v januári 2014.

Z podpoložky 637035 – Dane – 44 960,01 € bol zaplatený miestny poplatok za komunálny
odpad na Michalskej ul. v sume 5 176,08 €, na Klariskej ul. v sume 1 725,36 € a na Pionierskej ul.
v sume 345,02 €. Odvod dane z pridanej hodnoty daňovému úradu za tovar a služby nadobudnuté
z členských štátov EÚ bol v sume 6 620,94 €. Poplatky za povolenie vjazdu a zotrvanie 3 služob-
ných vozidiel v historickej časti mesta v roku 2013 boli v sume 30,00 € a za vjazd a zotrvanie 
vozidiel v historickej časti mesta v súvislosti s činnosťou Multifunkčného kultúrneho centra 
199,00 €. Na uvedenú podpoložku boli refundované úhrady za služby OLO od nájomcov na 
Michalskej ul. v sume 33,20 € a na Pionierskej ul. v sume 72,93 €. Boli platené aj dane z nehnuteľ-
ností za budovy v správe UKB: za objekt vo Vysokej pri Morave v sume 528,76 € a za objekty
v správe Hlavného mesta SR v sume 35 157,18 €, za objekt Nebojsa v okrese Galanta v sume 
283,80 €. Na uvedenú podpoložku boli refundované finančné prostriedky za vjazd vozidiel v sume
5 000,00 €, ktorý bol uhradený z podpoložky 637012.

640 – Bežné transfery
Zo schváleného rozpočtu bežných transferov v sume 67 592,00 €, upraveného na 20 031,43 €

bolo k 31.12.2013 vyčerpaných 20 031,43 € na 29,64 % oproti schválenému a na 100,00 % oproti
upravenému rozpočtu. 

Z položky 642 – Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – 18 016,93 €
z podpoložky 642006 – Členské príspevky tuzemským organizáciám bolo čerpanie nasledovné:

Z podpoložky 642013 – Odchodné bolo zaplatené v sume 5 024,00 € zamestnancom pri 
odchode do dôchodku. 

Z podpoložky 642015 – Nemocenské dávky boli vyplatené náhrady za dočasnú pracovnú 
neschopnosť v sume 12 550,93 €.

Z položky 649 – Transfery do zahraničia z podpoložky 649003 – Príspevky na členstvo 
medzinárodným organizáciám čerpanie bolo nasledovné:

Podrobný prehľad čerpania rozpočtových položiek a podpoložiek bežných výdavkov je uvedený
v tabuľke č. 2, ktorá tvorí prílohu č. 2 k tomuto hodnoteniu. 
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IAML – Slovenská národná skupina 93,00 €

SANET – Združenie používateľov 
Slovenskej akademickej dátovej siete 33,00 €

SSK – Spolok slovenských knihovníkov 166,00 €

SAK – Slovenská asociácia knižníc 150,00 €

Spolu 442,00 €

IFLA – International Federation 
of Library Associations and Institutions 434,50 €

Publications – Medz.org. pod záštitou UNESCO 1 580,00 €

Spolu 2 014,50 €



B. Kapitálové výdavky ŠR v programe 08S, zdroj 111

Kód programu 08S – Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt
Kód podprogramu 08S0105 – Knižnice a knižničná činnosť
Nákup motorového vozidla
č. investičnej akcie 30 001
Zdroj: 111
Rozpočet: 18 000,00 €
Čerpanie: 18 000,00 €
UKB používala k dovozu a odvozu kníh zo skladov umiestnených na území hlavného mesta SR Bra-
tislavy osobné motorové vozidlo továrenskej Škoda Felícia , evidenčné číslo BA 531JG, rok nado-
budnutia a zaradenia do majetku 1995, počet najazdených kilometrov bol 223 733. Automobil bol
prevažne využívaný v mestskej prevádzke pri obsadení vodič + 2 skladníci. Morálne a technicky bol
zastaraný s vysokými prevádzkovými nákladmi a nevyhnutnou generálnou opravou. Nákup no-
vého služobného motorového vozidla CHEVROLET J309 ORLANDO zefektívnil a zlepšil prevádzku.

C. Bežné výdavky ŠR v programe 08T

1.
Kód programu 08T – Tvorba a implementácia politík
Kód podprogramu 08T0106 – Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov
Nové informačné zdroje v UKB
Zdroj: 111
Rozpočet: 25 000,00 €
Čerpanie: 25 000,00 €
Uspokojovanie informačných potrieb používateľov je základná úloha knižnice. Saturácia infor-
mačných prameňov znamená stabilizáciu zdrojovej platformy začatej projektom v roku 2006 a je
kontinuálne rozvíjaný akvizičný zámer vyrovnávania prepadu informačného potenciálu knižnice. 
Modernizácia knižničného fondu novými typmi dokumentov výrazne finančne zasahuje do zvlá-
dania únosného zabezpečenia potenciálu informačnej stability knižnično- informačných služieb.
V posledných rokoch sa orientácia získavania zdrojového potenciálu strategicky orientuje na kúpu
nosných informačných prameňov encyklopedického typu a na získavanie informačných báz v on-
line režime so sprístupnenými plnými textami. Popísaný strategický zámer je finančne náročný,
ale v informačno-taktických prístupoch veľmi efektívny. Multizdroje vo svojom informačnom po-
tenciáli mimoriadne efektívne umožňujú poskytnutie širokej platformy pokrytia. V roku 2013 po
zvážení akvizičnej komisie sa knižnica rozhodla doplniť aktuálne informácie v tých tituloch perio-
dík, ktoré svojím obsahom a profiláciou zabezpečujú kontinuitu odborných poznatkov v knižnič-
nom fonde UKB. Touto akvizíciou sa zabezpečila aktualizácia informácií a kontinuita pokračujúcich
zdrojov. Zároveň sa zakúpilo 57 českých a slovenských kníh v našej profilácii. Získané zdroje sa
sprístupňujú širokej odbornej používateľskej verejnosti v UKB. 

2. 
Kód programu 08T – Tvorba a implementácia politík
Kód podprogramu 08T0109 – Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva
Identifikácia knižničného fondu vo voľnom výbere technológiou RFID
Zdroj: 111
Rozpočet: 9 672,00 €
Čerpanie: 9 672,00 €

Projekt bol zameraný na označenie knižničných jednotiek, voľne prístupných používateľom, čipmi
RFID. Ide v súčasnosti o cca. 50 tis. knižničných jednotiek v čiastkových zbierkach – Voľný výber
1, Info USA, Britské centrum, Rakúska knižnica, Všeobecná študovňa a Mamateyova zbierka.
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Cieľom projektu je využitie RFID čipov s príslušnou technológiou na efektívny, rýchly a presný 
postup údržby, kontroly a inventarizácie voľne dostupného fondu.
Bližšia charakteristika projektu je uvedená v kapitálových výdavkoch. 

D. Kapitálové výdavky ŠR v programe 08T

Kód programu 08T – Tvorba a implementácia politík
Kód podprogramu 08T0109 – Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva
UKB Identifikácia knižničného fondu vo voľnom výbere technológiou RFID
Zdroj: 111
Číslo IA: 29 420
Rozpočet: 7 428,00 €
Čerpanie: 7 428,00 €

Technológia RFID umožňuje označovanie dokumentov etiketami s čipom, do ktorých je možné 
uložiť informácie o konkrétnej knižničnej jednotke (čiarový kód, signatúra, miesto uloženia atď.)
a následne ich využívať. V tejto etape projektu by sa etiketami RFID označili všetky knižničné 
jednotky voľne prístupné používateľom a určené spravidla na prezenčné štúdium.
Vo voľnom výbere v UKB je používateľom voľne prístupných cca 50 tis. knižničných jednotiek.
Práve tento fond dokumentov, určených na prezenčné štúdium je mimoriadne využívaný. Základ-
nou charakteristikou prezenčných služieb je neustály pohyb fondov smerom k používateľom a späť
na police. Pri takomto veľkom počte kníh je dôležité, aby sa každá knižničná jednotka dostala na
svoje miesto a dala sa ľahko vyhľadať. Cieľom projektu je zlepšiť identifikáciu kníh, zrýchliť, spres-
niť a zdokonaliť pravidelnú revíziu fondov vo voľnom výbere.

Kód programu 08T – Tvorba a implementácia politík
Kód podprogramu 08T0109 – Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva
UKB – Stavebné úpravy objektu Klariská 3 a 5 pre technologické a administratívne účely
Centrálneho dátového archívu
Zdroj: 131C
Číslo IA: 28 177
Rozpočet: 377 819,00 €
Čerpanie: 130 477,66 €

UKB bol schválený nenávratný finančný príspevok (NFP) na prevažné financovanie Národného
projektu č. 8 „Centrálny dátový archív“ (CDA) financovaný z prostriedkov EÚ na operačný pro-
gram Informatizácia spoločnosti – Prioritná os 2 (OPIS-PO2) „Rozvoj pamäťových a fondových in-
štitúcií“ a čiastočne aj zo štátneho rozpočtu. 
Z prostriedkov OPIS 2–PO2 sú hradené všetky práce, ktoré sa vykonávajú v súvislosti s vybudo-
vaním CDA. Práce, ktoré sa bezprostredne netýkajú CDA sú financované z prostriedkov ŠR pro-
stredníctvom rozpočtu UKB v sume 377 819,00 €.
Predmet zákazky, ktorou sa tento projekt realizuje, je v pamiatkovo chránenom objekte UKB na
Klariskej ul. Cieľom je:
1. vybudovať na 1.PP a 1.NP priestorové a technické podmienky na zriadenie pracoviska CDA

2. vytvoriť v podkroví nové priestory na inštalovanie technológií a administratívnu podporu, pre-
vádzku a rozvoj CDA a digitalizáciu kultúrneho dedičstva

3. upraviť na 2. a 3.NP interiérové priestory tak, aby sa v nich dali sústrediť historické knižné
zbierky knižnice (rukopisy a tlače od 16. do 20. storočia) v klimatizovaných knižných skladoch. 

4. v upravených priestoroch v objekte na Klariskej sa zmení doterajšie využitie priestorov, 
vybuduje sa CDA, nainštaluje klimatizácia, upraví existujúci výťah, revitalizujú sa podkrovné
priestory. 
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Z dôvodu neukončeného verejného obstarávania na výber dodávateľa realizácie stavby v roku
2012 finančné prostriedky na tento účel čerpané neboli a rozpočtovým opatrením boli presunuté
do roku 2013. 
Rekonštrukcia objektu UKB na Klariskej ul. č. 3 a 5 sa začala 8. 7. 2013 s predpokladaným termí-
nom ukončenia apríl 2014. K 31. 12. 2013 bola rekonštrukcia vykonaná na 34,53 % v celkovej
sume 130 477,66 €. Zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov v sume 247 341,34 € bol
v roku 2013 viazaný pre použitie v roku 2014. 

5.4 Účty mimorozpočtových prostriedkov

Účet 221 – Sociálny fond

Tvorba:
Zostatok z roku 2012 10 367,13 €
Tvorba v zmysle zákona a KZ 26 512,65 € 
Tvorba celkom: 36 879,78 €

Čerpanie:
Zúčtovanie SF - preplatok tvorby SF – odvedené na príjmový účet ŠP 1,95 €
Príspevok na stravovanie 19 636,30 €
Príspevok na cestovné výdavky 1 154,70 €
Sociálna výpomoc 230,00 €
Čerpanie celkom: 21 022,95 €
Zostatok k 31.12.2013 15 856,83 € 

Účet 221 – Účet cudzích prostriedkov (depozitný účet) 

Strana MÁ DAŤ
Zostatok z roka 2012 – mzdy a odvody do poisťovní 261 010,42 €
Zostatok z roka 2012 – zábezpeka – stavebné úpravy Klariská 106 000,00 €
Prevod miezd a odvod do poisťovní 12/2013 387 524,97 €
Spolu 754 535,39€ 

Strana DAL
Vyplatené mzdy a odvody do poisťovní za december 2012 261 010,41 €
odvod nevyčerpaných miezd a odvodov na príjmový účet ŠR 0,01 €
vrátenie zábezpeky neúspešným uchádzačom – stav. úpravy Klariská 106 000,00 €
Spolu: 367 010,42 € 
Zostatok k 31. 12. 2013 387 524,97 € 

Účet 221 – Dary a granty 

Strana MÁ DAŤ
Počiatočný stav k 1. 1. 2013 15 909,18 €
Príjmy
Univerzita Innsbruck 5 448,98 €
Univerzita Atény 7 119,00 €
Univerzita Atény 3 087,00 €
Belgicko – Brusel 3 109,41 €
MZV a EZ SR 1 600,00 €
Spolu 36 273,57 €
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Strana DAL
Výdavky
Univerzita Innsbruck – projekt EOD Culture
mzdové prostriedky 4 810,10 € 
odvody do poisťovní 1 440,52 €
Spolu 6 250,62 €
Univerzita Atény – projekt Open AirePlus
Zahraničná pracovná cesta Belgicko – Gent 2 zamestnanci 1 803,30 €
Zahraničná pracovná cesta Estónsko - Tartu – 1 zamestnanec 639,70 €
publicita 2 700,00 €
mzdové prostriedky 3 299,92 € 
odvody do poisťovní 1 083,65 €
Spolu 9 526,57 €

Sekcia verejnej diplomacie – NATO – Belgicko Brusel
konferencia NATO – knihy 828,91 € 
konferencia NATO – propagácia – banner 142,80 €
konferencia NATO – občerstvenie 700,10 €
konferencia NATO – tlmočenie + tlmočnícka technika 1 056,00 €
konferencia NATO – vlajka 381,60 € 
Spolu 3 109,41 €

Ministerstvo zahraničných vecí 
MZV a EZ SR - konferencia NATO – propagácia – banner a fólia 990,71 € 
MZV a EZ SR - konferencia NATO – občerstvenie 600,00 €
MZV a EZ SR - vrátenie nevyčerpaných prostriedkov 9,29 €
Spolu 1 600,00 €

Celkom 20 486,60 € 

Zostatok k 31. 12. 2013 15 786,97 €

5.5. Zhodnotenie majetkovej pozície organizácie

K 31. 12. 2013 UKB eviduje hmotný a nehmotný majetok v obstarávacej cene 52 933 837,37 €
nasledovne: 
Software 2 375 690,67 €
Licencie 69 465,40 €
Pozemky 1 008 025,80 €
Stavby 19 460 859,71 €
Stroje, prístroje a zariadenia 20 161 457,16 €
Dopravné prostriedky 87 647,98 €
Drobný krátkodobý hmotný majetok 9 672 812,59 €
Drobný krátkodobý nehmotný majetok 48 972,57 €
Umelecké diela 48 905,49 €

UKB eviduje prebytočný dlhodobý hmotný majetok v celkovej sume 65 195,28 € a neupotre-
biteľný dlhodobý hmotný majetok v celkovej sume 31 799,93 €. 
Podrobný prehľad o neupotrebiteľnom a prebytočnom dlhodobom hmotnom majetku je uvedený
v tabuľke č. 11, ktorá tvorí prílohu č. 11 k tomuto hodnoteniu. 
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Pohľadávky UKB evidované k 31. 12. 2013 sumou 6 563,58 € pozostávajú z vystavených 
a k 31. 12. 2013 neuhradených faktúr za poskytnuté služby našou organizáciou používateľom:

• za služby MVS: výška pohľadávok v sume 371,80 € je určená Cenníkom služieb a poplatkov,
ktorý tvorí prílohu ku Knižničnému poriadku UKB. Uhradenie pohľadávok je priebežne sledo-
vané a urgované. 

• pohľadávky v sume 490,00 € evidujeme voči 3 spoločnostiam za prenájom. Uhradenie pohľa-
dávok je priebežne sledované a urgované. 

• pohľadávky v sume 5 701,78 € sú za služby, ktoré boli poskytnuté používateľom našej knižnice,
vymáhanie týchto pohľadávok prebieha v exekučnom konaní. 

Záväzky UKB evidované k 31. 12. 2013 v sume 54 075,58 € sú za 3 tuzemské faktúry, ktorých 
lehota splatnosti bola v januári 2014. 

Podrobný prehľad pohľadávok a záväzkov je v tabuľke č. 9, 9a a 9b, ktoré tvoria prílohu č. 9, 9a a 9b
k tomuto hodnoteniu.
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5.6 Prostriedky Európskej únie na spolufinancovanie

5.6.1 Prostriedky prijaté z rozpočtu Európskej únie
Prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja boli poskytnuté v roku 2013 UKB roz-

počtovými opatreniami, ktoré sú uvedené v časti 5.1.1. Rozpočtové opatrenia na budovanie Cen-
trálneho dátového archívu v rámci Operačného programu: Informatizácia spoločnosti, Prioritná
os: 2. Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry. 

5.6.2 Výdavky organizácie kryté prostriedkami Európskej únie a inými prostriedkami 
zo zahraničia poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv

UKB predložila dňa 30. novembra 2011 na základe písomného vyzvania Ministerstva kultúry
SR (OPIS-2011/2.1/08-NP) z 1. júla 2011 „Žiadosť o nenávratný finančný príspevok“ ako opráv-
nený žiadateľ na realizáciu investičného národného projektu č. 8 „Centrálny dátový archív“ (CDA)
v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových
a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry (OPIS PO 2). Dňa 13.03.2012 bola
schválená Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. MK-40/2012-M 
s 3 dodatkami. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu
32 925 680,96 €. (75,31 % zdroj Európsky fond regionálneho rozvoja, 13,29 % zdroj štátny 
rozpočet, 11,40 % zdroj štátny rozpočet pre financovanie princípu pro-rata).

Cieľom národného projektu „OPIS PO2 č. 8 – Centrálny dátový archív“ je vybudovanie kom-
plexného integrovaného systému dlhodobého uchovávania a ochrany digitálneho obsahu, jeho 
získavania, spracovania, ochrany a využitia. V rámci projektu sa vybuduje centrálny dátový archív,
ktorý musí v zmysle predpísaných štandardov zabezpečiť uloženie kópií digitálnych objektov v mi-
nimálne dvoch geograficky oddelených lokalitách vzdialených min. 50 km. Lokality budú dve: 
Univerzitná knižnica v Bratislave (primárna lokalita) a sekundárna lokalita, ktorá bude zriadená
v prenajatých priestoroch. Lokality budú vybavené príslušným hardvérovým a softvérovým 
vybavením a budú vzájomne prepojené prostredníctvom dátových telekomunikačných sietí. 
Súčasťou dátového archívu bude aj pasívny sklad pamäťových médií (terciárna lokalita), ktorý
bude umiestnený v objekte UKB. 

Primárnym cieľom projektu je záznam, zbieranie, dlhodobé archivovanie a ochrana digitálneho
obsahu, realizovanie webharvestingu a webarchivingu. Spomínané aktivity súčasne vytvárajú bázu
pre systematickú podporu fyzickej digitalizácie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedič-
stva, ktoré budú v rámci digitalizačných projektov a kampaní riešiť príslušné PFI (Pamäťové a fon-
dové inštitúcie). Cieľovým stavom bude vybudovanie dátových úložísk v stanovených lokalitách
spåňajúcich všetky definované parametre, ukazovatele, kritériá a štandardy stanovené projektom
CDA.

Prehľad čerpania národného projektu „OPIS PO2 – Centrálny dátový archív“

rok 2012 21 491 342,88 €

rok 2013 6 927 298,50 € 

predpoklad rok 2014 4 507 039,58 €

V roku 2013 finančné prostriedky v sume 6 927 298,50 € boli čerpané v súlade so schváleným
rozpočtom CDA nasledovne: 

• refundácia mzdových prostriedkov za obdobie 7/2011 – 9/2013 302 817,15 €

• refundácia prenájmu technického zariadenia v Žiline – lokalita B 157 160,00 €

• refundácia prenájmu nebytových priestorov v Žiline – lokalita B, 
právnych služieb, reklamno-propagačných predmetov 
a nákupu prepravných kontajnerov 9 026,98 €
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• nákup HW – diskový priestor NAS – lokalita B 2 751 169,20 €

• stavebné práce za obdobie 07/2013 – 11/2013 849 187,83 €

• autorský dozor stavby – 3. štvrťrok 2013 3 600,00 €

• SW 717 029,30 €

• implementácia 2 137 308,04 €

Použitie prostriedkov z EFRR je uvedené v tabuľke č. 3, ktorá tvorí prílohu č. 3 k tomuto hod-
noteniu.

Tabuľkové prílohy o plnení ekonomických ukazovateľov za rok 2013 (č. 1 – 12) sú samostatnou
prílohou.
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6 PERSONÁLNE OTÁZKY
V súvislosti s uplatňovaním Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vo verejnej službe na rok 2013

a po dohode s odborovou organizáciou, pracovný čas v pružnom pracovnom čase je 37,5 hod. 
týždenne, v dvojsmennej prevádzke 36, 25 hod. týždenne vrátane služieb v sobotu. Výmera dovo-
lenky zamestnancov je zvýšená o 1 týždeň.

Organizácia pri odmeňovaní zamestnancov vychádzala z nariadenia vlády SR č. 578/2009 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verej-
nom záujme. V roku 2013 sa stupnice platových taríf pre všetkých zamestnancov nezvyšovali. Prie-
merný mesačný plat zamestnancov v uplynulom roku 2013 predstavoval 737,69 €. Priemerný plat
zamestnancov UKB je dlhodobo nižší ako je štatisticky uvádzaný priemerný plat v SR.

V uplynulom roku došlo k významnej generačnej výmene na vedúcich postoch. Na základe plat-
nej Organizačnej štruktúry UKB boli vymenovaní 1 nový vedúci odboru a 8 nových vedúcich od-
delenia. 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, Žilina a Martin.

Počet zamestnancov
Limit počtu zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme Univerzitnej knižnice v Brati-

slave bol stanovený ako záväzný ukazovateľ počtom 225,00. Rozpočtovým opatrením č. 7 Minis-
terstva kultúry SR z 30. 5. 2013 bol upravený záväzný ukazovateľ na rok 2013 o 7 osôb na
priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov 232,00. Limit počtu zamestnancov sa zvý-
šil v nadväznosti na plnenie úloh, vyplývajúcich z uznesenia vlády SR č. 74 zo dňa 21. januára 2009,
ktorým sa v rámci medzirezortného programu OPIS zabezpečuje prioritná os 2 – „Skvalitnenie sys-
témov získavania, spracovania, ochrany a využitia poznatkov a digitálneho obsahu, modernizácia
a dobudovanie infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií na národnej úrovni“. Priemerný
fyzický stav zamestnancov v roku 2013 bol 228,58 z toho 158,14 žien; priemerný prepočítaný stav
bol 226,14. Určený limit počtu zamestnancov bol dodržaný.

K 31. 12. 2013 mala UKB vo fyzickom stave 231 zamestnancov, z toho 70 mužov a 161 žien. 
V dvojsmennej prevádzke k 31. 12. 2013 pracovali 19 zamestnanci. V rámci skráteného pracovného
úväzku pracovalo 10 zamestnankýň. Priemerný vek zamestnancov knižnice sa v podstate nezme-
nil 47,62 rokov v roku 2012 a 47,76 rokov v roku 2013. Priemerný vek mužov bol 44,57 rokov,
žien 49,15 rokov.

Veková štruktúra zamestnancov podľa veku a pohlavia v roku 2013
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Personálne otázky

Vek Ženy Muži Spolu %
0 – 17 rokov 0 0 0 0,0

18 – 25 rokov 7 5 12 5,19

26 – 30 rokov 12 10 22 9,52

31 – 35 rokov 10 9 19 8,23

36 – 40 rokov 14 7 21 9,09

41 – 45 rokov 5 6 11 4,76

46 – 50 rokov 22 4 26 11,26

51 – 55 rokov 27 5 32 13,85

56 – 59 rokov 35 11 46 19,91

Nad 60 rokov 29 13 42 18,18

Spolu 161 70 231 100,00

% 69,70 30,30 100,00 x



Pri obsadzovaní voľných miest sa robil výber z radov uchádzačov v zmysle ustanovení zákona
č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, s dôrazom na splnenie požiadaviek na bez-
úhonnosť, plnenie kvalifikačných predpokladov, dosiahnutú odbornú prax a zdravotnú spôsobi-
losť. V roku 2013 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 23 zamestnancami.

V organizácii v roku 2013 pracovali vo funkcii knihovník 10 zamestnanci so zdravotným po-
stihnutím I. do 70 % (ZPS) a 5 zamestnancov so zdravotným postihnutím II. nad 70% (ZPS –ŤZP)
z toho 4 pracovali vo funkcii knihovník a 1 zamestnankyňa vo funkcii reštaurátor, 31 starobných
dôchodcov. K 31. 12. 2013 boli na rodičovskej dovolenke 4 zamestnankyne a na materskej dovo-
lenke 5 zamestnankýň. 

Pracovný pomer ukončilo 17 zamestnancov, z toho 9 dohodou podľa § 60 Zákonníka práce 
(z toho 2 zamestnankyne odišli na starobný dôchodok), 5 zamestnanci podľa § 71 na základe uply-
nutia dohodnutej doby pracovného pomeru na dobu určitú, 1 zamestnankyňa podľa § 72 v skú-
šobnej dobe zo strany zamestnávateľa, 1 zamestnanec dal výpoveď podľa § 67 (odišiel na starobný
dôchodok) a 1 zamestnanec náhle umrel.

Štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2013
vedúci zamestnanci – 44 16 mužov, 28 žien,

odborní zamestnanci kultúry 
(knihovníci, manaž. kultúry, konzervátori, reštaurátori) – 144 31 mužov, 113 žien,

iní odborní zamestnanci (THP) – 31 16 mužov, 15 žien

ostatní ( robotníci, manipulanti, remeselníci, prevádzka) – 12 7 mužov, 5 žien

Kvalifikačná štruktúra k 31. 12. 2013
vedúci zamestnanci – 44 2 VED, 39 VŠ-II., 2 ÚSV, 1 SO 

odborní zamestnanci – knihovníci – 144 5 VED, 53 VŠ-II., 8 VŠ-I., 1 VO, 76 ÚSV, 1 SO

iní odborní zamestnanci – 31 10 VŠ-II., 19 ÚSV, 2 SO

ostatní (robotníci, manipulanti, remeselníci, prevádzka) –12 3 ÚSV, 8 SO, 1 Z

Organizačná štruktúra organizácie 
Činnosť knižnice bola zabezpečovaná 4 úsekmi, 10 odbormi a 41 oddeleniami. Na jednotlivé 

oddelenia v roku 2013 bolo pôvodne naplánovaných 225,00 úväzkov. Po navýšení rozpočtovým
opatrením o 7,00 úväzkov v máji 2013 sa naplánovalo 232,00 plných úväzkov zamestnancov. 

Knižnica sa organizačne člení na:
10000 – Úsek generálneho riaditeľstva
20000 – Úsek knižničných činností
30000 – Úsek elektronizácie a integrácie
40000 – Úsek techniky a ekonomiky 
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Poznámka: 
VED – vedecká výchova (PhD.), 
VŠ-II. – vysokoškolské vzdelanie II. stupeň, 
VŠ-I. – vysokoškolské vzdelanie I. stupeň (bakalár), 

VO – vyššie odborné, 
ÚSV – úplné stredné vzdelanie (maturita), 
SO – stredné odborné vzdelanie, 
Z – základné vzdelanie



10000 – Úsek generálneho riaditeľstva – 19,5 úväzkov
10001 – Riaditeľstvo – 8 

• generálny riaditeľ – 1 

• riaditeľ úseku knižničnej činnosti – 1

• riaditeľ úseku elektronizácie a integrácie – 1

• námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku – 1

• personálny referát – 2

• právny referát – 0 

• referát BOZP, PO, CO a US – 1

• referát vnútornej kontroly – 1

10002 – Kancelária GR – 3

10004 – Oddelenie metodiky – 3,5

10005 – Multifunkčné kultúrne centrum – 5

20000 – Úsek knižničných činností – 127,5 úväzkov

Samostatné oddelenia priamo riadené riaditeľom úseku – 42,00 úväzkov
20001 – Oddelenie doplňovania kníh – 7

20002 – Oddelenie periodík – 7

20003 – Oddelenie mennej katalogizácie – 5

20004 – Oddelenie vecnej katalogizácie – 7

20005 – Kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí – 5

20006 – Kabinet retrospektívnej bibliografie – 8

20007 – Hudobný kabinet – 3

20100 – Odbor knižničných služieb – 58,50 úväzkov
20101 – Oddelenie absenčných výpožičiek – 11, (prevádzka do 21:00 h, sobota 15:00 h)

20102 – Oddelenie MVS – 6

20103 – Oddelenie prezenčných služieb – 21,5 (prevádzka do 21:00 h, sobota 15:00 h)

20104 – Oddelenie konzultačných služieb – 14 (prevádzka do 21:00 h, sobota 15:00 h)

20105 – Oddelenie multimediálnych dokumentov – 6, (prevádzka do 21:00 h, sobota 15:00 h)

20200 – Odbor knižničných fondov – 27,00 úväzkov
20201 – Oddelenie knižničných skladov – 18, (z toho 16 dvojzmenná prevádzka)

20202 – Oddelenie revízie fondov – 6

20203 – Oddelenie preventívnej ochrany dokumentov – 3

30000 – Úsek elektronizácie a integrácie – 65,00 úväzkov
30300 – Odbor súborných katalógov – 11,00 úväzkov
30301 – Oddelenie správy súborného katalógu periodík – 7 

30302 – Oddelenie prieskumu súborných katalógov – 4
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30400 – Odbor informačných technológií – 8,00 úväzkov
30401 – Oddelenie výpočtovej techniky – 5 (prevádzka do 21,15, sobota)

30402 – Oddelenie programových systémov – 3

30500 – Odbor knižnično-informačných systémov – 6,00 úväzkov
30501 – Oddelenie knižničných systémov – 3

30502 – Oddelenie sieťových aplikácií – 3

Samostatné oddelenia priamo riadené riaditeľom úseku – 9,00 úväzkov
30601 – Národná agentúra ISSN – 4

30602 – Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO – 3

30603 – Depozitná knižnica NATO – 2

30700 – Odbor ochrany dokumentov – 13,00 úväzkov 
30701 – Oddelenie knižnej väzby – 4

30702 – Oddelenie reprografických služieb – 3 (prevádzka do 19:00 h)

30703 – Oddelenie reštaurovania dokumentov – 6

30800 – Odbor registra kultúry – 5,00 úväzkov
30801 – Oddelenie správy registrov – 2

30802 – Oddelenie riadenia registrov – 3

30900 – Odbor digitalizácie – 6,00 úväzkov 
30901 – Oddelenie digitalizačných služieb – 3 (prevádzka do 19:00 h)

30902 – Laboratórium digitalizácie – 3 (prevádzka do 19:00 h)

31000 – Odbor centrálneho digitálneho archívu (CDA) – 7,00 úväzkov
31001 – Oddelenie informačných technológií CDA – 2,5

31002 – Oddelenie informačných systémov CDA – 2,5

31003 – Oddelenie informačných procesov CDA – 2

40000 – Úsek techniky a ekonomiky – 20,00 úväzkov

40001 – Oddelenie ekonomiky – 5 

40900 – Odbor prevádzky – 15,00 úväzkov 
40901 – Oddelenie správy budov – 12, z toho 3 dvojzmenná prevádzka, sobota

40902 – Oddelenie správy majetku – 3

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Personálny referát vypracoval a zaevidoval v uplynulom kalendárnom roku 66 dohôd o prácach

vykonávaných mimo pracovného pomeru, z toho bolo 23 dohôd o vykonaní práce, 23 dohôd o pra-
covnej činnosti a 20 dohôd o brigádnickej práci študentov.
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Personálny plán na rok 2013 a jeho plnenie
Vedenie organizácie venovalo osobitnú pozornosť vytváraniu podmienok na profesionálny rast

zamestnancov formou organizovania vzdelávacích aktivít, alebo vyčlenenia finančných prostried-
kov 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 zamestnancov sa zabezpečovali stravné lístky a návšteva kultúrnych podujatí. V rámci 
sociálnej starostlivosti o zamestnancov poskytovala organizácia v roku 2013 stravné lístky v ne-
zmenej hodnote 3,30 €. Platenie za stravné lístky sa realizovalo bezhotovostnou platbou formou
zrážok zo mzdy. 

Dodržiaval sa termín vyplácania miezd stanovený na 10. a 11. deň v bežnom mesiaci. Realizo-
valo sa bezhotovostné vyplácanie miezd na bankové účty zamestnancov. Organizácia aktívne spo-
lupracovala s Národným úradom práce v oblasti sprostredkovania práce, voľné pracovné miesta
sa inzerovali prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava I. Všetci noví 
zamestnanci sa pri nástupe do zamestnania zúčastnili školenia BOZP a PO. 

V spolupráci s odborovou organizáciou sa v roku 2013 uskutočnila verejná previerka všetkých
objektov a pracovísk UKB.

Na základe požiadavky MK SR personálny referát sa podieľal na spracovaní podkladov k mate-
riálu „Analýza odmeňovania zamestnancov v odbore kultúra“ o vyplatených mzdových prostried-
koch v členení a spolu za roky 2011 a 2012 za Univerzitnú knižnicu v Bratislave. 

V súvislosti s auditom konsolidovanej uzávierky UKB boli poskytnuté požadované podklady 
k auditu mzdových nákladov a kópie dokladov dochádzky za zamestnancov Univerzitnej knižnice
v Bratislave vrátane podkladov k výpočtu rezervy na odchodné za rok 2011 a 2012. Na základe
požiadavky MK SR boli vypracovavané podklady k platovej inventúre, s požadovanými údajmi 
o počte a zaradení zamestnancov Univerzitnej knižnice v Bratislave podľa stavu k 1. 12. 2013. 

Aktivity na rozvoj ľudských zdrojov
V priebehu roka 2013 sa prostredníctvom personálneho referátu zúčastnilo 59 zamestnancov

33 rôznych platených kurzov, školení, seminárov a 2 neplatených odborných seminárov, z toho 15
mužov a 44 žien. Finančné náklady predstavovali sumu 4 013,40 €. Z uvedeného množstva školení
môžeme osobitne uviesť: rekvalifikačný kurz Knihovnícke minimum, ktorý absolvovala 1 zamest-
nankyňa, 2 vedúce oddelenia sa zúčastnili vzdelávania „Rozvoj manažérskych zručností v kultúre“,
2 vedúce odboru boli na vzdelávacom podujatí „Zmeny a úpravy v odbornej správe dokumentov 
v kontexte schváleného zákona o e-govermente od 1. 11. 2013“, 3 zamestnanci sa zúčastnili 
školenia zo zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a prípravy zodpovednej osoby za
organizáciu na skúšku, 2 členky vedenia UKB sa zúčastnili 10. medzinárodnej konferencie o ma-
nažérstve kvality vo verejnej správe, odborné školenie „Windows 8 správa systému“ absolvovali
9 zamestnanci.
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7 ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV KONTROL
Vnútorné kontroly
Vnútorná kontrolná činnosť bola zameraná na zisťovanie súladu so všeobecne záväznými 

predpismi, schválenými limitmi, s uzatvorenými zmluvami alebo inými rozhodnutiami o nakla-
daní s verejnými prostriedkami a prostriedkami Európskej únie.

Zvýšená pozornosť v roku 2013 sa venovala kontrole vynaložených prostriedkov v zmysle
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a jej dodatkov, Metodického manuálu
pre riadenie národných projektov a Metodického usmernenia k predkladaniu žiadosti o platbu.

Na referáte kontroly v zmysle zákona č. 9/2010 a v znení neskorších predpisov nebola vyba-
vená žiadna sťažnosť. Podnety, názory, pripomienky na služby knižnice prichádzajúce od použí-
vateľov boli priebežne vybavované kompetentnými pracovníkmi. 

Vonkajšie kontroly
V roku 2013 bol v Univerzitnej knižnici v Bratislave vykonaný vládny audit na nenávratný 

finančný príspevok, ktorý je uvedený v tabuľke č. 10.

Podľa poverenia na vykonanie vládneho auditu č. A 513/OPIS zo dňa 05. 02. 2013 a jeho 
dodatku č. 1 k povereniu na vykonanie vládneho auditu č. A513 zo dňa 24. 05. 2013 bol vykonaný
vládny audit, na úrovni nasledujúcich projektov a žiadostí o platbu: 

Číslo projektu z ITMS: 21120120008

Názov projektu: Centrálny dátový archív

Číslo žiadosti o platbu: 21120120008203, 21120120008204

Celková suma žiadostí o platbu: 19. 295.441,82 €

Hlavným účelom a cieľom vládneho auditu č. A513 bolo získanie uistenia o oprávnenosti 
výdavkov na vybranej vzorke operácií Operačného programu Informatizácia spoločnosti v súlade
s čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a kto-
rým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999, v celkovom časovom období od 16. 08. 2013 
do 21. 08. 2013.

Vládny audit bol vykonaný zamestnancami KPMG Slovensko spol. s r.o. 

V predbežnej čiastkovej správe z vládneho auditu č. A513 boli identifikované 2 nedostatky ne-
finančného charakteru.

Po prerokovaní predbežnej čiastkovej správy bolo dohodnuté:

1. auditovaná osoba zohľadní odporúčania uvedené v čiastkovej správe z vládneho auditu prijatím
opatrení na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom a na odstránenie príčin ich vzniku
a písomne oznámi auditujúcemu orgánu

2. auditovaná osoba predloží písomnú správu o splnení opatrení na nápravu nedostatkov ziste-
ných vládnym auditom a po odstránení príčin ich vzniku a zohľadnení odporúčaní auditujúcemu
orgánu GR listom č. 428/R/2013 zo dňa 15. 11. 2013 a listom č. 21/R/2014 zo dňa 17. 1. 2014
písomne predložil Správu o splnení opatrení na nápravu nedostatkov auditujúcemu orgánu,
KPMG Slovensko spol. s r.o. 
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Referát BOZP, PO
Na úseku BOZP sa bezpečnostný technik Univerzitnej knižnice v Bratislave v roku 2013 podie-

ľal na spolupráci na stavebných úpravách objektu na Klariskej ul. v súvislosti s projektom CDA 
a to v oblasti plánovania a pripomienkovania stavebných úprav a prác z hľadiska ochrany pred
požiarmi. V roku 2013 sa vykonalo pravidelné školenie vedúcich a ostatných zamestnancov o bez-
pečnosti a ochrane zdravia pri práci v zmysle §7 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení 
neskorších predpisov. Súčasťou školenia bolo vypracovanie písomných testov na záver školenia.
Zamestnankyňa referátu BOZP a PO sa zúčastnila v uplynulom roku celoslovenského aktualizač-
ného seminára BOZP, OPP a ochrany zdravia pri práci.

V pravidelnom ročnom termíne prebehla v marci 2013 odborná príprava členov protipožiar-
nych hliadok právnickej osoby pre všetky objekty UKB. V rámci odbornej prípravy, s cieľom pre-
verenia pripravenosti členov protipožiarnych hliadok, bol následne vo všetkých objektoch
vykonaný požiarny poplach. Pri poplachu bolo zistené, že členovia protipožiarnych hliadok situá-
ciu zvládli na požadovanej úrovni, činnosť zodpovedala požiadavkám vyplývajúcim z interných
predpisov knižnice. Bolo možné konštatovať, že previerkou účinnosti a aktuálnosti opatrení uve-
dených v požiarno-poplachových smerniciach bolo zistené, že tieto zodpovedajú podmienkam pre
dané objekty. Počas celého roka boli vo všetkých priestoroch a objektoch vykonávané kontroly
prenosných hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z. a kontroly o zabezpe-
čení stavieb vodou na hasenie požiarov v zmysle vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z. Referát BOZP 
a PO pravidelne v trojmesačných intervaloch vykonával preventívne protipožiarne prehliadky so
zameraním na zisťovanie nedostatkov, ktoré by mohli zapríčiniť vznik požiarov v objektoch UKB.

Aj v roku 2013 boli v oblasti požiarnej ochrany priebežne zaškoľovaní všetci novoprijatí 
zamestnanci (spolu 23 novoprijatých zamestnancov). V oblasti BOZP a PO boli zabezpečené tieto
úlohy:

• pravidelné kontroly všetkých objektov UKB,

• zaškoľovanie všetkých novoprijatých zamestnancov UKB,

• nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov.
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8 ZHODNOTENIE MAJETKOVEJ POZÍCIE ORGANIZÁCIE
K 31. 12. 2013 UKB eviduje hmotný a nehmotný majetok v obstarávacej cene 52 933 837,37 €

nasledovne: 

• Software 2 375 690,67 €

• Licencie 69 465,40 €

• Pozemky 1 008 025,80 €

• Stavby 19 460 859,71 €

• Stroje, prístroje a zariadenia 20 161 457,16 €

• Dopravné prostriedky 87 647,98 €

• Drobný krátkodobý hmotný majetok 9 672 812,59 €

• Drobný krátkodobý nehmotný majetok 48 972,57 €

• Umelecké diela 48 905,49 €

UKB eviduje prebytočný dlhodobý hmotný majetok v celkovej sume 65 195,28 € a neupot-
rebiteľný dlhodobý hmotný majetok v celkovej sume 31 799,93 €.

Podrobný prehľad o neupotrebiteľnom a prebytočnom dlhodobom hmotnom majetku je uve-
dený v tabuľke č. 11, ktorá tvorí prílohu č. 11 k tomuto hodnoteniu. 
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Knižničná činnosť
(podľa § 13 
zákona 
č. 183/2000 Z.z. 
O knižniciach)

212 000 212 000 216 092 101,93 % 143 000 114 000 79,72 %

Expozičná, 
výstavná 
a prezentačná 
činnosť 

85 000 63 627 63 627 74,8 % 5 000 4 827 96,54 %

Edičná 
a vydavateľská 
činnosť 
(publikačná 
a redakčná)

5 000 2 434 2 434 48,68 % 0 0 0

Správa 
a prevádzka 
(prevádzková 
a riadiaca činnosť)

3 959 750 11 394 033 11 394 033 287,74 % 2 000 39 992 1999,6 %

Spolu 4 261 750 11 676 186 11 676 186 273,97 % 150 000 158 819 105,87 %



Pohľadávky UKB evidované k 31. 12. 2013 sumou 6 563,58 € pozostávajú z vystavených 
a k 31. 12. 2013 neuhradených faktúr za poskytnuté služby našou organizáciou používateľom:

• za služby MVS: výška pohľadávok v sume 371,80 € je určená Cenníkom služieb a poplatkov,
ktorý tvorí prílohu ku Knižničnému poriadku UKB. Uhradenie pohľadávok je priebežne sledo-
vané a urgované. 

• pohľadávky v sume 490,00 € evidujeme voči 3 spoločnostiam za prenájom. Uhradenie pohľa-
dávok je priebežne sledované a urgované. 

• pohľadávky v sume 5 701,78 € sú za služby, ktoré boli poskytnuté používateľom našej kniž-
nice, vymáhanie týchto pohľadávok prebieha v exekučnom konaní.

Záväzky UKB evidované k 31. 12. 2013 v sume 54 075,58 € sú za 3 tuzemské faktúry, ktorých 
lehota splatnosti bola v januári 2014. 

Podrobný prehľad pohľadávok a záväzkov je v tabuľke č. 9, 9a a 9b, ktoré tvoria prílohu č. 9, 9a
a 9b k tomuto hodnoteniu. 

Tabuľkové prílohy o plnení ekonomických ukazovateľov za rok 2013 (č. 1 – 12) sú samostatnou
prílohou.
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9 Ciele a prehľad ich plnenia

Finančné plnenie realizovaných činností/aktivít za rok 2013:
Univerzitná knižnica v Bratislave v roku 2013 plnila úlohy stanovené zriaďovacou listinou, 

zákonom č. 183/2000 Z.z. o knižniciach a plánom hlavných úloh na rok 2013. Prioritná pozornosť
bola venovaná plneniu úloh kontraktu medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Uni-
verzitnou knižnicou v Bratislave č. MK - 411/2012-103/16 097 (ďalej len Kontrakt), uzavretému
od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.

Kontrakt bol plnený vo všetkých zmluvných častiach:
1. Knižničná činnosť (v zmysle zákona č. 183/2000 Z.z. o knižniciach),

Odborná knižničná činnosť a ochrana knižničného fondu

• kúpou zabezpečiť doplňovanie knižničného fondu – univerzálneho knižničného fondu domá-
cich a zahraničných dokumentov a vonkajších informačných zdrojov pre vedecké a odborné 
využitie najmä z oblasti spoločenských a prírodných vied.
Plnenie:

• zabezpečiť ich odborné spracovanie v automatizovanom knižnično-informačnom systéme: 
menná katalogizácia: 12 646 záznamov
vecná katalogizácia: 11 961 záznamov
retrospektívne spracovanie záznamov: 
(vrátane drobných tlačí a máp) 11 150 záznamov

Zabezpečenie knižnično-informačných služieb, vrátane prístupu k elektronickým 
informačným zdrojom
• zabezpečiť poskytovanie základných a špeciálnych knižničných a informačných služieb.

Plnenie:

2. Expozičná, výstavná a prezentačná činnosť

• zorganizovať odborné a spoločensko-kultúrne podujatia, najmä z oblastí knižničnej a infor-
mačnej vedy, vzdelávania, umeleckej publicistiky, občianskych aktivít a pod. pre 8 000 ná-
vštevníkov, realizovať 148 odborných a výchovno-vzdelávacích podujatí: konferencií,
prednášok, seminárov, kolokvií a výstav.

Plnenie k 31. 12. 2013:

Realizovalo sa 491 odborných a výchovno-vzdelávacích podujatí, ktorých sa zúčastnilo 
21 526 návštevníkov (269,07 %).
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Typ knižničných Plánovaný počet Realizované %
jednotiek v roku 2013 k 31. 12. 2013 plnenia

Knihy 2000 kn. j. 2 798 kn. j. 139,9 %

Periodiká 130 titulov 806 titulov 620 %

Ukazovateľ Plánovaný počet Realizované %
v roku 2013 k 31. 12. 2013 plnenia

aktívni používatelia 15 000 osôb 25 227 osôb 168,18 %

výpožičky 1 100 000 kn. j. 760 350 kn. j. 69,12 %

medziknižničné 6 200 kn. j. 6 817 kn. j. 109,95 %



3. Edičná a vydavateľská činnosť (publikačná a redakčná)

• Zabezpečiť vydanie 6 edičných titulov

• Plnenie: bolo vydaných 8 edičných titulov podľa edičného plánu na rok 2013 (133,33 %)

Správa a prevádzka (prevádzková a riadiaca činnosť)
• Zabezpečiť chod a výkon všetkých funkcií inštitúcie vyplývajúcich zo zriaďovacej listiny

Plnenie:

úlohy sa priebežne plnia.

• Zabezpečiť prevádzku a údržbu všetkých objektov knižnice, realizovať predpísané revízie 
a kontroly technických zariadení

Plnenie:

úlohy sa priebežne plnia.
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Úlohy stanovené na rok 2013 sa priebežne plnili, dokazujú to aj vybrané výkonové ukazovaltele.
Podrobné vyhodnotenie úloh a činnosti jednotlivých odborov a oddelení knižnice je v kapitole 
4 – Činnosti/Produkty organizácie a ich náklady.

Vybrané výkonové ukazovatele zarok 2013 v porovnaní s rokmi 2011 a 2012
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Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013

Stav knižničného fondu 2 617 441 2 646 599 2 675 211

Prírastok knižničného fondu spolu 31 192 29 252 28 720

z toho

Knihy 19 855 20 203 20 023

Periodiká 6 645 6 437 6 120

Zvukové dokumenty 462 296 343

Hudobniny 969 120 97

Audiovizuálne dokumenty 355 175 246

Mikrografické dokumenty 0 0 0

Elektronické dokumenty 1 088 1 202 1 463

Špeciálne dokumenty 1 818 699 428

Náhrady kníh 70 120 92

Úbytky knižničného fondu 41 94 108

Počet dochádzajúcich 
titulov periodík 2 934 2 903 2 958

Počet dochádzajúcich 
exemplárov periodík 4 893 4 812 4 819

Aktívni používatelia 24 714 26 033 25 227

Počet návštevníkov spolu 267 674 254 015 235 461

Výpožičky spolu 1 131 024 1 058 087 760 321

Absenčné výpožičky 188 131 174 533 158 544

Prezenčné výpožičky 942 893 883 554 594 989

Výpožičky MVS celkom 6 764 6 278 6 817

Kultúrno-vzdelávacie podujatia 565 540 491

Počet návštevníkov 
kultúrno-vzdelávacích podujatí 24 533 25 870 21 526

Poskytnuté bibliografické 
a faktografické informácie 15 541 23 075 23 075

Počet exkurzií 111 115 99

Edičná činnosť 8 9 8

Počet počítačov pre používateľov 80 80 52

- z toho napojených na internet 80 80 42

Počet študijných miest 483 483 511

Priemerný prepočítaný 
stav zamestnancov 220,16 219,41 226,14

Návštevníci online služieb 1 183 895 677 722 1 071 860

Vstupy cez turnikety  240 560 225 748 211 997
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Univerzitná knižnica v Bratislave (ďalej UKB) patrí medzi najstaršie vedecké knižnice s bohatou
históriou a zbierkami. Knižnica vlastní depozitné zbierky, vo svojich fondoch má niekoľko národ-
ných a medzinárodných zbierok, poskytuje a rozvíja moderné knižnično-informačné služby. Patrí
k vrcholným informačným, kultúrnym a vzdelávacím inštitúciám na Slovensku. Jej hlavným 
cieľom je ochrana kultúrneho dedičstva, systematická starostlivosť o rôzne typy dokumentov 
a zachovanie prístupu k nim pre širokú verejnosť.

Knižničné služby, fondy a všetky kultúrno-spoločenské podujatia boli propagované na webovej
stránke knižnice, vydávaním propagačných letákov, pozvánok, zverejňovaním informácií v mé-
diách. Vo vstupných priestoroch knižnice na informačných paneloch boli umiestnené informácie
pre používateľov knižnice. Návštevníci kultúrnych podujatí uskutočnených v priestoroch knižnice
a realizovaných Multifunkčným kultúrnym centrom sa okrem informačných panelov a webovej
stránky knižnice mohli informovať o týchto podujatiach aj prostredníctvom plagátov a billboardov
distribuovaných v rámci Bratislavy a tiež prostredníctvom informačných mesačníkov dostupných
bezplatne v informačných kanceláriách hlavného mesta.

Knižnica, okrem toho, že spravovala rozsiahle knižničné fondy, sa prezentovala veľkým množ-
stvom odborných aktivít, poskytovala kvalifikované informácie svojim používateľom, tradičné
služby (absenčné a prezenčné výpožičné služby, služby pre individuálnych používateľov, výpo-
žičné služby pre slovenské a zahraničné knižnice v rámci MVS a MMVS spolu s „document deli-
very“, referenčné a informačné služby) ako aj e-služby (EoD – e-kniha na objednávku, Scan&Go –
samoobslužné skenovanie, ESO – expresné skenovanie, on-line služba Spýtajte sa knižnice, elek-
tronická predregistrácia) a plnila úlohy celoslovenského a medzinárodného charakteru.

Celkový knižničný fond k 31. 12. 2012 bol 2 667 985 kn. j., z toho prírastok tvorí 28 720 kn. j. 
a úbytok 108 kn. j. Spracovanie prírastku všetkých druhov dokumentov sa realizuje v knižnično-
informačnom systéme Virtua (ďalej KIS Virtua). Popri spracovávaní novozískaných knižných fon-
dov prebiehalo aj retrospektívne spracuvávanie dokumentov a lístkových katalógových záznamov
dokumentov do KIS Virtua. Celkový počet knižničných jednotiek spracovaných automatizovane 
k 31. 12. 2013 bol 805 641.

Napriek technologickému pokroku UKB venovala veľkú pozornosť ochrane knižničného fondu
vo všetkých podobách (v podobe rukopisov, starých a vzácnych tlačí, papierových dokumentov
ako aj mikrofilmov) a zároveň jeho sprístupneniu širokej verejnosti. Úspešne plnila úlohy v ob-
lasti reštaurovania a konzervovania dokumentov, pokračovala spolupráca s partnerskými organi-
záciami na výskumných úlohách z tejto oblasti. Vzácne tlače a rukopisy, ktoré sú kultúrnou
pamiatkou nášho národa, sa konzervujú a reštaurujú a zároveň najvzácnejšie a najviac žiadané
exempláre sú prevádzané do elektronickej podoby. Aj uplynulý rok sa pokračovalo v medzinárod-
ných projektoch a v ochrannej digitalizácii dokumentov z fondov UKB, v skenovaní pre používate-
ľov, v sprístupňovaní, archivácii, editácii a tvorbe metadát k digitalizovaným dokumentom.

V bibliografickej a výskumnej činnosti sa pozornosť venovala, okrem plnenia vládnych progra-
mov z oblasti dejín knižnej kultúry, sprístupňovaniu bibliografických databáz na webovej stránke
knižnice, ktoré sú výsledkami tejto systematickej výskumno-bibliografickej práce. 

V rámci vydavateľskej činnosti v roku 2013 knižnica vydala 8 titulov.

UKB vydáva už 20. ročník periodika „Bulletin Univerzitnej knižnice v Bratislave“ a 8. ročník 
recenzovaného vedeckého zborníka s medzinárodným renomé „Studia Bibliographica Posoniensia“.

Pre Univerzitnú knižnicu v Bratislave, ako národného správcu súborného katalógu periodík, na-
ďalej bola a je rozhodujúca vzájomná spolupráca s inštitúciami SR. Národná agentúra ISSN v rámci
zahraničnej spolupráce spolupracovala s ústredím MC ISSN v Paríži a ďalšími národnými centrami
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ISSN. Dokumentačné stredisko UNESCO vytváralo partnerstvá s vysokými školami a so súkromným
sektorom v záujme zlepšovania služieb a ich aktivizácie pre vedomostnú spoločnosť, spolupraco-
valo s nadáciami, podporovalo sieť Klubov UNESCO, prostredníctvom siete Pridružených škôl
UNESCO podporovalo rozširovanie partnerstiev medzi vzdelávacími ustanovizňami a záujmovými
vzdelávacími školskými zariadeniami. Depozitná knižnica NATO pokračuje v prehlbovaní integrá-
cie do knižničných a informačných systémov NATO a pripravovala informačno-vzdelávacie podu-
jatia pre študentov. 

V rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových
a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry (OPIS PO 2) je Univerzitná knižnica 
v Bratislave riešiteľom investičného národného projektu č. 8 „Centrálny dátový archív“ (CDA). 
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja.

UKB bola vybratá ako riešiteľ projektu nielen na základe dlhodobých skúseností a praxe v ob-
lasti informatizácie a disponibilných odborných personálnych kapacít, ale aj z hľadiska organi-
začnej, metodickej, technologickej a infraštruktúrnej pripravenosti.

Projekt CDA s celkovou dobou realizácie 42 mesiacov počíta s vybudovaním vysokokapacitného
dátového skladu určeného najmä na archiváciu údajov z digitalizačných projektov realizovaných
v rámci OPIS PO 2, zame153 raných na ochranu národného kultúrneho dedičstva. Vybudované
budú dve rovnocenné dátové centrá a jeden archív magnetických pások – v Bratislave a Žiline,
každé s archívnou kapacitou 25 PByte, ktoré zaručia dlhodobú a spoľahlivú ochranu a zabezpeče-
nie údajov proti poškodeniu a strate.

Pokračovalo sa v spolupráci so slovenskými a zahraničnými knižnicami, rozširovali sa kontakty
v rámci uzatvorených dohôd, veľmi intenzívna bola spolupráca so zastupiteľskými úradmi v SR, 
s medzivládnymi organizáciami, s nadáciami a občianskymi združeniami. Úspešne pokračovali
práce na národných a ďalších medzinárodných projektoch, do ktorých je knižnica zapojená. 
Pokračovala účasť knižnice v programoch EÚ a UNESCO a na ďalších medzinárodných projektoch
knižničnej spolupráce.

Tradičná medzinárodná výmena publikácií patrí k štandardným aktivitám knižnice. Medziná-
rodné kontakty Univerzitnej knižnice v Bratislave sa rozvíjajú na viacerých úrovniach a to hlavne:

• na úrovni bilaterálnych dohôd,

• členstva v medzinárodných združeniach,

• na multilaterálnej úrovni pri riešení medzinárodných projektov.

UKB má zastúpenie v Medzinárodnej federácii knižničných združení (IFLA – International 
Federation of Library Associations and Institutions), v Medzinárodnom systéme ISSN (Internatio-
nal Standard Serial Number), Konzorciu európskych vedeckých knižníc (Consortion of European
Research Libraries) a Medzinárodnej asociácie hudobných knižníc (IAML – International Associa-
tion of Music Libraries). Knižnica úzko spolupracuje s odbornými knihovníckymi združeniami ako
Spolkom slovenských knihovníkov a Slovenskou asociáciou knižníc a pravidelne spolupracovala 
s občianskym združením – Spoločnosťou priateľov UKB.

Zamestnanci knižnice prezentovali svoju prácu aj prostredníctvom prednášok a publikovaním
v odborných knihovníckych časopisoch, aktívne sa zúčastňovali na odborných knihovníckych 
podujatiach doma aj v zahraničí, konferenciách, seminároch a pracovali v odborných komisiách. 
V rámci ďalšieho vzdelávania sa zamestnanci knižnice zúčastňovali odborných školení.

UKB prostredníctvom multifunkčného kultúrneho centra (MFKC) realizovala kultúrne a ume-
lecké podujatia pre profesionálne a záujmové skupiny a pre širokú verejnosť. Kultúrno-propa-
gačnú činnosť organizovali aj pracovníci zahraničných zbierok INFO USA, Rakúskej knižnice 
a Britského centra.
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Splnené boli všetky zákonom stanovené úlohy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a v oblasti ochrany pred požiarmi.

Univerzitná knižnica v Bratislave má svoje nezastupiteľné postavenie v rámci celého Slovenska,
aj vďaka svojim silným stránkam:

• je vedeckou, informačnou, kultúrno-vzdelávacou inštitúciou s dlhoročnou tradíciou poskyto-
vania komplexných a kvalitných knižnično-informačných služieb,

• má dlhodobo a systematicky budovaný a odborne spracovaný úplný slovacikálny a rozsiahly
univerzálny fond,

• má kvalitný ľudský potenciál s vysokou úrovňou kvalifikácie a zručností, vrátane špecializova-
ných odborných a jazykových znalostí,

• jej činnosť je výrazne orientovaná na používateľa,

• pôsobí v hlavnom meste SR a má vynikajúcu dostupnosť v rámci mesta,

• jej spoločenské poslanie a koncepcia činnosti sú presne definované,

• je pozitívne vnímaná verejnosťou a domácimi aj zahraničnými partnermi,

• má kvalitnú infraštruktúru, priestorové a technické vybavenie,

• aktívne sa zapája do medzinárodnej spolupráce, do domácich a medzinárodných 
(európskych) výskumných a vývojových projektov a programov.

Ako už bolo uvedené, napriek rýchlemu technologickému pokroku je jedným z hlavných cieľov
knižnice ochrana už nadobudnutého knižničného fondu vo všetkých formách. Z toho vyplýva 
nutnosť zabezpečenia skladových priestorov, s čím knižnica dlhodobo a žiaľ aj napriek úpravám
naďalej zápasí. Výrazným problémom je aj nízke platové ohodnotenie zamestnancov v službách,
napriek zvyšujúcim sa nárokom na ich výkon a nutnosť neustáleho dovzdelávania sa v oblasti 
nových informačných technológií. V ostatnom období knižnica zaznamenala prudký nárast použí-
vateľov, najmä z európskych krajín, preto je nevyhnutné zvýšiť dôraz na jazykové vzdelávanie 
zamestnancov. Aj v tejto súvislosti je nutné konštatovať, že táto oblasť tzv. „soft skills“ je podhod-
notená a je potrebné prehodnotiť celý katalóg pracovných činností v oblasti knihovníctva a infor-
mačných služieb (styk s používateľom, MVS a ďalšie oblasti).

Záverom možno konštatovať, že Univerzitná knižnica v Bratislave splnila všetky stanovené úlohy
a naďalej chce zefektívňovať, rozvíjať, skvalitňovať a rozširovať svoje služby a činnosti, venovať
viac pozornosti ochrane fondov a podporovať ďalšie vzdelávanie svojich zamestnancov.

Výsledky, ktoré knižnica dosiahla vo svojej činnosti v roku 2013, sú podrobnejšie uvedené v jed-
notlivých kapitolách výročnej správy.
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11 HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE
K 31. 12. 2013 mala knižnica 25 227 aktívnych používateľov, ktorí mali v roku 2013 platnú 

registráciu. Knižnicu navštívilo 235 461 používateľov. Počet online návštev bol 1 071 860, 
o 394 138 viacej ako v roku 2012. 

Služby a výstupy UKB využíval široký okruh používateľov všetkých typov, vedecká, pedagogická,
študentská, odborná a široká verejnosť ako aj sieť domácich a zahraničných knižníc.

Najpočetnejšiu skupinu registrovaných používateľov tvorili aj v roku 2013 študenti univerzít 
a vysokých škôl. Takmer 70 % používateľov tvorili vysokoškolskí študenti, ďalej je to čoraz väčšia
skupina stredoškolských študentov a potom pedagogickí a výskumní pracovníci, odborná knihov-
nícka verejnosť a bádatelia, najmä z oblasti spoločenských a prírodných vied. 

Počas 14. ročníka Týždňa slovenských knižníc sa ponúklo používateľom a návštevníkom via-
cero výchovno-vzdelávacích a kultúrnych podujatí. Na slávnostnom otvorení v UKB sa zúčastnil
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič, hosť Spolku slovenských knihovní-
kov, riaditeľ medzinárodných vzťahov Americkej asociácie knižníc Michael Dowling, zástupcovia
profesijných združení SAK, SSK, knihovníci z bratislavských knižníc, zástupcovia ZMOS-u a magi-
strátu hlavného mesta Bratislavy. V rámci Týždňa slovenských knižníc sa priestoroch knižnice 
pripravili dve výstavy z fondov knižnice, výstava literatúry o hračkách – Hračky nie sú hračky a vý-
stava Čitateľ na obraze – zobrazenia čitateľa vo výtvarnom umení. Vo výstavnej sále sa sprístup-
nila výstava Emblémové knihy Univerzitnej knižnice v Bratislave. Na výstave sa prezentovali
mimoriadne zaujímavé fondy. Výstava sa stretla oprávnene s mimoriadnym záujmom u odbornej,
ale i laickej verejnosti. Kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí pripravil 8. apríla 2013 pre 
verejnosť prehliadku výstavy s výkladom. 

Počas Týždňa slovenských knižníc bola vyhlásená amnestia pre používateľov s možnosťou 
vrátiť knihy po termíne bez sankčných poplatkov. Túto možnosť využilo 412 používateľov. 

Týždeň slovenských knižníc je dôkazom, že sa knižnici opäť podarilo zviditeľniť sa prostred-
níctvom rôznorodých kultúrnych a vzdelávacích podujatí určených najmä pre verejnosť a použí-
vateľov knižnice. Zároveň sa v tomto týždni uskutočnilo aj niekoľko zaujímavých podujatí pre
odbornú knihovnícku verejnosť. 

UKB sa stala spolu so Slovenskou národnou knižnicou a Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach
hlavným partnerom európskeho projektu s názvom Europeana 1914 – 1918. Projekt Europeana
1914 – 1918 je spoločnou iniciatívou európskej digitálnej knižnice Europeana, Oxfordskej univer-
zity a mnohých lokálnych partnerov. V rámci neho vyzýva verejnosť v európskych mestách, aby sa
o svoje rodinné predmety a spomienky z 1. svetovej vojny podelili na webe. 

UKB, kde sa konali zberné dni v dňoch 29. a 30.11.2013, navštívilo počas dvoch dní takmer 
120 návštevníkov a bolo zaregistrovaných 69 prispievateľov do digitálnej knižnice Europeana
1914 – 1918. Zdokumentovalo sa viac ako 400 predmetov. Na mieste boli v knižniciach počas zber-
ných dní prítomní aj odborníci z oblasti histórie, ktorí odborne posúdili relevanciu predmetov a ich
vzťah k danému obdobiu, ktoré návštevníci priniesli. Spolu s prinesenými predmetmi sa auten-
ticky zaznamenával aj príbeh, ktorý sa s nimi spájal.

Najintenzívnejšiu spoluprácu mala knižnica s vysokými a strednými školami. Prostredníctvom
informatickej výchovy, exkurzií a úvodných prednášok vychováva UKB potencionálnych používa-
teľov knižnice a knižnično-informačných služieb. Mimoriadna pozornosť sa venuje novým použí-
vateľom. Formou vstupných prednášok získavali noví používatelia prehľad o knižničných službách,
knižničných fondoch a lokácii jednotlivých pracovísk. 

Knižnica pravidelne prijíma na odbornú prax praktikantov zo stredných a vysokých škôl, 
Katedra knihovníctva a vedeckých informácií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského organi-
zuje v priestoroch knižnice pre svojich poslucháčov praktické cvičenia venované knižničným 
službám. 
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Knižnica v roku 2013 poskytla 760 350 výpožičiek, z toho bolo 158 544 absenčných a 594 989
prezenčných. Prostredníctvom medziknižničnej a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej
služby sa vybavilo 6 817 výpožičiek. 

V priebehu roku 2013 boli prehodnotené vybrané knižničné služby. Došlo k zmenám v lokalizácii
Britského centra, voľného výberu najnovších kníh a sústredením zahraničných knižníc na jednom
mieste, konkrétne na 1. poschodí knižnice na Ventúrskej ulici. Súčasne sa zrušil voľný výber na 
2. poschodí Michalská ulica a priestory sa postupne prispôsobujú súčasným potrebám používate-
ľov knižnice. Zväčšil sa aj počet študijných miest. Lístkové katalógy z čitateľských katalógov boli
vysťahované. Do uvoľného priestoru sa presťahovala časť voľného výberu. Táto časť knižnice slúži
súčasne aj na neformálne štúdium v príjemnom prostredí so stolíkmi, kresielkami medzi živými
kvetmi. Hala na Ventúrskej ulici sa vďaka novému zariadeniu a organizovaniu rôznych výstav 
a prezentácií stáva miestom stretávania sa, rozhovorov a oddychu. 

Knižnica tradične podporuje referenčné, poradenské služby a informačné služby. UKB má 
nezastupiteľné miesto v úlohe spoľahlivého zdroja informácií, či už ide o primárne dokumenty
alebo metadáta o týchto dokumentoch. UKB neposkytovala služby len používateľom, ktorí knižnicu
navštívili osobne, ale sprístupňovala informácie aj vzdialených používateľom. Ponúkala vlastné 
a externé zdroje online, virtuálne a digitálne. 

Na úvodnej webovej stránke UKB je virtuálna prehliadka knižnice; virtuálnu prehliadku môžu
absolvovať používatelia knižnice vo vstupných priestoroch pred turniketami a aj v centrálnej hale.
UKB je na stránkach sociálnych sietí, na Facebooku. Aktívne bolo aj občianske združenie Spoloč-
nosť priateľov UKB, ktoré vytvára platformu pre tých, ktorí sú pripravení pomôcť knižnici pri jej
činnosti. Jednou z úloh združenia je aj získavanie sponzorských, nadačných a grantových fondov
na konkrétne projekty a činnosti. 

Zabezpečila sa lepšia informovanosť o kultúrnych a vzdelávacích podujatiach knižnice, okrem
tradičných propagačných prostriedkov sa podujatia UKB prezentujú priamo na úvodnej webovej
stránke knižnice. Ďalej sa zlepšila komunikácia medzi zamestnancami a používateľmi prostred-
níctvom stránky Spýtajte sa knižnice. Na webovej stránke sa uverejňujú všetky informácie o zme-
nách a nových pracovných postupoch. Používatelia veľmi pozitívne hodnotili možnosť využívať
databázy, vzdialený prístup do licencovaných databáz, internet v študovni elektronických doku-
mentov, prístup na internet v čitateľských katalógoch, možnosť využívať produkty Microsoft Office
ako Word, Excel, PowerPoint, samoobslužné skenery, možnosť využívať vlastné notebooky, WIFI, 
sprístupnenie digitalizovaných dokumentov v špeciálnej databáze MediaInfo, ale aj elektronické
spracovanie periodík, sprístupnenie na internete naskenovaných lístkových katalógov – generálneho
menného katalógu, predmetových katalógov a katalógu periodík. Používateľmi bola kladne 
hodnotená aj rutinná prevádzka Portálu UKB, ktorý slúži na elektronické objednávanie dokumen-
tov v rámci medziknižničnej výpožičnej služby, elektronického objednávania kópií dokumentov 
a zisťovanie finančného konta.

Knižnica okrem svojich fondov a služieb ponúkala v roku 2013 príjemné a kultivované prostre-
die, ktoré sa stalo pre mnohých používateľov knižnice miestom, kde môžu zmysluplne tráviť svoj
voľný čas. Cieľom UKB je získať viacej používateľov a poskytnúť im ešte lepšie služby.

Bratislava 21. 2. 2014

Podpis štatutárneho zástupcu

Pečiatka
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Príloha č. 1

PREDNÁŠKOVÁ ČINNOSŤ ZAMESTNANCOV
UNIVERZITNEJ KNIŽNICE V BRATISLAVE

ANDROVIČ, A. – CIGLAN, I.
Dlhodobé uchovávanie kultúrneho dedičstva v digitálnej forme. (INFOS 2013, Stará Lesná, 8. 4. – 11. 4. 2013). 

Central Data Archive: The LTP Solution for Cultural Heritage in Slovakia. 
(42. výročná konferencia Liber, Mníchov, 26. 6. – 29. 6. 2013). 

BULKOVÁ, P.
Knižný obchod v Bratislave na konci 18. storočia. (Cyklus Prešporské večery, Bratislava, 15. 5. 2013). 

Books to collect and knowledge to exchange: Communication channels between Halle and the Kingdom of
Hungary in the 18th century. (Interdisziplinäres Zentrum für die Erforschung der Europäischen Aufklärung,
Halle(Saale), 6. 11. 2013). 

BULKOVÁ, P. – PORIEZOVÁ, M. 
Obchodná korešpondencia českých kníhkupcov s vydavateľským domom Gebauer – Schwetschke (Halle) 
(Konferencia Bibliotheca Antiqua, Olomouc, 30. 10. 2013). 

CIGLAN, I. – ANDROVIČ, A. 
Dlhodobé uchovávanie kultúrneho dedičstva v digitálnej forme. (INFOS 2013, Stará Lesná, 8. 4. – 11. 4. 2013). 

Central Data Archive: The LTP Solution for Cultural Heritage in Slovakia.
(42. výročná konferencia Liber, Mníchov, 26. 6. – 29. 6. 2013). 

FIALA, T. 
Digitálna knižnica UKB. (Digitálne knižnice v Nemecku a na Slovensku, Košice, Verejná knižnica Jána Boca-
tia, 25. 9. – 27. 9. 2013). 

Optimalizácia digitalizačných procesov v Univerzitnej knižnici. (Digitálna knižnica, Jasná, 28. 10. – 30. 10. 2013). 

FIALA, T. – BLACZCZYKIEWICZ, P. – DZIVAK, J. – FOLTÝN, T. 
Digitalization of „Great War“ Documents. (Konferencia Accessing Digital Content: Mass Digitalisation, E Legal
Deposit, Copyright Matters – Experiences in National Libraries, Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 
25. 11. – 26. 11. 2013). 

GÁBRIŠOVÁ, H. 
E – knihy v našich knižniciach podľa želania používateľov: stanú sa prístupnými? (15. zasadnutie Národnej
komisie pre služby, Košice, Štátna vedecká knižnica, 6. 6. – 7. 6. 2013). 

Inštitucionálny repozitár ako modelové prostredie pre využitie digitalizovaných zbierok knižníc. 
(Informačné interakcie, Bratislava, UKB, 12. 9. 2013). 

KLEINOVÁ, D. 
Práva a povinnosti čitateľov, používateľov knižníc v knižničných poriadkoch slovenských knižníc. 
(15. zasadnutie Národnej komisie pre služby, Košice, Štátna vedecká knižnica, 6. 6. – 7. 6. 2013). 

KURUCOVÁ, L. 
Knižná kultúra a kultúrne dejiny Košíc v optike knižných kalendárov. 
(Úloha kníh a periodík v kultúrnom, spoločenskom a politickom živote mnohonárodnostných Košíc, Košice,
Štátna vedecká knižnica, 17. 4. 2013). 
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MÉSZÁROSOVÁ, K. 
Emblémové knihy Univerzitnej knižnice. (Bratislava, UKB, 8. 4. 2013). 
Urbár panstva Branč z roku 1671. (Konferencia Dejiny knižnej kultúry Nitry a okolia, Nitra, 19. 4. – 21. 4. 2013). 

Iracká literatúra v UKB. (Bratislava, UKB, 13. 5. 2013). 

Arabské rukopisy a tlače v UKB. (Bratislava, UKB, 2. 7. 2013). 

Perzské rukopisy vo fondoch UKB. (Bratislava, UKB, 12. 7. 2013). 

Turecká literatúra v Bašagićovej knižnici. (Bratislava, UKB, 30. 10. 2013). 

OKOLIČÁNYOVÁ, V. 
Lekári z rodu Rulandovcov v službách panovníkov a obyvateľov európskych krajín v 16. a 17. storočí. 
(Konferencia Mosty priateľstva – osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím, Banská Bystrica,
Štátna vedecká knižnica, 17. 10. 2013). 

PEKAŘOVÁ, K. 
Lekársky miestopis Košíc z roku 1846 (na stránkach jedného z prvých odborných periodík. (Úloha kníh a pe-
riodík v kultúrnom, spoločenskom a politickom živote mnohonárodnostných Košíc, Košice, Štátna vedecká
knižnica, 17. 4. 2013). 

Slovenské kalendáre v úlohe domáceho lekára. (Medzinárodný seminár 
Po stopách zdraví a nemocí člověka a zvířat, Brno, Technické múzeum, 
25. 9. 2013). 

Prvé roky činnosti Hospodárskeho spolku Bratislavskej župy. (Seminár Veda a technika v dejinách, 
Bratislava, HÚ SAV, 10. 12. 2013).

PERLECZKÁ, Z. 
Manuskriptá, inkunábuly a orientálna zbierka vo fondoch UKB. (Bratislava, UKB, 14. 2. 2013). 
Najvzácnejšie dokumenty Kabinetu rukopisov, starých a vzácnych tlačí. (Bratislava, UKB, 17. 4. 2013). 

PORIEZOVÁ, M. – BULKOVÁ, P.
Obchodná korešpondencia českých kníhkupcov s vydavateľským domom Gebauer – Schwetschke (Halle).
(Konferencia Bibliotheca Antiqua, Olomouc, 30. 10. 2013). 

PORIEZOVÁ, M. – JANURA, T. 
Kancionálik bez predku a konca – knižnica Alexandra Beniczkého. (Konferencia Spoločnosť a knižná kultúra
(knižnice – osobnosti – udalosti), Prešov, 11. 11. 2013). 

SIBYLOVÁ, M. 
Knižné väzby Hansa Wagnera z Lauingenu v Univerzitnej knižnici v Bratislave. (Konferencia Bibliotheca 
Antiqua, Olomouc, 30. 10. 2013). 
Inkunábuly vo fonde UKB (Bratislava, UKB, 23. 4. 2013). 
Historický knižničný fond UKB a metodika spracovania starých tlačí. (Bratislava, UKB, 18. 11. 2013). 

TKÁČ, J. 
Vznik a pôsobenie Matice slovenskej v Juhoslávii (Vojvodine) v rokoch 1932 – 1941. (Medzinárodná konfe-
rencia Matica slovenská v národných dejinách, Martin, 26. 2. – 27. 2. 2013).
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Príloha č. 2

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ ZAMESTNANCOV
UNIVERZITNEJ KNIŽNICE V BRATISLAVE

ANDROVIČ, A.
Výro[e]čná správa UKB za rok 2029. 
It lib, roč. 17, 2013, č. 1, s. 5 – 9. 

Správa údajov – nová výzva pre knižnice? 
Spoločný seminár OpenAire/Liber (Gent, 28.5.2013). 
It lib, roč. 17, 2013, č. 3, s. 59 – 60. 

Povinný deponát netlačených diel v Spojenom kráľovstve:“ The 2013 Startup“. 
Bulletin UKB, roč. 15, 2013, č. 2, s. 47 – 49.

Povinný deponát elektronických publikácií v Nemecku „Kurz und Bündig“. 
Bulletin UKB, roč. 15, 2013, č. 2, s. 44 – 46.

ANDROVIČ, A. – CIGLAN, I. 
Dlhodobé uchovávanie kultúrneho dedičstva v digitálnej forme. 
In: INFOS 2013. Zborník príspevkov z 37. medzinárodného informatického sympózia (online). Bratislava,
Spolok slovenských knihovníkov 2013, s. 301 – 305.

BULKOVÁ, P. 
Bibliotheca Antiqua. Olomouc, 6. 11. – 7. 11. 2012. 
Knižnica, roč. 14, 2013, č. 1, s. 49 – 51. 

K životnému jubileu Kataríny Závadovej. 
Knižnica, roč. 14, 2013, č. 7 – 8, s. 73. 

Osobnosti knižného obchodu v Bratislave v 18. storočí. 
In: Knižničná a informačná veda. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave 2013. 

Das Forschungspotenzial des Verlagsarchivs Gebauer – Schwetschke für die Erforschung der Buchgeschichte
in Ungarn im 18. Jahrhundert. 
In: Series Buchwissenschaftliche Beiträge aus dem Deutschen Bucharchivs, ed. Christine Haug et all. 
Wiesbaden, Harrasowitz Verlag 2013, s. 189 – 198 (v tlači). 

Bookseller‘s networks between German and Hungarian book market in the last third of the 18th century. 
Human Affairs: Postdisciplinary Humanities & Social Sciences Quarterly. July 2013, Vol. 23, Issue 3, p. 359
– 372. 

Archív vydavateľstva a kníhkupectva Gebauer – Schwetschke v Halle ako zdroj pre výskum dejín knižnej
kultúry v Uhorsku v 18. storočí. 
In: Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska III. Ed. Marcela Domenová. Prešov, Štátna vedecká kniž-
nica v Prešove 2013, s. 156 – 161. 

BULKOVÁ, P. – PORIEZOVÁ, M. 
Obchodná korešpondencia českých kníhkupcov s vydavateľským domom Gebauer –  Schwetschke (Halle). 
In: Bibliotheca Antiqua 2013. Olomouc, Vědecká knihovna v Olomouci 2013, s. 122 – 128. 

Zaujímavé podujatia vo vzťahu ku knižnej kultúre. 
Bulletin UKB, roč. 15, 2013, č. 2, s. 32 – 34.
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CIGLAN, I. – ANDROVIČ, A. 
Dlhodobé uchovávanie kultúrneho dedičstva v digitálnej forme. 
In: INFOS 2013. Zborník príspevkov z 37. medzinárodného informatického seminára (online). Bratislava,
Spolok slovenských knihovníkov 2013, s. 301 – 305. 

DRLIČKOVÁ, D. 
Úvod. 
In: Kalendár výročí 2014. Hudba. Zostavila Dana Drličková. Bratislava, UKB 2013, s. 5 – 6. 

Niekoľko ohliadnutí za šesťdesiatimi rokmi Hudobného kabinetu Univerzitnej knižnice v Bratislave. 
In: Hudobný kabinet Univerzitnej knižnice v Bratislave. Zostavila Dana Drličková. Bratislava, UKB 2013, 
s. 6 – 24. 

GÁBRIŠOVÁ, H. 
E – knihy v našich knižniciach podľa želania používateľov. Stanú sa prístupnými aj u nás? 
Knižnica, roč. 14, 2013, č. 7 – 8, s. 3. 

Návšteva Michaela Dowlinga na Slovensku počas Týždňa slovenských knižníc. 
Bulletin UKB, roč. 15, 2013, č.1, s. 15 – 16. 

Výpožičky e – kníh v našich knižniciach: Majú vôbec šancu? 
Bulletin UKB, roč. 15, 2013, č. 1, s. 17 – 20. 

15. zasadnutie Národnej komisie pre služby v európskom hlavnom meste kultúry. 
Bulletin UKB, roč. 15, 2013, č. 1, s. 27 – 34. 

Knihovny současnosti 2013. 
Bulletin UKB, roč. 15, 2013, č. 2, s. 23 – 30.

Projekt Europeana 1914 – 1918 na Slovensku: slovenské knižnice ako partner významného európskeho
projektu. Bulletin UKB, roč. 15, 2013, č. 2, s. 15 – 21.

GYALOGOVÁ, V. 
Inovatívne knižnice a pamäťové inštitúcie – INFOS 2013. 
Bulletin UKB, roč. 15, 2013, č. 1, s. 21 – 24. 

HANUSOVÁ, E. – HANUS, J. 
Some technical problems of archives and library: preservation and storage of documents. 
In: Technical and field related problems of  traditional and electronic archiving (Archives and Creators –
Current situation and perspectives). Radenci, Pokrajinski arhiv Maribor 2013, p. 233 – 246. 

History and Development of Preservation of Archives and Library Documents in the Slovak Republic –
from Handicraft to International Interdisciplinary Conservation Science. 
ATLANTI, Vol. 23, 2013, N. 1 – 2, p. 127 – 134. 

JASEMOVÁ, A. 
Slovenské bezpečnostné fórum 2013. 
Bulletin UKB, roč. 15, 2013, č. 2, s., 6 – 8.

KATRINCOVÁ, B. 
Prideľovanie ISSN v rámci projektu ROAD (Adresár prameňov sprístupňovaných formou Open Access). 
Bulletin UKB, roč. 15, 2013, č. 2, s. 50 – 53.

KLEINOVÁ, D. 
Spoločnosť priateľov Univerzitnej knižnice v Bratislave. Valné zhromaždenie 20. 5. 2013. 
Bulletin UKB, roč. 15, 2013, č. 1, s. 52 – 54. 
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Týždeň slovenských knižníc v Univerzitnej knižnici v Bratislave. 
Bulletin UKB, roč. 15, 2013, č. 1, s. 5 – 14. 

Práva a povinnosti čitateľov/používateľov knižníc v knižničných poriadkoch slovenských knižníc. 
Knižnica, roč. 14, 2013, č. 6, s. 3 – 7. 

Kde sa stretáva nebo so zemou...Návšteva kláštora Klosterneuburg. 
Bulletin UKB, roč. 15, 2013, č. 2, s. 54 – 59.

KLEINOVÁ, D. – KUCHTOVÁ, V. 
Vitajte na facebooku alebo Knižnice Bratislavského kraja na facebooku. 
Občasník knihovníkov Bratislavského kraja, roč. 14, 2013, č. 1, s. 45 – 52. 

KMEŤ, J.
ExLibris Solutions Day, Bulletin UKB, roč. 15, 2013, č. 2, s. 8 – 14.

KOLLÁR, J. – PALKOVIČOVÁ, I. 
Reštaurovanie vzácnej tlače zo 17. storočia z fondov Univerzitnej knižnice v Bratislave. 
Bulletin SAK, roč. 21, 2013, č. 1, s. 25 – 29. 

KUCHTOVÁ, V. – KLEINOVÁ, D. 
Vitajte na facebooku alebo Knižnice Bratislavského kraja na facebooku. 
Občasník knihovníkov Bratislavského kraja, roč. 14, 2013, č.1, s. 45 – 52. 

KURUCOVÁ, L. 
Úloha kníh a periodík v kultúrnom, spoločenskom a politickom živote mnohonárodnostných Košíc. Košice,
17. Apríl 2013 – Multidisciplinárna medzinárodná konferencia. Bulletin UKB, roč. 15, 2013, č.1, s. 25 – 27. 

Čítanie slovenského etnika v druhej polovici 19. storočia. 
In: Studia Bibliographica Posoniensia 2013. Zostavila Miriam Poriezová. Bratislava, UKB 2013, s. 67 – 75. 

Knižná kultúra a kultúrne dejiny Košíc v optike knižných kalendárov (v tlači). 

LECHNER, D. 
Tibor Trgiňa jubiluje. 
Knižnica, roč. 14, 2013, č. 9, s. 64 – 65. 

Úvod. 
In: Hudobný kabinet Univerzitnej knižnice v Bratislave. Zostavila Dana Drličková. Bratislava, UKB 2013, s. 5. 

MATÚŠKOVÁ, J. 
Čo (ne)priniesla posledná novela autorského zákona. 
Bulletin UKB, roč. 15, 2013, č. 2, s. 38 – 43.

MÉSZÁROSOVÁ, K. 
Klarisky a hudba. 
In: Hudobný kabinet Univerzitnej knižnice v Bratislave. Zostavila Dana Drličková. Bratislava, UKB 2013, 
s. 59 – 68. 

Neznáma tlač Valentína Ecka. In: Kniha 2013. Martin, SNK 2013, s. 238 – 248. 

OKOLIČÁNYOVÁ, V. 
Mosty priateľstva. Osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím. 
Bulletin UKB, roč. 15, 2013, č. 2, s. 34 – 37.

Moravské proveniencie z knižnice prvej evanjelickej mestskej školy v Bratislave 1606 – 1672. 
In: Sborník národního muzea v Praze. Řada C. Literární historie, sv. 58, 2013, č. 3 – 4, s. 80 – 86. 
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PALKOVIČOVÁ, I. – KOLLÁR, J. 
Reštaurovanie vzácnej tlače zo 17. storočia z fondov Univerzitnej knižnice v Bratislave. 
Bulletin SAK, roč. 21, 2013, č.1, s. 25 – 29. 

PEKAŘOVÁ, K. 
Zdravotná osveta v starších slovenských kalendároch (do konca 18. storočia). 
Knižnica, roč. 14, 2013, č. 1, s. 44 – 49. 

Zdravotná osveta v slovenských kalendároch v prvej polovici 19. storočia. 
Knižnica, roč. 14, 2013, č.3, s. 37 – 43. 

Zdravotná osveta v slovenských kalendároch v druhej polovici 19. storočia. 
Knižnica, roč. 14, 2013, č.10, s. 37 – 44. 

K životnému jubileu Ľubice Kriškovej. 
Bulletin UKB, roč. 15, 2013, č.1, s. 55 – 56. 

K dejinám učiteľských spolkov (Spolok učiteľov rímskokatolíckych ľudových škôl v levočskej oblasti). 
In: Kniha 2013. Martin, SNK 2013, s. 379 – 380. 

Sylvae Typographicae: Tanulmányok a Régi Magyaroszági Nyomtatványok 4. Kötetének (1656 – 1670)
megjelenése alkalmából. Szerk. P. Vásárhelyi Judit. Budapest, Argumentum Kiadó 2012. 148 s. 
In: Studia Bibliographica Posoniensia 2013. Zostavila Miriam Poriezová. Bratislava, UKB 2013, s. 179 – 185.
(recenzia). 

Učiteľský zbor Bratislavskej župy. 
Historicko – pedagogické fórum (Internetový časopis pre dejiny pedagogiky a školské múzejníctvo), roč. 2,
2013, č. 1, s. 24 – 33. www.msap.sk/images/stories/casopis/hpf1 2013.pdf. 

Niekoľko poznámok k dejinám vzdelávania babíc do roku 1918 (v tlači). 

Prvé dve desaťročia činnosti Hospodárskeho spolku Bratislavskej župy (v tlači). 

Széchényiho súčasníci o založení knižnice. 
Rec: Levélben Értesítsen Engem! : Kortársak Széchényi Ferenc Könyvtáralapitásárol. [Szerk., a leveleket
válogatta és sajtó alá rendezte] Deák Eszter és Zvara Edina. Budapest, Kossuth Kiadó , Országos Széchényi
Könyvtár 2012. 279 s. 
Knižnica, roč. 14, 2013, č. 11 – 12, s. 79 – 80.

PERLECZKÁ, Z. 
Bibliotheca Corviniana. Svetoznáma knižnica Mateja Korvína.
In: Studia Bibliographica Posoniensia 2013. Zostavila Miriam Poriezová. Bratislava, UKB 2013, s. 104 –
119. 

Diela Thomasa Jordana vo fondoch Univerzitnej knižnice v Bratislave. 
In: 16. storočie v zrkadle knižnej kultúry. Banská Bystrica, Štátna vedecká knižnica 2013, s. 137 – 147. 

POPOVÁ, T. 
Publikácie vydané Univerzitnou knižnicou v roku 2013. Bulletin UKB, roč. 15, 2013, č. 2, s. 21 – 23.

PORIEZOVÁ, M. 
Úvod. 
In: Studia Bibliographica Posoniensia 2013. Zostavila Miriam Poriezová. Bratislava, UKB 2013, s. 9. 

Výstava Július Špaňár: Dielo. In: Z dejín knižnej kultúry III. a IV. Prešov, ŠVK 2013 (v tlači). 

KNIHA 2012. In: Knihy a dějiny. Praha, KNAV ČR 2013 (v tlači). 
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PORIEZOVÁ, M. – BULKOVÁ, P. 
Obchodná korešpondencia českých kníhkupcov s vydavateľským domom Gebauer – Schwetschke (Halle). 
In: Bibliotheca Antiqua 2013. Olomouc, Vědecká knihovna v Olomouci 2013, 
s. 122 – 128. 

Zaujímavé podujatia vo vzťahu ku knižnej kultúre. 
Bulletin UKB, roč. 15, 2013, č. 2. s, 32 – 34.

PORIEZOVÁ, M. – JURÍKOVÁ, E. 
Periodical as an Information Medium in Book Distribution. 
Human Affairs, roč. 23, 2013, s. 373 – 381. 

PORIEZOVÁ, M. – JANURA, T. 
Kancionálik bez predku a konca – knižnica Alexandra Beniczkého. 
In: Spoločnosť a knižná kultúra (knižnice – osobnosti – udalosti). Prešov, Inštitút histórie FF PU 2013 (v tlači). 

SEDLÁČKOVÁ, L. 
Spolupráca IFLA a UNESCO v priebehu rokov. 
Bulletin UKB, roč. 15, 2013, č. 1, s. 35 – 44. 

SIBYLOVÁ, M. 
Špecifiká provenienčného výskumu šľachtických knižníc na Slovensku na príklade pálfiovskej knižnice 
z hradu Červený Kameň. 
In: Sborník národního muzea v Praze. Řada C. Literární historie, sv.58, 2013, č. 3 – 4, s. 54 – 58. 

Knižné väzby Hansa Wagnera z Lauingenu v Univerzitnej knižnici v Bratislave. 
In: Bibliotheca Antiqua 2013. Olomouc, Vědecká knihovna v Olomouci 2013, s. 93 – 99. 

Sprievodca po historických knižniciach na Slovensku 4. zväzok. Zostavil Peter Sabov a kol. Martin, 
SNK 2012. 119 s. 
In: Studia Bibliographica Posoniensia 2013. Zostavila Miriam Poriezová. Bratislava, UKB 2013, 
s. 182 – 185. (recenzia). 

ŠUSTEK, M. 
Podujatia uskutočnené v Univerzitnej knižnici v Bratislave v 1. polroku 2013. 
Bulletin UKB, roč. 15, 2013, č.1, s. 57 – 71. 

Podujatia uskutočnené v Univerzitnej knižnici v Bratislave v 2. polroku 2013. 
Bulletin UKB, roč. 15, 2013, č. 2, s. 71 – 83.

TKÁČ, J. 
Vznik a pôsobenie Matice slovenskej v Juhoslávii (Vojvodine) v rokoch 1932 – 1941. 
Nový život, roč. 65, 2013, č. 3 – 4, s. 52 – 57. 

Účinkovanie Matice slovenskej vo Vojvodine v rokoch 1932 – 1941. 
In: Matica slovenská v národných dejinách. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Matica 
slovenská v národných dejinách 26. – 27. 2. 2013 Martin. Martin, Matica slovenská 2013, s. 363 – 372.
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J A N U Á R

3. 1. 2013
S PAVLOM DVOŘÁKOM PO STOPÁCH DÁVNEJ 
MINULOSTI BRATISLAVY
Osamelé hroby na Kamzíku
Bitka pri Bratislave (1866) bola záverečnou etapou
krvavého rakúsko-pruského stretnutia, ktoré 
od základu zmenilo pozíciu Slovenska a Slovákov
v Uhorskom kráľovstve
Štvrtá časť cyklu prednášok o histórii Bratislavy
s významným slovenským historikom, publicistom
a scenáristom
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave –
Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO

15. 1. 2013
ZÁHRADA
Hovory o kultúre a kriku doby. 
Časť dvadsiata tretia.
Téma: Konšpiračné teórie
Hostia: Jozef Hašto, psychiater; Matej Štepita, 
učiteľ jogy, psychológ; 
Erik Binder, výtvarník; 
Hudobný hosť: Jana Andevská
Koncepcia a moderovanie: Zuzana Tkáčiková, 
Peter Michalík
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave –
Multifunkčné kultúrne centrum; Rozhlas a televízia
Slovenska – Rádio Devín; Umelecká agentúra 
Slovkoncert 

24. 1. 2013
KĽUKATÉ CESTY SLOVENSKEJ ŠTATISTIKY
Beseda o aktuálnych otázkach slovenskej štatistiky                     
Usporiadatelia: Klub Nového slova; Univerzitná
knižnica v Bratislave

28. 1. 2013
HOLOKAUST
Stretnutie s Monikou Vrzgulovou pri príležitosti
Medzinárodného dňa
spomienky na obete holokaustu
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave –
Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO;
Dokumentačné stredisko holokaustu Bratislava

F E B R U Á R  

13. 2. 2013
S PAVLOM DVOŘÁKOM PO STOPÁCH DÁVNEJ 
MINULOSTI BRATISLAVY
Ako sa Bratislava stala hlavným mestom
Záverečná časť cyklu prednášok o histórii Bratis-
lavy s významným slovenským historikom, publi-
cistom a scenáristom
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave –
Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO

19. 2. 2013
PO CESTÁCH-NECESTÁCH NAŠICH DEJÍN 
ČILI O NÁS
Prezentácia knihy Matúša Kučera „State a články
k slovenskému stredoveku“.
Usporiadatelia: Katedra slovenských dejín Filozo-
fickej fakulty Univerzity Komenského; Vydavateľ-
stvo Post Scriptum; Občianske združenie Libri
historiae; Univerzitná knižnica v Bratislave

21. 2. 2013
SALÓN U LISZTA
Voda, čo nás drží nad vodou
Päťdesiata deviata časť programového projektu,
venovaná 20. výročiu prehradenia Dunaja v rámci
výstavby Vodného diela Gabčíkovo 
Hostia: Július Binder, bývalý generálny riaditeľ Vo-
dohospodárskej výstavby; Anton Blaha, advokát,
publicista; Igor Mucha, environmentálny zástupca
SR pri Európskom súdnom dvore v Haagu 
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave –
Multifunkčné kultúrne centrum; Umelecká agen-
túra ABA

22. 2. 2013
DIPLOMOVÝ KONCERT
Recitál Filipa Jara, kontrabasistu Slovenského ná-
rodného divadla, 
pri príležitosti 105. výročia narodenia a 20. výročia
úmrtia významného slovenského skladateľa Eu-
gena Suchoňa
Účinkovali: Filip Jaro, kontrabas; Xénia Ljubimová,
klavír
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave –
Hudobný kabinet;
Akadémia umení, Banská Bystrica
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28. 2. 2013
HISTORIA MAGISTRA ...
Where Is My Home?
Autorské stretnutie nad knihou Mariána Marka Sto-
lárika, vedúceho Katedry slovenskej histórie a kul-
túry na Ottawskej univerzite v Kanade, venovanou
slovenskej emigrácii do Severnej Ameriky v rokoch
1870 – 2012 
Usporiadatelia: Historický ústav Slovenskej akadé-
mie vied, Univerzitná knižnica v Bratislave 

M A R E C  

5. 3. 2013
BÁSNE – HÁDANKY
Dvojjazyčné autorské čítanie textov rakúskeho bás-
nika a prozaika Helwiga Brunnera
Preklad, moderovanie: Mila Haugová
Usporiadatelia: Rakúske kultúrne fórum; Univer-
zitná knižnica v Bratislave – Rakúska knižnica; Gra-
zer Autoreversammlung
Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti 40. výročia
založenia rakúskej spisovateľskej organizácie GAV

7. 3. 2013
POSLANIE ŽENY V SÚČASNOM SVETE
Prednáška o jedinečnosti ženskej psychiky a ener-
gie, jej schopnosti a talente oduševňovať svet,
o mágii lásky 
Prednášali: Ester Točíková, Denisa Máderová, Dag-
mar Vojteková
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave –
Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO

12. 3. 2013
ZÁHRADA
Hovory o kultúre a kriku doby. Časť dvadsiata
štvrtá.
Téma: Všetko, čo mám rád ... tie roky deväťde-
siate
Blaho Uhlár, impresário a režisér divadla Stoka
(1991 – 2006); Vlado Talian, programový riaditeľ
rádia Ragtime (1992 – 1998); Koloman Kertész Ba-
gala, vydavateľ
Hudobný hosť: skupina Med
Koncepcia a moderovanie: Zuzana Tkáčiková, Peter
Michalík, Martin Turčan
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave –
Multifunkčné kultúrne centrum; Rozhlas a televízia
Slovenska – Rádio Devín; Umelecká agentúra Slov-
koncert 

14. 3. 2013
Axel Honneth: PATOLÓGIE V SPOLOČNOSTI
Prednáška najvýraznejšieho predstaviteľa tzv.
Frankfurtskej školy, profesora filozofie na Kolum-

bijskej univerzite v New Yorku 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave;
Friedrich Ebert Stiftung
Slovenská akadémia vied – Filozofický ústav; Filo-
zofická fakulta UK – Katedra filozofie

18. 3. 2013
PRIMO: DISCOVERY OČAMI KNIŽNÍC
Seminár 
Usporiadatelia: Multidata Praha, s.r.o.; Univerzitná
knižnica v Bratislave

18. 3. 2013 – 24. 3. 2013
TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 
14. ročník tradičného celoslovenského podujatia

19. 3. 2013 – 20. 3. 2013
AMERICKÁ ASOCIÁCIA KNIŽNÍC
A TRADÍCIA NÁRODNÉHO TÝŽDŇA KNIŽNÍC
V USA
Sila marketingových kampaní Americkej asociácie
knižníc
Usporiadatelia: Veľvyslanectvo Spojených štátov
amerických v Slovenskej republike; Univerzitná
knižnica v Bratislave

20. 3. 2013 – 12. 4. 2013
EMBLÉMOVÉ KNIHY
UNIVERZITNEJ KNIŽNICE V BRATISLAVE
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave 
Podujatie sa uskutočnilo v rámci Týždňa sloven-
ských knižníc

20. 3. 2013
WILLIAM SHAKESPEARE
Prednáška o živote a diele anglického básnika
a dramatika 
Prednášala: Viktória Búdová, Kultúrna asociácia
Nová Akropolis
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave –
Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO
Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti Svetového
dňa poézie a v rámci Týždňa slovenských knižníc

26. 3. 2013
MEDZINÁRODNÉ ORGANIZÁCIE A ICH 
VZÁJOMNÁ SPOLUPRÁCA
Informačno-vzdelávacie podujatie pre študentov
gymnázií
Univerzitná knižnica v Bratislave – Depozitná kniž-
nica NATO

26. 3. 2013
HUDBA V KLARISEU
Koncert poslucháčov Katedry hudobnej výchovy
Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave
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Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave –
Hudobný kabinet; Pedagogická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave
Koncert sa uskutočnil pri príležitosti Dňa učiteľov

26. 3. 2013
Karin Kneissl: TESTOSTERÓN ROBÍ POLITIKU
Majú snáď muži na základe svojho hormonálneho
systému sklony k tomu, aby iniciovali spoločenské
prevraty?
Rakúska publicistka a pedagogička analyzovala po-
četné politické zmeny 
od antiky po súčasnosť
Usporiadatelia: Rakúske kultúrne fórum; Univer-
zitná knižnica v Bratislave – Rakúska knižnica 

A P R Í L 

10. 4. – 7. 5. 2013
HOLOKAUST – OŽIVENÉ SPOMIENKY
Obe samostatné časti výstavy akcentovali ľudské
hodnoty a odvahu tých, ktorí neváhali pomôcť
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave –
Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO

10. 4. 2013
AVICENNA – KNIEŽA LEKÁROV
Prednáška o živote a diele významného arabského
učenca, stredovekého lekára, prekladateľa a filo-
zofa
Prednášala: Renáta Kopcová, Kultúrna asociácia
Nová Akropolis
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave –
Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO;
Kultúrna asociácia Nová Akropolis
Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti Svetového
dňa zdravia

16. 4. 2013
MEDZINÁRODNÉ EKONOMICKÉ ORGANIZÁCIE
A SÚČASNÉ OBDOBIE KRÍZY
Informačno-vzdelávacie podujatie pre študentov
gymnázií
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave –
Depozitná knižnica NATO

17. 4. – 30. 4. 2013
International Woman´s Club of Bratislava 
ARTS & CRAFTS EXHIBITION 
Spoločná výstava výtvarnej činnosti členiek Medzi-
národného klubu žien v Bratislave 
Usporiadateľ: International Women´s Club 
of Bratislava

17. 4. 2013
NOMEN OMEN – dotyky s osobnosťami 
Jedenásta časť programového projektu
Kantiléna nezvučnej hodiny
Literárno-hudobný večer pri príležitosti 105. výro-
čia narodenia a 40. výročia úmrtia Thea Herkeľa
Florina, významného slovenského básnika, publi-
cistu, diplomata a organizátora kultúrneho života 
Hudba: Jana Ovšonková, Margita Šukajlová, Thierry
Ebam, Marián Plavec
Účinkovali: Dagmar Šelepaková, Ivan Vojtek, Vladi-
mír Sadílek, Július Filo, emeritný generálny biskup
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slo-
vensku; Ján Buzássy, básnik, prekladateľ; Ladislav
Volko, diplomat, publicista, spisovateľ
Scenár a réžia: Ivan Kováč
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave –
Multifunkčné kultúrne centrum; Umelecká agen-
túra YKSA

18. 4. 2013
SALÓN U LISZTA
Duševné zdravie a hudba
Šesťdesiata časť programového projektu
Pavel Černák, psychiater, riaditeľ , Pezinok; Ľudovít
Varečka, biochemik; riaditeľ Ústavu biochémie STU
Bratislava; Milan Moravčík, novinár, klavirista
Diskutujúci sa predstavili aj ako hudobní hostia 
večera
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave –
Multifunkčné kultúrne centrum; Umelecká agen-
túra ABA

22. 4. 2013
Bratislavské Hanusove Dni 2013
Festival venovaný vzťahu kresťanstva a súčasnej
kultúry
SLOVENSKÁ DUŠA OČAMI SPISOVATEĽA
Martin Leidenfrost (A), Michal Hvorecký (SK),
Pavol Rankov (SK)
Usporiadateľ: Občianske združenie Spoločenstvo
Ladislava Hanusa

24. 4. 2013
BANSKÁ ŠTIAVNICA A PAMIATKY OKOLIA
Cyklus podujatí predstavil prvé slovenské lokality 
v Zozname svetového dedičstva UNESCO
Viera Dvořáková, Pamiatkový úrad Slovenskej 
republiky
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave –
Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO;
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti 20. výročia
vstupu Slovenskej republiky do UNESCO
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24. 4. 2013
Zdenka Becker
NAJVÄČŠÍ PRÍPAD MÔJHO OTCA
Autorské stretnutie nad knihou rakúskej spisova-
teľky
Usporiadatelia: Rakúske kultúrne fórum; 
Univerzitná knižnica v Bratislave – Rakúska knižnica 

25. 4. 2013
HISTORIA MAGISTRA...
Ďalšie zo stretnutí s pracovníkmi Historického
ústavu Slovenskej akadémie vied
Usporiadatelia: Historický ústav Slovenskej akadé-
mie vied; Univerzitná knižnica v Bratislave 

26. 4. 2013
Bratislavské Hanusove Dni 2013
Festival venovaný vzťahu kresťanstva a súčasnej
kultúry
Legenda o Galileovi: veda, náboženstvo a zá-
padná kultúra
William E. Carrol (UK), University of Oxford 
Usporiadateľ: Občianske združenie Spoločenstvo
Ladislava Hanusa

M Á J

6. 5. – 17. 5. 2013
DVADSAŤ ROKOV MINISTERSTVA OBRANY SR
A OZBROJENÝCH SÍL SR V OBRAZOCH A FAKTOCH
Výstava venovaná 20. výročiu pôsobenia Minister-
stva obrany SR a Ozbrojených 
síl SR
Usporiadatelia: Ministerstvo obrany Slovenskej 
republiky; Univerzitná knižnica v Bratislave –
Depozitná knižnica NATO
Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti 20. výročia
vzniku Slovenskej republiky 

14. 5. – 31. 5. 2013
FUJARA
v Zozname svetového nehmotného dedičstva
UNESCO
Výstava predstavila jeden z najvýraznejších prvkov
slovenskej ľudovej kultúry
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave –
Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO;
Slovenský ľudový umelecký kolektív
Výstava sa uskutočnila pri príležitosti 20. výročia
vstupu Slovenskej republiky 
do Organizácie Spojených národov pre výchovu,
vedu a kultúru (UNESCO)

14. 5. 2013
ZÁHRADA
Hovory o kultúre a kriku doby. Časť dvadsiata piata.
Téma: Cudzí vo vlastnom meste
Kam nás ťahajú naše korene? 
Dajú sa zapustiť na novom mieste tak, aby 
nezasiahli tie pôvodné?
Hostia: Lenka Zogatová, riaditeľka Českého centra;
Olja Triaška Stefanovič, srbská fotografka žijúca
v Bratislave; Július Krištof, slovenský umelecký 
aktivista žijúci v Linzi
Hudobný hosť: Kasioboy, košický hudobník žijúci 
v Bratislave
Koncepcia a moderovanie: Zuzana Tkáčiková, Peter
Michalík, Martin Turčan
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave –
Multifunkčné kultúrne centrum; Rozhlas a televízia
Slovenska – Rádio Devín; Umelecká agentúra 
Slovkoncert 

15. 5. 2013
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA MLADÝCH 
VEDCOV 2013
Slávnostné vyhodnotenie výsledkov 5. ročníka 
Interaktívnej konferencie mladých vedcov
Usporiadateľ: Občianske združenie PREVEDA

15. 5. 2013
GRUZÍNSKY LITERÁRNY VEČER
Slávnostná prezentácia gruzínskeho čísla Revue
svetovej literatúry
Jeho Excelencia Alexander Nalbandov, mimoriadny
a splnomocnený veľvyslanec Gruzínska v Slovenskej
republike; Delegácia gruzínskych spisovateľov; 
Jarmila Samcová, šéfredaktorka Revue svetovej 
literatúry
Usporiadatelia: Veľvyslanectvo Gruzínska 
v Slovenskej republike;
Univerzitná knižnica v Bratislave 

16. 5. 2013
ŠKOLSKÉ KNIŽNICE AKO INFORMAČNÉ 
A KULTÚRNE CENTRÁ ŠKÔL
7. medzinárodná konferencia
Usporiadateľ: Slovenská pedagogická knižnica

20. 5. 2013 – 27. 5. 2013
BRATISLAVSKÝ HRAD NEZOSTAL RUINOU
Výstava dokumentovala nevšedné ľudské i odborné
nasadenie Alfréda Piffla, významného českosloven-
ského architekta a jeho úsilie o záchranu Bratislav-
ského hradu
Usporiadatelia: Fakulta architektúry, STU Bratislava;
Univerzitná knižnica v Bratislave –
Multifunkčné kultúrne centrum; Umelecká agentúra
ABA
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21. 5. 2013
CYRIL A METOD 
1 150. výročie začiatku misie solúnskych bratov 
na území Veľkej Moravy je súčasťou Kalendára 
významných výročí UNESCO v roku 2013
Prednášala: Kamila Poláková-Hermannová, 
Kultúrna asociácia Nová Akropolis
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave –
Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO;
Kultúrna asociácia Nová Akropolis

23. 5. 2013
SALÓN U LISZTA
Bratislavský hrad – oživený klenot histórie
Šesťdesiata prvá časť programového projektu, 
venovaná spomienke na Alfréda Piffla, významného
československého architekta, záchrancu Bratislav-
ského hradu 
Hostia: Jan Piffl, Lukáš Piffl, synovia; Jana Pohaničová,
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok,
STU Bratislava; Peter Vodrážka, vedúci Ústavu
dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok, 
STU Bratislava
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave –
Multifunkčné kultúrne centrum; Fakulta architektúry,
STU Bratislava; Umelecká agentúra ABA

28. 5. 2013
FUJARA 
a ďalšie slovenské prvky v Zozname svetového 
nehmotného dedičstva UNESCO
Multimediálna prezentácia (Radvanský jarmok, 
aušusnícke služby špaňo-dolinských baníkov, 
tradičné ručné zvonenie na zvonoch, fujara, 
terchovská muzika)
Vystúpenie ľudovej hudby 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave –
Informačné a dokumen-tačné stredisko UNESCO
Slovenský ľudový umelecký kolektív
Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti 20. výročia
vstupu Slovenskej republiky do Organizácie 
Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru
(UNESCO)

29. 5. 2013
NOMEN OMEN – dotyky s osobnosťami 
Dvanásta časť programového projektu
Oneskorená správa Dominikovi T.
Poetický večer pri príležitosti 100. narodenín 
slovenského prozaika, esejistu a publicistu 
Dominika Tatarku
Účinkovali: Erika Podlipná, spisovateľka, publicistka;
Mária Bátorová, literárna vedkyňa, spisovateľka,
pedagogička; Ján Kožuch, herec; Marián Pecko, 
režisér; Peter Vilhan, režisér, herec; Eugen Prochác,
violončelo; Martin Valihora, bicie

Scenár, réžia, moderátor: Peter Zemaník
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave –
Multifunkčné kultúrne centrum; 
Umelecká agentúra YKSA

31. 5. 2013 – 14. 6. 2013
SUISEKI A BAMBUS
8. ročník výstavy Slovenskej asociácie suiseki 
s medzinárodnou účasťou
Usporiadatelia: Slovenská asociácia suiseki; 
Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné
kultúrne centrum

J Ú N 

5. 6. 2013
VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLOVENSKEJ RADY 
PRE ZELENÉ BUDOVY
Voľba Predstavenstva Slovenskej rady pre zelené
budovy
Usporiadateľ: OZ Slovenská rada pre zelené budovy
(SKGBC)

7. 6. 2013
EUSTORY
Vyhodnotenie ôsmeho ročníka súťaže študentov
stredných škôl o novodobej histórii
Usporiadatelia: Slovenské centrum pre komunikáciu
a rozvoj, n. o.;
Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné 
a dokumentačné stredisko UNESCO

9. 6. 2013
HISTORICKÉ ZÁHRADY A PARKY BRATISLAVY
Moderovaná diskusia s Tamarou Reháčkovou, 
autorkou knihy o problematike historických záhrad
a parkov Bratislavy
Podujatie bolo súčasťou projektu „Víkend otvorených
parkov a záhrad Bratislavy“
Usporiadatelia: Národný Trust n. o.; Univerzitná
knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne 
centrum

10. 6. 2013
ŠESŤ ROKOV PRI VATIKÁNE
Prezentácia memoárov slovenského politika 
a žurnalistu Karola Sidora,
približujúcich mnohé dobové udalosti a ich súvislosti
Usporiadateľ: OZ Libri Historiae

11. 6. 2013
ZÁHRADA
Hovory o kultúre a kriku doby. Časť dvadsiata šiesta.
Téma: Fenomén SEN
Takmer polovicu života prespíme 
Koľko času však venujeme snívaniu?
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Akou časťou seba sme v snoch prítomní?
Účinkovali: Michaela Rázusová-Nociarová, 
výtvarníčka; Andrea Vanyová, psychologička
Hudobný hosť: Maok
Koncepcia a moderovanie: Zuzana Tkáčiková, 
Peter Michalík,Martin Turčan
Usporiadatelia:
Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné
kultúrne centrum; Rozhlas a televízia Slovenska –
Rádio Devín; Umelecká agentúra Slovkoncert 

12. 6. 2013
NOVINKY VO VYUŽÍVANÍ ELEKTRONICKÝCH
INFORMAČNÝCH ZDROJOV NA SLOVENSKU
Seminár
Usporiadatelia: SUWECO SK, spol. s r.o.;
Univerzitná knižnica v Bratislave 

13. 6. 2013
SPIŠSKÝ HRAD A KULTÚRNE PAMIATKY 
OKOLIA v Zozname svetového dedičstva UNESCO
Prednášala: Viera Dvořáková
Cyklus podujatí predstavujúcich prvé slovenské 
lokality v Zozname svetového dedičstva UNESCO 
sa uskutočnil pri príležitosti 20. výročia vstupu
Slovenskej republiky do Organizácie Spojených 
národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO)
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave –
Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO;
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

17. 6. – 22. 6. 2013
KRALJEVI SRBIJE
Výstava portrétov štrnástich kráľov stredovekej
a novodobej histórie Srbska
Autor olejomalieb: Milan Stojkov
Usporiadatelia: Veľvyslanectvo Srbskej republiky
v Slovenskej republike; 
Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné
kultúrne centrum

18. 6. 2013 
BRATISLAVSKÝ BIBLIOGRAFICKÝ DEŇ 2013
Cyklický knihovnícky seminár v rámci projektu
KIS3G
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave;
Slovenská národná knižnica, Martin

19. 6. 2013
HURÁÁÁ NA PRÁZDNINY!
Koncertné vystúpenie žiakov ZUŠ, Exnárova 6
Usporiadateľ: Základná umelecká škola, Exnárova
6, Bratislava

20. 6. 2013
SALÓN U LISZTA
Legendy ľudového umenia
Šesťdesiata druhá časť programového projektu, 
venovaná osobnostiam Pavla Tonkoviča, Tibora 
Andrašovana a Jána Berkyho-Mrenicu st.
Účinkovali: Ondrej Demo, folklorista, hudobný skla-
dateľ, redaktor; Dušan Frko, lekár, interpret (klavír,
gajdy, fujara, píšťaly); Ján Berky-Mrenica ml., 
huslista, hudobný skladateľ
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave –
Multifunkčné kultúrne centrum; Umelecká 
agentúra ABA

26. 6. 2013
Michal Polák
TRIEDA, NADPRODUKT A DEĽBA PRÁCE
Prezentácia publikácie
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave;
Friedrich Ebert Stiftung,
Futurologická spoločnosť Slovenska

26. 6. 2013
VLKOLÍNEC – PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA 
ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY v Zozname svetového
dedičstva UNESCO
Prednášala: Viera Dvořáková
Cyklus podujatí predstavujúcich prvé slovenské 
lokality v Zozname svetového dedičstva UNESCO 
sa uskutočnil pri príležitosti 20. výročia vstupu 
Slovenskej republiky do Organizácie Spojených 
národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO)
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave –
Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO;
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

27. 6. 2013
SOCHA A OBJEKT XVIII.
Vernisáž v rámci XVIII. ročníka medzinárodného
projektu Sochy z Galérie 4D (SK)
Usporiadatelia: Agentúra Artlines, Mestská časť
Bratislava – Staré Mesto;
4ARTS, Združenie pre rozvoj a šírenie umenia; 
Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné
kultúrne centrum

28. 6. – 23. 8. 2013
SOCHA A OBJEKT XVIII.
Sochy z Galérie 4D (SK), výstava
Usporiadatelia: Agentúra Artlines, Mestská časť
Bratislava – Staré Mesto
4ARTS, Združenie pre rozvoj a šírenie umenia, 
Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné
kultúrne centrum
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J Ú L  

9. 7. 2013
ZÁHRADA
Hovory o kultúre a kriku doby. 
Časť dvadsiata siedma. 
Téma: Odpojení
Stále sme síce online, no väčšinu času odpojení
sami od seba. Zvykli sme si plávať tempom valiacich
sa informácií, no málokedy si doprajeme čas na
hlbšie hľadanie príčiny. Prečo je to tak?
Hostia: Emil Páleš, sofiológ a Daniel Pastirčák, 
kazateľ Robert Slovák, reklamný tvorca
Hudobní hostia: Singo, Mária Kmeťková (harfa);
Miroslav Hanečka (percusie)
Koncepcia a moderovanie: Zuzana Tkáčiková, 
Peter Michalík, Martin Turčan
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum; Umelecká 
agentúra Slovkoncert 

19. 7. 2013
À CAPPELLA DREAMS
2. ročník medzinárodného hudobného projektu
Quadrifoglio à cappella vocal group (SK)
Spev je skvelý. Bez kapely! Pop, jazz, spirituál
v aranžmánoch pre štyri hlasy
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave –
Multifunkčné kultúrne centrum; Umelecká 
agentúra Yksa

20. 7. 2013
À CAPPELLA DREAMS 
2. ročník medzinárodného hudobného projektu
Yellow Sisters (CZ)
Zvukové iluzionistky z Prahy sa s prefíkanou 
ľahkosťou pohrávali so soulom, funky, r´n´b, 
jazzom, world music i reggae
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave –
Multifunkčné kultúrne centrum; Umelecká 
agentúra Yksa

21. 7. 2013
À CAPPELLA DREAMS 
2. ročník medzinárodného hudobného projektu 
e nine o four (A)
Štyri svojrázne hlasy pretavené do harmonického
celku
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave –
Multifunkčné kultúrne centrum; Umelecká 
agentúra Yksa

23. 7. 2013
SALÓN U LISZTA
V lete na lyžiach
Šesťdesiata tretia časť programového projektu
Hostia: František Chmelár, prezident Slovenského

olympijského výboru; Barbora Lukáčová, lyžiarka,
nominovaná na OH v Soči 2014; Adam Žampa, 
slovenský reprezentant v lyžovaní
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave –
Multifunkčné kultúrne centrum; Umelecká 
agentúra ABA

26. 7. 2013
LETNÉ LITERÁRNE LÁSKANIE
5. ročník programového projektu
Hudba v poézii. Poézia v hudbe
Hudba je mdloba sluchu, sladké blúznenie ušami
(Ján Buzássy)
Fragmenty z tvorby slovenských i svetových autorov 
Hrali, recitovali a spievali: Jitka Sapara-Fischerová,
Iveta Radičová, Silvia Josifoska, Eva Mária Chalupová,
Dagmar Šelepaková, Eva Golovková, Ján Buzássy,
Ivan Kováč, Ervín Schönhauser, Ján Ponka Duban
Réžia: Ivan Kováč
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum; 
Umelecká agentúra ABA

27. 7. 2013
LETNÉ LITERÁRNE LÁSKANIE
5. ročník programového projektu
Šalamún hovorí Bratislave
Pieseň piesní v scénickej koncepcii 
Martina Petericha
Účinkovali: Katarína Andrejcová, Martina Vargová,
Štefan Bučko, Tomáš Turek, Radoslav Piovarči,
heart-beatové duo Longital
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum; 
Umelecká agentúra ABA

28. 7. 2013
LETNÉ LITERÁRNE LÁSKANIE
5. ročník programového projektu
Netrestaj ma láskou
Kompozícia Silvestra Lavríka z textov 
Boženy Slančíkovej-Timravy, 
Gejzu Vámoša a Ivana Horvátha, venovaná tejto 
neblahej téme, odľahčená dobovou tanečnou 
piesòou v podaní dievčenského hudobného telesa
Účinkovali: Pavlína Böhmerová, 
Katarína Šafaříková, Silvester Lavrík 
TyTyTyTrio: Júlia Urdová, viola; Miriam Rodriguez
Brüllová, gitara; 
Ivana Zemáneková, violončelo 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum;
Umelecká agentúra ABA
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31. 7. 2013
NOMEN OMEN – dotyky s osobnosťami
Trinásta časť programového projektu
Môj Vysockij 
Hudobno-slovný večer pri príležitosti 75. výročia
narodenia a 33. výročia úmrtia pesničkára, herca
a básnika
Vladimíra Semionoviča Vysockého 
Účinkovali: Andy Hryc; Bibiana Ondrejková; 
Funny Fellows
Scenár, réžia, moderátor, spev: Andy Hryc
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum;
Umelecká agentúra YKSA 

A U G U S T

2. 8. 2013
ŠANSON.cz – ŠANSÓN.sk
7. ročník medzinárodného hudobného projektu
Pavla Marianová (CZ)
Šansoniérka s fenomenálnym zamatovým altom
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum; 
Umelecká agentúra Yksa

3. 8. 2013
ŠANSON.cz – ŠANSÓN.sk
7. ročník medzinárodného hudobného projektu
Jana Orlická (SK)
Sugestívna interpretka prekračujúca hranice žánrov
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum;
Umelecká agentúra Yksa

4. 8. 2013
ŠANSON.cz – ŠANSÓN.sk
7. ročník medzinárodného hudobného projektu
Lucia Šoralová (SK, CZ) & La Alma
Mnohými považovaná za budúcnosť českého šansónu
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum, 
Umelecká agentúra Yksa

13. 8. 2013
ZÁHRADA
Hovory o kultúre a kriku doby. 
Časť dvadsiata ôsma.
Téma: Odtiene pravdy
Je pravda len subjektívna alebo ideál pravdy 
existuje vo vyššom kolektívnom vedomí? Existuje
pravdivosť histórie alebo historická pravda? 
Ako sa dá s pravdou manipulovať? 
Hostia: Zuzana Wienk, programová riaditeľka
Aliancie Fair-play; 
Eugen Korda, novinár; Jaroslav Vojtek, režisér

Koncepcia a moderovanie: Zuzana Tkáčiková, 
Peter Michalík, Martin Turčan
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum; 
Umelecká agentúra Slovkoncert 

22. 8. 2013
SALÓN U LISZTA
Úžasné počasie!
Šesťdesiata štvrtá časť programového projektu
Hostia: Peter Jurčovič, meteorológ a Milan Marko-
vič, herec, humorista, kabaretiér
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum;
Umelecká agentúra ABA

S E P T E M B E R  

10. 9. – 27. 9. 2013
INÉ SVETY
Výstava obrazov Jána a Petra Mózerovcov
Imaginatívny ponor do fantázie s posunom 
k temným polohám, súvisiacim so svetom vecí 
posledných
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum

10. 9. 2013
ZÁHRADA
Hovory o kultúre a kriku doby. 
Časť dvadsiata deviata.
Téma: Doba fetišistov
Kde sa berie zberateľská vášeň?
Prečo máme potrebu obklopovať sa vecami?
Čo všetko nám dávajú a čo berú?
Hostia: Marián Jaslovský, manažér sociálnych
médií; Maroš Schmidt, tvorca a bádateľ dizajnu; 
Ondrej Kořínek, kreatívny riaditeľ
Hudobný hosť: Nikolaj Nikitin
Koncepcia a moderovanie: Zuzana Tkáčiková, 
Peter Michalík
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave –
Multifunkčné kultúrne centrum, Rozhlas a televízia
Slovenska – Rádio Devín; Umelecká agentúra 
Slovkoncert 

12. 9. 2013
INFORMAČNÉ INTERAKCIE
Metodologický seminár 
Prezentácie prác a projektov doktorandov zo SR a ČR
Usporiadatelia: Filozofická fakulta Univerzity 
Komenského Bratislava
– Katedra knižničnej a informačnej vedy; 
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17. 9. 2013
ČO JE TO MANŽELSTVO?
Diskusia o argumentoch rovnomennej knihy 
Hostia: Patrik Daniška, Martin Luterán, Juraj Šúst 
Usporiadateľ: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú
politiku, o. z.

18. 9. 2013
BANSKÉ MAPY A PLÁNY HLAVNÉHO KOMOR-
SKOGRÓFSKEHO ÚRADU BANSKEJ ŠTIAVNICE
Prezentácia dokumentárneho dedičstva Slovenska
zapísaného v registri UNESCO Pamäť sveta
Prednášala: Elena Kašiarová, riaditeľka Štátneho
ústredného banského archívu
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave –
Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO;
Štátny ústredný banský archív, Banská Štiavnica

19. 9. 2013
HISTÓRIA SLOVENSKA A TURECKÉ VOJNY
V UHORSKU
Komponovaný hudobno-slovný program o jednom
z najzložitejších období našich dejín
Účinkovali: Ivan T. Zeman a hudobná skupina 
E pluribus unum
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum;
Umelecká agentúra Art Floyd, s.r.o.

26. 9. 2013
HISTORIA MAGISTRA ...
Politické strany na Slovensku v medzivojnovom
období
Ôsme stretnutie s pracovníkmi Historického ústavu
SAV
Hostia: Róbert Arpáš, Juraj Benko, Linda Osyková,
Jaroslava Roguľová 
Moderátor: Matej Hanula
Usporiadatelia: Historický ústav Slovenskej 
akadémie vied; Univerzitná knižnica v Bratislave

O K T Ó B E R  

3. 10. – 31. 10. 2013
(HAND) MADE IN ...
Medzinárodná výstava textilnej miniatúry
15. ročník výberovej prehliadky maloformátových
objektov
Sprievodná výstava: 50 japonských umelcov
Usporiadateľ: Slovenské združenie textilných 
výtvarníkov TXT

7. 10. 2013
SLOVENSKÉ BEZPEČNOSTNÉ FÓRUM 2013
Konferencia o aktuálnych otázkach zahraničnej 
a bezpečnostnej politiky Slovenskej republiky

Sprievodná výstava „Dvadsať rokov Ozbrojených 
síl SR“
Usporiadatelia: Ministerstvo zahraničných vecí 
Slovenskej republiky; Univerzitná knižnica v Brati-
slave – Depozitná knižnica NATO; Euroatlantické
centrum

10. 10. 2013
NOMEN OMEN – dotyky s osobnosťami
Štrnásta časť programového projektu
Lech Wałęsa
Neobyčajný príbeh elektrikára Gdanských lodeníc,
vodcu legendárnej Solidarnośći, nositeľa Nobelovej
ceny, prezidenta Poľskej republiky
Publicistický večer pri príležitosti 
70. výročia narodenia Malgorzata 
Wojcieszyñska, novinárka
Hostia: Juraj Marušiak, politológ, 
Ústav politických vied SAV; 
Michal Vašečka, pedagóg, Masarykova univerzita
Brno
Koncepcia, moderátor: Peter Turčík
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum;
Umelecká agentúra YKSA 

16. 10. 2013
CHCEME BYŤ SLOBODNÍ ĽUDIA!
Medzinárodný seminár, otvorenie výstavy
Dve podujatia pri príležitosti 60. výročia ľudového
povstania – masového vystúpenia občanov bývalej
Nemeckej demokratickej republiky za slobodu, 
demokraciu a jednotné Nemecko (17. 6. 1953)
Usporiadatelia: Ústav pamäti národa, Zväz protiko-
munistického odboja; Občianske združenie Pamäť
národa; Univerzitná knižnica v Bratislave

17. 10. 2013
ENVIBUILD 2013
Zdravé a udržateľné stavebné prostredie
Medzinárodná vedecká konferencia 
Usporiadateľ: Slovenská technická univerzita 
v Bratislave – Stavebná fakulta

23. 10. 2013
DVADSAŤ ROKOV SLOVENSKA V UNESCO
Všetko, čo ste chceli vedieť o Unesco, plus osobné
spomienky popredných predstaviteľov Slovenskej
komisie pre Unesco na 20-ročnú históriu Slovenskej
republiky v tejto organizácii
Prednáška spojená s diskusiou
Hosť: Prof. ľudovít Molnár, predseda Slovenskej 
komisie pre Unesco 
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave –
Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO,
Slovenská komisia pre Unesco
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31. 10. 2013
SALÓN U LISZTA
Medzi mikrofónom a kamerou
Šesťdesiata piata časť programového projektu
Hostia: Lucia Gažiová, speváčka, herečka; 
Petr Svoboda, manažér, producent; Jozef Fabo, 
podporovateľ kultúrnych a dobročinných aktivít
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum; 
Umelecká agentúra ABA

N O V E M B E R  

9. 11. – 29. 11. 2013
JULIA PIROTTE
Tváre a ruky do istej miery zabudnutej poľskej 
fotografky zo 40-tych a 50-tych rokov 20. storočia 
Kurátorka: Teresa Śmiechowska (PL)
Usporiadatelia: Stredoeurópsky dom fotografie;
Poľský inštitút v Bratislave;
Emanuel Ringelblum Jewish Historical Institute
(PL); Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum
Výstava sa uskutočnila v rámci 23. ročníka Mesiaca
fotografie ako súčasť Európskeho Mesiaca fotografie
(Berlin, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Luxembourg,
Paris, Vienna)

12. 11. 2013
ZÁHRADA
Hovory o kultúre a kriku doby. Časť tridsiata. 
Téma: Symetria v chaose
Čo hľadáme v harmónii a prečo považujeme 
akúkoľvek dysbalanciu za „chorobný” stav? 
Dokážeme sa orientovať v chaose? 
Hostia: Veronika Ščepánková, montessori pedago-
gička; Branislav Obšitník, lekár; Kamil Grebeň, 
výrobca gitár
Hudobný hosť: Marek Kundlák
Koncepcia a moderovanie: Zuzana Tkáčiková, 
Peter Michalík, Martin Turčan 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave –
Multifunkčné kultúrne centrum; Rozhlas a televízia
Slovenska – Rádio Devín; Umelecká agentúra Slov-
koncert 

13. 11. 2013 
TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU
2013
Zaujímavé pohľady na dejiny Slovenska, 
Cyril a Metod – história a tradícia
Stredoveké obchodné cesty a ich význam v dejinách
miest a regiónov Slovenska
Hostia: Peter Bystrický, Martin Štefánik
Usporiadatelia: Historický ústav Slovenskej akadé-
mie vied; Univerzitná knižnica v Bratislave

14. 11. 2013
NEZNÁMY PRÍBEH JUHU
Viedenská arbitráž a jej dôsledky 
– príbeh židovskej komunity na juhu Slovenska
Prednášala: Monika Vrzgulová
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave –
Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO;
Dokumentačné stredisko holokaustu Bratislava

19. 11. 2013
TLAČOVÁ KONFERENCIA k projektu 
Europeana 1914 – 1918
Usporiadatelia: Slovenská národná knižnica Martin;
Univerzitná knižnica v Bratislave

21. 11. 2013 
ALMA & PRIMO DEŇ
Knižničné a informačné služby
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave;
Multidata Praha s.r.o.
Ex Libris Ltd.

21. 11. 2013
ZOZNÁMTE SA S PLATÓNOM (I)
Prednáška Kamily Polákovej – Hermannovej o živote
a diele významného filozofa, o význame filozofických
škôl a Platónovej Akadémii, prednes citátov z jeho
diela
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave –
Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO;
Kultúrna asociácia Nová Akropolis
Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti Svetového
dňa filozofie

22. 11. 2013
ZOZNÁMTE SA S PLATÓNOM (II)
Platónovo učenie o prírode a človeku, Svet ideí,
ľudská duša, štyri cnosti, Pojednanie o Atlantíde,
prednes citátov z jeho diela
Prednášala: Kamila Poláková-Hermannová
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave –
Informačné a dokumentačné; stredisko UNESCO;
Kultúrna asociácia Nová Akropolis

24. 11. 2013
V hlbinách
Texty Evy Luky, spýtavo skúmajúce duchovné 
rozmery našich životov, v sugestívnej vokálnej 
interpretácii Iky Kraicovej a skupiny Romanika
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum;
Umelecká agentúra Yksa
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25. 11. 2013
KRAJSKÁ KONERENCIA SPOLKU SLOVENSKÝCH
KNIHOVNÍKOV Bratislavského kraja
Budovy a priestory knižníc na Slovensku a vo svete
Odborná prednáška
Usporiadatelia: Spolok slovenských knihovníkov;
Krajská pobočka SSK Bratislavského kraja

27. 11. 2013
Gustáv Murín: 
ONDREJ ANTOVSZKY VARIL PRE KRÁľOVNÚ
Prezentácia knihy slovenského prozaika
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave

28. 11. 2013
HISTORIA MAGISTRA ...
Dejiny vedy, techniky a medicíny
Deviate stretnutie s pracovníkmi Historického
ústavu SAV
Moderoval Ľudovít Hallon
Usporiadatelia: Historický ústav Slovenskej 
akadémie vied; Univerzitná knižnica v Bratislave

D E C E M B E R

VIANOČNÉ PASTORÁLE
3. ročník multižánrového programového projektu
(štyri predvianočné stretnutia počas štyroch nedieľ)

1. 12. 2013
Detské Vianoce
Tradičné slovenské koledy, vinše, vianočná hudba
a ľudové divadlo v podaní detských vinšovníkov,
tanečníkov a spevákov
Účinkovali: Detský folklórny súbor Kobylka, 
Detský folklórny súbor Hájenka, detská ľudová
hudba Jarabinka a bača Čalamacha
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum; 
Umelecká agentúra Yksa

3. 12. – 20. 12. 2013
ZROZUMITEĽNÉ V UMENÍ
Významný nemecký výtvarník Heinz Kasper patrí
k avantgarde tzv. zrozumiteľného umenia, ktorého
intelektuálna podstata je ovplyvnená 
predsokratovskou filozofiou Parmenida
Kurátorka: Maria-Anna Courage (D)
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum; Gesellschaft zur
Förderung von Wissenstransfer Ost – West e.V.

5. 12. 2013
EFEKTÍVNE REŠERŠE A INOVÁCIE EBSCO
Usporiadatelia: EBSCO Information Services, s.r.o.,
Praha; Univerzitná knižnica v Bratislave

8. 12. 2013
G-Strinx
Výbušné dievčenské vokálno-inštrumentálne trio,
posúvajúce hranice klasickej hudby do nových 
vizuálno-akustických dimenzií
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum;
Umelecká agentúra Yksa

9. 12. – 10. 12. 2013
KONFERENCIA PRIDRUŽENÝCH ŠKÔL UNESCO
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Výročné stretnutie predstaviteľov Pridružených
škôl UNESCO v SR s odborným programom
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave –
Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO;
Slovenská komisia pre UNESCO, poradný orgán
Vlády SR a NR SR; Ministerstvo zahraničných vecí
Slovenskej republiky

10. 12. 2013
SPEAK TRUTH TO POWER
Výstava fotografií Eddieho Adamsa
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Info USA; 
Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických 
v Slovenskej republike

12. 12. 2013
SALÓN U LISZTA
Pokoj a Dobro
Šesťdesiata šiesta časť programového projektu
Hostia: Margita Klobušická, prezidentka Nadácie
Výskum rakoviny;
Božidara Turzonovová, herečka, 
posol Nadácie Výskum rakoviny;
Ján Juráš, manažér Nadácie Výskum rakoviny
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum;
Umelecká agentúra ABA

15. 12. 2013
Keď išli maturantky mestom...
Vianočný koncert Petra Lipu, 
jednej z najvýznamnejších osobností
slovenskej populárnej hudby
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum; 
Umelecká agentúra Yksa
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Podujatia v InfoUSA

JANUÁR 

2. 1. – 31. 1. 2013 Martin Luther King – výstava kníh

9. 1. 2013
Prometheus (USA 2012, Ridley Scott) 
– premietanie filmu (v pôvodnom znení)

16. 1. 2013
Citizen King (USA 2004, PBS) – premietanie 
dokumentárneho filmu (v pôvodnom znení)

30. 1. 2013
My Week With Marylin (USA 2011, Simon Curtis)
– premietanie filmu (v pôvodnom znení)

FEBRUÁR 

1. 2. – 28. 2. 2013
New Books – výstava nových kníh

5. 2. 2013
Tenacious D: The Pick of Destiny
(USA 2006, 93 min, Liam Lynch) 
–premietanie filmu (v pôvodnom znení)

19. 2. 2013
Smoke (USA 1995, Wayne Wang) 
– premietanie filmu (v pôvodnom znení)

MAREC

1. 3. – 31. 3. 2013
Library & Information Science – výstava kníh

7. 3. 2013
Ray Bradbury’s Chrysalis (USA 2008, Tony Baez
Milan) – premietanie filmu (v pôvodnom znení)

11. 3. 2013
Nathan Gold pre Women Entrepreneurship
Forum – prednáška pre ženy podnikateľky
(zrealizované vïaka Veľvyslanectvu USA na 
Slovensku v spolupráci s Vidieckou organizáciou
pre komunitné aktivity)

12. 3. 2013
English Club: Let’s Talk Business – Business
English: A Practical Approach.
Led by: Mr. Ernesto Luna M.Ed., MBA

21. 3. 2013
English Club: Let’s Talk Business – Business
English: A Practical 
Approach. Led by: Mr. Ernesto Luna M.Ed., MBA

27. 3. 2013
The Descendants (USA 2011, Alexander Paine) 
– premietanie filmu (v pôvodnom znení)

APRÍL

1. 4. – 30. 4. 2013
Jazz Month – výstava kníh

1. 4. – 18. 5. 2013
Duke Ellington Remembered – výstava plagátov

4. 4. 2013
English Club: Let’s Talk Business – Business
English: A Practical Approach. 
Led by: Mr. Ernesto Luna M.Ed., MBA

11. 4. 2013 
English Club: Let’s Talk Business – Business
English: A Practical Approach. 
Led by: Mr. Ernesto Luna M.Ed., MBA

14. 4. 2013
The Story of Jazz (USA 1993, Matthew Seig) 
– premietanie dokumentárneho filmu (v pôvodnom
znení)

18. 4. 2013
English Club: Let’s Talk Business – Business
English: A Practical Approach. 
Led by: Mr. Ernesto Luna M.Ed., MBA

23. 4. 2013
Torn Apart: School Segregation in Modern 
Society – diskusia z cyklu Face 2 Face o segregácii
na školách 
(Vladimír Burjan, Laco Oravec, Gary Orfield, 
Zuzana Zimenová a Peter Dráľ) 
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24. 4. 2013
Three Days of Condor (USA 1975, Sydney Pollack)
– premietanie filmu (v pôvodnom znení)

MÁJ

1. 5. – 31. 5. 2013
American Music – výstava kníh

2. 5. 2013
English Club: Let’s Talk Business – Business
English: A Practical Approach. 
Led by: Mr. Ernesto Luna M.Ed., MBA

9. 5. 2013 
English Club: Let’s Talk Business – Business
English: A Practical Approach. 
Led by: Mr. Ernesto Luna M.Ed., MBA

15. 5. 2013
Every Which Way But Loose (USA 1978, James
Fargo) – premietanie filmu (v pôvodnom znení)

21. 5. 2013
International Exhibition of Political Cartoons 
– The Book Presentation – krst knižky

23. 5. 2013
English Club: Let’s Talk Business 
– Business English: A Practical Approach. 
Led by: Mr. Ernesto Luna M.Ed., MBA

29. 5. 2013
O Brother, Where Art Thou?
(USA 2000, Joel Cohen) 
– premietanie filmu (v pôvodnom znení)

30. 5. 2013
English Club: Let’s Talk Business 
– Business English: A Practical Approach. 
Led by: Mr. Ernesto Luna M.Ed., MBA

JÚN

3. 6. – 29. 6. 2013
Books from the Cambridge Introduction 
to Literature Series – výstava kníh

18. 6. 2013
Nova Southeastern University College 
of Pharmacy students & Ambassador Theodore
Sedgwick – stretnutie a diskusia veľvyslanca 
s americkými študentmi

19. 6. 2013
Prednáška s Jánom Surotchákom – prednáška 
a diskusia členov TFAS Alumni na aktuálne horúce

politické témy v USA s riaditeľom IRI’s Regional
Program for Central and Eastern Europe

24. 6. 2013
Youth Advisory Council Meeting 2013
– stretnutie a diskusia študentov s americkým 
veľvyslancom a Ms. Gili Gershonok

JÚL
1.7. – 31. 7. 2013
Book Gift from the American Library Association
– výstava knižného daru od p. Michaela Dowlinga 
z Americkej asociácie knižníc

3. 7. – 19. 7. 2013
20 years of U.S. – Slovak Diplomatic Relations
1993 – 2013; výstava plagátov

SEPTEMBER

1. 9. – 30. 9. 2013
The New Yorker Magazine & It’s History 
– prezentácia časopisu

11. 9. 2013
The Hobbit: An Unexpected Journey
(USA 2012, Peter Jackson) – premietanie filmu 
(v pôvodnom znení)

25. 9. 2013
Cloud Atlas (USA 2012, Lana Wachowski, Tom
Tykwer) – premietanie filmu (v pôvodnom znení)

OKTÓBER

4. 10. – 31. 10. 2013
Woodrow Wilson – výstavka o 28. prezidentovi
Spojených štátov

9. 10. 2013
Lawless (USA 2012, John Hillcoat) 
premietanie filmu (v pôvodnom znení)

23. 10. 2013
Sunset Boulevard (USA 1950, Billy Wilder) 
– premietanie filmu (v pôvodnom znení)

28. 10. 2013
Woodrow Wilson (USA 2002, PBS) 
– premietanie dokumentárneho filmu 
(v pôvodnom znení)

NOVEMBER

1. 11. – 3. 11. 2013
Native Americans – výstava kníh
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12. 11. 2013
James Ragan poetry recital
– autorské čítanie amerického básnika

13. 11. 2013
The Deer Hunter (USA 1978, Michael Camino) 
– premietanie filmu (v pôvodnom znení)

27. 11. 2013
The Kennedys (USA 1992, PBS)
– premietanie filmu (v pôvodnom znení)

DECEMBER

10. 12. 2013 – 22. 1. 2014 
Eddie Adams: „Speak Truth to Power 
– Hovoriť pravdu mocným“
Výstava fotografií – portréty bojovníkov za ľudské
práva

10. 12. 2013 
Stretnutie s Robertou A. Stevens (ALA)
prednáška bývalej prezidentky ALA pre študentov
knihovníctva

19. 12. 2013
Coriolanus (USA 2012, Ralph Fiennes) 
– premietanie filmu (v pôvodnom znení)

Podujatia v Rakúskej knižnici

JANUÁR – FEBRUÁR

Neue Bücher – výstava kníh

MAREC

3. Jubileum Anschluss (spomienka na tragickú
udalosť v rakúskych dejinách, na násilné pripojenie
Rakúskej republiky k Nemeckej ríši) – výstava kníh

APRÍL

Karl Kraus – autor českého pôvodu, pôsobiaci
v Rakúsku– výstava kníh

MÁJ
Arthur Schnitzler – výstava kníh

JÚN
Knižné novinky vo fonde Rakúskej knižnice
– výstava

JÚL
Ingeborg Bachmann – knižná výstavka o autorke

AUGUST

Konrad Lorenz (dielo zakladateľa modernej
etológie) – knižná výstavka

SEPTEMBER

Peter Henisch – výstava kníh

OKTÓBER

9. 10. 2013
História a súčasnosť Univerzitnej knižnice
v Bratislave – prednáška spojená s prezentáciou
a exkurziou
Návšteva skupiny dolnorakúskych knihovníkov
a archivárov zo Sankt Pöltenu

NOVEMBER

Rakúske literárne časopisy 
(Öesterreichische Literaturzeitschriften)
– výstavka

DECEMBER

Adolf Loos, oesterreichischer Architekt, 
Architekturkritiker und Kulturpublizist 
– výstava publikácií
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