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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,  
 kontrolórka 

Telefón: 02/20 466 101, 02/20 466 100 

Fax: 02/54 434 246 

E-mail: ukb@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 prostredníctvom 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 je druhou najstaršou štátnou inštitúciou na území Slovenskej republiky, ktorá 
kontinuálne plní úlohy svojho poslania už vyše 95 rokov. Vznikla 10. októbra 1919, ako prvá 
slovenská vedecká knižnica so základnými cieľmi typickými pre moderné vedecké knižnice 

vo svete. V dejinnom vývoji sa prirodzene modifikovali a rozširovali jednotlivé prvky jej hlavnej 
činnosti. Plní všetky úlohy, ktorými bola a je poverená na základe súčasnej zriaďovacej listiny, 
svoju činnosť opiera o napĺňanie úloh vyplývajúcich zo zákona o knižniciach, plánu prioritných 
úloh a činností na daný rok.  

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

Knižničný fond tvorí viac ako 2 700 000 dokumentov v klasickej papierovej a elektronickej 
podobe. Deväť desaťročí existencie knižnica čelila celému radu nových spoločenských výziev  
v jednotlivých historických etapách. Posledných desať rokov sa knižnica vysporiadúva s apelom 
premeny materiálnej entity nosičov informácií. Popri spracovaní dokumentov na papierovom 
nosiči vzniká potreba pre tvorbu databázovej štruktúry pre diela vychádzajúce len v digitálnej 
forme. Nové nosiče sa stávajú súčasťou kultúrneho dedičstva našej súčasnosti a prirodzeným 
komponentom povinného výtlačku. Preto knižnica, ako inštitúcia sprostredkujúca vedecká 
informácie, zahŕňa do nových stratégií a vízií riešenie budovania fondov digitálnych nosičov  
a spôsobov ich využívania. V komplexe riešení digitálnej informačnej politiky začína plniť úlohy 
centrálneho dátového archívu pre digitalizované kultúrne objekty na Slovensku. Tento pioniersky 
krok je súčasťou európskeho projektu OPIS 2.  

Knižnica je multikultúrnym, multifunkčným, moderným knižnično-informačným centrom 
napojeným na sieť európskych a mimoeurópskych knižníc. Zapája sa do mnohých strategických 
projektov doma i v zahraničí, čím 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 Slovenskej republiky. 

Multifunkcionalita knižnice sa rozvíja aj v úlohách kultúrnych podujatí v rámci hlavného mesta, 
ktoré sú prístupné širokej verejnosti. 

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

 

2.2 Strednodobý výhľad organizácie  

Vybrané strednodobé úlohy knižnice 

Knižnica bude aj v budúcnosti rozvíjať svoje základné poslania vo vzťahu k verejnosti 

a poskytovať kvalitné služby podporujúce poznanie, vzdelávanie a kultúru čo najširšiemu okruhu 
používateľov v inovovanej podobe, s prispôsobením sa podmienkam 21. storočia.  

Ďalší vývoj sa bude odvíjať najmä z bázy pripravovaného materiálu dlhodobej koncepcie Stratégie 
rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020. Dôležitosť existencie takéhoto 
strategického dokumentu sa pre slovenské knihovníctvo osvedčila už v minulosti. 

V strednodobom horizonte sa knižnica sústredí v jednotlivých strategických oblastiach najmä na: 

 

Strategická oblasť 1:  

Formovanie informačných potrieb, podpora informačnej gramotnosti, riadenie a rozvoj 
ľudských zdrojov pre trvalú udržateľnosť a rozvoj činnosti knižníc 

- zabezpečenie všeobecného prístupu občanov ku kultúre, k poznatkom a informáciám v tlačenej 
i digitálnej forme,  

- podporu a tvorbu podmienok pre celoživotné vzdelávanie občanov. 

 

Strategická oblasť 2:  

Budovanie, trvalé uchovanie, rozvoj a ochrana knižnično-informačných fondov 

- zabezpečenie systematického a dlhodobého budovania a profesionálneho spravovania 
knižničných fondov, 

- výrazný podiel na legislatívnej príprave dokumentov súvisiacich s činnosťou knižníc 

a povinným výtlačkom (deponátom) pre knižnice, 

- zefektívnenie realizácie revízie knižničných fondov, 

- prehodnotenie funkcií súčasného automatizovaného informačného systému v aspekte 
morálneho zastarania, efektivity a užívateľského komfortu,  

- riešenie služieb knižníc sprístupňovaním ďalších informačných zdrojov a prameňov, 

- koncepčná realizácia ochrannej digitalizácie so zameraním na ohrozené časti fondu 

a digitalizačných služieb,  

- zabezpečenie dlhodobej archivácie a sprístupňovania digitálnych dát a poznatkov kultúrneho  
a vedeckého dedičstva, 
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- zlepšenie stavu ochrany a bezpečnosti knižničných fondov prostredníctvom technického, 
technologického, elektronického alebo mechanického vybavenia a zariadenia budov  
a priestorov, ktoré s javí ako kľúčový manažérsky segment v rámci zabezpečenia plnenia 
všetkých funkcií knižnice v najbližšom období; je nevyhnutné konsolidovať skladovanie 

knižničných fondov s nárastom v celkovej obložnej plochy 2 000 m2 v perspektíve 
dostatočnosti do roku 2050,  

- venovanie osobitnej starostlivosti činnosti Centrálneho dátového archívu s perspektívou 
udržania jeho funkcií aj po ukončení doby udržateľnosti projektu, po roku 2021 – 2022. 

 

Strategická oblasť 3:  

Optimalizácia a rozvoj knižnično-informačných služieb a metód správy informácií a znalostí 

- zvýšenie rozsahu poskytovania hybridných služieb, analógových aj digitálnych, 

- zabezpečenie vyššieho komfortu študijných priestorov rozšírením kapacity minimálne o 75 
miest,  

- vybudovanie systému sekundárnych služieb pre používateľov, najmä v oblasti občerstvenia; 
odčlenené oddychové zóny v rámci priestoru knižnice. 

 
2.3 Personálny plán na rok 2015 

Pri plánovaní počtu zamestnancov UKB na rok 2015 sa vychádza z predpokladu udržateľnosti 
prevádzky Centrálneho dátového archívu, 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 prevádzkou CDA 
upresniť a realizovať potrebné organizačné a systémové zmeny.  

Osobitná pozornosť sa naďalej bude venovať skvalitňovaniu pracovných podmienok pre 
zamestnancov a zabezpečovanie podmienok na odborný rast zamestnancov na všetkých 
pracovných pozíciách. Vedenie organizácie bude naďalej podporovať účasť zamestnancov 

na odborných školeniach, seminároch a vzdelávacích podujatiach v záujme zvyšovania ich 
odbornosti a kvalifikácie.  

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

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

Na základe nariadenia vlády č. 393/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových 
taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa od 1. januára 2015 zvýšia stupnice 
platových taríf pre všetkých zamestnancov o 1,5 % a od 1. júla 2015 o 1 %. Príplatok 

za dvojzmennosť zostáva na úrovni 10,00 €. 
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3 KONTRAKT ORGANIZÁCIE  
SO ZRIAĎOVATEĽOM A JEHO PLNENIE  
ZA ROK 2014 

V závere roka 2013 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Univerzitná knižnica v Bratislave 
uzavreli Kontrakt č. MK -332/2013-340/19687 (ďalej len Kontrakt). Kontrakt bol uzavretý  
v súlade so zriaďovacou listinou Univerzitnej knižnice v Bratislave 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. 

 

Činnosti boli naplnené v zmysle nasledovných cieľov a ich ukazovateľov: 

a) 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 
domácich a zahraničných dokumentov a vonkajších informačných zdrojov pre vedecké  
a odborné využitie najmä z oblasti spoločenských a prírodných vied, zabezpečiť ich odborné 
spracovanie v automatizovanom knižnično-informačnom systéme: 

 knihy  2 000 knižničných jednotiek 
 periodiká  130 titulov 
 
Skutočnosť: kúpou sa v uplynulom roku nadobudlo knihy 2 397 knižničných jednotiek 
 periodiká 119 titulov 
  13 hudobnín  
  283 zvukových dokumentov  
  75 elektronických dokumentov 
  75 zvukovo-obrazových  
      dokumentov 
 
- zabezpečiť knižnično-informačné služby, vrátane prístupu k elektronickým informačným 
zdrojom pre 14 500 aktívnych používateľov, 

 
Skutočnosť: v roku 2014 bolo 23 138 aktívnych používateľov 
 

- zabezpečiť poskytovanie základných a špecializovaných knižničných a informačných služieb, 
referenčné služby, bibliografické služby v nasledovných ukazovateľoch: 

výpožičné služby 1 050 000 knižničných jednotiek 
medziknižničné výpožičné služby 6 200 knižničných jednotiek 
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Skutočnosť: v roku 2014 sa vypožičalo 686 995 knižničných jednotiek 

prostredníctvom MVS a MMVS bolo poskytnutých 7 288 knižničných jednotiek 

b) Expozičná, výstavná a prezentačná činnosť 

 zorganizovať odborné a spoločensko-kultúrne podujatia, najmä z oblastí knižničnej  
a informačnej vedy, vzdelávania, umeleckej publicistiky, občianskych aktivít a pod. pre 

8 000 návštevníkov, 
 realizovať 148 odborných a výchovno-vzdelávacích podujatí: konferencií, prednášok, 
seminárov, kolokvií a výstav. 

Skutočnosť: v roku 2014 bolo realizovaných 349 podujatí pre 12 318 návštevníkov 

c) Edičná a vydavateľská činnosť (publikačná a redakčná) 

 zabezpečiť vydanie 6 edičných titulov. 

Skutočnosť: v roku 2014 bolo vydaných 6 edičných titulov (zoznam a podrobný popis titulov sa 
nachádza v podkapitole Vydavateľská činnosť) 

d) 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 kontroly technických zariadení. 

Skutočnosť: v roku 2014 boli realizované všetky naplánované revízie v objektoch v správe UKB.  
V rámci opravy a údržby budov boli realizované nasledovné úkony: prehliadka a údržba 
požiarnych uzáverov pre objekty Nové sklady, Lisztov pavilón, Továrenská a Ventúrska, oprava 
nefunkčných poistných ventilov na plynových kotloch v kotolni na Ventúrskej ul., vykonanie 
preventívnej údržby a prehliadky požiarneho uzáveru na Michalskej a Klariskej ul., tlakové 
skúšky a opravy prenosných hasiacich prístrojov, výmena tlačovej hlavy a profylaktická údržba 
tlačiarne, oprava tlačiarenského stroja, zabezpečenie bezpamäťového stavu Trafostanice z dôvodu 
nevyhnutných prác, oprava busbarových rozvádzačov na Klariskej ul., pravidelný polročný servis 
klimatizácie DALKIN pre sálu IT, oprava ohrievačov, odstránenie závad pri pravidelných skúškach 

výťahov, pravidelný polročný servis na fancoiloch a VZT, oprava systému chladenia budovy 
na Ventúrskej ul., upgrade dochádzkového systému, repasácia 3 poistných ventilov v kotolni 
na Klariskej ul., výmena tlakovej nádoby v kotolni na Ventúrskej v dôsledku havárie, oprava 
výťahu na Ventúrskej ul. a ďalšie drobné opravy strojov a prístrojov. 

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. 

Objem finančných prostriedkov bol stanovený v súlade so záväznými ukazovateľmi štátneho 
rozpočtu na rok 2014 pre rozpočtovú kapitolu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 
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Na základe uvedeného Kontraktu boli poskytnuté UKB výdavky štátneho rozpočtu v celkovej 
výške 4 261 750 € a plnené sumou 8 224 018 € nasledovne: 

                                       Výdavky na základe kontraktu                      Čerpanie k 31.12.2014    

Bežné výdavky                                              4 261 750                                           4 708 012 

Kapitálové výdavky                                                     0                                           3 516 006 

Spolu                                                              4 261 750                                           8 224 018 

 

Skutočnosť: UKB sa zaregistrovala do systému evidencie na MK SR a potvrdila 47 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 bola zakotvená aj v platnom cenníku UKB). Denne bola 

evidovaná návštevnosť realizovaných kultúrnych podujatí a informácie o pripravovaných 
podujatiach boli zverejnené aj na internetovej stránke poskytovateľa: www.navstevnik.sk. 

Knižnica je aktívnou vedecko-informačnou inštitúciou pre odbory spoločenských a prírodných 
vied. V tejto súvislosti aktívne budovala knižničný fond z oblastí profilových vedných disciplín, 
najmä formou nákupu rôznych typov dokumentov, vrátane licencovaných informačných zdrojov. 

Akvizičný zámer bol v nadobudnutí zdrojov, ktoré sú na Slovensku jedinečné. Metodicky sa riešil 
nákup a sprístupňovanie elektronických kníh a periodík. V zmysle dohôd UKB trvalo nadobudla 

1 200 titulov e-kníh z databázy World eBook Library. V rámci uchovávania a ochrany knižničného 
fondu systematicky zabezpečovala celistvosť, fyzickú odolnosť, ako aj hygienickú nezávadnosť 
fondu ako celku (projekt mikrobiálnej dezinfekcie skladov a fondov). Strategickou aktivitou bola 
najmä kompletizácia a väzba periodík, ochrana výrazne poškodených dokumentov, historicky 

cenných a jedinečných dokumentov a zbierok. 

Zabezpečenie knižnično-informačných služieb, vrátane prístupu k elektronickým informačným 
zdrojom bolo prioritnou činnosťou knižnice s dominantným dôrazom na funkcie výpožičných služieb. 
Uspokojovanie knižničných a informačných potrieb používateľov knižnica realizovala na 12 

pracoviskách, 640 hodín týždenne, vrátane sobôt. V súčasnosti je štandardom v oblasti poskytovania 
knižnično-informačných služieb uspokojovanie informačných potrieb používateľov aj prostredníctvom 
vzdialeného prístupu. Prostredníctvom svojho webového sídla knižnica poskytovala viacero služieb 

v režime 24/7, medzi nich patrí napr. prístup k licencovaným elektronickým zdrojom, k digitálnej 
knižnici MediaInfo alebo k digitálnej referenčnej službe Spýtajte sa knižnice. 

On-line boli dostupné katalógy, možnosti objednávania, rezervácia, predlžovanie výpožičiek.  

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 2014.   
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4 ČINNOSTI/PRODUKTY ORGANIZÁCIE  
A ICH NÁKLADY 

4.1 Náklady na činnosť/produkty organizácie v roku 2014 

UKB v roku 2014 vykonávala činnosti vyplývajúce zo Zriaďovacej listiny organizácie a Organi-
začného poriadku UKB. Podrobný rozpis nákladov na činnosti organizácie je uvedený 

v nasledovnej tabuľke: 

v € 

Činnosti/produkty 
organizácie 

Náklady na 
činnosť/ 
produkty 
celkom 

Náklady kryté 
z prostriedkov 

štátneho 
rozpočtu 

Náklady 
kryté 

z iných 
zdrojov 

Mzdové 
náklady  

z celkových 
nákladov 

Počet 
zamest. 
x/pozn. 

Počet 
odprac. 

hod./rok 

Výpožičné služby 251 979 251 979 0 82 064,51 11,92 19 930,13 
Študovne a kabinety 707 319 707 319 0 216 198,34 33,46 51 159,40 
Medzikn. výpož. služby 123 030 123 030 0 41 887,22 5,82 9 785,03 

Referent.a porad. služby 409 467 409 467 0 154 639,6 19,37 32 371,87 
Reprografické služby 42 278 42 278 0 7 503,23 2,00 2 229,59 
Doplň. fondov knihy 147 129 147 129 0 53 835,17 6,96 10 748,49 
Dopl. fondov periodiká 143 324 143 324 0 50 042,49 6,78 10 145,82 
Katalogizácia 114 575 114 575 0 41 536,13 5,42 8 941,87 
Prev. knižn. skladov 560 189 560 189 0 166 596,62 26,50 41 512,53 
Konzerv.a reštaur. 
dokumentov 126 835 126 835 0 46 172,61 6,00 90 83,59 

Väzba a preväzba  84 557 84 557 0 244 38,44 4,00 6796,98 

Digitalizácia 141 421 141 421 0 52 860,06 6,69 10917,76 

Súborný katalóg 216 677 216 677 0 82 934,43 10,25 15677,15 
Národ. agentúra ISSN 84 557 84 557 0 39 499,01 4,00 6 409,29 
Inf.a dok. stredisko 
UNESCO 63 418 63 418 0 32 892,09 3,00 5 078,17 

Depozit. knižn. NATO 42 278 38 056 4 222 20 508,17 2,00 3 464,99 

Bibliogr. a výsk. čin. 153 471 153 471 0 48 332,73 7,26 10 215,08 
Elekt.a autom. knižnice 265 508 265 508 0 113 251,4 12,56 20 416,95 
Riad, met., ekon. a prev. 723 810 723 810 0 382 884,07 34,24 55 481,36 
Multif. kult. centrum 126 835 126 835 0 50 477,86 6,00 9 728,51 
Register kultúry 105 696 105 696 0 53 716,92 5,00 8 223,5 
Centrálny dátový archív 3 574 866 0 3 574 866 161 718,53 10,90 18 824,82 

Spolu 8 228 240 4 649 152 3 579 088 1 923 989,63 230,13 367 142,88 

x/ pozn.: Počet zamestnancov znamená priemerný prepočítaný počet zamestnancov, zamestnaných v UKB v roku 2014, 
ktorým v priebehu roka 2014 bola vyplácaná mzda.  

Vzhľadom na charakter vykonávaných činností a ich rôznorodosť, UKB nekalkulovala priame 
a nepriame náklady na tieto činnosti. Náklady sú sledované podľa platnej rozpočtovej klasifikácie 
na jednotlivých rozpočtových položkách a podpoložkách. Rozdelenie nákladov na jednotlivé 
činnosti v tejto tabuľke je vyjadrené podielom pracovných kapacít na jednotlivých činnostiach.  
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4.2 Zhodnotenie jednotlivých činností/produktov organizácie  

v roku 2014 

Riadenie 

Proces riadenia sa uskutočňoval prostredníctvom pravidelných porád vedenia, porád riaditeľov 
jednotlivých úsekov knižnice, operatívnych porád a zasadnutí komisií. Členovia vedenia sa 
zúčastnili aj zasadnutí pracovných skupín v rámci projektu CAIR koordinovaného Národným 

osvetovým centrom a spolupracovali na organizácii viacerých podujatí. Rovnako sa členovia 
vedenia podieľali na priebehu certifikačného procesu v rámci certifikácie systému manažérstva 
bezpečnosti informácií v oblasti správy systému Centrálneho dátového archívu. Auditom bolo 
preukázané splnenie požiadaviek normy ISO/IEC 27001:2013. 

26. 5. 2014 sa uskutočnil v priestoroch UKB Verejný odpočet plnenia hlavných úloh Univerzitnej 

knižnice v Bratislave za rok 2013 za prítomnosti zástupcov sekcie ekonomiky MK SR. 

V roku 2014 bolo prijatých niekoľko zásadných dokumentov, interných príkazov, smerníc, 
pokynov a iných materiálov dôležitých z hľadiska prevádzky a ďalšieho rozvoja knižnice: 

Pracovný poriadok Univerzitnej knižnice v Bratislave – aktualizovaný 29. 9. 2014 

Príkazy 

• Príkaz GR č.1/2014 - na zriadenie hliadok prvej pomoci v objektoch UKB 

• Príkaz GR č. 2/2014 - na vykonanie školenia (kurzu) prvej pomoci pre určených zamestnancov 
UKB, ktorí budú zaradení do hliadok prvej pomoci 

• Príkaz GR č. 3/2014 - na zriadenie protipožiarnych hliadok právnickej osoby pre jednotlivé 
objekty UKB 

• Príkaz GR č. 4/2014 - na vykonanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok právnickej 
osoby pre všetky objekty UKB 

• Príkaz GR č. 5/2014 - na vykonanie preventívneho oftalmologického vyšetrenia pre 
zamestnancov UKB 

• Príkaz GR č. 6/2014 - na vykonanie komplexnej inventarizácie majetku organizácie 

• Príkaz GR č. 7/2014 - používanie generálnych kľúčov v Univerzitnej knižnici v Bratislave 

Smernice 

• Smernica č. 1/2014 o prevádzke a používaní motorových vozidiel Univerzitnej knižnice  
v Bratislave 

• Smernica č. 2/2014 o služobných mobilných telefónoch a telekomunikačných službách  
v Univerzitnej knižnici v Bratislave 

• Smernica č. 3/2014 o verejnom obstarávaní, ktorá upravuje vykonávanie zákona č. 25/2006 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov v Univerzitnej knižnici v Bratislave 
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• Smernica č. 4/2014 ktorá upravuje vykonávanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v Univerzitnej knižnici v Bratislave 

• Smernica č. 5/2014 pravidlá používania a udržiavania plánov obnovy systému CDA 

• Smernica č. 6/2014 krízový plán subjektu hospodárskej mobilizácie 

• Smernica č. 7/2014 o obehu účtovných a iných dokladov, ich podpisovanie a schvaľovanie 

Pokyny 

• Pokyn generálneho riaditeľa č. 1/2014 o úprave pracovného času v letnom období v roku 2014 

Všetky dokumenty boli pripravené v súlade so smernicami pre vnútorné riadenie a obeh 

dokumentov v UKB prijatými v roku 2013. 

 

Služby knižnice 

Výpožičné služby 

V priebehu roka 2014 sa výpožičky z knižničných skladov vybavovali v pravidelných časových 
intervaloch a dokumenty boli pripravené spravidla do troch hodín.  

Používatelia podali spolu prostredníctvom katalógov – elektronického katalógu, naskenovaného 
generálneho menného katalógu, naskenovaného menného katalógu periodík, súbornému katalógu 
periodík 139 057 žiadaniek. V roku 2014 bolo 27 853 rezervácií. Formou rezervácie sa vybavovali 
aj žiadanky z generálneho menného katalógu a papierové žiadanky. Do rutinnej prevádzky sa 
dostal systém evidencie výpožičiek dokumentov, ktoré nie sú spracované elektronicky (viazané 
periodiká) a evidencie neviazaných periodík vo voľnom výbere.  

Knihy získané formou kúpy, výmeny a daru v rokoch 2013 až 2014 si mohli používatelia vyhľadať 
sami vo voľnom výbere na prízemí.  

V roku 2014 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 2014 sa skvalitňovali pracovné postupy v knižničnom systéme Virtua a v jeho 
softvérovej nadstavbe – Ensamble. Pokračovalo sa v registrácii organizácií – kolektívnych 
používateľov služieb MVS a MMVS pre jednotlivé domáce a zahraničné knižnice. V roku 2014 sa 
zaregistrovalo 33 ďalších knižníc, spolu je zaregistrovaných 646 domácich a zahraničných 
knižníc.  

Systém centrálnej pokladne je v rutinnej prevádzke, vrátane platieb za služby MVS. Aktívne sa 
využíval aj POS terminál s možnosťou bezdotykovej platby (PayPas). 

V priebehu roka sa zaregistrovalo 5 733 nových používateľov a 12 035 používateľov si členstvo 
prolongovalo. K 31. 12. 2014 mala knižnica 23 138 aktívnych používateľov. 
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Používatelia, ktorí ešte neboli registrovaní ako používatelia knižnice, ale chceli sa nimi stať, 
mohli využiť možnosť elektronickej predregistrácie. Túto novú možnosť vyžilo 705 používateľov. 

  

Výpožičky 

       2014  2013  2012 

Absenčné výpožičky spolu    145 200 158 544 174 533 

Absenčné výpožičky     77 683  86 148  90 802 

Prolongované výpožičky    64 942  69 688  80 338 

Absenčné výpožičky 7-dňové    1 103  1 174  1 447 

Absenčné výpožičky 7-dňové – prolongované  1 472  1 534  1 946 

Rezervované dokumenty absenčné a prezenčné 27 853  30 800  31 186 

Vrátené dokumenty absenčné a prezenčné  169 193 187 399 193 616 

 

Pred uplynutím výpožičnej lehoty dokumentov dostávali používatelia e-mailovú informáciu (spolu  

76 347 e-správ), ktorá ich upozornila na blížiace sa ukončenie výpožičnej lehoty a možnosť 
predĺženia si výpožičky (aj online). Posielanie týchto správ pred ukončením výpožičnej lehoty 
prispieva k znižovaniu počtu upomienok. Výpožičky, ktoré sa nevrátili v určenom termíne sa 
priebežne upomínali. Prvá a druhá upomienka sa používateľom posielala e-mailom. Používateľom, 
ktorí neuviedli platnú e-mailovú adresu, boli upomienky zasielané klasickou poštou (spolu 90 
upomienok). Spolu bolo zaslaných 15 117 upomienok, z toho 578 riaditeľských výziev na 954 
titulov. Na výzvu reagovalo 439 používateľov, vrátilo sa 881 titulov. 220 používateľom bol 
zaslaný pokus o zmier na 404 titulov. Na pokus o zmier reagovalo 155 používateľov a do fondu sa 
vrátilo 331 titulov. Pred podaním návrhu na platobný rozkaz bola používateľom zaslaná 
opakovaná e-mailová výzva a telefonovalo sa im. V roku 2014 bolo podaných 20 návrhov na 
vydanie platobného rozkazu na vymáhanie 49 nevrátených dokumentov a 19 návrhov na vydanie 

platobného rozkazu na vymáhanie neuhradených poplatkov v sume 1 090,10 €. V uplynulom roku 
na základe platobného rozkazu 17 používateľov uhradilo 2 384,70 € za nevrátené dokumenty a 15 
používateľov uhradilo 524,58 € za neuhradené poplatky. Pripravili sa návrhy za straty 

nevrátených titulov na finančné náhrady a náhrady inými titulmi. Spolu bolo takto vybavených 
87 knižničných jednotiek.  

V súvislosti so sprístupnením finančného konta používateľa ako súčasti webovej stránky Portál 
UKB sa riešil aj problém dlžôb. V priebehu roka 2014 boli vygenerované a zaslané maily 680 
používateľom knižnice, ktorí dlhovali 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 prezenčných 



 

16 
 

výpožičiek, knihy od roku 1952 a dizertačné práce sa sprístupňujú vo všeobecnej študovni. 
Viazané periodiká si používatelia objednávajú a požičiavajú pri pulte viazaných periodík 

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, či sú dokumenty opatrené 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. Na pulte viazaných periodík sa overovali dokumenty – knihy a viazané periodiká – 

a do takmer 19 000 z nich sa nalepil bezpečnostný kód.  

Viazané periodiká sa často nesprístupnili kvôli zlému fyzickému stavu dokumentov alebo kvôli 
neúplným alebo nesprávne vyplneným žiadankám objednaným najmä prostredníctvom súborného 
katalógu periodík. Staršie ročníky si používatelia objednávali na klasických papierových 
žiadankách alebo žiadankách pripojených k naskenovaným katalogizačným lístkom. Nové viazané 
periodiká, ktoré sú spracované elektronicky sa objednávali pomocou elektronického katalógu  
a zásadne sa požičiavali v automatizovanom knižničnom systéme Virtua. Vzhľadom na to, 

že viazané periodiká sú len čiastočne elektronicky spracované, zaviedla sa evidencia objednaných  
a požičaných viazaných ročníkov periodík spracovaných klasicky a elektronicky. Evidencia sa 
používala aj v roku 2014. Stala sa neodmysliteľnou súčasťou pri práci s viazanými periodikami. 

Na pracovisku sa súčasne tlačili žiadanky na expresné skenovanie, zamestnanci pri pulte 
zabezpečovali komunikáciu medzi používateľom a oddelením digitalizácie. Funkčnosť nového 
systému a pracovné postupy sa postupne dolaďovali. 

V roku 2014 sa prezenčne vypožičalo zo skladov 162 480 kníh a viazaných periodík. Používatelia 
podali 53 667 elektronických žiadaniek na prezenčné štúdium kníh a periodík, 11 199 žiadaniek 
na štúdium periodík prostredníctvom naskenovaného katalógu periodík a 474 klasických 
papierových žiadaniek na štúdium 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. 

V roku 2014 sa prezenčne požičalo 48 350 kníh a viazaných periodík, ktoré boli spracované 
elektronicky a 26 506 periodík, ktoré ešte nie sú elektronicky spracované. Používatelia si 
rezervovali 27 853 dokumentov. Tento počet zahŕňa aj výpožičky z generálneho menného 

katalógu a tiež výpožičky na základe papierových žiadaniek.  

Pri pulte prezenčných výpožičiek kníh na 1. poschodí sa okrem prezenčných výpožičiek kníh 
spracovávali podľa prijatej metodiky všetky dokumenty, ktoré sa zaradili do fondu voľného 
výberu a niektorých príručných knižníc. Spolu sa zaradilo 86 nových titulov a tlačili sa tu pre 
všetky študovne tzv. druhé signatúry. Poškodené dokumenty sa priebežne dávali opraviť 

do oddelenia knižnej väzby.  
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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 spracúvajú, 
uchovávajú a sprístupňujú knižničný fond zahraničného pôvodu a tak poskytujú informácie  
o kultúrnom, hospodárskom a spoločenskom živote krajiny, na ktorú sú zamerané. 

Limity na vypožičiavanie kníh zo zahraničných zbierok boli v priebehu roka 2014 nasledovné: pre 
knižnicu Britského centra bola výpožičná lehota 30 dní a používatelia mohli mať absenčne 
vypožičaných súčasne 6 exemplárov. Z čiastkových knižníc InfoUSA, Mamateyovej zbierky  
a Rakúskej knižnice bolo možné si vypožičať dokumenty formou skrátenej 7-dňovej výpožičky, 
maximálne 3 exempláre súčasne. 

Prehľad absenčných výpožičiek za roky 2012 – 2014 v zahraničných zbierkach 

    2014 2013 2012 

Britské centrum  4 921 5 926 7 373 

InfoUSA   1 648 1 795 2 197 

Mamateyova zbierka  356 315 393 

Rakúska knižnica  590 614 800 

Spolu    7 515 8 650 10 763 

 

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 2014 
sa uvádza v samostatnej prílohe. 

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 beletriu. 
Knižničný fond sa v roku 2014 doplnil z finančných prostriedkov UKB, spolu sa objednalo 

a nakúpilo 63 kníh. Darom sa získalo do fondu Britského centra 7 kníh. 

V roku 2014 bolo vypožičaných absenčne spolu 4 921 dokumentov. Okrem absenčných 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. Cieľom konzultačných pracovníkov Britského centra je nielen odborne radiť  
a pomáhať pri vyhľadávaní literatúry už zainteresovaným používateľom, ale aj vedieť upútať 
nových používateľov. Práve výstavy pripravené konzultačnými pracovníkmi zahraničných zbierok 
nevtieravo a pútavo prinútia používateľa zastaviť sa a oboznámiť sa s novým prírastkom kníh 

do fondu UKB. Výstavky pri pultoch zahraničných zbierok sú často tematického zamerania, viažu 
sa k výročiam, osobnostiam, prípadne aktuálnym sviatkom a približujú tak používateľom inú 
kultúru, históriu či životný štýl odlišný domácemu. Na pôde Britského centra sa v roku 2014 
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zorganizovali výstavy venované referendu o osamostatnení Škótska, Windsorskej dynastii, 
najznámejším postavám britskej literatúry a vianočným zvykom vo Veľkej Británii.  

Čiastková knižnica InfoUSA sprístupňuje v súčasnosti odborné knihy a filmy aj na DVD 
nosičoch. 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 InfoUSA 110 kníh a encyklopédií a 50 filmov 
na DVD.  

V roku 2014 zrealizovali konzultační pracovníci InfoUSA 1 648 absenčných výpožičiek zo svojich 
zbierok. Okrem toho poskytovali aj odborné konzultácie, rešeršné a poradenské služby na rôzne 
témy pre používateľov knižnice. Čiastková knižnica InfoUSA má dobré technické vybavenie. Je 
vybavená moderne zariadenou študovňou, ktorá sa využívala na organizovanie výstav, prednášok, 
videokonferencií a premietanie filmov. Pracovisko v roku 2014 pripravilo 43 rôznych typov 
podujatí nielen pre používateľov knižnice, ale aj pre širokú verejnosť. Zaujímavé výstavy boli 

na témy: American Music; Tennesee Williams; e-Journal USA; 1920́ (výstava kníh o 20-tych rokoch 
minulého storočia); National Book Award 2014 a Ecology.  

InfoUSA v spolupráci s veľvyslanectvom USA na Slovensku zorganizovalo vernisáž obrazov a krst 
knihy Róbera Hromca - New Mixed Media Painting on Aluminium Plate. V apríli sa pripravila 

na pracovisku prezentácia knihy Slovakia 1990-1993. Memories of an American Diplomat. 
Organizovalo tiež kurz angličtiny pre policajtov, ktorí pracujú na veľvyslanectvách: (Kurzy US 
E.L.E.E.T. - US Embassy Law Enforcement English Training). Polročný kurz navštevovalo týždenne 
okolo 20 účastníkov. Uskutočnilo sa stretnutie absolventov Fulbrightovho a Huphreyho 
programu. Pripravila sa výstava fotografií s názvom: "Known and Unknownis All the Same Land"  
– exhibition photographs by Ashley Bell Clark. Zaujímavá bola prednáška z cyklu Face 2 Face: Right 

Wing Extremism: A Step to Legitimicy? Pre používateľov a záujemcov o knižnicu InfoUSA boli 
premietané hrané a dokumentárne filmy. Videoprojekcie, spolu 22 podujatí, sú obľúbenou akciou, 
ktorá prebieha každú stredu v mesiaci.  

Mamateyova zbierka obsahuje 1 439 dokumentov. Fond tejto zbierky sa už nedopĺňa.  
V priebehu roka 2014 sa z tejto čiastkovej knižnice požičalo 356 absenčných výpožičiek. Fond 
tejto zbierky bol využívaný študentmi, ktorí sa zaujímajú o európske dejiny 20. storočia, 
ekonómiu a politológiu. 

Rakúska knižnica má vo svojej čiastkovej zbierke knihy zamerané na rakúsku literatúru, 
kultúru, umenie, jazykovedu a filozofiu. V priebehu roka 2014 pribudlo do fondu tejto 
zahraničnej zbierky 116 knižných titulov, ktoré boli odborne spracované v knižničnom systéme 
Virtua a sprístupnené pre používateľov. Nákup kníh financovalo Rakúske spolkové ministerstvo 

pre vzdelanie, umenie a kultúru. Absenčných výpožičiek z tejto čiastkovej knižnice bolo spolu 
590. Okrem týchto služieb poskytovali konzultanti referenčné a poradenské služby.  

Priestory Rakúskej knižnice sú vybavené osobným počítačom, kde má používateľ prístup 

na rakúske stránky a na stránky rakúskych knižníc v iných krajinách. 

V priebehu roka sa pripravilo 9 výstav na témy: Franz Teodor Csokor – 45 rokov od úmrtia 
významného rakúskeho dramatika, predstaviteľa expresionizmu; Causa Mayerling – 125. výročie 
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tragických udalostí v Mayerlingu; Georg Trakl – 100 rokov od úmrtia rakúskeho expresionistu;  
I. svetová vojna – podnázov Ticho a búrka; Joseph Roth; Ilse Aichinger – žena a dielo; Rakúsko  
v regiónoch; Alma Mahler – múza, manželka, vdova; Rakúsko – vianočné tradície a zvyky. 

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

V zahraničných zbierkach prebiehala v letných mesiacoch revízia fondu, už s využitím techniky 
načítania RFID – kódov, kontrolovali sa dočasné straty a nesprávne založené knihy. 

 

Všeobecná študovňa 

Vo všeobecnej študovni sa v roku 2014 poskytovali referenčné a poradenské služby, vyhotovovali 
sa rešerše z bibliografických a plnotextových databáz. 

Rezonovali rôzne témy: sociálna práca, kvalita života, psychológia osobnosti, ošetrovateľstvo, 
vzdelávanie dospelých, ľudské práva, špeciálna pedagogika (mentálne a telesné postihnutia), 
rodina (neúplna rodina, striedavá starostlivosť, práva detí), slovenská literatúra, masmediálna 
komunikácia, médiá, manažment, globalizácia. 

Pre používateľov sa vyhotovilo 2 678 rešerší, z toho zo slovenskej národnej bibliografie bolo 
2 219, z českej národnej bibliografie 233 a z elektronických databáz EBSCO a Springer 226 rešerší. 

Počet vypracovaných rešerší: 

Rok      2014 2013 2012 

Rešerše vypracované z databáz:  2 678 3 547 4 613 

V letných mesiacoch prebiehala v priestoroch všeobecnej študovne revízia fondu už s využitím 
techniky načítania RFID – kódov, opravovali sa chybné lokácie dokumentov 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. Z pultu 
prezenčné výpožičky kníh sa presunulo na štúdium do všeobecnej študovne a vzápätí sa požičalo 
924 kníh a dizertačných prác.  

 

Vo voľnom výbere periodík na 2. poschodí sa v roku 2014 vystavovalo 1 676 titulov domácich  
i zahraničných bežných ročníkov periodík a 181 elektronických dokumentov, ktoré sú prílohami 
periodík. Na oddelení bolo spracovaných 38 nových titulov.  

Zaevidované periodiká, určené pre voľný výber 2, sa denne odsúvali z oddelenia periodík 

do študovne, kde sú sprístupnené používateľom knižnice. Periodiká, 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 384 žiadaniek  
a zamestnancom bolo poskytnutých ďalších 641 výpožičiek. 

V súlade s Knižničným poriadkom UKB sa periodiká sprístupňujú len na prezenčné štúdium.  
V priemere využilo služby tohto pracoviska denne okolo 250 používateľov. Nevystavené tituly  
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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 
dokumentov, ktoré sú prílohami periodík alebo elektronických periodík, ktoré knižnica získava 

na CD nosiči. Používatelia si v roku 2014 požičali 27 dokumentov na elektronickom nosiči. 
Na pracovisku sa priebežne evidovali jednotlivé čísla periodík, prideľovali sa lokačné značky, 
ukladali a kompletizovali jednotlivé tituly a vyraďovali zaniknuté tituly. Denníky a často 

používané periodiká sa mesačne kompletizovali. Do väzby sa pripravilo 1 108 titulov s vročením 
2009 až 2011. 

 

Študovňa mikrografických dokumentov sa v prvom štvrťroku 2014 reorganizovala  
a presťahovala sa do uvoľnenej miestnosti po voľnom výbere. Používatelia knižnice tu majú väčší 
komfort. Sprístupňujú sa v nej mikrografické dokumenty – mikrofilmy a mikrofiše. Mikrografické 
dokumenty bolo možné študovať prezenčne – prostredníctvom štyroch čítacích prístrojov 

na mikrofilmy a jedného čítacieho prístroja na mikrofiše. V roku 2014 využilo služby študovne 
1 154 používateľov, ktorí si požičali 2 596 mikrofilmov. Z nich boli používateľom vyhotovené 
kópie v elektronickej forme. Zamestnanci oddelenia vybavili 409 elektronických žiadaniek 

na kópie z mikrofilmov (spolu 6 804 skenov). Používatelia knižnice vo veľkej miere využívali 
zdigitali-zované periodiká, ktoré mohli študovať buď v priestoroch knižnice alebo mohli využívať 
aj vzdialený prístup mimo priestorov knižnice.  

 

V študovni elektronických dokumentov je používateľom k dispozícii 36 voľne prístupných 
počítačov s pripojením na internet. V roku 2014 bolo 29 počítačov vymenených za nové, všetky 
sú s operačným systémom Windows 7. Ďalších 7 počítačov je určených na prezeranie 

licencovaných e-dokumentov v rámci e-zdrojov knižnice. Ku každému počítaču je nainštalované 
čítacie zariadenie čipových kariet. V študovni je aktívny autentifikačný systém. Práca v študovni 
umožňuje aj samoobslužné tlačenie na sieťových zariadeniach. Pre 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 povinné výtlačky, dary, prípadne výmenou či kúpou. Do fondov oddelenia v roku 

2014 pribudlo 1 360 elektronických dokumentov. Študovňu navštívilo 16 737 používateľov, ktorí 
si požičali z príručného fondu 635 dokumentov.  

 

Študovňu zvukovoobrazových dokumentov v roku 2014 navštívilo 241 používateľov, ktorí si 
požičali 332 audiovizuálnych dokumentov. V roku 2014 pribudlo do fondu 68 audiovizuálnych 

dokumentov. Darom sa získalo 25 audiovizuálnych dokumentov. V študovni je k dispozícii 4 519 
titulov. K študijnému využitiu slúžilo 10 pracovných miest.  

 

Pre používateľov sa naďalej sprístupňuje Modrá študovňa. K dispozícii je 10 študijných miest. 
Prezentovalo sa tu niekoľko výstav, napr. výstava obrazov Róberta Hromca, alebo výstava 
fotografií Ashley Bell Clarkovej. Študovňa slúžila aj ako spoločenská miestnosť počas domácich  
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a zahraničných konferencií, ktoré organizovala knižnica alebo akcií, na ktorých sa podieľala. 

Uskutočnilo sa tu aj neformálne stretnutie s prezidentkou IFLA, pani Sinikka Sipilä. 

S Modrou študovňou je prepojená letná študovňa – Lisztova záhrada. Študovňa slúžila 
používateľom knižnice v prípade prijateľného počasia od mája do konca septembra. Používateľom 
bolo k dispozícii 12 miest na sedenie so stolíkmi.  

 

Hudobný kabinet je špecializovaným pracoviskom UKB zameraným na získavanie, 
spracovávanie, archivovanie a sprístupňovanie hudobných dokumentov formou prezenčných 
výpožičiek. Pracovisko poskytuje aj bibliograficko-informačné a referenčné služby z oblasti 
hudobnej vedy.  

Priamo v kabinete je používateľom k dispozícii vyše 1 300 knižných publikácií vo voľnom výbere 
študovne, výberovo 300 študijných partitúr hudobných diel a hudobné periodiká. V priľahlých 
skladoch sú nahrávky na vyše 25 000 audiodokumentov a audiovizuálnych dokumentoch (na CD, 
DVD nosičoch, gramoplatniach a MG páskach). 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 voľne prístupné priamo v študovni k prezenčnému štúdiu. 
Zvukové a zvukovo obrazové dokumenty sprístupňujú zo skladu zamestnankyne kabinetu 

na počkanie. Absenčné výpožičky hudobnín a kníh sa realizujú štandardným výpožičným 
spôsobom cez centrálnu požičovňu.  

Hudobný kabinet v roku 2014 navštívilo 832 používateľov, ktorí si prezenčne vypožičali 975 
dokumentov: zvukové a zvukovoobrazové dokumenty, partitúry hudobných diel, muzikologickú 
literatúru a periodiká. Kabinet poskytoval priebežne konzultačné a bibliograficko-informačné 
služby a to jednak pri osobnej návšteve kabinetu, jednak elektronicky (e-mailom), telefonicky  
a klasickým písomným stykom (166 registrovaných bibliograficko-faktografických informácií). 
Spektrum činností oddelenia bolo obmedzené rekonštrukčnými prácami v budove na Klariskej 

ulici. Na konci roka, po ukončení stavebných prác v budove Klarisea pracovisko hudobného 
kabinetu pripravilo niekoľko podujatí, napr. vokálny koncert v spolupráci s Konzervatóriom  

v Bratislave - Rok českej hudby v piesňach a áriách, výstavku k 450. výročiu narodenia Williama 
Shakespeara, výstavku hudobnín k uvedenému koncertu venovanému roku českej hudby, 
výstavku nových prírastkov v priestoroch na Ventúrskej a Klariskej ulici. K všetkým podujatiam 
sa pripravili propagačné materiály, pozvánky, plagáty a programy. Priebežne sa aktualizovali 
informácie o činnosti hudobného kabinetu (služby, novinky, podujatia, edičná činnosť, foto-
galéria) na webovej stránke UKB. O činnosti kabinetu sa publikovali príspevky v Bulletine UKB.  

 

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 je 
8 876 kn. j., z toho 7 416 kn. j. predstavujú európske a orientálne rukopisy a staré tlače a 81 kn. 
j. sú bibliofílie, 1 379 dokumentov tvorí príručnú knižnicu.  
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V kabinete je stála služba, ktorá preberá žiadanky, vyhľadáva a pripravuje dokumenty, kontroluje 
ich pred požičaním a po ich vrátení, zabezpečuje dozor v študovni, kuriérny odvoz a dovoz 
dokumentov v rámci UKB, vyhotovuje xeroxové kópie, tlačivá, žiadanky, oznamy a propagačné 
materiály. V študovni je okrem technického pracovníka zabezpečená aj 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. Zamestnanci 
vybavili písomne alebo telefonicky 329 bibliografických a faktografických informácií  
a zodpovedali 60 otázok, ktoré došli elektronickou poštou.  

Prácu v kabinete v prvom polroku 2014 ovplyvnili stavebné práce v budove knižnice na Klariskej 
5. Táto situácia súvisela s obmedzením použitia dokumentov zo skladov, kde tieto boli zabalené 
pre vysokú prašnosť prebiehajúcich stavebných a montážnych prác. Balenie a odbalenie regálov sa 
opakovalo viackrát. Tieto obmedzenia sa odzrkadlili aj na počte používateľov, exkurzií a výstav  
v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Po ukončení stavebných prác zamestnanci kabinetu 
očistili a vydezinfikovali police a vykonali dôkladnú hygienickú očistu knižničných jednotiek 

v sklade, vzhľadom na tieto práce boli znížené aj výkony odbornej činnosti.  

Počet návštevníkov kabinetu v roku 2014 289 

z toho:  

- domáci návštevníci    117 

- zahraniční návštevníci   60 

- počet exkurzií    13/112 návštevníkov 

 

Návštevnosť kabinetu v rokoch 2012-2014: 

Rok     2014 2013 2012 

Počet návštevníkov   289 367 423 

Poskytnuté dokumenty v rokoch 2012-2014: 

Rok     2014 2013 2012 

Počet výpožičiek   548 610 811 

 

Počet poskytnutých dokumentov v roku 2014 548 

z toho:  

- rukopisy   121 

- staré tlače   216 

- z príručnej knižnice  211 

 

Zamestnanci kabinetu pripravili na reštaurovanie 44 kníh, po zreštaurovaní prevzali 46 kníh.  
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V spolupráci s oddelením oddelenie absenčných výpožičiek sa uskutočnila revízia služobných 
výpožičiek a v spolupráci s oddelením skladov a revízie sa overovali knižničné dokumenty 
skladových skupín 28 a 21. Medzi ďalšie činnosti patrí spolupráca so zastupiteľskými úradmi 
Turecka, Iraku a Iránu, overovanie kníh ponúkaných na predaj do UKB, priebežná 
fotodokumentácia činnosti kabinetu, vedenie fotoalbumu, fotografovanie, xeroxovanie, 
skenovanie materiálov pre odbornú prácu a publikačnú činnosť pracovníkov vedenie priebežnej 
štatistiky činnosti.  

 

Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO zabezpečovalo spracovávanie, uchovávanie 
a sprístupňovanie fondov UNESCO a OSN, vrátane databáz UNESCO, ako aj konzultačné 

a reprografické služby v študovni strediska.  

Stredisko priebežne zabezpečovalo informácie o UNESCO, jeho aktivitách a programoch 

na Slovensku a vo svete širokej verejnosti, ako 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 webovej stránke 
zoznam nových dokumentov z produkcie UNESCO a OSN. V roku 2014 poskytlo zo svojej príručnej 
knižnice 307 výpožičiek pre 148 používateľov. 

Stredisko koordinuje činnosť Klubov UNESCO v SR a vykonáva funkciu sekretariátu Slovenského 
výboru pre program UNESCO Pamäť sveta. 

 

Depozitná knižnica NATO buduje a sprístupňuje špecializovaný knižničný fond z oblasti 
medzinárodných vzťahov, obrany a bezpečnosti so zameraním na Organizáciu severoatlantickej 
zmluvy a transatlantické vzťahy. V študovni sa sprístupňujú depozitné dokumenty NATO, ako aj 
domáce a zahraničné monografie, periodiká, elektronické a audiovizuálne dokumenty získané 
akvizíciou, darom alebo z grantových prostriedkov. Používatelia majú vo voľnom výbere  
k dispozícii 2 040 kn. j. a 3 študijné miesta. Knižnično-informačné služby pracoviska využilo  
v priebehu roka 469 používateľov, ktorí si prezenčne požičali 2 121 dokumentov. S mimoriadnym 
záujmom využívali špecializované elektronické dokumenty NATO Lib Guide a prístup  
k publikáciám Multimediálnej knižnice NATO v Bruseli. V študovni sa poskytovali odborné 
konzultačné a informačné služby.  

 

Medziknižničná výpožičná služba a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba  

Oddelenie medziknižničnej výpožičnej služby ako národné koordinačné centrum medzinárodnej 
medziknižničnej výpožičnej služby SR pokračovalo aj v roku 2014 v plnení všetkých úloh, ktoré 
vyplývajú z tohto poverenia. 

V roku 2014 navštívilo oddelenie MVS 2 506 registrovaných používateľov UKB, bolo poskytnutých 

približne 1 600 registrovaných informácií. 

Celkovo bolo vybavených 7 288 požiadaviek na MVS a MMVS. Pre používateľov sa objednalo 1 624 
kníh z fondu UKB, zo zahraničných knižníc 1 045 titulov a z iných slovenských knižníc 644 kníh, 



 

24 
 

poskytlo sa 1 148 článkov z periodík zo zahraničných knižníc, viac než 2 060 článkov z našich 
fondov a 632 článkov bolo z plnotextových databáz. Z fondov UKB sa formou MMVS vybavovalo 

58 objednávok na požičanie kníh a dodalo sa 27 článkov. Spolu sa dodalo 35 995 strán. 

Za nedodržanie stanoveného termínu pri výpožičnej dobe bolo zaslaných 213 prvých a 16 druhých 
upomienok.  

Pokračovalo sa s registráciou knižníc a inštitúcií. V roku 2014 sa zaregistrovalo 33 ďalších knižníc 
a inštitúcií. V súčasnosti je zaregistrovaných celkom 646 knižníc a inštitúcií, z fondov ktorých 
žiadame dokumenty pre našich individuálnych a kolektívnych používateľov. Zároveň sa z nášho 
fondu poskytovali dokumenty pre používateľov registrovaných knižníc a inštitúcií. 

V druhom polroku 2014, v súvislosti s rekonštrukciou skladových priestorov v Slovenskej 
národnej knižnici v Martine, bolo potrebné v rámci MVS poskytnúť knižniciam možnosť, aby 

vo zvýšenej miere mohli využívať fond UKB, čo sa odzrkadlilo na zvýšenom počte žiadostí 
slovenských knižníc a ich používateľov o knihy a články z knižničného fondu UKB.  

V rámci medzinárodnej MVS oddelenie aktívne spolupracovalo s významným poskytovateľom služieb 
OCLC (Online Computer Library Center) pri prechode na nový systém poskytovania služieb z Modulu ILL 

na efektívnejší World Share Interlibrary Loan. Bolo potrebné nastaviť zmeny v systéme objednávania 
a prijímania požiadaviek v novej rozšírenej aplikácii celosvetovej služby na poskytovanie dokumentov 
prostredníctvom UKB pre individuálnych i kolektívnych používateľov. 

V nadväznosti na uvedené zmeny vznikli požiadavky zo strany kolektívnych používateľov  
na koordináciu a metodické usmerňovanie. Oddelenie MVS uvedené pokyny zabezpečilo 
prostredníctvom webovej stránky MVS a MMVS a formou e-mailovej komunikácie. 

V októbri 2014 sa pre zamestnancov UKB pripravili dve pracovné stretnutia, na ktorých oddelenie 
MVS informovalo o aktuálnych zmenách v prístupe do Portálu UKB a nových možnostiach 
výpožičiek prostredníctvom služby MVS. 

 

Reprografické služby 

Zamestnankyne oddelenia reprografických služieb poskytovali kopírovacie služby v dvoch 
pracovných zmenách každý pracovný deň. Od apríla bolo pre dlhodobú práceneschopnosť 
zamestnankyne upravené poskytovanie reprografických služieb s obsluhou na jednu pracovnú 
zmenu. V roku 2014 sa na všetkých kopírovacích strojoch vyhotovilo 124 993 ks kópií. Z toho  

na služobné účely bolo vyhotovených 36 537 kópií. Používatelia knižnice si na svoje identifikačné 
karty vyhotovili spolu 88 456 ks kópií. Počet kópií má klesajúci trend, v roku 2013 to bolo 
168 518 kópií. Tento pokles môžeme pripísať vyššej cene za kópiu, ako aj vyššiemu záujmu 
používateľov o samoobslužné skenovanie potrebnej dokumentácie a následnej práci s ňou  
v elektronickej podobe. 

Kopírovanie s obsluhou sa poskytovalo používateľom knižnice na ich identifikačnú kartu 

s predplateným kreditom. Takto vyhotovených bolo 4 001 kópií. Zamestnankyne vyhotovili pre 
potreby pracovísk UKB 11 857 kópií. Na tlačiarenskom stroji sa vytlačilo 25 370 ks listov A4. Boli 
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to rôzne tlačivá, Knižničný poriadok UKB, Výročná správa za rok 2013, cenník služieb a poplatkov 
a iné interné materiály. 

 

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 lite-
ratúre vo fondoch knižnice. Konzultanti radili ďalej pri vyhľadávaní a objednávaní dokumentov  
z elektronických katalógov a naskenovaných lístkových katalógov, pri používaní rešeršných 
taktík v bibliografických a plnotextových databázach, pri využívaní Metalib-u s indexom 
PrimoCentral a vzdialeného prístupu. Súčasne usmerňovali používateľov aj na využívanie zdrojov, 
ktoré ponúka Slovenská knižnica, projekt NIZPEZ, portál Scientia.sk, česká Jednotná informačná 
brána a slovenské a zahraničné súborné katalógy. Používateľom boli k dispozícii aj rôzne 
informačné a propagačné materiály.  

Referenčné služby zabezpečujú popri konzultantoch pri centrálnom informačnom pulte 

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 bibliografických databáz, ktoré knižnica má v svojom fonde a z iných voľne dostupných 

zdrojov. V roku 2014 sa takto vypracovalo 2 678 tematických rešerší.  

Priamy kontakt so zamestnancami knižnice mali používatelia pri každom pulte v rámci voľných 
výberov, pri pultoch určených na prezenčné a absenčné požičiavanie dokumentov a v študovniach 
a kabinetoch. Referenčné a odborné konzultácie poskytovali aj zahraničné knižnice a ďalšie 
špecializované pracoviská. Vo všetkých študovniach oddeleniach multimediálnych dokumentov 
zabezpečovali zamestnanci stálu konzultačnú službu a pomáhali používateľom zorientovať sa pri 
vyhľadávaní špeciálnych dokumentov a informácií. E-mailom a telefonicky poskytli 925 
bibliografických a faktografických informácií.  

Zamestnanci odboru knižničných služieb poskytli veľké množstvo ústnych a písomných 
informácií, hlavne bibliografických a lokačných informácií. Účastníkom odborných podujatí, 

na ktorých sa podieľa knižnica, je vždy ponúknutá možnosť prehliadky knižnice s odborným 
sprievodom. Uskutočnilo sa 5 prehliadok pre zahraničných návštevníkov. Ďalej sa pokračovalo  
v tradícii prednášok o knižnici a jej službách spojených s exkurziou po knižnici. V roku 2014 
pripravili pracovníci konzultačných služieb 67 exkurzií väčších, či menších skupín poslucháčov 
univerzít, stredných škôl, domácich a zahraničných knihovníkov, informačných a kultúrnych 

pracovníkov, na ktorých sa v priebehu roka zúčastnilo 1 236 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 realizovali aj špecializované pracoviská UKB 
– hudobný kabinet, kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí, informačné a dokumentačné 
stredisko UNESCO a depozitná knižnica NATO. V kabinete rukopisov, starých a vzácnych tlačí sa 



 

26 
 

uskutočnilo v roku 2014 spolu 13 exkurzií spojených s prednáškou pre 112 návštevníkov. Spolu sa 
v roku 2014 uskutočnilo 90 exkurzií. 

Okrem väčších výstav inštalovaných v priestoroch výstavnej miestnosti na Michalskej ulici sa 
realizovalo v čitateľských priestoroch niekoľko väčších alebo menších výstav. Výstavy, najmä  

z fondov UKB, pripravovali jednak konzultační pracovníci zahraničných zbierok, spravidla vo svo-
jich priestoroch, ďalej konzultanti v priestoroch centrálneho informačného pultu, alebo na 1. pos- 
chodí 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 výstav na rôzne témy. So záberom na umenie, literatúru či významné 
osobnosti to boli: Impresionisti; 90. výročie narodenia Jozefa Krónera; M. R. Štefánik; Ján XXIII. a Ján 

Pavol II. - svätí pápeži 20. storočia, Oleg Dlouhý a Ladislav Ballek. Výstavou 1. svetová vojna v literatúre 
dali používateľom do pozornosti diela, v ktorých sa premietlo obdobie 1. svetovej vojny. Historicko - 
pedagogický záber využili pri tvorení výstavy Šlabikáre v priebehu času. Upozornili aj na audiovizuálne 
exempláre v našom fonde usporiadaním výstavy pod názvom Klasické knižné diela na DVD. Usporiadali 
ďalšie výstavy pestrých tém z rôznych odborov ako Vinohradníctvo; Gemer; Kuchárske knihy; Knižnice 
na Slovensku, ktorá nadväzovala na výstavu Logá slovenských knižníc. Zaujímavá bola výstava spojená 
s filmovou prezentáciou života a tvorby najvýznamnejšieho slovenského spisovateľa píšuceho 

aj v rómskom jazyku, Dezidera Bangu: Maľované pre život alebo z kúzelníckeho klobúka Dezidera Bangu. 
Otvorenie výstavy sa konalo za účasti samotného autora a pri organizovaní tejto akcie oddelenie 

konzultantov spolupracovalo s Rozhlasom a televíziou Slovenska a s Rómskym mediálnym centrom 
ME.CEM. Na organizácii výstav sa podieľalo aj oddelenie multimediálnych dokumentov, ktoré z fondu 

oddelenia doplnilo spomínané výstavy o súvisiace CD-romy a DVD. Tie boli vystavené najmä 
na výstavách Geografia, cestopisy a stavebné pamiatky, 90. rokov od narodenia Jozefa Krónera, 
či výstava pri príležitosti svätorečenia Ján XXIII. a Ján Pavol II.  

Začiatkom decembra spolupracovali konzultanti pri organizovaní charitatívneho stretnutia 

s názvom Kúsok šťastia. Podujatie začalo slávnostným vyhlásením výsledkov súťaže - kresieb detí 
z onkologických oddelení nemocníc na Slovensku a odovzdaním finančných darov nadácie Bayer 
pre oddelenia detskej onkológie v jednotlivých nemocniciach a krajoch Slovenska. Ukážky detskej 
tvorby boli v priestoroch knižnice vystavené do konca roka 2014. 

 

Informačné služby 

Okrem ústnych informácií poskytujú zamestnanci knižnice záujemcom aj telefonické informácie 

a na otázky odpovedajú písomne, spravidla e-mailom. Informačné služby sa poskytujú najmä pri 
informačnom pulte v hale na Ventúrskej ulici. Oddelenie absenčných výpožičiek zaslalo 

používateľom e-mailom takmer 5 153 odpovedí na rôzne otázky týkajúce sa výpožičného systému, 
stavu čitateľského konta a vybavenia výpožičky. V elektronickom a telefonickom kontakte 

s používateľmi boli aj ďalšie pracoviská, oddelenie prezenčných služieb (pult prezenčných 
výpožičiek kníh, pult prezenčných výpožičiek viazaných periodík a pult prezenčných výpožičiek 
neviazaných periodík) poskytlo používateľom 961 bibliografických alebo faktografických 
informácií a viac ako 600 písomných informácií týkajúcich sa vybavenia výpožičky, prevádzky 



 

27 
 

knižnice a pod. Oddelenie MVS poskytlo 2 165 písomných informácií a 1 613 informácií o MVS, 
MMVS a ich službách.  

Digitálna referenčná služba Spýtajte sa knižnice je dostupná z hlavnej stránky webového sídla 
UKB. Služba je obľúbená a slúži na informovanie používateľov a verejnosti najmä o službách 
knižnice a možnostiach prístupu k fondom knižnice. V roku 2014 bolo zaznamenaných 250 otázok 
v rámci tejto služby. 

Na časti terminálov na prízemí (Ventúrska ul.) je prístupný internet, ktorý využívali používatelia 

na vstup do portálov, súborných katalógov, katalógov iných knižníc, ale aj na rýchly prístup k svojej 
schránke elektronickej pošty. Bez väčšieho obmedzenia si používatelia môžu vyhľadať informácie 

na internete na počítačoch určených pre používateľov – v študovni elektronických dokumentov, 
v InfoUSA, Rakúskej knižnici, v študovni NATO, v študovni UNESCO a OSN, alebo na termináloch 
vo vstupnej hale na Ventúrskej ulici. Stále viac používateľov však využíva svoje vlastné zariadenia, 
v používateľských priestoroch na Ventúrskej ulici a na Michalskej ul. je používateľom k dispozícii 
pripojenie k sieti prostredníctvom WiFi signálu a zdieľanému WiFi Eduroam pripojeniu. Zamestnanci 
poskytujú informácie používateľom na všetkých uvedených pracoviskách.  

 

Knižničné fondy a ich doplňovanie  

Oddelenie doplňovania kníh je bázovým a integračným útvarom budovania fondu knižnice. Aktívne 
pôsobí v procese doplňovania a spracovania knižničných jednotiek pre základný knižničných fond 
a dielčie časti: fondu elektronických informačných prameňov; fondu Informačnej a depozitnej 
knižnice NATO; fondu Informačného a dokumentačného strediska UNESCO. V rámci funkcií svojej 
činnosti vychádza z úloh stanovených všeobecnou legislatívou, medzinárodnými multilaterálnymi 

a bilaterálnymi dohodami, strategickými cieľmi slovenského knihovníctva a tematického plánu 
doplňovania fondov knižnice. Svoju iniciatívu rozvíja tradičnými spôsobmi doplňovania, medzi ktoré 
patrí povinný výtlačok, kúpa, medzinárodná výmena publikácií a dar. Prírastok kníh v roku 2014 

predstavoval 17 514 knižných jednotiek. Celkový prírastok kníh za rok 2014 bol 17 611, z toho 97 
knižničných jednotiek predstavoval prírastok DK NATO a IDS UNESCO. 

Knižnica je od roku 1919 zo zákona prijímateľom a trvalým uchovávateľom povinného výtlačku. 
Táto úloha je mimoriadne sledovaná v činnosti oddelenia. V ostatnom čase sa oddelenie 
zúčastňuje na príprave nového zákona o povinnom výtlačku, ktorý by mal zohľadňovať 
nadobúdanie a uchovávanie nových typov dokumentov.  

Prehľad prírastkov kníh za roky 2011-2013 

Spôsob nadobudnutia 2014 2013 2012 2011 

Povinný výtlačok 12 900 14 500 14 200 13 600 

Kúpa 2 397 2 798 2 722 2 685 

Výmena 142 242 266 381 

Dary 1 995 2 300 2 833 2 936 

Náhrady 80 92 120 46 

Spolu 17 514 19 932 20 141 19 675 
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Súčasťou agendy správy povinného výtlačku je dohľad nad plnením zákonom deklarovaných 
povinností vydavateľov voči knižnici upravených najmä v zákone 535/2003 Z. z. Vo vykazovanom 
období boli vydavateľským subjektom zaslané urgencie na 891 dokumentov s upozornením 

na nedodržanie zákona. Kladne sa vybavilo 162 urgencií na 403 dokumentov, neakceptovaných 
bolo 158 urgencií na 488 titulmi. 

Kúpa dokumentov je najaktívnejšou zložkou doplňovania. Jej úlohou je cieľavedomé nadobúdanie 
informačných dokumentov v odborovom zameraní na spoločenské a prírodné vedy. Realizuje sa 
v celej štruktúre typov dokumentov; kníh, e-kníh, seriálov a e-seriálov, audio a audiovizuálnych 
dokumentov, profilových licencovaných databáz. 

V roku 2014 oddelenie akvizične využilo celý pridelený rozpočet na nákup dokumentov 

v celkovom objeme 212 000,00 €. Súčasťou finančného objemu bolo pridelenie 25 000,00 € 
v rámci prioritných úloh MK SR – projektu „Nové informačné zdroje v UKB“. 

Kúpa kníh sa realizuje od osvedčených dlhodobých obchodných partnerov výberom najnižšej ceny 
za daný titul. Výber nakupovaných domácich a zahraničných titulov sa realizuje návrhmi 

odborných zamestnancov a používateľov v štruktúre tematického profilu knižnice.  

V roku 2014 sa získalo kúpou niekoľko pozoruhodných exkluzívnych akvizícií: 

The Encyklopedia of Sleep, Encyklopedia of Genetics 4 zväzky; The Cambridge Foucault Lexicon 7 
zväzkov; Political Extremism, 4 zväzky; Transnational Organized Crime, 4 zväzky; Offord Arabic 
Dictionary, Encyclopedia of Aesthetics, 6 zväzkov; The Cambridge World Prehistory, 3 zväzky; 
Architecture of first Societies, The History of Central Asia, The Cambridge Wagner Encyclopedia. 
Významným akvizičným činom bola kúpa šesťdielnej Bible kralické. 

 

Integrálnou súčasťou činnosti oddelenia je účasť v medzinárodných projektoch, najmä v projekte 
„Slovenská knižnica v Národní knihovně České republiky“ s rozpočtom 12 000,00 € a koordinácia 
s paralelným projektom „Česká knižnica v Univerzitnej knižnici v Bratislave“ s rozpočtom 

hradeným českou stranou vo výške 300 000,00 CZK. Dôležitou súčasťou je aj doplňovanie 
knižničných fondov zahraničných zbierok InfoUSA, Rakúskej knižnice, Knižnice Britského centra 
v koordinácii s príslušnými zastupiteľskými úradmi.  

V ostatných rokoch objektívne stráca pôvodnú intenzitu medzinárodná výmena publikácií, ktorá 
celosvetovo hľadá nové možnosti vlastnej realizácie, napriek tomu sa udržiava v rámcoch 
vzájomnej výhodnosti pre spolupracujúce subjekty a súčasne aj ako prezentácia kultúry danej 
krajiny a vzájomnej medzinárodnej spolupráce. V uplynulom období knižnica získala výmenou 

od 45 partnerov 142 kníh. 

Vyhodnotenie projektu „Slovenská knižnica v Národní knihovně ČR a česká knižnica v UKB 
v roku 2014“:  

Čerpanie dohodnutých čiastok na nákup knižničných jednotiek bolo na slovenskej strane 
realizované najmä výberom titulov priamo na knižných veľtrhoch „Svět knihy 2014“ v Prahe 

a „Bibliotéka 2014“ v Bratislave. 
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Nákup českých kníh realizovaný NK ČR pre UKB 

Priznaná finančná suma 300 000,00 CZK 

Počet zakúpených knižn. jednotiek 883  

 

Nákup slovenských kníh realizovaný UKB pre NK ČR 

Priznaná finančná suma 12 000,00 €  

Počet zakúpených knižn. jednotiek  797  

 

Vyhodnotenie projektu „Nové informačné zdroje v UKB“ v roku 2014: 

Dodávateľ Suma v EUR Spôsob nadobudnutia Počet kníh 

Slovart G.T.G., s.r.o.,BA  2 499,24 € KZ 250 

Malé centrum, s.r.o.,BA  500,76 € KZ 65 

 

Historicky overenou, hoci extenzívnou formou doplňovania je získavanie darov. Touto formou 
bolo akvirovaných 584 titulov. Treba konštatovať, že napriek prezieravému hodnoteniu 
knihovedných teórií voči knižničným darom aj v uplynulom roku sme získali niekoľko 
mimoriadne cenných dokumentov.  

Ako ukazuje tabuľka „Prehľad prírastkov kníh za roky 2011-2013“, vývoj prírastkov je v horizonte 
uvedených rokov kolísavý. Kolísavosť sa odvíja od faktorov, ktoré ovplyvňujú zásadným 
spôsobom nadobudnutie knižničných titulov. Za primárny faktor zabezpečovania knižničných 
prírastkov do UKB je nesporne možné považovať financie, ďalej výber a ponuky na knižnom trhu. 
V podstate je však možné z dlhodobejšieho hľadiska konštatovať, že medzi jednotlivými rokmi 
panuje stabilná vyrovnanosť.  

Prehľad prírastkov z hľadiska spôsobu nadobudnutia v roku 2014 

KNIHY 1. štvrťrok 2.štvrťrok 3.štvrťrok 4.štvrťrok SPOLU 

 PV 3 200 4 200 2 700 2 800 12 900 

Kúpa 579 806 648 364 2 397 

domáca 153 514 337 194 1 198 

česká 225 50 51 73 399 

zahraničná 201 242 258 97 798 

Dar 427 452 604 512 1 995 

domáci 183 160 143 100 586 

zahraničný 244 292 461 412 1 409 

Výmena 10 100 9 23 142 

Náhrada 16 18 0 46 80 
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Do oddelenia multimediálnych dokumentov pribudlo 1 426 dokumentov získaných formou 
povinného výtlačku, darom sa získali 2 audiovizuálne dokumenty. Do študovne zvukovo-
obrazových dokumentov pribudlo 68 audiovizuálnych dokumentov a do študovne elektronických 
dokumentov 1 360 elektronických dokumentov na CD-ROM-och.  

V hudobnom kabinete sa získalo formou povinného výtlačku 182 kn. j., kúpou 371 kn. j. a darom 

41 kn. j. Nové tituly (109 hudobnín, 410 zvukových dokumentov, 75 elektronických dokumentov) 
sa priebežne propagovali na interných výstavkách a odporúčajúcich letáčikoch vo forme 
skladačiek.  

Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO získalo v rámci doplňovania 370 kn. j. a depozitná 
knižnica NATO 39 kn. j.  

Doplňovanie knižničných fondov za rok 2014 

Spôsob 
nadobudnutia 

Knihy Periodiká  
- prírastky 

Hudobniny Špeciál. 
dok. 

Zvukové 
dok. 

Audiovizuálne 
dokumenty 

Mikrograf.dok
. 

Elektronické 
dok. 

Spolu  
kn. j. 

Povinný výtlačok  12 900 4 513 60 0 122 66 0 1 426 19 087 

Kúpa spolu 2 397 574 13 0 283 75 0 75 3 417 

Výmena spolu 142 196 0 0 0 0 0 0 338 

Dary spolu 1 995 369 36 0 5 2 0 0 2 407 

Depozit OSN  
a UNESCO 

58 25 0 287 0 0 0 0 370 

Depozit NATO 39 0 0 0 0 0 0 0 39 

Náhrady 80 0 0 0 0 0 0 0 80 

Spolu k.j. 17 611 5 677 109 287 410 143 0 1 501 25 738 

 

Priebežne sa vykonával v oddelení vecnej katalogizácie výber a návrh na nákup českých 
a zahraničných kníh štandardným spôsobom z vydavateľských ponukových zoznamov, alebo 
kníhkupeckých katalógov, na kúpu zahraničnej literatúry a na vytvorenie ponukových zoznamov 
na výmenu. Priamy výber bol realizovaný aj z každoročných predajných výstav – Slovart G.T.G 
„Academia, jar a jeseň 2014“ (1. – 4. 4. a 11. – 14. 11. 2014) a z Malého centra (v súčasnosti 
Bookworms nest), alebo priamo u dodávateľa (v sídle firmy). V roku 2014 sa dezideráta získavali 
aj z databázy World eBook Library (elektronické knihy). 

Zamestnanci oddelenia vecnej katalogizácie sa pravidelne zúčastňovali práce akvizičnej komisie 

UKB a tiež spolupracovali pri príprave výstavy „Nová odborná zahraničná literatúra v UKB“, ako aj 
pri výbere literatúry na výstavy, ktoré organizuje knižnica.  

 

Fond elektronických informačných prameňov 

Akvizícia kontinuálne pokračovala na osvedčenej platforme štruktúry získavaných databáz. 
C.E.E.O.L., Library Press Display, prístupu do ISSN, Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB), 
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prístupu do databázy Ulrichsweb, prístupu k sieti prémiových webov Piano Media, databázy Český 
biografický archív a Slovenský biografický archív (CSBA) online. 

V máji 2014 bol v spolupráci s referátom elektronických prameňov zrealizovaný ročný neobme-
dzený online prístup do databázy Encyklopaedia Britanica Online. 

Na konci roka 2014 bol realizovaný trvalý nákup kolekcie Post-War Europe:Refugees, Exile and 
Resettlement, 1945-1950 z platformy Archives Unbound.  

V oblasti informačných prameňov došlo zo strany UKB k prehodnoteniu využívania informačných 
prameňov (Monitoring tlače – zdrojové dáta článkov z vybraných slovenských tlačených médií) a na 
jeho základe bolo odstúpené od predĺženia zmluvy s ich poskytovateľom. 

 

Knižničný fond a práca s periodikami 

V roku 2014 pribudlo do fondu knižnice 5 657 kn. j. a skompletizovaných bolo 5 874 kn. j. 
periodík. Zamestnanci oddelenia periodík pravidelne odsúvali aktuálne ročníky vybraných 
periodík do voľného výberu periodík, ostatné uložili do skladu bežného ročníka. Priebežne 
kompletizovali vybrané tituly periodík odsúvané z voľného výberu a pripravovali ich pre účely 

väzby. V roku 2014 sa získalo 2 354 slovenských titulov a 574 zahraničných titulov periodík. 
Podľa spôsobu nadobudnutia tvoril v roku 2014 povinný výtlačok (PV) 4 076 aktívnych 
exemplárov, kúpa 119 exemplárov, výmena 135 exemplárov a dar 382 exemplárov. Do systému 

bolo v roku 2014 zaevidovaných (pripísaných) celkovo 52 415 jednotlivých čísiel periodík. 
Oddelenie periodík zachytilo ukončenie vydávania v prípade 173 titulov a zaregistrovalo 189 
nových titulov periodík. 

Pracovníci oddelenia vykonali pri evidencii periodík úpravy v 898 bibliografických záznamoch 

a vytvorili 792 nových holdingových záznamov. Rôzne redakcie a úpravy údajov si vyžiadali 
vstúpiť do 10 453 holdingových záznamov. Pri riešení problémov súvisiacich s evidenciou 
a spracovaním periodík oddelenie aktívne spolupracovalo s agentúrou ISSN a odborom súborných 
katalógov. 

Báza UKB obsahuje 266 bibliografických záznamov pre e-periodiká. V zozname príloh periodík 

na CD a DVD nosičoch je k 31. 12. 2014 registrovaných 4 986 položiek. V roku 2014 tvoril 
prírastok tohto zoznamu viac ako 330 položiek. Ide o typologicky i tematicky rozmanitú skupinu 
dokumentov na CD a DVD nosičoch (elektronické verzie printových predlôh, rôzne doplnkové 
materiály k seriálom, audiovizuálne dokumenty). Ich spracovanie, sprístupňovanie a uchovávanie 
predstavuje problém, na riešení ktorého bude nevyhnutné v budúcnosti kooperovať s viacerými 
oddeleniami UKB.  

Na základe retrospektívneho doplňovania chýbajúcich titulov bolo overených 16 ponukových 
zoznamov zo slovenských knižníc. Priebežne sa vyhodnocovali i čiastkové ponuky zasielané 
mailom na oddelenie periodík, ako aj osobné ponuky darcov. Vyžiadaných bolo 91 chýbajúcich 
titulov. Nadobudnuté periodiká sa spracovali do bázy UKB. V roku 2014 sa pokračovalo 

v retrospektívnom spracovávaní titulov z vlastných fondov do bázy UKB metódou „de visu“. 
Spätne sa spracovalo 65 titulov periodík, čo predstavuje 2 507 prírastkových čísiel. V nadväznosti 
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na spätné vkladanie titulov periodík z fondov UKB do bázy UKB, ako aj retrospektívne 
doplňovanie chýbajúcich titulov, bolo nevyhnutné vykonať množstvo súvisiacich redakcií 

v miestnom katalógu periodík. Tento je významným zdrojom informácií pri retrospektívnom 
spracovávaní, ale aj pri vyhodnocovaní ponúk na doplnenie chýbajúcich čísiel jednotlivých titulov 
periodík z vyradených fondov iných knižníc. Pri korekciách a revidovaní dát v procese 
spracovania, oddelenie periodík aktívne komunikovalo s oddeleniami revízie a knižničných 
skladov. Celkovo sa realizované úpravy týkali 83 titulov periodík, v rámci ktorých bolo 

uskutočnených cca. 2 400 zásahov. Do miestneho katalógu bolo zaradených 418 lístkov.  

V roku 2014 bol vyhotovený zoznam dokumentov určených na doloženie. Obsahoval dokládky 

na 93 signatúr v počte 143 ks.  

V roku 2014 bolo vystavených 7 objednávok na väzbu periodík a overilo sa 76 faktúr za nákup 

periodík a vyhotovenie väzby. Do väzby odišlo 30 súborov periodík, tj. 5 909 kn.j., pričom 
do externej väzby bolo odovzdaných 3 993 kn.j. Z väzby sa vrátilo 30 súborov periodík v počte 
6 071 kn.j., pričom z externej väzby to bolo 4 023 kn.j. Po príchode z väzby boli všetky knižničné 
jednotky prekontrolované a prípadné nedostatky odstránené. Všetky knižničné jednotky, ktoré sa 
vrátili z väzby, ročenky i spätne spracované knižničné jednotky boli opatrené čiarovým kódom. 

Na tento účel bolo použitých 8 578 kusov čiarových kódov. Do výpožičných exemplárov periodík, 
ktoré sa vrátili z väzby, alebo boli spätne spracované do systému UKB, bolo vložených 5 665 
ochranných prúžkov. 

V spolupráci s ďalšími oddeleniami UKB bol metodicky zjednotený pracovný postup pri realizácii 
revíznych náhrad periodík a ich evidencii do systému UKB, ako aj postup pri presune titulov 
periodík určených na retrospektívne spracovanie do systému UKB z oddelenia knižničných 
skladov na odd. periodík. 

V roku 2014 zamestnanci oddelenia pravidelne reklamovali nedodané čísla titulov slovenských 

a zahraničných periodík, pričom realizovali 456 reklamácií (1 072 čísiel). Úspešnosť reklamovania 
za rok 2014 je 62,71%. Okrem uvedených činností oddelenie preverilo 18 žiadostí Ministerstva 
kultúry (Sekcia médií, audiovízie a autorského práva) vo veci poskytovania súčinnosti pri 
vykonávaní dohľadu nad plnením povinností v zmysle Zákona č. 212/1997 z. Z. o povinných 
výtlačkoch. Pripravil sa zoznam viac ako 180 titulov periodík, ktorým Ministerstvo kultúry SR 
pridelilo v roku 2014 príslušné evidenčné číslo. Zoznam bude v roku 2015 slúžiť ako jeden 

z nástrojov spätnej kontroly zasielania povinných výtlačkov do fondu UKB za obdobie roku 2014. 

Zamestnancom bolo na výpožičku z oddelenia periodík poskytnutých 136 ks a na pult viazaných 

a neviazaných periodík 869 ks periodík. 

V októbri 2014 sa oddelenie podieľalo na realizácii školení pre konzultantov UKB o elektronických 

informačných zdrojoch, ktoré inštitúcia poskytuje používateľom (prebiehalo 20. 10. a 27. 10. 
2014). Prezentácia oddelenia sa týkala informovania o dostupnosti online verzií periodík, ktoré sú 
súčasťou stáleho predplatného (41 titulov zahraničných periodík). Výhľadovo sa v spolupráci 

s inými oddeleniami UKB pristúpi k ďalšej propagácii online verzií periodík a k zlepšeniu 
informovanosti zamestnancov i používateľov knižnice.  

  



 

33 
 

Spracovanie knižničných fondov 

Oddelenie mennej katalogizácie 

Menne sa spracovalo 10 186 titulov monografickej literatúry nadobudnutej do fondov UKB. 

Pokračovalo sa v opravách záznamov z konverzií databázy v predchádzajúcich rokoch 

a v zjednocovaní autoritatívnych záznamov do štandardnej formy v elektronickom katalógu. 

Oddelenie poskytovalo metodickú pomoc pracovníkom z iných oddelení, ktorí sa zúčastňujú 

na retrospektívnej konverzii lístkových záznamov z generálneho menného katalógu do elektro-
nického katalógu Virtua. 

 

Oddelenie vecnej katalogizácie  

V oddelení bolo roku 2014 spracovaných 9 862 titulov kníh, vrátane audiokníh. 

Formálna a obsahová kontrola záznamov vecného spracovania prebieha formou sledovania 
záhlavia polí 6XX, systematická a cielená redakcia však absentuje (vyžadovala by skúseného 
vecného katalogizátora aspoň na čiastočný 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 prebieha sústavne, vždy tam, kde to pracovný postup 
vyžaduje. 

Pracovníci oddelenia pokračovali v sledovaní mediálnych správ o UKB v periodikách a na 
internete, článkov v masmédiách a v periodickej tlači, zvlášť sa venovali ohlasom v tlači na tému 
„Týždeň slovenských knižníc“. Oddelenie eviduje publikačnú a prednáškovú činnosť pracovníkov 
UKB v databáze ISIS. 

Na pracoviskách ako je hudobný kabinet, oddelenie multimediálnych dokumentov a informačné 
a dokumentačné stredisko UNESCO a depozitná knižnica NATO sa priamo realizuje okrem 
doplňovania aj spracovanie niektorých typov dokumentov (adjustácia, menná a vecná 

katalogizácia). V oddelení multimediálnych dokumentov sa menne a vecne spracovalo 68 audio-
vizuálnych a 1 360 elektronických dokumentov. 

Zamestnanci hudobného kabinetu v roku 2014 menne spracovali 125 hudobnín, 755 zvukových 

dokumentov, 60 audiovizuálnych dokumentov a vecne spracovali 134 kníh, 125 hudobnín, 755 
zvukových dokumentov a 63 audiovizuálnych dokumentov.  

Menne a vecne bolo spracovaných 39 kn. j. v depozitnej knižnice NATO, a v informačnom 

a dokumentačnom stredisku UNESCO 104 kn. j.  

 

Retrospektívna katalogizácia dokumentov - RetroKat 

V rámci interných projektov sa aj v roku 2014 venovala veľká pozornosť projektu RetroKat, 
retrospektívnej katalogizácii dokumentov. Projekt vznikol v roku 2013 v súčinnosti odboru 
knižnično-informačných systémov s odborom knižničných služieb a oddelením mennej 



 

34 
 

katalogizácie s cieľom systematickej rekatalogizácie generálneho lístkového katalógu UKB a tzv. 
drobných tlačí, ktoré v minulosti boli len evidované, ale neboli spracované do automatizovaného 
knižnično-informačného systému. Na retrospektívnej katalogizácii sa podieľali zamestnanci 
oddelenia prezenčných služieb, ktorí okrem priebežného dopĺňania holdingov, knižničných 
jednotiek, čiarových kódov dokumentov požičiavaných prezenčne či absenčne, vytvárali aj nové 
bibliografické záznamy z kníh, ktoré neboli spracované v systéme a z generálneho, menného 
lístkového katalógu. Niektorí zamestnanci vykonávali túto činnosť ako svoju hlavnú pracovnú 
náplň. Druhá skupina, ktorá sa podieľala na retrospektívnej katalogizácii sú zamestnanci 
oddelenia konzultačných služieb, ktorí vykonávali činnosť rekatalogizácie okrem svojej hlavnej 
náplne práce. V priebehu roka sa vytvorilo na týchto dvoch pracoviskách 16 482 bibliografických 
záznamov. Projekt je dlhodobý a venuje sa mu primeraná pozornosť.  

Do tohto projektu sa môže zaradiť aj elektronické sprístupňovanie mikrofilmov – periodík 

na mikrofilmoch. Do elektronického katalógu sa zaradilo 51 titulov periodík na mikrofilmoch 
so 767 exemplármi, mikrofilmovými zvitkami. 

 

Uchovávanie a ochrana fondov 

Prevádzka knižničných skladov 

Slovacikálny prezenčný fond SL dosiahol vo formáte D číslo signatúry 99999, nové prírastky 
prezenčného fondu slovacík sa budú vo všetkých formátoch stavať do oddelenia SJ.  

Úbytok priestorov na uloženie fondu, spôsobený uvoľnením časti skladov na umiestnenie CDA, sa 
nepodarilo nahradiť novými skladmi; ďalšie priestory v prenajatej časti skladu firmy PLUSIM 

v Petržalke na Kopčianskej ulici sa podarilo zabezpečiť regálmi až v posledných týždňoch roku 
2014. Z dostupných 1 690 b. m. bude potrebné vynechať časť na nové prírastky konzervačného 
fondu SK, okrem toho tam bude treba presunúť časti niektorých fondov z hlavných budov UKB, 
aby sa získal priestor na uloženie prírastkov živých fondov signatúr 33, 26, S, SJ.  

Priestory v skladoch PLUSIM, ktoré mali pôvodne slúžiť ako núdzové riešenie do dokončenia 

skladu v budove bývalého Technického skla, nie sú vhodné na dlhodobé a bezpečné uloženie 
fondov, ktoré sa tam presunuli a budú sa presúvať (konzervačný fond slovacík SK, fondy starých 
tlačí 25, L, M, AK a MK, ani na uloženie fondu veľkých formátov 21.A, obsahujúceho aj inojazyčné 
noviny vychádzajúce na Slovensku v medzivojnovom období a väčšinou uchovávané v jedinom 
exemplári práve vo fonde UKB, a pod.). Priestor, ktorý tam má UKB prenajatý, je od ostaných 
skladov oddelený iba pletivom, je tam zvýšená prašnosť, prievan, neregulovaná teplota, zlé 
osvetlenie. Práce, ktoré si vyžadujú viac času (revízia a poriadková kontrola fondov, posúvanie 
fondov) sa tam dajú vykonávať iba v letných mesiacoch. 

 

Oddelenie knižničných skladov 

V knižničných skladoch sa priebežne vybavovali žiadanky a zakladali vrátené dokumenty. 

Do fondu bolo založených 26 211 kn. j. nových prírastkov, z toho 473 kn. j. drobných tlačí, 
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rekatalogizovaných v odbore knižničných služieb. Popri výpožičkách vykazovaných odborom 
knižničných služieb, bolo vybavených 475 požiadaviek na overenie a periodík na rekatalogizáciu, 
z toho 429 kladne. Z voľného výberu VV2 bolo do skladu založených 53 b. m vrátených kníh. 

V skladoch na Ventúrskej, Továrenskej a Kopčianskej ul. a v nových skladoch bolo potrebné 
posunúť 1 737 b. m fondu, aby bolo možné založiť nové prírastky.  

Vykonávala sa priebežná poriadková kontrola knižničných fondov (44 715 b. m), pri ktorej bolo 
posunutých 1 633 b. m fondu. Preverilo sa 3 856 výpožičných lístkov založených v starej 
kartotéke prezenčných a služobných výpožičiek v knižničných skladoch. Zostávajúce 
nevysporiadané lístky boli odovzdané na preverenie oddeleniu revízie fondov. 

Priebežne sa zaznačovali zmeny statusov nových prírastkov prijatých do skladov zo spracova-

teľskej linky (26 211 kn. j.) a zrekatalogizovaných periodík (2 462 zv.). 

Na opravu a preväzbu bolo odovzdaných 2 601 poškodených kn. j., na odborné ošetrenie 
do odboru ochrany dokumentov 189 zväzkov.  

 

Oddelenie revízie fondov  

Pri priebežnej revízii knižničných fondov podľa miestneho zoznamu a vygenerovaných zostáv 
príslušných signatúr z elektronického katalógu bolo vo fondoch 27.D, 21.B, SL.B, 31.D, SK. A, B, 

D, G, M, a 21.C. zrevidovaných celkom 107 485 kn .j., z toho pri revízii na mieste chýbalo 1 010 
kn. j. Pri 2. a 3. superrevízii chýbajúcich kn. j. vo fondoch 30.G, 30.B, 30.D, 22 G, S AA, SL.M, 

S.A, S.F, S.G, a 24.D bolo z 11 625 preverovaných kn. j. nájdených 1 606 kn. j., nezvestných 
z toho ostáva 10 019 kn. j. Okrem priebežných revízií a superrevízií sa na žiadosť odboru 
knižničných služieb ešte vykonala mimoriadna revízia 1 531 nezvestných kn. j. evidovaných 
v elektronickom katalógu. Na mieste sa našlo 481 kn. j., nezvestných ostáva naďalej 1 050 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, 

preverovali sa chýbajúce kn. j. Vo vydaniach na voľných listoch bolo v 48 zakladačoch 
vymenených a doložených 7 391 listov aktualizácií.  

V sklade bolo overených a z miestneho zoznamu odpísaných 111 kn. j. čitateľských strát. 

Po posúdení vyraďovacou komisiou bolo vyradených 19 veľmi poškodených kn. j. a odpísaných 
8 zrušených prírastkových čísiel (zošitové vydanie, zviazané do jedného zväzku). 

Na opätovné spracovanie bolo odovzdaných 141 kn. j., odpísaných v minulosti ako používateľské 

a revízne straty a nájdených pri terajších revíziách. 

 

Oddelenie preventívnej ochrany fondov 

Počas rekonštrukčných prác na Klariskej ul. sa vykonával dozor pri práci dodávateľskej 
organizácie v knižničných skladoch (výmena okien, betonáž podláh, prekládka potrubia, montáž 
nových technických zariadení). Dočasne bolo potrebné presunúť 200 b. m fondu a rozobrať regály 
na 1. poschodí Klarisea, kde tento fond bránil v pokračovaní stavebných prác pre výstavbu CDA. 
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Pokračovalo balenie dokumentov na krehkom papieri do ochranných obalov vo fondoch v budove 
Klarisea, kde mohlo prísť k poškodeniu pri presune týchto fondov. Balili sa aj knižné jednotky 

vo fonde 21. Spolu bolo zabalených 1 352 kn. j.  

Naďalej sa vykonávali pravidelné kontroly funkčnosti pohyblivých regálov, súvisiace s nárokom 
na záručné opravy a následné odstránenie zistených nedostatkov (dotiahnutie uvoľnených 
skrutiek a matíc, zabezpečenie očistenia koľajníc, kontrola stavu koncových dorazov pre krajné 
polohy regálov, kontrola celistvosti konštrukcie regálov), sledovanie stavu skladov z technického 
hľadiska a hľadiska technickej údržby (kúrenárske, elektrotechnické, zámočnícke, stavebné a iné 
prvky) hlásenie závad a následne dohľad nad ich odstraňovaním. Zamestnanci oddelenia 
dohliadali na realizáciu demontáže, nakládku, vykládku a stavbu knižničných regálov v sklade 

na Kopčianskej ul. v Bratislave, ktorá bola zabezpečovaná dodávateľsky. 

Pravidelne sa sledovali, v spolupráci s príslušnými útvarmi vyhodnocovali a v rámci možností 
regulovali vnútorné klimatické podmienky v knižničných skladoch. 

V skladoch kabinetu starých a vzácnych tlačí sa denne vykonávala kontrola a v prípade potreby 
regulácia klímy. Priebežne sa vykonávala pravidelná výmena vzduchu, hygienická údržba kníh 

a zariadení, údržba čističky vzduchu a prístrojov na odsávanie vlhkosti a chladenia.  

V prvom polroku 2014 sa vykonala generálna očista skladov: umylo sa a vydezinfikovalo 347 b. m 
políc, očistilo sa 7 438 kníh. Doplnil sa informačný systém v sklade, na police sa umiestnili štítky 
s číslom police. Priebežne sa vedie miestny zoznam a príručná kartotéku fondov kabinetu. 

 

Odbor ochrany dokumentov 

Oddelenie knižnej väzby zabezpečuje preväzovanie novších poškodených dokumentov, viažu sa 
periodické tlače, spracúvajú tlačené materiály do knižnej podoby a vyhotovujú všetky druhy 
kartonážnych výrobkov podľa požiadaviek oddelení knižnice. 

Zamestnankyne oddelenia poskytujú operatívne služby hlavne pri oprave poškodených publikácií, 
ktoré sú požadované na výpožičku, no pre poškodenie ich nie je možné požičať. Sú to najčastejšie 
chýbajúce listy, poškodená väzba a pod. Tieto exempláre oddelenie urýchlene opraví tak, aby 
mohli byť poskytnuté na ďalšie vypožičanie. 

Za uplynulý rok sa vyhotovilo 4 908 väzieb, z toho: 

- brožovaných  175 ks 

- pevných  4 605 ks 

- doskovaných  128 ks 

a kartonážnych výrobkov  103 ks  

 

Oddelenie reštaurovania dokumentov zabezpečuje reštaurovanie a konzervovanie vzácnych 

tlačí vo fondoch UKB. Spracúvajú a reštaurujú sa často aj knihy, ktoré sú poškodenú plesňami 
a inými mikroorganizmami, ďalej tlače z bežných skladov, ktoré patria k vzácnym z hľadiska 
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prevedenia. Oddelenie intenzívne spolupracuje s oddelením digitalizácie. Pripravujú sa materiály 
na skenovanie, ošetrujú sa, čistia a následne po digitalizácii sa reštauruje knižný blok a väzba. 

V uplynulom roku bola venovaná pozornosť likvidácii plesní. Testoval sa vplyv nového 
dezinfekčného prostriedku Sanosil v priestoroch knižničných skladov, do ktorých sa umiestnili 

aj knihy viditeľne poškodené plesňami. Mikrobiologická analýza odobraných vzoriek bola 
vykonaná v certifikovanom laboratóriu EUROFINS BEL/NOVAMANN, s.r.o. Všetky vzorky odobrané 
pred dezinfekciou vykazovali pozitívnu kontamináciu. Po dezinfekcii prípravkom Sanosil, ktorý 
bol použitý v podobe studenej hmloviny, boli všetky odobrané vzorky negatívne. Kontrolné 
vzorky boli otestované opakovane po 40 dňoch. Vykazovali rovnako nulové hodnoty 
kontaminácie.  

Na základe získaných výsledkov (pred použitím bol testovaný účinok Sanosilu aj na farebné 
zmeny obalov kníh, ktoré boli zanedbateľné až nulové) odbor ochrany dokumentov doporučil 
používanie tohto prostriedku na dezinfekciu nielen skladových knižničných priestorov, ale aj 
hygienu pri manipulácii s kontaminovaným materiálom. Z testovania bola vypracovaná 
hodnotiaca správa. Pracovníčka oddelenia reštaurovania dokumentov prezentovala výsledky svojej 

práce a reprezentovala UKB na zahraničnej konferencii s prednáškou.  

V uplynulom roku 2014 bolo komplexne zreštaurovaných a zakonzervovaných 306 historických 

dokumentov, z toho 46 vzácnych tlačí z kabinetu rukopisov, starých a vzácnych tlačí. 

 

Digitalizácia 

Odbor digitalizácie zabezpečuje komplexné digitalizačné služby a zastrešuje domáce 

a zahraničné digitalizačné projekty, koordinuje domácu a medzinárodnú spoluprácu v oblasti 
digitalizácie a výmeny digitalizovaných knižničných dokumentov. Pripravuje a realizuje 
koncepcie rozvoja digitalizácie, zabezpečuje riešenie úloh v súvislosti so sprístupnením a 
archiváciou digitalizovaného kultúrneho dedičstva. Poskytuje poradenské, konzultačné a 

informačné služby v danej oblasti. 

Odbor digitalizácie tvorí oddelenie digitalizačných služieb a laboratórium digitalizácie. 

V roku 2014 sa pokračovalo v medzinárodných projektoch a v ochrannej digitalizácii dokumentov 
z fondov UKB, v skenovaní pre používateľov, v sprístupňovaní, archivácií, editácií a tvorbe 
metadát k digitalizovaným dokumentov. 

V roku 2014 pracovníci odboru digitalizácie naskenovali spolu 84 592 skenov. Z toho pre 
zabezpečenie služieb MVS 9 450 strán, v rámci služieb pre používateľov UKB 13 057 strán, v rámci 
služby EoD 7 434 strán. Na základe požiadaviek služieb bolo vyhotovených 141 digitalizovaných 
kníh. Postprocesing (rozrezanie, orezanie, vyrovnanie, separácia a ocr) bol realizovaný na 268 719 
stranách, ktoré boli plnotextovo sprístupnené prostredníctvom digitálnej knižnice MediaINFO. 
Celkovo odbor digitalizácie postprocessingom a skenovaním spracoval 353 311 strán. 

Odbor digitalizácie zabezpečuje svoje služby v dvojzmennej prevádzke od 06:30 – 21:00. V roku 
2014 v odbore pracovalo 7 pracovníkov na 6,5 úväzku, digitalizačné projekty pracovne kryli 
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externí traja zamestnanci na dohodu o vykonaní práce študenta, plus jeden zamestnanec 

na dohodu o pracovnej činnosti. Odbor digitalizácie skrýva v sebe potenciál na zvýšenie počtu 
pracovníkov a sprístupnenie omnoho väčšieho množstva knižných dokumentov. V súčasnosti je 
snaha vyhovieť všetkým relevantným požiadavkám na digitalizáciu, ktoré sú zamerané 

na podporu vedy a výskumu. Študijné, vzdelávacie a kultúrne potreby používateľov a interné 
potreby UKB v oblasti ochrannej digitalizácie, ktorá by zamedzila ďalšej fyzickej degradácii 
dokumentov, však odbor so súčasným počtom pracovných miest zabezpečiť nedokáže. Vzhľadom 
na rozsiahly unikátny fond UKB a počet prichádzajúcich interných a externých požiadaviek by 
odbor so súčasným technickým vybavením dokázal efektívne využiť dvojnásobný počet 
zamestnancov. 

 

REALIZOVANÉ PROJEKTY 

E-kniha na objednávku (EOD) - Projekt eCulture 

Projekt E-kniha na objednávku (EOD) sa realizoval v rámci medzinárodného konzorcia 30 knižníc 
z dvanástich krajín EÚ s finančnou podporou EK v rámci programu Kultúra a predstavoval 
elektronickú službu zameranú na konverziu tradičnej knihy do elektronickej podoby s následným 
sprístupnením širokej verejnosti. Služba je orientovaná na digitalizáciu voľne prístupných titulov 

na ktoré sa už nevzťahujú autorské práva. Služba bola poskytovaná bez obmedzenia s ohľadom 
na geografické a administratívne bariéry. Je teda možné o službu požiadať elektronicky a rovnako 
tak aj získať e-knihu a uhradiť poplatok za službu prostredníctvom on-line platby. Cieľom 
projektu bolo rozšírenie súčasnej služby o možnosti vytlačenia zdigitalizovanej knihy a jej 
doručenia poštou na adresu objednávateľa. Projekt bol v roku 2014 ukončený, službu EOD však 
UKB poskytuje naďalej. Odbor digitalizácie chce pokračovať v ďalšom projekte EÚ EXXCEL, ktorý 
je momentálne v schvaľovacom procese. Počas realizácie projektu boli čiastočne refundované 
mzdy niektorých pracovníkov. 

 

OpenAIRE/ OpenAIREplus 

Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE plus) bol trojročný projekt 
financovaný v rámci 7. rámcového programu EK (FP7), ktorý sa zameriaval na implementáciu 
otvoreného prístupu (OA) naprieč Európou. K cieľom projektu patrilo 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 dôležitých publikácií (pre-printy, príspevky 

na konferenciách). V rámci realizácie projektu momentálne komunikujeme s ďalšími potencio-
nálnymi projektovými partnermi, vlastníkmi obsahov a slovenskými inštitúciami zapojenými 

v programe FP7. Projekt bol v roku 2014 ukončený, pokračovaním projektu je ďalší nadväzujúci 
projekt, v ktorom už UKB nebude participovať. Zo strany UKB bol projekt delegovaný na CVTI SR, 
nakoľko svojim obsahom spadá pod podporu vedy a výskumu. Počas realizácie projektu boli 
čiastočne refundované mzdy niektorých pracovníkov. 
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Projekt digitálna knižnica MediaInfo 

V roku 2014 Univerzitná knižnica v Bratislave pokračovala v prevádzke systému digitálnej 
knižnice MediaINFO, prostredníctvom ktorého je v súčasnosti plnotextovo sprístupnených 543 719 
strán slovenských periodík a knižných dokumentov. Softvér MediaINFO patrí v Európe medzi 
najinovatívnejšie systémy digitálnych knižníc, ktoré používa Britská národná knižnica, Nórska 
národná knižnica a Slovenská národná knižnica. Univerzitná knižnica 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 39 032 položiek, čo 
predstavuje viac ako 500 000 zdigitalizovaných strán periodík, starých a vzácnych tlačí. Databáza 
plnotextového vyhľadávania obsahuje v súčasnosti index 957 363 237 slov. Momentálne je 
digitálna knižnica prístupná aj prostredníctvom aplikácie pre Ipad, aplikácia je zdarma dostupná 
prostredníctvom Apple store. 

 

Projekt 1. svetová vojna 

Odbor digitalizácie v roku 2014 úspešne ukončil realizáciu projektu financovaného z fondu V4 
s názvom 1. svetová vojna v spolupráci Moravskou zemskou knižnicou, Maďarskou národnou 
knižnicou, Poľskou národnou knižnicou a Slovenskou chemickou knižnicou. Záverečná 
konferencia k projektu bola realizovaná v UKB 19. novembra 2014 a prezentovali na nej svoje 

výsledky v rámci projektu všetci projektoví partneri. 

 

Projekt CLOUD UKB 

Odborom digitalizácie bol spravovaný a administrovaný cloudový kolaboratívny systém 

na ukladanie a sprístupnenie digitálneho obsahu http://cloud.ulib.sk V rámci vylepšení systému 
bolo zabezpečené vytvorenie používateľských skupín a modifikácia systému pre interné potreby 
zamestnancov UKB a CDA. 

 

Projekt digitalizácie novín Náš Dunaj 

V kooperácií so Slovenskou plavbou a prístavmi a.s. sa prostredníctvom malého digitalizačného 
projektu zabezpečila digitalizácia a plnotextové sprístupnenie všetkých ročníkov periodika Náš 

Dunaj, ktorý vychádzal v rokoch 1949 – 2002. Realizácia prác bola zabezpečená dohodami 
o pracovnej činnosti študentov. 

 

Projekt Monitoring tlače 

Odbor digitalizácie v rámci svojich činností zabezpečoval aj plnenie a údržbu databázy monitoring 
tlače, čo predstavovalo aktualizácie databázy na mesačnej báze. 
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Projekt CDA 

Odbor digitalizácie sa aktívne svojimi analytickými a konzultačnými službami zapájal 

do jednotlivých parciálnych procesov, realizovaných v rámci interných potrieb projektu CDA. 

Odbor digitalizácie sa aktívne podieľal v rámci organizačných výborov na organizácií 
medzinárodných odborných knihovníckych podujatí na Slovensku – konferencie Digitálna 
knižnica a organizácii odborného podujatia INFOS 2015. Za odborných garantov konferencie INFOS 

2015 v rámci UKB boli zvolení Ing. Alojz Androvič PhD., riaditeľ úseku elektronizácie a integrácie 
a Mgr. Tomáš Fiala, vedúci odboru digitalizácie. 

 

Súborné katalógy 

Odbor súborných katalógov (OSK) zavŕšil 30 rokov úspešného fungovania súborného katalógu 
periodík a adresára knižníc v systéme online, počas ktorého zvládal prípravu viacerých 
rozvojových projektov, prácu v rôznych automatizovaných systémoch a medzinárodných 
bibliografických formátoch. Pritom účinne spolupracoval so stovkami knižnično-informačných 

pracovísk a s významnými informatickými inštitúciami nielen v SR, ale aj v zahraničí.  

Základnou úlohou bola tvorba a správa celoštátneho online súborného katalógu periodík 

v spolupráci s knižnicami SR a budovanie doplňujúcej bázy dát Adresár knižníc SR. Stálou súčasťou 
práce bolo poskytovanie bibliograficko-informačných služieb používateľom spolu so správou 
klasických lístkových súborných katalógov zahraničných kníh. Znížený stav pracovníkov odboru 
negatívne ovplyvnil plnenie nadstavbových interných projektových úloh zameraných na prieskum 
stavu súborných katalógov v zahraničí, ktoré sa z tohto dôvodu presunuli na nasledujúce 
obdobie. 

 

Súborný katalóg periodík (SKP) 

V dvoch etapách sa realizoval zber aktuálnych údajov o periodikách nachádzajúcich sa vo fondoch 
507 inštitúcií SR. Pripravili a poskytli sa knižniciam inštitucionálne výstupy zoznamov periodík 

v tlačenej i elektronickej forme určené na aktualizáciu údajov. Návratnosť bola temer 90 
percentná. Údaje, ktoré sa priebežne spracúvali do bázy SKP a adresára knižníc, sa získali zo 453 
inštitúcií.  

Koncom roka sa začala superrevízia retrospektívnej katalogizácie údajov z lístkového katalógu 
periodík UKB, pričom mnohé tituly boli pre rozpornosť údajov spracované de visu.  

V roku 2014 SKP vzrástol o 2 353 nových bibliografických záznamov na 73 347 záznamov seriálov 
a integrovaných prameňov. Redigovanie viac ako 25 000 bibliografických záznamov sa týkalo 
zmien názvov periodík, vydavateľov, periodicity, ukončenia vychádzania periodík a i. Z celkového 
počtu záznamov je 34 % tzv. živých seriálov a 66 % seriálov, ktoré už prestali vychádzať.  
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Štruktúra súborného katalógu periodík 

Typy dokumentov 
Počet bibliografických 

záznamov 

celkom 73 347 

- z toho printové dokumenty 71 511 

- elektronické dokumenty 

+ integrované elektr. pramene 

1 516 

82 

- mikrografické dokumenty 193 

- zvukové dokumenty 20 

- v Braillovom písme 11 

- zväčšená tlač  14 

 

Druhová skladba SKP zahŕňa záznamy klasických odborných, vedeckých i populárno-náučných 
časopisov, novín, periodík pre deti a mládež, aj tzv. nepravých periodík – zborníkov, ročeniek, 
kalendárov, školských správ i monografických edícií.  

 

Chronologická štruktúra Jazyková štruktúra Geografická štruktúra  

(6 storočí)  (celkom 54 jazykov) (celkom 117 štátov) 

21. stor.  8 367 slovenčina 16 550 Slovensko 19 192 

20. stor.  59 087 angličtina 14 799 Česko 13 139 

19. stor.  5 523 čeština 11 536 Nemecko  7 990 

18. stor.  378 nemčina 10 798 USA  5 803 

17. stor.  18 maďarčina  4 881 Maďarsko  3 440 

16. stor.  1 ruština  3 601 Veľ. Británia  3 227 

  francúzština  2 493 Rakúsko   1 665 

 

Tvorba autorít korporácií 

V priebehu roka 2014 bolo vypracovaných celkom 1 013 autoritatívnych záznamov rôznych 
korporácií – nakladateľov, vedeckých a akademických inštitúcií, lokálnych, regionálnych, 
štátnych i medzinárodných organizácií či škôl rôznej časovej, jazykovej i geografickej 
proveniencie. 
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Spolupráca s inštitúciami SR a kooperatívna katalogizácia 

Kooperatívnou katalogizáciou participovalo na tvorbe SKP celkom 18 inštitúcií. Vypracovali 130 
nových bibliografických záznamov a aktualizovali 6 950 svojich holdingových údajov. Všetkým 
participantom sa pravidelne zasielali mesačné vyhodnotenia práce v báze SKP.  

Spolupracujúcim inštitúciám sa podľa potreby poskytovala konzultačná a metodická pomoc 
týkajúca sa najmä spracovania dát podľa medzinárodných štandardov v systéme Virtua. 

 

Báza Adresár knižníc SR 

Pre bázu adresára sa získali aktuálne údaje o knižnično-informačných pracoviskách v 453 
inštitúciách SR, ktoré sa spracovali do adresára pracujúcej bázy v systéme ARL. Aktualizovali sa 
najmä názvy inštitúcií, personálne, kontaktné a telekomunikačné údaje. Do bázy pribudlo 25 
nových inštitúcií, 5 inštitúcií hlásilo zrušenie knižnice. Ku koncu roka 2014 adresár obsahoval 
záznamy o 843 inštitúciách.  

 

Súborné katalógy zahraničných kníh 

Celkový objem klasických súborných katalógov zahraničných kníh stabilne dosahuje cca 3 016 000 
záznamov. Aj keď doplňovanie tohto lístkového katalógu je v útlme (v roku 2014 bolo 
novozaložených 240 záznamov), v priebehu roka doň pribudlo 397 záznamov z 8 knižníc. Využíva 

sa aj naďalej v informačnej činnosti, najmä pri zisťovaní starších publikácií z 19. a 20. storočia.  

 

Informačná činnosť 

Informácie z online súborného katalógu periodík:  

- využilo         27 839 používateľov,  

- celkove bolo zaznamenaných      31 658 vstupov,  

- pri ktorých si používatelia prezreli údaje o periodikách na  200 610 stránkach.  

Okrem toho pracovníci OSK poskytli e-mailom, telefonicky a osobne pre 347 používateľov celkom 
711 bibliografických 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, pripravili 1 klasickú a 2 počítačové rešerše. 

 

Národná agentúra ISSN (NA ISSN) 

Národná agentúra ISSN v SR, sídliaca v UKB, je výkonným orgánom 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 
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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 – spracováva záznamy slovenských titulov pokračujúcich 
prameňov a aktualizuje ich; zabezpečuje komunikáciu s vydavateľmi periodických publikácií 

a elektronických časopisov publikovaných na Slovensku. Agentúra sa zúčastňuje na aktivitách 
v rámci medzinárodného systému ISSN, spolupracuje s Medzinárodných centrom ISSN v Paríži 
a s národnými centrami ISSN v rámci celého sveta. 

 

Prideľovanie ISSN, generovanie čiarového kódu EAN/ISSN 

V roku 2014 sa pridelilo celkovo 314 čísel ISSN z toho 255 tlačeným periodickým publikáciám, 

59 elektronickým pokračujúcim prameňom (52 on-line, 7 na CD-ROM). Počas roka sa zistilo 145 
prípadov nedodávania povinných výtlačkov periodík, z toho 51 bolo vybavených úspešne tak, 

že vydavateľ začal do konca roka posielať do knižnice povinné výtlačky.  

Prísnejšie pravidlá pre prideľovanie ISSN elektronickým časopisom prijaté na výročnej konferencii 
ISSN v roku 2012 v Portugalsku sa prejavili aj v roku 2014 väčším počtom zamietnutých žiadostí. 
Celkovo sa zamietlo 40 žiadostí o pridelenie ISSN, z toho 27 žiadostí o pridelenie ISSN pre on-line 
časopisy a 13 pre tlačené periodické publikácie. Medzi najčastejšie dôvody zamietnutia patrilo 
neuvádzanie potrebných údajov, nefunkčná webová stránka, súkromný charakter stránky a pod.  

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. Na stránke agentúry je tiež k dispozícii 
samoobslužné generovanie čiarového kódu. V roku 2014 poskytla agentúra vydavateľom 106 
kódov EAN/ISSN. 

 

Spracovanie záznamov ISSN, ich aktualizácia a sprístupňovanie databázy ISSN 

Agentúra vytvárala záznamy slovenských pokračujúcich prameňov priamo (on-line) v medzi-
národnej databáze 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, poskytoval agentúre odbor SKP; agentúra ISSN zasa poskytovala odboru 
SKP skratky kľúčového názvu pre tieto tituly. 

Aktualizácia záznamov sa vykonávala priebežne podľa nahlásení od vydavateľov, z odboru 
súborných katalógov, oddelenia periodík a z iných knižníc. O nahlásených zmenách od vyda-
vateľov sa vždy priebežne informovali tiež pracovníci odboru SKP a oddelenia periodík.  

V priebehu roka sa aktualizovali znaky MDT v databáze ISSN na základe porovnávania znakov MDT 
v ISSN záznamoch a v SKP.  

Zabezpečovalo sa bezplatné sprístupňovanie Národnej databázy ISSN v systéme INVENIO 
issn.issn.sk, kde je možné vyhľadávať tituly slovenských tlačených a elektronických časopisov. 
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Zo záznamov on-line časopisov je možné cez zadané URL adresy vstupovať priamo na stránky 
časopisov. Časopisy je možné vyhľadávať podľa rôznych rešeršných kritérií alebo si vyhľadať 
časopisy spracované v agentúre za príslušné obdobie. Od začiatku roka je možné v databáze 
vyhľadávať tiež časopisy typu open access.  

 

Konzultačná činnosť a sprístupňovanie databázy ISSN 

Poskytnuté konzultácie (osobné, telefonické a zaslané e-mailom, v celkovom počte 896) 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 ďalších okruhov problémov. 

 

Domáca a zahraničná spolupráca  

Agentúra spolupracovala v rámci Slovenska s Ministerstvom kultúry SR - sekcia médií audiovízie 

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 najmä v oblastiach:  

 výmeny informácií o zmenách vydavateľských údajov v záznamoch periodických publikácií 
(odbor súborného katalógu periodík a oddelenie periodík) 

 informovaní o nových prírastkoch a tvorba kľúčových názvov (odbor SKP) 
 získavania nedodaných titulov povinných výtlačkov (oddelenie periodík) 
 prideľovania ISSN digitalizovaným titulom (odbor digitalizácie UKB)  

V spolupráci s niektorými vydavateľstvami sa zaktualizovali údaje v záznamoch časopisov, ktoré 
vydávajú (Wolters Kluwer, Petit Press, Redima s.r.o. a Avionaut s.r.o. Bojnice). Pracovníci 
agentúry systematicky spolupracovali s Medzinárodným centrom ISSN v Paríži. Aktívna spolupráca 
prebiehala tiež v rámci pracovnej skupiny pre aktualizáciu Manuálu ISSN. V apríli sa konala on-
line konferencia pracovnej skupiny k revízii manuálu ISSN a do medzinárodného centra sa zaslalo 
niekoľko pripomienok novej verzii manuálu. Pri príležitosti konania každoročnej konferencie 
riaditeľov národných centier ISSN (Turecko – Istanbul, október 2014) sa vypracovala v anglickom 
jazyku správa o činnosti agentúry za posledný rok (júl 2013 – jún 2014). Aktívna spolupráca 
prebiehala počas roka tiež so Stálou komisiou IFLA pre seriály a iné pokračujúce pramene 

(B. Katrincová, vedúca NA ISSN je členkou stáleho výboru IFLA SOCR od roku 2011). 
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Prehľad výkonov Národnej agentúry ISSN za rok 2014: 

Celkový počet pridelených ISSN 314 
Z toho tlačené periodické publikácie 

elektronické pramene na pokračovanie 

z toho prístupné on-line  

na CD-ROM  

255 

59 

52 

7 

Počet zamietnutých žiadostí o pridelenie 

Z toho elektronické publikácie 

tlačené publikácie 

40 

27 

13 

Počet konzultácií  

Z toho telefonické 

e-mail 

osobné 

896 

602 

243 

51 

Počet poskytnutých kódov EAN/ISSN  106 
Počet medzinárodných požiadaviek na pridelenie ISSN  2 
Počet rešerší/počet záznamov 5/150 
Počet nových záznamov v databáze (registrované, pracovné),  

Spolu 

331, 108 

439 

Celkový počet registrovaných záznamov prameňov na pokračovanie v slovenskej 
databáze ISSN k 31. 12. 2014 

5 759 

Počet vychádzajúcich publikácií  3 043 
Počet nevychádzajúcich publikácií 2 716 
 

Referát Elektronické informačné pramene 

Poslaním referátu Elektronické informačné pramene (EIP) je komplexný manažment sprístupňo-
vania voľných a licencovaných elektronických informačných prameňov a informačných databáz 
podľa profilu a poslania 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 EIP 

Pri budovaní fondu elektronických informačných prameňov pokračovala UKB v stratégii nákupu 
databáz na princípe jedinečnosti. Obnovili sa licencie na databázy Library Press Display, 
C.E.E.O.L., Ulrichweb.com a Portál ISSN. Pokračovalo sa aj v sprístupňovaní najväčšej svetovej 
databázy elektronických kníh World eBook Library, ktorá obsahuje viac ako 2 mil. elektronických 
kníh vo viac než 230 svetových jazykoch. Zaplatili sa servisné poplatky na trvalo zakúpené tituly 
z kolekcie vydavateľstva de Gruyter „DeutscheGeschichte im 20. Jahrhundert Online“ („National-
sozialismus, Holocaust, Widerstand und Exil 1933-1945“ a „Tagesrapporte der Gestapoleitstelle 
Wien 1938-1945“) a „Český biografický archiv a Slovenský biografický archív on-line“. 
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Licencia na Monitoring tlače sa už neobnovila, avšak archív od r. 1994 do augusta 2014 je 
používateľom UKB stále k dispozícii.  

UKB zakúpila prístup do dvoch nových elektronických informačných prameňov. Od januára 2014 
je dostupná kolekcia elektronických kníh od spoločnosti EBSCO eBook Public Library Collection, 
ktorá obsahuje 34 000 e-kníh z rôznych tematických oblastí. Knihy sú prístupné bez obmedzenia 
počtu simultánnych používateľov a dajú sa sťahovať do rôznych typov mobilných zariadení. 
Ďalšou novinkou je databáza Encyclopaedia Britannica online (od mája 2014).  

Z celkového počtu 12 licencovaných EIP je 9 prameňov hradených z finančných prostriedkov UKB. 
Databáza EBSCO je sprístupňovaná v rámci národnej licencie a databáza Springer v rámci 
národného projektu NISPEZ (Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku 
– prístup k elektronickým informačným zdrojom). Monitoring tlače (archív) je majetkom UKB. 
Používatelia knižnice majú naďalej prístup k prémiovému obsahu najvýznamnejších slovenských 
webov prostredníctvom predplatenej služby Piano. Služba je pre čitateľov prístupná v študovni 
elektronických dokumentov.  

 

Sprístupňovanie elektronických prameňov 

Na všetky zakúpené a licencované databázy (okrem služby Piano) sa poskytoval vzdialený 
prístup. Používateľ UKB sa po zadaní používateľského mena a hesla mohol kedykoľvek dostať 

do uvedených elektronických informačných prameňov aj z priestorov mimo UKB. 

Pri vyhľadávaní dokumentov mohli čitatelia 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.  

Štatistické údaje o využívaní jednotlivých databáz sa priebežne sledovali, pre podporu využívania 
sa pristúpilo k propagovaniu databáz a zverejňovaniu noviniek a zaujímavostí na Facebooku. 

Na hlavnej stránke UKB sú vybrané databázy propagované aj prostredníctvom propagačných 
bannerov.  

 

Služba EZB 

Referát pokračoval v zabezpečovaní administrácie konzorciálneho konta EZB – Slovensko, 

v ktorom zostalo zapojených osem slovenských knižníc. Priebežne prebiehala komunikácia 
so zapojenými knižnicami, aktualizácia paketov a nastavenie licencií pre tituly, ktoré boli 
nastavené ako dublety. Knižnica EZB obsahuje takmer 79 000 časopisov a je sprístupňovaná cez 
nové optimalizované používateľské rozhranie. Ponúka aj mobilnú aplikáciu pre smartfóny 

a tablety, ktoré využívajú operačný systém Android.  
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Legislatíva, projekty 

Referát sa počas roka zaoberal sledovaním legislatívnych zmien významných pre oblasť  
e-prameňov. Pozornosť sa venovala novele autorského zákona, ktorá platí od 29. októbra 2014. 
Pracovisko sa podieľalo tiež na príprave dvoch návrhov prioritných projektov – v máji bol podaný 
prioritný projekt Knižničný repozitár elektronických publikácií (KREP) a v novembri návrh 
prioritného projektu Systém na správu a spracovanie elektronických periodík (SEP). Pracovníčka 
referátu sa zúčastnila dotazníkového prieskumu k revízii pravidiel autorského práva v Európskej 
únii a zapojila sa do európskej kampane EBLIDA za právo na e-čítanie. 

 

Spolupráca s partnermi 

Uskutočnilo sa viacero stretnutí a konzultácií ohľadom získavania a sprístupňovania 
elektronických kníh a tiež stretnutia a rokovania s dodávateľmi e-zdrojov (Albertina icome 
Bratislava, EBSCO, SUWECO). Priebežne sa sledovali, porovnávali a vyhodnocovali ponuky 
elektronických zdrojov na rok 2015. 

Počas roka sa nastavili a spropagovali viaceré skúšobné prístupy. Testovali sa databázy 
elektronických časopisov z ponuky vydavateľstva SAGE a viaceré databázy od vydavateľa GALE 
Cengage. Po vyhodnotení záujmu o testované databázy a následných rokovaniach so spoločnosťou 
SUWECO sa pristúpilo k podpísaniu zmluvy na databázu Gale Artemis Literary Sources (kolekcia 
viacerých zdrojov z oblasti literatúry) a na historickú databázu Post-War Europe: Refugees, Exile 
and Resettlement, 1945-1950 zo zbierky Archives Unbound. Obidve databázy budú používateľom 
prístupné od januára 2015.  

V rámci účasti na národnom projekte NISPEZ (Národný informačný systém podpory výskumu 

a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom) spolupracoval referát 
s riešiteľom projektu CVTI SR. Išlo predovšetkým o zabezpečenie účasti na školeniach, seminároch, 
poskytovanie potrebných podkladov k projektu a pod. Zamestnankyňa referátu EIP UKB 

zastupovala knižnicu na pracovnej porade zainteresovaných strán projektu NISPEZ II. a NISPEZ III.  

V rámci spolupráce so spoločnosťou EBSCO sa v uplynulom roku uskutočnilo niekoľko odborných 
podujatí. V marci prebehlo školenie pre zamestnancov UKB zamerané na využívanie a prácu 

s novou databázou elektronických kníh eBook Public Library Collection. V októbri sa konal 
praktický workshop zameraný na problematiku využívania elektronických kníh, vrátane ich 
sťahovania do počítača i na mobilné zariadenia. V novembri sa v UKB uskutočnil odborný seminár 
pre širšiu odbornú verejnosť s názvom Elektronické informačné zdroje EBSCO v knižnici 21. storočia. 
V rámci neho boli predstavené pokročilé techniky vyhľadávania v databázach EBSCO, vyhľadávací 
nástroj (multivyhľadávač) EBSCO Discovery Service (novinky a súčasné trendy v Discovery 
službách) a alternatívne metriky hodnotenia vedy a výskumu (nástroj PlumX). 
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Propagácia elektronických prameňov a konzultácie 

Priebežne sa vykonávala aktualizácia webovej stránky E-pramene (vrátane jej anglickej verzie) 

a kontrola funkčnosti jednotlivých prístupov a URL adries na stránke.  

Referát EIP pripravil niekoľko školení pre zamestnancov UKB o elektronických databázach 
sprístupňovaných v UKB. Pre verejnosť sa pripravilo inštruktážne predstavenie služieb a on-line 
zdrojov aj s návodom na ich používanie. Pri príprave týchto školení referát spolupracoval 

s ďalšími oddeleniami UKB, najmä s oddelením metodiky, oddelením periodík a s odborom 
knižničných služieb. Cielená propagácia databáz a aktuálnych skúšobných prístupov (pripravené 
propagačné materiály) bola zameraná na konkrétnu cieľovú skupinu používateľov (študenti 
žurnalistiky, historici, jazyková škola). Referát EIP sa zapojil aj do prípravy otázok pre dotazník 
prieskumu spokojnosti čitateľov a používateľov UKB (november – december 2014). 

Zamestnankyňa referátu sa zúčastnila na viacerých odborných seminároch v UKB a v CVTI SR. 

V apríli sa zúčastnila na XIV. ročníku odborného seminára pre pracovníkov knižníc v ŠVK 
v Banskej Bystrici o akvizícii, budovaní, sprístupňovaní a ochrane knižničných e-fondov, o ktorom 
publikovala článok v Bulletine UKB. V novembri sa pracovníčka referátu zúčastnila konferencie 
Digitálna knižnica 2014 v Jasnej a tiež konferencie Profesia – knihovník – II. v SNK v Martine, 

o ktorej tiež publikovala článok v Bulletine UKB. Počas celého roka referát zabezpečoval 
telefonické, e-mailové i osobné konzultácie pre používateľov.  

 

Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO 

Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO (IDS UNESCO) v UKB v súlade so Stratégiou rozvoja 
slovenského knihovníctva v roku 2014: 

- 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 webovej 
stránke zoznam nových dokumentov z produkcie UNESCO a OSN; 

- vytváralo partnerstvá s vysokými školami a so súkromným sektorom v záujme zlepšovania 
služieb a ich aktivizácie pre vedomostnú spoločnosť; 

– spolupracovalo s nadáciami, budovalo a podporovalo 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, koordinovalo činnosť Klubov UNESCO v SR a vykonávalo funkciu sekretariátu 
Slovenského výboru pre program UNESCO Pamäť sveta. 
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Vedúca strediska bola aj v roku 2014 členkou predsedníctva Slovenskej komisie pre UNESCO, ktorá 
je poradným orgánom vlády, členkou sekcie pre vzdelávanie a sekcie pre kultúru SK UNESCO 

a podieľala sa na ich aktivitách a pracovných povinnostiach. 

Okrem týchto základných úloh stredisko sústredilo svoju činnosť aj na napĺňanie svojho ďalšieho 
cieľa – na vytváranie a realizáciu projektov, podujatí a aktivít zameraných na podporu 

a propagáciu medzinárodných dní, rokov a dekád vyhlásených UNESCO a OSN, ako aj kľúčových 
tém týchto organizácií. 

 

V tejto súvislosti stredisko usporiadalo tieto podujatia: 

29. 01. 2014 - Holokaust 

Podujatie pripravené v spolupráci s Dokumentačným strediskom holokaustu pri príležitosti 
Medzinárodného dňa spomienky na obete holokaustu. Prednášala: PhDr. Monika Vrzgulová, CSc., 
DSH Bratislava 

15. 4. 2014 - Cesta ku skutočnému a trvalému uzdraveniu 

Podujatie pri príležitosti Svetového dňa zdravia (7. 4., WHO) 

Zakladateľ kliniky celostnej medicíny Ing. Michal Andrejco sa s poslucháčmi podelil o tajomstvo 
ako získať prístup k nekonečnému potenciálu trvalého zdravia, ktorý je ukrytý v každom z nás 

a odpovedal na otázky - čo je to skutočné zdravie, ako dosahovať rovnováhu fyzického, 
psychického a duševného zdravia, čo je skutočnou príčinou všetkých chorôb? 

Pre mimoriadny záujem verejnosti o túto tému sa na ňu nadviazalo ďalším podujatím: 

4. 6. 2014 - Zoznámte sa s tradičnou čínskou medicínou 

Terapeutka tradičnej čínskej medicíny, pani Monika Křeková, diskutovala s prítomnými o histórii 
a fungovaní TČM, ktorá má viac ako 2500-ročnú históriu. Pôsobí priamo pri odstraňovaní príčin 
vzniku samotných psychických či fyzických porúch. Vedecky je dokázané jej priame pôsobenie 

na bunkovej úrovni a vo všetkých štádiách samotného ochorenia.  

16. 09. 2014 - Tutanchamon  

V čase, keď v Bratislave prebiehala výstava o mladom egyptskom faraónovi Tutanchamonovi, 
pripravilo stredisko UNESCO pre verejnosť prednášku o civilizácii starovekého Egypta. Témou boli 
mýty, symboly a chrámy, poňatie života a smrti, pohrebné rituály, Howard Carter a objavenie 
Tutanchamonovej hrobky. Prednášku pripravila Mgr. Kamila Hermannová, kultúrna asociácia Nová 
Akropolis 

16. 10. 2014 - Bratislavský hrad – Keltská akropola na Dunaji 

Pútavé rozprávanie o výsledkoch archeologických výskumov v poslednom desaťročí na brati-
slavskom hrade zamerané na význam a postavenie bratislavského oppida v neskorej dobe 
laténskej prezentovala účastníčka výskumov, archeologička PhDr. Margaréta Musilová, MÚOP 
Bratislava. 
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V roku 2014 stredisko UNESCO odštartovalo nový populárno-náučný cyklus prednášok pre 

verejnosť - FILOZOFICKÉ DEDIČSTVO ĽUDSTVA. V rámci tohto cyklu sa uskutočnili nasledujúce 
podujatia: 

18. 03. 2014 - India – kolíska východnej múdrosti 

Prednáška predstavila základné myšlienky starovekej indickej filozofie, posvätné texty Védy, 
Mahabharata a Bhagavadgíta, chápanie sveta v brahmanizme a hinduizme, učenia o reinkarnácii, 
Dharme a Karme. 

23. 4. 2014 - Filozofia starovekej Číny 

Prednáška predstavila základné myšlienky starovekej čínskej filozofie, poňatie univerza a človeka, 
sily Jin a Jang, filozofiu posvätnej knihy I-ťing a veľkých mudrcov Konfucia a Lao-ć. 

14. 05. 2014 - Múdrosť starých Egypťanov 

Odzneli základné myšlienky starovekej egyptskej filozofie, pojem človeka a prírody, posvätný 
priestor a čas, filozofické rady egyptských mudrcov. Prednáška bola doplnená čítaním z diel 
egyptskej filozofie.  

18. 6. 2014 - Filozofia antického Grécka 

Vývoj a vrcholné obdobie gréckej filozofie. Sokrates, Platón, Aristoteles. Kalokagathia - harmónia 
duše a tela. Filozofické školy ako chrámy poznania. Prednášala Viktória Búdová. 

10. 9. 2014 - Filozofia klasického Ríma 

Vývoj filozofie v Rímskej ríši. Stoická filozofia ako návod na praktický život. Seneca, Marcus 
Aurelius, Epiktetos. Prednáška bola doplnená čítaním z diel rímskych filozofov. Prednášala Ing. 
Renáta Kopcová. 

22. 10. 2014 - Neoplatonici – posledná hviezda antiky 

Vývoj neoplatónskej filozofie a jej najvýznamnejší predstavitelia. Plotínós a eklektická filozofia. 
Hypatia z Alexandrie. Prednáška bola doplnená čítaním z diel neoplatónskych filozofov. 
Prednášala Mgr. Kamila Hermannová. 

19. 11. 2014 - Filozofia renesancie a humanizmu 

Ďalší diel celoročného cyklu prednášok strediska UNESCO zameraného na filozofické dedičstvo 
ľudstva. Znovuzrodenie filozofie v Európe. Návrat k človeku a prírode. Veľké osobnosti 
renesančného  myslenia. Prednáška bola doplnená čítaním z diel renesančných filozofov. 

10. 12. 2014 - Arabská stredoveká filozofia 

Rozkvet arabskej kultúry počas európskeho stredoveku. Záchrana gréckeho filozofického 
dedičstva. Veľké osobnosti arabskej filozofie: Al Fárábí, Avicenna, Averroes. Prednášala 

Mgr. Kamila Hermannová. 
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Pamäť sveta - výstava 

V rámci plnenia funkcie sekretariátu Slovenského výboru pre program UNESCO Pamäť sveta, 
stredisko v spolupráci so Štátnym ústredným banským archívom, konkrétne s jeho riaditeľkou, 
pani Elenou Kašiarovou, zorganizovalo vo Výstavnej miestnosti Ľ. Štúra výstavu Slovenské banské 
mapy v klenotnici UNESCO. Výstava bola prístupná od 24. marca do 10. apríla 2014. 

Predstavil sa na nej výber banských máp a plánov Hlavného komorskogrófskeho úradu v Banskej 
Štiavnici zo 17. - 20. storočia, ktoré boli v roku 2007 zapísané do zoznamu dokumentárneho 
dedičstva UNESCO Pamäť sveta. Súbor poskytuje výnimočné svedectvo o úrovni a rozvoji baníctva 
a banskej techniky, o vývoji banského mapovania, jeho technickej a umeleckej úrovni, 

o profesijnej i národnostnej rozmanitosti tvorcov máp. Dokumentuje tiež vývoj príbuzných 
odborov – úpravníctva, hutníctva, železiarstva, geológie, životného prostredia, lesníctva, 
vodohospodárstva, dopravy, architektúry a i. 

 

Pridružené školy UNESCO 

Jednou z dôležitých celoštátnych úloh IDS UNESCO v UKB je úloha národného koordinátora 

Pridružených škôl UNESCO v SR. Z tejto úlohy vyplýva aj každoročná povinnosť usporiadať 
výročnú konferenciu pridružených škôl UNESCO v SR s dôrazom na poskytnutie najnovších 
informácií o programoch a projektoch UNESCO vo svete aj v SR, o budovaní dôležitých zoznamov 
UNESCO z oblasti svetového kultúrneho, prírodného, dokumentárneho aj nehmotného dedičstva. 

V roku 2014 usporiadalo stredisko Konferenciu pridružených škôl UNESCO v SR v dňoch  
1. - 2. 12. 2014. Zúčastnilo sa na nej 15 predstaviteľov UNESCO škôl (z celkového počtu 22 škôl) 

z celého Slovenska a 3 predstavitelia z Českej republiky (Gymnázium Cheb, Základní škola Žizkov, 
Kutná Hora, EKO Gymnázium Praha) spolu s národnou koordinátorkou ASP škôl v ČR, pani Annou 
Martinkovou. Konferencia sa ako zvyčajne stala platformou, na ktorej jednak školy prezentovali 
aktivity svojich škôl v priebehu celého roka, či už formou prezentácie, krátkeho filmu, alebo 
iných výstupov prác študentov a jednak sa oboznámili s novými informáciami týkajúcimi sa 
aktivít UNESCO vo svete aj na Slovensku. Hovorilo sa aj o spoločných projektoch českých 

a slovenských škôl pridružených k UNESCO. 

Účastníci konferencie ocenili význam tohto podujatia pre ich ďalšiu prácu a prijali uznesenia 

a závery, ktoré budú predložené príslušným rezortom. Celé podujatie, vrátane nákladov 
na ubytovanie mimobratislavských účastníkov, bolo financované z prostriedkov MZV SR. 

Stredisko počas celého roka poskytovalo školám všetky informácie a dokumenty, ktoré boli 
určené pre ASP. V rámci spolupráce siete pridružených škôl UNESCO absolvovali 9. septembra 2014 
v stredisku UNESCO exkurziu študenti z gymnázia Amerling vo Viedni, ktorí spolupracujú 

na bilaterálnom projekte Comenius zameranom na svetové kultúrne dedičstvo UNESCO v strednej 
Európe, spolu so študentmi Gymnázia Antona Bernoláka v Senci. 

Z hľadiska napĺňania svojho poslania, ako aj priblíženia sa verejnosti a návštevnosti vlastných 
kultúrno vzdelávacích podujatí, považuje Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO rok 2014 
za úspešný.  
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Depozitná knižnica NATO 

Depozitná knižnica NATO (DK NATO) je špecializované knižnično-informačné pracovisko UKB, 
ktoré získava, spracúva, uchováva, sprístupňuje a distribuuje dokumenty a vonkajšie informačné 
zdroje na vedecké a odborné využitie poznatkov o pôsobení Organizácie severoatlantickej zmluvy 
v systéme medzinárodných vzťahov. Návštevníkom ponúka domáce a zahraničné monografie, 

periodiká, elektronické a audiovizuálne 
dokumenty z profilovej oblasti, vrátane 
depozitných dokumentov NATO. Je súčasťou 
medzinárodnej knižničnej siete NATO, 

aktívne spolupracuje s Multimediálnou kniž-
nicou NATO v Bruseli a ďalšími zahraničnými 
partnermi. Sprístupňuje špecializované 
elektronické pramene NATO. Spolupracuje 

s orgánmi štátnej správy, vedecko-výskum-
nými pracoviskami, akademickou obcou, ako 
aj mimovládnymi organizáciami. 

Organizuje konferencie, prednášky, prezentácie a výstavy na podporu šírenia informácií, verejnej 
diskusie a odborného výskumu. Každoročne organizuje konferenciu „Slovenské bezpečnostné 
fórum“ s celoslovenským záberom. Informačno-vzdelávacie podujatia v uplynulom roku mapovali 
aktuálny vývoj v systéme medzinárodnej bezpečnosti, ako aj významné medzníky vojenských 
dejín Slovenska a sveta.  

 

Medzinárodná integrácia a grantová podpora 

V roku 2014 pokračovala aktívna spolupráca v rámci medzinárodnej knižničnej siete NATO, 
predovšetkým s Multimediálnou knižnicou NATO a ďalšími odbornými pracoviskami Sekcie 
verejnej diplomacie NATO v Bruseli. Priebežne sa dopĺňali exempláre nových dokumentov NATO, 
ktoré sa v študovni menne a vecne spracovávali a sprístupňovali v rámci depozitného fondu. 
Zároveň sa distribuovali vybraným vedeckým knižničným pracoviskám v SR na odborné využitie. 
Návštevníci študovne mohli využívať prístup k špecializovaným elektronickým informačným 
zdrojom NATO Lib Guide. Pre potreby odbornej vedecko-pedagogickej a výskumnej činnosti sa 
poskytovala bezplatná medziknižničná výpožičná služba z fondov partnerských knižníc.  

V rámci grantovej podpory Sekcie verejnej diplomacie NATO získala DK NATO grant vo výške 

3 600 € za účelom usporiadania ôsmeho ročníka konferencie „Slovenské bezpečnostné fórum“. Časť 
prostriedkov vo výške 828,88 € bola použitá na nákup odbornej literatúry do fondu DK NATO. 
Výstava nových kníh DK NATO je trvalou súčasťou konferencie. Projekt bol zaradený aj do 
systému grantovej podpory MZV SR, z týchto zdrojov UKB/DK NATO získala dotáciu vo výške 

1 000 €. 

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

 

Spolupráca s knižnicami SR  

Spoluprácou s vybranými knižničnými pracoviskami na území SR a distribúciou nových publikácií 
NATO sa aj v roku 2014 zabezpečil prístup odbornej verejnosti k aktuálnym informáciám 

o činnosti NATO. Okruh vybraných knižníc zahŕňa Slovenskú národnú knižnicu, ŠVK v Banskej 
Bystrici, Prešove a Košiciach, Akademickú knižnicu AOS gen. M. R. Štefánika v Liptovskom 
Mikuláši, Univerzitnú knižnicu UMB v Banskej Bystrici (UK UMB). 

7. apríla 2014 sa na pôde UK UMB v Banskej Bystrici uskutočnilo informačné podujatie k 10. 
výročiu vstupu SR do NATO. Zástupkyňa DK NATO prezentovala knižnično-informačné služby DK 

NATO v UKB a detailne predstavila elektronický portál NATO Lib Guide. Pre účely odbornej 
vedeckej práce ponúkla prístup k informačným zdrojom Multimediálnej knižnice NATO v Bruseli. 
Pre potreby Info Centra NATO pri Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov DK NATO 
zabezpečila najnovšie dokumenty z produkcie NATO. V priebehu roka distribuovala partnerským 
knižniciam a odborným VŠ pracoviskám 180 publikácií o NATO. 

 

Informačné a vzdelávacie podujatia 

V roku 2014 DK NATO v spolupráci s externými partnermi realizovala odbornú konferenciu 
Slovenské bezpečnostné fórum 2014, tri prednášky (Medzinárodné organizácie a ich spolupráca pri 
riešení krízových situácií vo svete, Janko Jesenský ako legionár počas prvej svetovej vojny), dve 
výstavy (Ženy v armáde, Desať rokov členstva SR v EÚ a NATO) a jednu prehliadku audiovizuálnych 
dokumentov (Etnofilm 2014). 

K najvýznamnejším podujatiam organizovaným DK NATO patria: 

 

SLOVENSKÉ BEZPEČNOSTNÉ FÓRUM 2014 

8. ročník konferencie „Slovenské bezpečnostné fórum“ (SBF) sa uskutočnil 6. októbra 2014 

na pôde UKB za účasti 152 zástupcov diplomatického zboru, štátnej správy, akademickej obce, 
mimovládneho sektora, ako aj médií. Podujatie tradične pripravuje UKB/DK NATO v spolupráci 

s Euroatlantickým centrom a MZVaEZ SR. Podujatie opätovne ponúklo zástupcom slovenskej 
bezpečnostnej komunity priestor pre otvorený a kritický dialóg o aktuálnych otázkach 
zahraničnej a bezpečnostnej politiky SR. 

Odborná diskusia sa venovala prebiehajúcej zmene bezpečnostného prostredia v Európe 

v dôsledku vývoja na Ukrajine a súčasnému stavu OS SR. Neformálnou súčasťou konferencie bolo 
Diskusné fórum mladých pre VŠ študentov o extrémizme s Pavlom Struhárom z Trenčianskej 
univerzity A. Dubčeka. V rámci sprievodných podujatí pripravili organizátori výstavu fotografií 
„Desať rokov SR v EÚ a NATO“.  
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Tradičnou súčasťou podujatia je výstava nových kníh z fondu Depozitnej knižnice NATO, ktorú 
ocenili najmä účastníci z radov bezpečnostných analytikov, vedecko-výskumných pracovníkov, VŠ 
pedagógov a študentov. SBF je podujatím s celoslovenským záberom. Na ôsmom ročníku sa okrem 
bratislavských hostí zúčastnili aj zástupcovia VŠ a odborných výskumných pracovísk z Trnavy, 
Nitry, Skalice, Košíc, Banskej Bystrice a Liptovského Mikuláša.  

 

Advokát Janko Jesenský, spisovateľ a legionár 

28. októbra 2014 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy „Advokácia včera a dnes“, ktorá 
bola výsledkom tvorivej spolupráce medzi UKB a Slovenskou advokátskou komorou (SAK). 

Súčasťou slávnostnej vernisáže výstavy bolo uvedenie novej publikácie „Advokát Janko Jesenský, 
spisovateľ a legionár“, ktorú vydali SAK spoločne s UKB pri príležitosti 140. výročia narodenia 
Janka Jesenského a 100. výročia vypuknutia svetového vojenského konfliktu. Jej autormi sú 
JUDr. Peter Kerecman a pplk. Miloslav Čaplovič. Kniha predstavuje J. Jesenského nielen ako 
advokáta a spisovateľa, ale približuje aj jeho vojenskú dráhu v rokoch 1. svetovej vojny ako 
príslušníka čs. légií v Rusku. 

Súčasťou výstavy boli exponáty mimoriadnej hodnoty zo súkromných a muzeálnych zbierok. 
Výstavu doplnila expozícia zaujímavých vydaní diel J. Jesenského z fondu UKB. 

 

Multifunkčné kultúrne centrum  

Činnosť Multifunkčného kultúrneho centra v Univerzitnej knižnici v Bratislave (MFKC UKB) bola 
aj v roku 2014 príťažlivou fúziou celého spektra odborných knihovníckych podujatí a umelecko-
publicistických programových projektov, pripravovaných vo vlastnej dramaturgickej koncepcii. 
Súčasný stav, ale aj aktuálne trendy a výzvy stojace pred dynamicky sa rozvíjajúcim odvetvím 
boli predmetom desiatok inšpiratívnych seminárov, prednášok a konferencií s výrazným 
zastúpením významných slovenských i zahraničných osobností. Tradične pestrá a neustále sa 
prehlbujúca spolupráca s kultúrnymi inštitútmi a veľvyslanectvami, so subjektmi tretieho sektora, 
médiami i spoločenskými organizáciami, umožnila realizáciu mnohých zaujímavých výstav 

v oboch kľúčových výstavných priestoroch UKB i vysokú frekvenciu aktuálnych tém, 
prezentovaných prostredníctvom ďalších podujatí z oblasti histórie, politológie, zdravotníctva, 
techniky, športu či umenia. Možno konštatovať, že žánrová i tematická pestrosť programovej 
štruktúry a dômyselné využívanie originálnych priestorových daností priviedli v minulom roku 

do UKB ďalšie tisícky návštevníkov.  

Dominantné postavenie medzi desiatkami umelecko-publicistických a umelecko-spoločenských 
podujatí majú letné i zimné víkendové programové projekty festivalového charakteru. Silnú 
duchovnú atmosféru i priestor na stíšenie priniesli koncerty tretieho ročníka medzinárodného 
hudobného projektu Gregorian Meditations. Taliansko-rakúsko-slovenské umelecké zastúpenie 
jednotlivých večerov vytvorilo predpoklady pre hlboké ľudské i umelecké zážitky a otvorilo 
priestor na dialóg s vlastným svedomím, na úvahy o zmysluplnosti životnej cesty či uspokoji-
vejšom ukotvení aktuálnych hodnotových systémov v súradniciach času. 
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Šiesty ročník programového projektu Letné Literárne Láskanie ponúkol tri pozoruhodné stretnutia 
so životnými osudmi a literárnou tvorbou Jozefa Urbana, Ireny Brežnej a Jaroslava Haška. 

Originálne uvádzanie literatúry v priestore Lisztovej záhrady má už svoju tradíciu i nedočkavých 
návštevníkov – a tí tentokrát aplaudovali predovšetkým pestrosť a rôznorodosť jednotlivých 
večerov, ako aj ich svojskú, odlišnú atmosféru. Mimoriadnu pozornosť vzbudil najmä dynamicky 
komponovaný program skupiny Funny Fellows, ktorým si jeho tvorcovia spolu s publikom 
prostredníctvom Haškových textov pripomenuli 100. výročie vypuknutia prvej svetovej vojny. 

Nostalgickú atmosféru malých kaviarničiek i širokých parížskych bulvárov sprostredkúvajú každý 
rok šansónové koncerty, ktorými žánrovo pestrá zostava troch po sebe idúcich víkendov vrcholí. 
Projekt Šanson.cz – Šansón.sk, tentokrát rozšírený o poľské zastúpenie, zaujal prekvapujúco 
rýchlym umeleckým dozrievaním Kataríny Feldekovej, sugestívnym prejavom Igora Šeba 

(s hosťujúcou Elżbietou Okupskou) i nákazlivou kreativitou českej formácie „6 Na Chodníku“. 
Lisztova záhrada i Barokové nádvorie sa počas troch augustových večerov už deviatykrát stali 
centrom neobyčajne emocionálneho hudobného žánru, nesúceho silné ľudské posolstvá.  

Programový projekt Nomen omen približuje udalosti a ľudí, ktorých životy a pôsobenie vstúpili 

do osudov súčasnej i budúcich generácií na Slovensku i vo svete. Významné výročia tvorcov boli 
v uplynulom roku príležitosťou na stretnutia s tvorbou nedávno zosnulého slovenského básnika, 
prozaika, aforistu, dramatika a autora rozhlasových hier Petra Gregora, gruzínsko-arménsko-
ruského spisovateľa, scenáristu, skladateľa a pesničkára Bulata Šalvoviča Okudžavu a arménsko-
francúzskeho šansoniéra, herca, textára a diplomata Charlesa Aznavoura. Sugestívne večery 
pripravili českí i slovenskí tvorcovia, účinkovali francúzski, ruskí, českí a slovenskí umelci. 
Úspešný projekt Nomen omen má za sebou sedemnásť častí, viaceré ďalšie sa pripravujú.  

Spoľahlivými piliermi celoročnej programovej štruktúry MFKC UKB sú sofistikované diskusné 
formáty Salón u Liszta a Záhrada. Dominuje im „vášnivé pre a náruživé proti“, starostlivo 
vyberaní hostia a príjemná tvorivá atmosféra. Salón u Liszta je svojimi už takmer osemdesiatimi 
časťami unikátnym projektom s neutíchajúcim záujmom verejnosti a približne tromi stovkami 
hostí, predstavujúcich významnú časť intelektuálneho potenciálu Slovenska. Vďaka spolupráci 

s Rádiom Devín sa prostredníctvom zvukových záznamov pozoruhodné posolstvá projektu Záhrada 
aj vlani dostávali k tisíckam ďalších záujemcov v éteri. 

Rozlúčkou s končiacim sa rokom i celoročnou priazňou návštevníkov sú už tradične produkcie 
programového projektu Vianočné pastorále. Neopakovateľná atmosféra blížiacich sa sviatkov 
pokoja vytvára v priestore Barokového nádvoria osobitý kolorit, charakteristický silným ľudským 
rozmerom. Do posledného miesta zaplnené hľadisko ocenilo interpretačnú energiu a čistotu 
vokálneho prejavu skupiny A cappella, neobyčajnú fúziu šansoniéra Zora Laurinca s excelentným 
klaviristom Richardom Rikkonom a žánrovú pestrosť, muzikalitu a spontánnosť speváčky 

a herečky Szidi Tobias. 

Programová ponuka MFKC UKB je dnes žánrovo i tematicky mnohorozmerným komplexom 
príťažlivých programových celkov, dynamicky reflektujúcich život spoločnosti v celej jeho 
rozmanitosti. Signifikantným dôkazom jej čoraz masívnejšieho prieniku do povedomia slovenskej 
kultúrnej verejnosti je aj narastajúci počet podujatí, ktorých návštevnosť atakuje kapacitné 
možnosti jednotlivých priestorov. Pestrá a obsahovo hodnotná skladba programov umocňuje, 
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rozširuje a dotvára dominantnú činnosť Univerzitnej knižnice a predstavuje ju ako prestížne 
centrum vzdelanosti a umenia, lákajúce modernou a komplexnou kultúrnou ponukou v širokom 
zmysle slova, profesionálnym odborným servisom, príjemným prostredím a neopakovateľnou 
atmosférou.  

 

Bibliografická a výskumná činnosť 

Kabinet retrospektívnej bibliografie (KRB)  

V roku 2014 bola zameraná pozornosť v rámci vedeckovýskumných úloh na pokračovanie 
rozpracovaných úloh. Vytvárali sa bibliografické súpisy a rozpisy nepravých periodík. S ich 
spracúvaním súviseli heuristické, evidenčné, analytické postupy ako i verifikácia a vytváranie 
menných, korporatívnych a vecných hesiel. Po zápise do elektronickej podoby sa vykonávala 
korektúra spracúvaných záznamov a následne ich sprístupnenie v databázach na stránkach 
knižnice: 

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

Kabinet retrospektívnej bibliografie sa aktívne podieľa na napĺňaní projektu Výskum dejín knižnej 
kultúry. 

 

Hlavné projekty: 

1. Bibliografia almanachov, ročeniek a zborníkov na Slovensku 1701-1918 

Almanachy, ročenky a zborníky predstavujú rozsiahlu informačnú bázu k počiatkom prírodných, 
lekárskych a spoločenských vied - histórie, národopisu, vlastivedy, cirkevných dejín a divadla. Sú 
špecifickým typom nepravých periodík. Ich spracúvanie prebieha na úrovni súpisovej (seriály) 

a analyticko-rozpisovej (články). Nevyhnutnou súčasťou procesu spracovania je práca 
s dokumentom „de visu“, pričom je potrebné disponovať znalosťou niekoľkých cudzích jazykov, 
medzi ktoré patrí najmä latinčina, nemčina a maďarčina. Databáza je pravidelne dopĺňaná 

a aktualizovaná.  

Elektronická bibliografia je dostupná na adrese: <http://retrobib.ulib.sk/wwwisis/azr.htm>. 
Súčasne so spracúvaním dokumentov sa vykonával aj prieskum vo fondoch domácich 

a zahraničných knižníc, zameraný na získanie lokácií titulov nových, prípadne overenie už titulov 
známych a vytvorenie relevantných bibliografických záznamov. V roku 2014 bolo bibliograficky 
popísaných 66 ročníkov seriálov. Analyticky sa rozpísalo 551 článkov. Zamestnankyne kabinetu 
poskytli 5 bibliografických a faktografických informácií. Na redakčných prácach odpracovali 855 
hodín.  
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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 výskum 
školstva a vzdelanosti na Slovensku v sledovanom období. Zhromažďovaný materiál obsahuje 
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. V apríli 2014 sa zamestnankyňa 
pracujúca na tejto úlohe vrátila z materskej dovolenky a pokračuje v práci na úlohe, ktorá sa blíži 

k záveru. V roku 2014 sa do bázy (od apríla po nástupe z MD) zapísalo 177 záznamov, vykonala sa 
korektúra týchto záznamov, overovali sa autority, vytvárali sa heslá a MDT, dopĺňala sa kartotéka 
autorov článkov vo výročných školských správach a zálohovali sa záznamy.  

 

3. Katalóg slovacikálnych tlačí UKB do roku 1918  

Práce na úlohe sú dočasne pozastavené vzhľadom na dlhodobú práceneschopnosť zamestnankyne.  

Okrem bibliografickej činnosti je základná činnosť Kabinetu retrospektívnej bibliografie doplnená 
a rozšírená o usporadúvanie odborných podujatí ako i účasť na nich, prednáškovú a publikačnú 
činnosť, prípravu scenárov a realizáciu výstav z oblasti bibliografie a dejín knižnej kultúry, 
bibliograficko-informačné a referenčné služby, poradenské služby a vzdelávaciu činnosť. 
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 vypracúvaní 
oponentských posudkov.  

Semináre a konferencie: 

Výsledky výskumov pracovníkov Kabinetu retrospektívnej bibliografie boli prezentované 

na odborných seminároch, domácich a medzinárodných konferenciách ako boli:  

Dni retrospektívnej bibliografie a pracovná porada bibliografov vedeckých knižníc, obe sa 

uskutočnili v Martine, medzinárodná konferencia Výskum dejín knižnej kultúry v Stredoeurópskom 
priestore, ktorá sa konala v UKB, Problematika historických a vzácných knižních fondů v Olomouci, 
Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov konané v Pezinku, vedecká konferencia 
Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku konaná v Bratislave, medzinárodná 

interdisciplinárna konferencia Knihy v proměnách času, ktorá sa konala v Českom Krumlove 
a Fischer Jakab, ktorá sa konala v Budapešti. Pracovníci Kabinetu sa zúčastnili mnohých ďalších 
odborných podujatí na Slovensku venovaných knižnej kultúre, ale aj iným témam 

a príležitostiam. Koncom roka 2014 vyšiel deviaty zväzok odborného periodika Univerzitnej 
knižnice Studia bibliographica Posoniensia 2014, ktorý po predchádzajúcich ročníkoch 
venovaných rozmanitým aspektom dejín knižnej kultúry je so zameraním na oblasť pramennej 
základne, ktorá je pre takéto výskumy východisková. Tohtoročný zborník je venovaný 
problematike rôznych typov prameňov a ich potenciálu pre výskum knižnej kultúry. Kolektív 
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pracovníkov kabinetu retrospektívnej bibliografie zostavil, zredigoval a pripravil na vydanie 

aj zborník Fragmenty z kultúrnej histórie v kalendároch. 

Vedeckovýskumná činnosť Kabinetu rukopisov, starých a vzácnych tlačí – Odborné 
bibliografické spracovanie tlačí 16. storočia vo fondoch UKB – zahŕňa heuristickú, analytickú 
a evidenčnú činnosť, verifikáciu bibliografických údajov, rozbor rukopisných záznamov, 

biografických dát o autoroch a pôvodných vlastníkoch. Za rok 2014 sa zapísalo 269 skomple-
tizovaných záznamov.  

Stav spracovania kn. jednotiek kabinetu v rámci vedeckovýskumnej úlohy v r.: 2014 2013 212 

- počet spracovaných titulov       269 283 79 

- spracované tituly spolu       2 223 1 954 1 671 

Okrem zapísaných záznamov sa v rámci tejto úlohy prekontrolovalo ďalších 296 záznamov, ktoré 
sa zapíšu po skompletizovaní údajov. Súbežne s bibliografickým spracovaním sa budujú registre 
spracovaných autorít: autorov, dedikátorov, adresátov dedikácií, autorov príležitostných veršov, 
autorov úvodu, ilustrátorov, zostavovateľov, autorov komentárov, prekladateľov, tlačiarov, 
nakladateľov, knihárov a pôvodných vlastníkov. V roku 2014 sa vykonala redakcia lístkovej 
kartotéky tlačí 16. storočia – autorského registra.  

Odborná starostlivosť o fondy kabinetu starých a vzácnych tlačí:  

Okrem spracovania bibliografie tlačí 16. storočia zamestnanci oddelenia spracovali odborné témy 

z oblasti knižnej kultúry, parciálne problémy tlačí 16. storočia, vybrané rukopisy napríklad: urbár 
panstva Branč, vinárske a vinohradnícke rukopisy a tlače, témy k dejinám fondov UKB napríklad 
Bellaiho knižnica, tematické dokumenty pre výstavky – hlavne z oblasti orientálnych rukopisov 

a tlačí, prednášky a významné návštevy. Výsledky čiastkových výskumov sa prezentovali v rámci 
publikačnej, prednáškovej a výstavnej činnosti, pri poskytovaní odborných informácií, pri 
osobných konzultáciách a písomných informáciách.  

 

Metodická činnosť 

Pracovisko sa podieľalo na aktualizácii podkladov pre intranetovú stránku Právne predpisy  

– externe riadená dokumentácia UKB podľa pokynov smerníc prijatých v rámci procesu 
implementácie systému manažérstva bezpečnosti informácií v oblasti správy systému Centrálneho 
dátového archívu. Taktiež sa podieľalo na príprave registratúry pre audit UKB podľa požiadaviek 
normy ISO/IEC 27001:2013. 

Pre niektoré podujatia UKB, ako napríklad Týždeň slovenských knižníc 2014, zabezpečovalo 

oddelenie metodiky prípravu informačných materiálov, letákov a podkladov pre webovú stránku. 
Podieľalo sa aj na organizácii viacerých podujatí v rámci „Týždňa“ ako napríklad seminár Dobrý 
web a knižnice, výstava Naše Gramatiky – výstava historických gramatík španielskych jezuitských 
misionárov zo 16. – 18. storočia. Významnou časťou činnosti oddelenia metodiky v roku 2014 bola 
práca na vyhodnotení a odpočte plnenia úloh Stratégie slovenského knihovníctva za roky 2008 – 
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2013. Zároveň v roku 2014 boli pripravované nové stratégie v rezorte kultúry: Stratégia rozvoja 
kultúry Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020 a Návrh stratégie rozvoja slovenského 

knihovníctva na roky 2015 – 2020. Metodická činnosť bola zameraná aj na spoluprácu s ostatnými 
slovenskými knižnicami a knihovníckymi spolkami. Oddelenie metodiky sa zúčastnilo na vyplnení 
dotazníka, ktorý v rámci analýzy mzdovej, vekovej a kvalifikačnej štruktúry pracovníkov knižníc 
SR v 2014 rozosielala a vyhodnocovala Slovenská národná knižnica – oddelenie pre rozvoj 
knižničného systému. Taktiež sa zástupkyne oddelenia aj v roku 2014 zúčastnili zasadnutia 
Národnej komisie pre služby, poradného orgánu Slovenskej národnej knižnice, na ktorom 

prezentovali svoje príspevky. V spolupráci s Referátom elektronických prameňov v mesiaci 
december zorganizovali pre používateľov knižnice a širokú verejnosť Inštruktážne predstavenie 
elektronických zdrojov a e-kníh UKB.  

V rámci štatistického výkazníctva boli realizované výkazy za rok 2013 a to ročný výkaz o činnosti 
knižníc Kult (MK SR) 10-01, ročný výkaz o neperiodických publikáciách Kult (MK SR) 4-01 a ročný 
výkaz o kultúre znevýhodnených skupín obyvateľstva Kult (MK SR) 2-01. Bol vypracovaný výkaz 
pre zber dát o výskumno-vývojovom potenciáli organizácie v rámci portálu SK CRIS. 

Na základe podkladov jednotlivých pracovísk knižnice pripravilo oddelenie Výročnú správu za rok 
2013 a Správu o činnosti a hospodárení UKB za 1. polrok 2014.  

Súčasťou oddelenia je aj registratúrne stredisko UKB, ktoré pokračovalo v archivácii a skartácii 
dokumentov knižnice.  

Pripravil sa projekt na inštitucionálny digitálny repozitár so softwarovým systémom CDS Invenio 
pre tvorbu digitálnych knižníc. V rámci projektu sa prevzala časť bibliografických záznamov 
publikačnej činnosti zamestnancov UKB z databázy Slovenská knižnica a súčasne sa spracovali 
štyri ročníky Bulletinu UKB (spolu 8 čísel) a päť ročníkov zborníka Studia Bibliographica 
Posoniensia (ročníky 2010 – 2014).  

Oddelenie metodiky v spolupráci a odborom knižničných služieb a odborom knižnično- 
informačných systémov pripravil v novembri a decembri 2014 prieskum spokojnosti používateľov 
so službami knižnice. Predbežné výsledky sa publikovali v Bulletine č. 2 z roku 2014. Pracuje sa 
na komplexnej analýze a vyhodnotení prieskumu.  

Oddelenie metodiky zabezpečovalo plnenie edičného plánu na rok 2014, v rámci ktorého bolo 
vydaných 6 titulov, zároveň s pomocou edičnej rady UKB pripravilo edičný plán na rok 2015. 

V redakčnej rade periodika Bulletin Univerzitnej knižnice v Bratislave boli navrhnuté 
a realizované zmeny v jej zložení a prizvaní noví členovia. Zoznam nových členov redakčnej rady 
bude zverejnený v Bulletine č. 1/2015 a tiež na webovej stránke knižnice.  

Súčasťou metodickej činnosti bolo pravidelné zabezpečovanie adaptačného procesu nových 

zamestnancov a prehliadky pracovísk jednotlivých úsekov knižnice. Na základe zákona  
č. 183/2000 Z.z., zákona o knižniciach, je UKB pracoviskom medziknižničnej výpožičnej služby 
(MVS) a národným ústredím medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby (MMVS) 
v Slovenskej republike. Oddelenie MVS a MMVS metodicky usmerňovalo slovenské knižnice 
v oblasti medzinárodnej MVS. V druhom polroku 2014, v súvislosti s rekonštrukciou skladových 
priestorov v Slovenskej národnej knižnici v Martine, bolo potrebné v rámci MVS poskytnúť 
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knižniciam možnosť, aby vo zvýšenej miere mohli využívať fond Univerzitnej knižnice 

v Bratislave, čo sa odzrkadlilo na zvýšenom počte žiadostí čitateľov o knihy a články z nášho 
fondu. Zároveň bolo potrebné uvedené slovenské knižnice – kolektívnych používateľov UKB  

– koordinovať a metodicky usmerňovať, čo oddelenie MVS a MMVS realizovalo telefonicky 
a prostredníctvom e-mailovej komunikácie. 

Metodická, poradenská a školiaca činnosť tvorí významnú súčasť práce odboru informačných 
systémov. Je zameraná na školenie nových, preškoľovanie stálych zamestnancov na prácu 

s knižnično-informačnými systémami, mapovanie a zmeny pracovných činností a postupov 
zamestnancov úseku knižničných činností. V roku 2014 sa uskutočnilo 13 školení KIS Virtua pre 
21 zamestnancov, jedno školenie na prácu s redakčným systémom WebJet a 1 školenie na prácu 
so systémom ARL /pokladňa/. V rámci Helpdesku, do ktorého zamestnanci píšu svoje požiadavky 
na podporu odborných činností bolo vyriešených 1 886 žiadostí. Rovnako sa riešili aj otázky 

a požiadavky používateľov, väčšinou mailom na virtua@ulib.sk (81 registrovaných požiadaviek) 
a požiadavky oddelenia MVS a MMVS (75 registrovaných požiadaviek). 

Na metodickej činnosti sa v rámci knižnice podieľali aj iné úseky a oddelenia ako napr. hudobný 
kabinet, kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí, referát elektronických zdrojov, odbor 
súborných katalógov, čo je podrobnejšie rozpísané v opise činností jednotlivých pracovísk. 

 

Z plagátov k našim podujatiam. 
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4. Správa o činnosti a hospodárení za 1. polrok 2014. Sprac. Henrieta Gábrišová a pracovníci 
UKB. Bratislava : UKB, 2014. 78 s., príl. 

Vyhodnotenie plnenia hlavných úloh a činnosti UKB za 1. polrok 2014. 

5. Studia Bibliographica Posoniensia. Zost. Miriam Poriezová. Bratislava : UKB, 2014. 183 s. 

ISBN: 978-80-89303-44-1. ISSN: 1337-0723. 

Univerzitná knižnica v Bratislave pripravila v poradí deviate číslo zborníka Studia Bibliographica 
Posoniensia. Zborník obsahuje štúdie zamerané na problematiku pramennej základne využívanej 
pri výskumoch dejín knižnej kultúry, ktoré upriamujú pozornosť na potenciál vybraných typov 
prameňov a poukazujú na ich limity. Prináša tiež informácie o pripravovaných a prebiehajúcich 
projektoch sprístupnenia historického pramenného materiálu. Zborník uzatvárajú tri recenzie 
noviniek slovenskej, českej a maďarskej odbornej literatúry z oblasti dejín knižnej kultúry.  

6. Výročná správa za rok 2013. Sprac. Henrieta Gábrišová a pracovnici UKB. Bratislava : UKB, 
2014. 138 s.  

ISBN: 978-80-89303-41-0. 

Správa o činnosti knižnice za uplynulé obdobie, poslanie a strednodobý výhľad organizácie, 
činnosti organizácie, rozpočet, personálne otázky, ciele a prehľad ich plnenia, hodnotenie 

a analýza vývoja organizácie, hlavné skupiny používateľov.   
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Knižnično-informačné technológie 

 

Odbor knižnično-informačných systémov 

Činnosť odboru bola zameraná na odbornú podporu knižničných procesov, zlepšovanie služieb 
verejnosti, prevádzku a rozvoj knižnično-informačných systémov a interne na metodickú, 
školiacu a kontrolnú činnosť pracovných procesov. V neposlednom rade na prezentáciu 

a propagáciu činnosti knižnice, kultúrnospoločenských a odborných podujatí na webových 
stránkach knižnice. 

V 1. polroku 2014 nebol realizovaný avizovaný upgrade knižnično-informačného systému /KIS/ 
Virtua zo strany Slovenskej národnej knižnice (ďalej SNK) a tým ani UKB. V apríli sa uskutočnilo 

v UKB stretnutie so zástupcom f. VTLS p. Bazuzim, s ktorým boli prerokované otázky súčasného 
fungovania samostatných databáz clas05 a clas02 v projekte KIS3G ako aj podmienky možného 
pristúpenia UKB do konzorciálnej verzie. Pán Bazuzi skonštatoval, že súčasný stav databázy 
clas01, vylučuje prechod na konzorciálnu verziu KIS Virtua. Je nutné odstrániť jestvujúce 

duplicity a multiplicity bibliografických záznamov. Je to veľmi ťažká úloha, o čom svedčí 
niekoľkoročná a zatiaľ neúspešná snaha Slovenskej národnej knižnice. Momentálne prichádza 
do úvahy pre UKB len zakúpenie a prechod na nový webový portál CHAMO. V máji 2014 sa 
uskutočnila porada medzi zástupcami UKB a SNK, venovaná týmto konkrétnym otázkam. Nová 
verzia webového portálu CHAMO – katalógu UKB bola sprístupnená interne k testovaniu 

v decembri 2014. Odladenie a sprístupnenie verejnosti bude zrealizované v 1. polroku 2015. 

Katalógu UKB /báza clas05/ sa venuje priebežná odborná pozornosť. Ide hlavne o vyhľadávanie 

a vymazávanie duplicitných záznamov, dopĺňanie resp. presúvanie exemplárov, údržbu indexu 
menných autorít, prírastkových čísiel, opravu bibliografických záznamov a iné odborné činnosti. 
V roku 2014 bolo vykonaných 2 152 opráv bibliografických záznamov, 1 973 opráv exemplárov 
a 360 opráv záznamov autorít. V rámci obsahovej údržby databázy boli priebežne vymazávané 
údaje o predregistrovaných používateľoch, ktorí sa riadne nezaregistrovali.  

S oddelením metodiky pripravil odbor zmeny vo vykazovaní štatistických údajov. Pri analýze sa 
zistilo, že mnohé vykazované údaje sa opakujú alebo ich výpovedná hodnota je sporná. 

V súčasnosti sú zrevidované štatistky zverejnené na Intranete UKB. Na zverejňovanie sa využil 
redakčný systém WebJet, údaje sú hneď po vyplnení prístupné pre oddelenie metodiky a pre 
okamžitú kontrolu sú prístupné aj príslušným riaditeľom úsekov, vedúcim odborov a oddelení. 

 V rámci zlepšenia služieb používateľom UKB sa od júna 2014 začali zasielať upozornenia pred 
vypršaním výpožičnej lehoty priamo zo servera UKB. Dovtedy používaný spôsob cez webovský 
portál KIS Virtua vykazoval nespoľahlivosť, zaslané maily končili buď v spame alebo neboli 
doručené. V roku 2014 bola používateľom 4x zaslaná mailom hromadná výzva s informáciou 

o výške dlhu, ktorý majú voči UKB, spolu to bolo 1 159 mailov. Mailom boli oslovení 
aj používatelia, ktorým skončila platnosť registrácie, ale na konte im zostal finančný kredit. 
Celkovo bolo zaslaných 1 532 mailov, z toho si 74 používateľov kredit vyzdvihlo a 44 používateľov 
si predĺžilo platnosť registrácie. S cieľom zvýšiť informovanosť používateľov služieb UKB sa 
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doplnili údaje do registračného formulára, v ktorom majú noví používatelia možnosť vyjadriť 

súhlas alebo nesúhlas s odoberaním Newslettra – pravidelného mailového spravodaja o novinkách 
a pripravovaných podujatiach v UKB. V priebehu 3 mesiacov sa na odoberanie noviniek mailom 
prihlásilo 700 používateľov. 

 

Projekt RFID 

Projekt označovania dokumentov určených na prezenčné štúdium vo voľnom výbere systémom 
RFID (Radio Frequency IDentification), ktorý sa začal realizovať v roku 2013, bol v tomto roku 
úspešne ukončený. RFID čipmi bolo označených cca 30 tis. dokumentov, ktoré boli nasnímane 

do systému za účelom vykonania inventarizácie. V spolupráci s pracovníkmi jednotlivých 
čiastkových zbierok vo voľnom výbere a pracovníkmi všeobecnej študovne bola pracovníčkou 
odboru vykonaná predvádzacia inventarizácia. Môžeme konštatovať, že po odladení nedostatkov 

a zvládnutí práce s inventarizačnou jednotkou bola inventarizácia úspešná a bola zvládnutá 
omnoho rýchlejšie ako klasická inventarizácia. Našli sa mnohé "stratené" dokumenty a rovnako 
boli vyčíslene skutočne nezvestné dokumenty. Výhodou tohto systému je jeho rýchlosť 

a presnosť, čo umožňuje vykonávať inventarizáciu podľa potreby aj viackrát ročne. 

 

Webový portál UKB 

Webový portál je virtuálnou bránou používateľov k službám knižnice, informáciám o odborných 
podujatiach, kultúrno-spoločenských akciách a celkovej činnosti knižnice. Aktualizácii jeho 
obsahu a celkovej funkčnosti sa preto venuje každodenná pozornosť. V roku 2014 bolo na pro-

pagáciu podujatí vytvorených 82 bannerov a 5 plagátov. Celkovo bolo zeditovaných 6 828 stránok 
webu. Priebežne sa dopĺňala databáza archívu podujatí UKB a databáza článkov o UKB. 

Vhodným doplnením propagácie služieb, podujatí, akcií ale aj možnosť priamej komunikácie 

s verejnosťou je sociálna sieť Facebook. K 95. výročiu založenia knižnice boli predstavené 
na stránkach dve odborné pracoviská Kabinet rukopisov starých a vzácnych tlači a odbor 
reštaurovania dokumentov, doplnené zaujímavou fotodokumentáciou. Ohlasy boli veľmi 
pozitívne. Ku koncu roka 2014 mala stránka UKB na Facebook-u 1 832 fanúšikov. Dosah správ 
zverejnených na Facebooku-u dokumentuje štatistika, ktorá zaznamenala v najsilnejšom mesiaci 

roku 2014, decembri 22 706 pozretí a v najslabšom letnom mesiaci auguste 8 549 pozretí. 

 

Ochrana osobných údajov 

V zmysle zákona č.122/2013 Z.z., v znení neskorších predpisov sa priebežne zabezpečovali 
poučenia zodpovedných zamestnancov na prácu s osobnými údajmi. Poučení boli všetci 
novoprijatí zamestnanci ako aj tí, ktorí boli preradení na inú prácu a prichádzajú do styku 

s osobnými údajmi používateľov. Rovnako v zmysle zákona sa zrealizovalo vymazanie záznamov 
používateľov z databázy UKB. Jednalo sa o používateľov, ktorým skončila platnosť registrácie a 2 
roky nevykazovali žiadnu aktivitu. V odbore absenčných služieb boli vyradené aj ich tlačené 
prihlášky, ktoré boli v priestoroch UKB skartované. Týkalo sa to celkom 12 142 používateľov. 
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Priebežne boli vymazané aj záznamy o predregistrovaných používateľoch, ktorí sa neprišli riadne 
zaregistrovať.  

Zodpovedná osoba na výkon tejto funkcie absolvovala skúšku na Úrade na ochranu osobných 

údajov SR. Zároveň bol v roku 2014 pripomienkovaný a aktualizovaný Bezpečnostný projekt 

na ochranu osobných údajov v UKB. 

V spolupráci s Kabinetom rukopisov, starých a vzácnych tlačí bola urobená analýza špeciálnych 
znakov, ktoré sa používajú pri spracovaní týchto dokumentov v systéme ISIS. Analýza a prevod 
do iného kódovania je predpokladom na nahratie záznamov do katalógu UKB. 

Odbor zabezpečoval priebežnú administráciu a správu informačných zdrojov systému Metalib 
Plus. Za obdobie roka 2014 používatelia uskutočnili v databázach 50 203 vyhľadávacích relácii 

s celkovo 187 049 vyhľadávaniami. 

V mesiacoch november a december 2014 sa realizoval prieskum spokojnosti používateľov 

so službami UKB. Prostredníctvom redakčného systému WebJet bolo rozposlaných 15 168 mailov. 
Dotazník otvorilo 60 % a vyplnilo približne 8 % oslovených používateľov. 

Podľa požiadaviek príslušných odborov a oddelení sa vytvárajú a tlačia prírastkové, revízne, 
kontrolné a štatistické výstupy. Exporty adresára a databázy SKP /clas02/ zoznamy periodík 
podľa inštitúcií. Priebežne sa opravujú chyby v skenovanom repozitnom katalógu UKB 

a Wagnerovej zbierke. Tieto katalógy využívajú najviac pracovníci revízie fondov ale aj 
katalogizátori v projekte RetroKat. Odborná podpora projektu RetroKat zahŕňala konzultácie, 
školenia zamestnancov, ktorí sa projektu zúčastňujú a zabezpečovanie štatistických výkazov. 

Od januára 2014 spustilo MK SR Portál EZO – centrálnu evidenciu objednávok. UKB bola jedna 

z prvých inštitúcií, ktoré boli schopné vytvárať v tomto systéme objednávky. Zamestnanci odboru 
sa podieľali na vyšpecifikovaní formálnych znakov objednávok s dodávateľom systému a zaškolení 
32 zamestnancov UKB. Od spustenia portálu poskytujú odbornú pomoc zamestnancom UKB, ktorí 
objednávky zadávajú a priebežne dopĺňajú do systému nových dodávateľov. 

 

Odbor informačných technológií 

Odbor informačných technológií (OIT) komplexne zabezpečuje prevádzku informačných 
technológií a rozvoj rutinného počítačového spracovania a elektronizácie knižničných 

a informačných agend. Vykonáva centrálne nákup, inštaláciu, evidenciu a servis výpočtovej 
techniky (hardware, software). Zabezpečuje školiacu a poradenskú činnosť. V roku 2014 tieto 
úlohy zabezpečovalo 7 pracovníkov. 

OIT zabezpečuje prevádzku celkom 393 PC, 76 notebookov, 16 tabletov a 27 serverov + 30 Blade 
serverov (+ 45 virtuálnych serverov). Všetky PC a servery sú chránené antivírusovým 

a antispyware systémom. Všetky PC sú pripojené k internetu prostredníctvom akademickej siete 
SANET. Prenosová rýchlosť internetového pripojenia je 1GBps. 

V odbore knižničných služieb sa vymenili staré PC za nové. 
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Služby pre používateľov: V študovni elektronických dokumentov sa vymenilo 36 starých PC 

za nové s inštalovaným Windows 7, Office 2010. V priestoroch knižnice určených pre verejnosť sa 
sprístupnila akademická sieť Eduroam. Eduroam je svetová roamingová služba, ktorá bola 
vyvinutá pre medzinárodné výskumné a vzdelávacie komunity. Eduroam umožňuje študentom 

a zamestnancom vysokých škôl získať pripojenie na internet nielen vo svojej domovskej 
organizácii, ale aj na pôde všetkých participujúcich organizácií. 

Pre používateľov je v UKB k dispozícii celkom 52 PC z toho 42 PC s pripojením na internet 
(študovňa elektronických dokumentov, PC študovňa, INFO USA, stredisko UNESCO, depozitná 
knižnica NATO, Rakúska knižnica, hudobný kabinet). Možnosť pripojiť sa na internet je tiež na 8 
termináloch v priestore čitateľských katalógov na prízemí. Okrem toho sa používatelia môžu na 
internet pripojiť vlastnými notebookmi: 

WiFi pripojenie v UKB: signálom sú pokryté všetky priestory prístupné pre verejnosť. 

V minulom roku využilo WiFi pripojenie v priestoroch UKB celkom 46 244 používateľov (z toho 

21 428 pripojení na wifi Eduroam). V Študovni elektronických dokumentov internet využilo 
16 737 používateľov. 

Na vstup do lokálnych katalógov UKB slúži 26 terminálov. Umiestnené sú v čitateľských 
katalógoch na prízemí, v priestoroch voľného výberu na 1. a 2. poschodí a v priestoroch 
registrácie používateľov. V priestoroch voľného výberu periodík na 2. poschodí je pre 
používateľov k dispozícii PC na sprístupnenie digitalizovaných príloh k periodikám. Pre 
používateľov je k dispozícii tiež samoobslužný skener a technológia na elektronické zasielanie 
naskenovaných dokumentov.  

V priestoroch prístupných používateľom sú umiestnené samoobslužné multifunkčné reprografické 
zariadenia, 2 na plnofarebnú a 6 na čiernobielu tlač. Zariadenia sú k dispozícii používateľom 

aj zamestnancom UKB. Na autentifikáciu sa používa identifikačná karta používateľa. Používateľ si 
pre používanie týchto zariadení na kopírovanie predplatí kredit v pokladni UKB, ktorý sa mu pri 
kopírovaní alebo tlači automaticky odpočítava. 

Technické zabezpečovanie podujatí 

V spolupráci s oddeleniami UKB sa zabezpečovala inštalácia technického vybavenia pre odborné 

podujatia, semináre a prednášky, ktoré sa v priebehu roka konali v UKB.  

Ochrana údajov a bezpečnosť IT 

Všetky PC a notebooky používané v UKB sú chránené pravidelne aktualizovaným antivírovým 
systémom a antispyware programom. Servery chráni antivírový softvér CLAM. Zabezpečila sa 
ochrana údajov aktívnymi bezpečnostnými prvkami a pravidelnou archiváciou databáz. V auguste 
sa vykonala pravidelná ročná profylaktická údržba informačných technológií - archivácia 
systémov a databáz, profylaktika hardvéru.  

Školiaca a poradenská činnosť 

OIT poskytlo pre používateľov v roku 2014 približne 500 konzultácií. Ide hlavne o riešenie 
problémov pri pripojení notebookov na internet.   
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Odbor Centrálneho dátového archívu CDA 

Rok 2014 bol posledným rokom realizácie projektu Centrálny dátový archív. V rámci roka 2014 
prebiehali intenzívne práce na dobudovaní technologického zázemia a infraštruktúry pre dátové 
centrum v priestoroch UKB na Klariskej ul. 3-5. V prvom polroku bola úspešne dokončená stavba  
a následne v apríli a v máji prebehla kolaudácia. Po skončení kolaudácie sa koncom mája inštalovali 
IKT v dátovom centre na Klariskej ul. 3-5, intenzívne sa pripravovalo testovanie, odlaďovanie 
aplikačných a hardvérových komponentov. V letných mesiacoch prebiehali testovacie vklady 

z pamäťových a fondových inštitúcií (Múzeum SNP a Slovenský národný archív)  
a pripravovali sa administratívne priestory pre zamestnancov odboru CDA. V auguste nastala 
synchronizácia lokalít A a B tak, aby implementácia CDA umožňovala fyzický prenos obsahu 

na médiách, ale aj prenos prostredníctvom telekomunikačných dátových sietí. V novembri sa 
podarilo úspešne zariadiť lokalitu C trezorovými skriňami. V novembri prebehla certifikácia 
Centrálneho dátového archívu podľa normy ISO/IEC 27001:2013 – Systém manažérstva informačnej 
bezpečnosti (SMIB). Ukončením týchto aktivít sa naplnili všetky predpísané merateľné ukazovatele 
projektu CDA. V decembri aktivity smerovali k začiatku pilotnej prevádzky, testovali sa vklady 

z inštitúcií: Slovenský filmový ústav, Slovenská národná galéria, Slovenská národná knižnica. 

Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB) ukončila 31. 12. 2014 realizáciu investičného národného 
projektu č. 8 „Centrálny dátový archív“ (CDA) v rámci Operačného programu Informatizácia 
spoločnosti, Prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej 
infraštruktúry (OPIS PO 2). Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja Tvoríme vedomostnú spoločnosť. 

Cieľom projektu CDA bolo vytvoriť realizačné zázemie, hardvérovú a softvérovú infraštruktúru pre 
dlhodobé, bezpečné a trvalo udržateľné archivovanie digitálneho obsahu z produkcie 
digitalizačných projektov OPIS PO2 v súlade s overenými postupmi a schválenými štandardami pre 
dlhodobú archiváciu údajov. 

CDA je integrovaný systém dlhodobého uchovávania a ochrany digitálneho obsahu, jeho 
získavania, spracovania a využitia. CDA organizačne, technicky a technologicky zabezpečuje 
ukladanie a správu digitalizovaného kultúrneho dedičstva v miere definovanej v merateľných 
ukazovateľoch projektov OPIS. 

Na realizáciu týchto aktivít boli vytvorené dva rovnocenné, prepojené výpočtové systémy 

v navzájom vzdialených, nepretržite online prístupných aktívnych dátových centrách v lokalitách 
CDA-A (Univerzitná knižnica v Bratislave) a CDA-B (Slovenská národná knižnica v Martine) 

a samostatný magnetopáskový depozit v lokalite CDA-C (UKB).  

Hlavnými aktivitami projektu boli: 

1. Realizácia projektového zázemia a vybudovanie non-IKT infraštruktúry CDA 

(technické zhodnotenie objektu UKB na Klariskej ul. č. 3-5) 

2. Realizácia technického riešenia IKT projektu CDA - lokalita A, B a C 

3. Implementácia a pilotná prevádzka CDA 
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Výsledným stavom projektu CDA je 
komplexná automatizácia procesu dlhodobej 

ochrany a archivácie digitalizovaných 

a digitálnych kultúrnych objektov. CDA 
zabezpečí dlhodobú ochranu zdigitalizova-
ných kultúrnych objektov pred živelnými 
pohromami, katastrofickými udalosťami 

a ich fyzickým opotrebením. Dlhodobé 
uchovávanie bude zabezpečovať technolo-
gickú stabilitu, migráciu na nové formy 
nosičov a konverziu na nové typy doku-
mentov a formátov. 

CDA vytvorí platformu na realizáciu elektro-
nických služieb v rezorte ministerstva 
kultúry. Predpokladá sa použitie výstupov 

z CDA nielen v oblasti kultúry, ale aj 
školstva, vedy, výskumu a vzdelanostnej 
ekonomiky. Jedným z cieľov projektu je 
zvýšenie prístupnosti kultúrnych artefaktov 
širokej verejnosti.  

Prípravná fáza projektu sa začala v januári 2011. UKB predložila žiadosť o nenávratný finančný 
príspevok (NFP) 30. novembra 2011. Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-40/2012-M bola uzatvorená 
13. marca 2012. K 31. decembru 2014 boli všetky aktivity úspešne ukončené v súlade 

s harmonogramom projektu CDA, čím došlo k naplneniu príslušných merateľných ukazovateľov 
projektu CDA. Plánovaná hodnota predmetu zmluvy (vrátane DPH) bola 33 184 470,48 €. 

Projekt CDA bol ukončený k 31. decembru 2014. Skutočný stav čerpania oprávnených výdavkov 

k 15. 1. 2015 bol 30 599 550,39 €. 
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5 ROZPOČET ORGANIZÁCIE 

Celkové príjmy a výdavky UKB v roku 2014 v porovnaní s rokom 2013 boli nasledovné: 

(v eurách) 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2013 
Schválený 
rozpočet 

2014 

Upravený 
rozpočet 

2014 

Skutočnosť 
2014 

% 
čerpania 

4:3 

Index 
14/13x100 

4:1 
a 1 2 3 4 5 6 
Príjmy celkom 
z toho: 158 819 150 000 115 000 131 820 114,63 83,00 

200 Nedaňové 
príjmy z toho: 138 342 150 000 115 000 127 598 110,95 92,23 

210 Príjmy 
z vlastníctva 
majetku 

7 028 8 000 8 000 7 004 87,55 99,66 

220 Administrat. 
poplatky a 
iné poplatky 

118 093 140 000 92 800 106 130 114,36 89,87 

290 Iné nedaňové 
príjmy  13 221 2 000 14 200 14 464 101,86 109,40 

300 Granty 
a transfery  20 477 0 0 4 222 0 20,62 

600 Bežné výdavky 
z toho: 4 761 150 4 261 750 4 708 023 4 712 234 100,09 98,97 

610 Mzdy, platy, 
služ. príjmy a ost. 
os.vyrovn. 

1 774 988 1 542 896 1 774 688 1 774 688 100,00 99,98 

620 Poistné 
a príspevok do 
poisťovní 

778 513 539 242 744 724 744 724 100,00 95,66 

630 Tovary a služby 
z toho: 2 187 618 2 111 995 2 163 119 2 167 330 100,19 99,07 

631 Cestovné 
náhrady  19 549 20 000 18 574 18 574 100,00 95,01 

632 Energie, voda 
a komunikácie 399 115 413 000 610 778 610 767 99,99 153,03 

633 Materiál  372 420 490 900 350 364 353 013 100,76 94,79 

634 Dopravné  9 898 9 500 8 100 8 100 100,00 81,83 
635 Rutinná 
a štandardná údržba 273 919 300 000 249 311 249 311 100,00 91,02 

636 Nájomné za 
nájom  278 617 73 500 111 279 111 279 100,00 39,95 

637 Služby  834 100 805 095 814 713 816 286 100,19 97,86 
640 Bežné transfery 
z toho: 20 031 67 617 25 492 25 492 100,00 127,26 

642 Jednotlivcom 
a neziskovým právn. 
osobám 

18 017 65 442 23 471 23 471 100,00 130,27 

649 Transfery do 
zahraničia  2 014 2 175 2 021 2 021 100,00 100,35 
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700 Kapitálové 
výdavky  
z toho:  

6 915 036 0 3 516 006 3 516 006 100,00 50,85 

710 Obstaranie 
kapitálových aktív  6 915 036 0 3 516 006 3 516 006 100,00 50,85 

Výdavky celkom  
(BV + KV)  11 676 186 4 261 750 8 224 029 8 228 240 100,05 70,47 

Poznámka: v uvedenom prehľade sú zahrnuté všetky rozpočtové prostriedky organizácie, vrátane prostriedkov EÚ a na 
spolufinancovanie a mimorozpočtové výdavky, zdroj 111, 14, 35, 11S1, 11S2, 11S3, 13S1, 13S2, 13S3, 131C, 131D 

BV – bežné výdavky 

KV – kapitálové výdavky 

 

5.1 Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu  

organizácie na rok 2014 

Ministerstvo kultúry SR schválilo a rozpísalo pre UKB záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu 
na rok 2014 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 

Ukazovateľ Ekonomická 
klasifikácia 

Schválený rozpočet (€) 

1. Príjmy ŠR (zdroj 111) 
 
2. Bežné výdavky spolu  
z toho: 
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 
 
Limit počtu zamestnancov (prepočítaný) 
 

200 
 

600 
 

610 
 
- 

150 000 
 

4 261 750 
 

1 542 896 
 

225 

Záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu boli v roku 2014 dodržané.  

 

5.1.1 Rozpočtové opatrenia 

MK SR vykonalo v rozpočte našej organizácie k 31. 12. 2014 44 rozpočtových opatrení:  

 

Rozpočtové opatrenie č. 1 

Na základe rozpočtového opatrenia Ministerstva financií SR č. 1 realizovalo MK SR listom č. MK 

21/2014-340/1728 zo dňa 28. 1. 2014 úpravu (zvýšenie) bežných výdavkov nasledovne: 
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Podprogram 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 1 502 606,08 €, z toho: 

Európsky fond regionálneho rozvoja prostriedky EÚ - (zdroj 13S1)   1 131 612,69 € 

spolufinancovanie zo ŠR- (zdroj 13S2)  199 696,34 €  

pro rata - (zdroj 13S3)   171 297,05 € 

 

Rozpočtové opatrenie č. 2 

Na základe zúčtovania zálohových platieb ES a na spolufinancovanie s UKB realizovalo MK SR 
listom č. MK-21/2014-340/2018 zo dňa 31. 1. 2014 úpravu (zníženie bežných výdavkov) 
nasledovne: 

Podprogram 0A90604 – Centrálny dátový archív celkom v sume - 508 412,05 €. 

Menovite: 

Európsky fond regionálneho rozvoja prostriedky EÚ - (zdroj 13S1)  - 382 885,12 €  

spolufinancovanie zo ŠR- (zdroj 13S2)  - 67 567,96 €  

pro rata - (zdroj 13S3)  - 57 958,97 € 

 

Rozpočtové opatrenie č. 3 

V nadväznosti na rozpočtové opatrenie MF SR č. 2/2014 upravilo (zvýšilo) MK SR listom č. MK-
127/2014-300/3797 zo dňa 27. 2. 2014 rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2014 v sume 
386 135,41 €, v tom: 

zdroj 131D vo výške 138 794,07 €, z toho: 

 Prvok programovej štruktúry 0A90604 – Centrálny dátový archív, investičná akcia č. 27 930 
vo výške 54 794,07 € 

 Prvok programovej štruktúry 08T0109 – Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva, 
investičná akcia č. 29 419 – UKB – MFZ – nákup softvéru SAfe-Q vo výške 84 000, € 

Zdroj 131C vo výške 247 341,34 € 

 Prvok programovej štruktúry 08T0109 – Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva, 
investičná akcia č. 28 177 – UKB – stavebné úpravy objektu Klariská č. 3 a 5 pre techno-
logické a administratívne účely Centrálneho dátového archívu vo výške 247 341,34 € 
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Rozpočtové opatrenie č. 4 

V nadväznosti na presun finančných prostriedkov zálohovej platby z bežných výdavkov upravilo 
(zvýšilo) MK SR listom č. MK-127/2014-340/3765 zo dňa 27. 2. 2014 rozpočet kapitálových 
výdavkov na rok 2014 nasledovne: 

Podprogram 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 508 412,05 €, z toho: 

Európsky fond regionálneho rozvoja prostriedky EÚ - (zdroj 13S1)   382 885,12 €  

spolufinancovanie zo ŠR - (zdroj 13S2)  67 567,96 €  

pro rata - (zdroj 13S3)  57 958,97 € 

 

Rozpočtové opatrenie č. 5 

Na základe zúčtovania zálohových platieb ES a na spolufinancovanie UKB realizovalo MK SR listom 
č. MK-21/2014-340/3961 zo dňa 27. 2. 2014 úpravu (zníženie bežných výdavkov) nasledovne: 

Podprogram 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej 
infraštruktúry MF SR – MK SR, prvok 0A90604 Centrálny dátový archív celkom v sume – 
329 738,30 €, menovite: 

Európsky fond regionálneho rozvoja prostriedky EÚ - (zdroj 13S1)  - 248 325,91 €  

spolufinancovanie zo ŠR- (zdroj 13S2)  - 43 822,22 €  

pro rata - (zdroj 13S3)  - 37 590,17 € 

 

Rozpočtové opatrenie č. 6 

V nadväznosti na presun finančných prostriedkov zálohovej platby ES z bežných výdavkov 
upravilo (zvýšilo) MK SR listom č. MK-127/2014-340/3893 zo dňa 28. 2. 2014 rozpočet 
kapitálových výdavkov na rok 2014 nasledovne: 

Podprogram 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 329 738,30 €, z toho: 

Európsky fond regionálneho rozvoja prostriedky EÚ - (zdroj 13S1)  248 325,91 €  

spolufinancovanie zo ŠR- (zdroj 13S2)  43 822,22 €  

pro rata - (zdroj 13S3) 37 590,17 € 
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Rozpočtové opatrenie č. 7 

Na základe súhlasu ministra kultúry SR zo dňa 21. 2. 2014 upravilo (zvýšilo) MK SR listom č. MK-
21/2014-340/4099 zo dňa 5. 3. 2014 rozpočet bežných výdavkov na rok 2014 v kategórii 600 
celkom o 25 000,00 €, ktoré boli účelovo určené na financovanie prioritného projektu v prvku 
08T0106 Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov, v tom „Nové 
informačné zdroje v UKB.“ 

 

 

Rozpočtové opatrenie č. 8 

V nadväznosti na presun finančných prostriedkov zálohovej platby ES z bežných výdavkov 
upravilo (zvýšilo) MK SR listom č. MK-127/2014-340/6281 zo dňa 7. 4. 2014 rozpočet 
kapitálových výdavkov na rok 2014 nasledovne: 

Podprogram 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 327 684,34 €, z toho: 

Európsky fond regionálneho rozvoja prostriedky EÚ - (zdroj 13S1)   246 779,08 €  

spolufinancovanie zo ŠR - (zdroj 13S2)  43 549,25 €  

pro rata - (zdroj 13S3)  37 356,01 € 

 

Rozpočtové opatrenie č. 9 

Na základe zúčtovania zálohových platieb ES a na spolufinancovanie UKB realizovalo MK SR listom 
č. MK-21/2014-340/6279 zo dňa 7. 4. 2014 úpravu (zníženie bežných výdavkov) nasledovne: 

Podprogram 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infra-
štruktúry MF SR – MK SR, prvok 0A90604 Centrálny dátový archív vo výške 327 684,34 €, 
z toho: 

Európsky fond regionálneho rozvoja prostriedky EÚ - (zdroj 13S1)   - 246 779,08 € 

spolufinancovanie zo ŠR - (zdroj 13S2) - 43 549,25 € 

pro rata - (zdroj 13S3)  - 37 356,01 € 

 

Rozpočtové opatrenie č. 10 

Na základe listu Ministerstva financií č. MF/0117/2014-413 zo dňa 20. 3. 2014 upravilo (zvýšilo) 
MK SR listom č. MK-21/2014-340/6280 zo dňa 7. 4. 2014 záväzný ukazovateľ štátneho rozpočtu 
na rok 2014 pre UKB – priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov o 12 osôb.  

Limit počtu zamestnancov bol zvýšený 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 



 

73 
 

prioritná os 2 – „Skvalitnenie systémov získavania, spracovania, ochrany a využitia poznatkov 
digitálneho obsahu, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pamäťových a fondových 
inštitúcií na národnej úrovni“.  

 

 

Rozpočtové opatrenie č. 11 

Na základe ŽoP: 21120120008548 KPR, ŽoP: 21120120008549 KPR upravilo (zvýšilo) MK SR listom 

č. MK-21/2014-340/7378 zo dňa 24. 4. 2014 rozpočet bežných výdavkov nasledovne: 

Podprogram 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej 
infraštruktúry MF SR – MK SR, prvok 0A90604 Centrálny dátový archív priebežné platby, 

celkom v sume + 52 360,09 €, z toho: 

Európsky fond regionálneho rozvoja prostriedky EÚ - (zdroj 11S1)   39 432,38 € 

v tom: 

kat. 610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 26 146,23 € 

kat. 620 poistné a príspevok do poisťovní 9 106,45 € 

kat. 630 tovary a služby  4 179,70 € 

 

spolufinancovanie zo ŠR- (zdroj 11S2)  6 958,69 € 

v tom: 

kat. 610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV  4 614,07 € 

kat. 620 poistné a príspevok do poisťovní  1 607,02 € 

kat. 630 tovary a služby 737,60 € 

 

pro rata - (zdroj 11S3)  5 969,02 € 

v tom: 

kat. 610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 3 957,83 € 

kat. 620 poistné a príspevok do poisťovní  1 378,49 € 

kat. 630 tovary a služby  632,70 € 
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Rozpočtové opatrenie č. 12 

V nadväznosti na presun finančných prostriedkov zálohovej platby ES z bežných výdavkov 
upravilo (zvýšilo) MK SR listom č. MK-127/2014-340/7623 zo dňa 29. 4. 2014 rozpočet 
kapitálových výdavkov na rok 2014 nasledovne: 

Podprogram 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 3 600,00 €, z toho: 

Európsky fond regionálneho rozvoja prostriedky EÚ - (zdroj 13S1)   2 711,16 € 

spolufinancovanie zo ŠR - (zdroj 13S2)  478,44 € 

pro rata - (zdroj 13S3)  410,40 € 

 

Rozpočtové opatrenie č. 13 

Na základe zúčtovania zálohových platieb ES a na spolufinancovanie UKB realizovalo MK SR listom 
č. MK-21/2014-340/7728 zo dňa 30. 4. 2014 úpravu (zníženie bežných výdavkov) nasledovne: 

Podprogram 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej 
infraštruktúry MF SR – MK SR, prvok 0A90604 Centrálny dátový archív vo výške 3 600,00 €, 
z toho: 

Európsky fond regionálneho rozvoja prostriedky EÚ - (zdroj 13S1)   - 2 711,16 € 

spolufinancovanie zo ŠR - (zdroj 13S2)  - 478,44 € 

pro rata - (zdroj 13S3)  - 410,40 € 

 

Rozpočtové opatrenie č. 14 

Na základe ŽoP: 21120120008550 KPR upravilo (zvýšilo) MK SR listom č. MK-21/2014-340/8392 

zo dňa 13. 5. 2014 rozpočet bežných výdavkov nasledovne: 

Podprogram 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej 
infraštruktúry MF SR – MK SR, prvok 0A90604 Centrálny dátový archív priebežná platba, 

celkom v sume + 25 900,41 €, z toho: 

Európsky fond regionálneho rozvoja prostriedky EÚ - (zdroj 11S1)   19 505,58 €  

v tom: 

kat. 610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 12 973,38 € 

kat. 620 poistné a príspevok do poisťovní  4 528,95 € 

kat. 630 tovary a služby 2 003,25 € 
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spolufinancovanie zo ŠR - (zdroj 11S2)  3 442,17 € 

v tom: 

kat. 610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 2 289,42 € 

kat. 620 poistné a príspevok do poisťovní 799,24 € 

kat. 630 tovary a služby  353,51 € 

 

pro rata - (zdroj 11S3)  2 952,66 € 

v tom: 

kat. 610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV  1 963,84 € 

kat. 620 poistné a príspevok do poisťovní  685,58 € 

kat. 630 tovary a služby  303,24 € 

 

Rozpočtové opatrenie č. 15 

Na základe ŽoP: 21120120008553 KPR a ŽoP: 21120120008555 KPR upravilo (zvýšilo) MK SR 

listom č. MK-21/2014-340/9512 zo dňa 28. 5. 2014 rozpočet bežných výdavkov nasledovne: 

Podprogram 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej 
infraštruktúry MF SR – MK SR, prvok 0A90604 Centrálny dátový archív priebežná platba, 

celkom v sume + 46 858,23 €, z toho: 

Európsky fond regionálneho rozvoja prostriedky EÚ - (zdroj 11S1)   35 288,95 € 

v tom: 

kat. 610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 24 084,92 € 

kat. 620 poistné a príspevok do poisťovní 8 387,43 € 

kat. 630 tovary a služby 2 816,60 € 

 

spolufinancovanie zo ŠR - (zdroj 11S2)  6 227,45 € 

v tom: 

kat. 610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV  4 250,27 € 

kat. 620 poistné a príspevok do poisťovní  1 480,14 € 

kat. 630 tovary a služby  497,04 € 

 

pro rata - (zdroj 11S3)  5 341,83 € 

v tom: 
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kat. 610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV  3 645,83 € 

kat. 620 poistné a príspevok do poisťovní  1 269,64 € 

kat. 630 tovary a služby  426,36 € 

 

Rozpočtové opatrenie č. 16 

Na základe rozpočtového opatrenia Ministerstva financií SR č. 26 upravilo (zvýšilo) MK SR listom 

č. MK 21/2014-340/9632 zo dňa 29. 5. 2014 rozpočet bežných výdavkov nasledovne: 

Prvok 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť   59 594,00 € 

v tom:  

kat. 610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV  44 160,00 € 

kat. 620 poistné a príspevok do poisťovní  15 434,00 € 

Rozpočtovým opatrením sa zabezpečilo financovanie zvýšených platových taríf zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme (Nariadenie vlády SR č. 441/2013 z 11. decembra 2013).  

 

Rozpočtové opatrenie č. 17 

Na základe ŽoP: 21120120008556 KPR upravilo (zvýšilo) MK SR listom č. MK-21/2014-340/11001 

zo dňa 19. 6. 2014 rozpočet bežných výdavkov na rok 2014 nasledovne: 

Podprogram 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej 
infraštruktúry MF SR – MK SR, prvok 0A90604 Centrálny dátový archív priebežná platba, 

celkom v sume + 114 964,00 € v kategórii 630 - Tovary a služby, z toho: 

Európsky fond regionálneho rozvoja prostriedky EÚ - (zdroj 11S1)   86 579,39 € 

spolufinancovanie zo ŠR - (zdroj 11S2)  15 278,71 € 

pro rata - (zdroj 11S3)  13 105,90 € 

 

Rozpočtové opatrenie č. 18 

Na základe zúčtovania zálohových platieb ES a na spolufinancovanie UKB realizovalo MK SR listom 
č. MK-21/2014-340/11578 zo dňa 26. 6. 2014 úpravu (zníženie bežných výdavkov) nasledovne: 

Podprogram 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej 
infraštruktúry MF SR – MK SR, prvok 0A90604 Centrálny dátový archív vo výške  

- 267 323,04 €, z toho: 

Európsky fond regionálneho rozvoja prostriedky EÚ - (zdroj 13S1)   - 201 320,98 € 

spolufinancovanie zo ŠR - (zdroj 13S2)  - 35 527,23 € 

pro rata - (zdroj 13S3)  - 30 474,83 € 
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Rozpočtové opatrenie č. 19 

V nadväznosti na presun finančných prostriedkov zálohovej platby ES z bežných výdavkov 
upravilo (zvýšilo) MK SR listom č. MK-127/2014-340/11581 zo dňa 26. 6. 2014 rozpočet 
kapitálových výdavkov na rok 2014 nasledovne: 

 Podprogram 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 267 323,04 €, z toho: 

Európsky fond regionálneho rozvoja prostriedky EÚ - (zdroj 13S1)   201 320,98 € 

spolufinancovanie zo ŠR - (zdroj 13S2)  35 527,23 € 

pro rata - (zdroj 13S3)   30 474,83 € 

 

Rozpočtové opatrenie č. 20 

Na základe ŽoP: 21120120008558 KPR upravilo (zvýšilo) MK SR listom č. MK-21/2014-340/11658 
zo dňa 1. 7. 2014 rozpočet bežných výdavkov nasledovne: 

Podprogram 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej 
infraštruktúry MF SR – MK SR, prvok 0A90604 Centrálny dátový archív priebežná platba, 

celkom v sume + 26 139,69 €, z toho: 

Európsky fond regionálneho rozvoja prostriedky EÚ - (zdroj 11S1)   19 685,79 € 

v tom: 

kat. 610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV  13 024,33 € 

kat. 620 poistné a príspevok do poisťovní  4 537,72 € 

kat. 630 tovary a služby  2 123,74 € 

 

spolufinancovanie zo ŠR - (zdroj 11S2) 3 473,97 € 

v tom: 

kat. 610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV  2 298,42 € 

kat. 620 poistné a príspevok do poisťovní  800,77 € 

kat. 630 tovary a služby  374,78 € 

 

pro rata - (zdroj 11S3)  2 979,93 € 

v tom: kat. 610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 1 971,57 € 

kat. 620 poistné a príspevok do poisťovní  686,88 € 

kat. 630 tovary a služby  321,48 € 
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Rozpočtové opatrenie č. 21 

V nadväznosti na presun finančných prostriedkov zálohovej platby ES z bežných výdavkov 
upravilo (zvýšilo) MK SR listom č. MK-127/2014-340/13392 zo dňa 30. 7. 2014 rozpočet 
kapitálových výdavkov na rok 2014 nasledovne: 

 Podprogram 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 16 000 €, z toho: 

Európsky fond regionálneho rozvoja prostriedky EÚ - (zdroj 13S1)   12 049,60 € 

spolufinancovanie zo ŠR - (zdroj 13S2)  2 126,40 € 

pro rata - (zdroj 13S3)  1 824,00 € 

 

Rozpočtové opatrenie č. 22 

Na základe zúčtovania zálohových platieb ES a na spolufinancovanie UKB realizovalo MK SR listom 
č. MK-21/2014-340/13395 zo dňa 30. 7. 2014 úpravu (zníženie bežných výdavkov) nasledovne: 

Podprogram 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej 
infraštruktúry MF SR – MK SR, prvok 0A90604 Centrálny dátový archív vo výške - 16 000 €, 
z toho: 

Európsky fond regionálneho rozvoja prostriedky EÚ - (zdroj 13S1)   - 12 049,60 € 

spolufinancovanie zo ŠR - (zdroj 13S2)  - 2 126,40 € 

pro rata - (zdroj 13S3)  - 1 824,00 € 

 

Rozpočtové opatrenie č. 23 

Na základe ZoP: 21120120008165 KPR upravilo (zvýšilo) MK SR listom č. MK-21/2014-340/14094 
zo dňa 12. 8. 2014 rozpočet bežných výdavkov nasledovne: 

Podprogram 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej 
infraštruktúry MF SR – MK SR, prvok 0A90604 Centrálny dátový archív zálohová platba 

celkom v sume 36 000,00 €, z toho: 

Európsky fond regionálneho rozvoja prostriedky EÚ - (zdroj 13S1)   27 111,60 € 

spolufinancovanie zo ŠR - (zdroj 13S2) 4 784,40 € 

pro rata - (zdroj 13S3)  4 104,00 € 
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Rozpočtové opatrenie č. 24 

Na základe zúčtovania zálohových platieb ES a na spolufinancovanie UKB realizovalo MK SR listom 
č. MK-21/2014-340/14905 zo dňa 27. 8. 2014 úpravu (zníženie bežných výdavkov) nasledovne: 

Podprogram 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej 
infraštruktúry MF SR – MK SR, prvok 0A90604 Centrálny dátový archív vo výške  

- 84 871,80 €, z toho: 

Európsky fond regionálneho rozvoja prostriedky EÚ - (zdroj 11S1) kat. 630  - 26 376,16 € 

spolufinancovanie zo ŠR - (zdroj 11S2) kat. 630  - 4 654,62 € 

pro rata - (zdroj 11S3) kat. 630  - 3 992,67 € 

prostriedky EÚ - (zdroj 13S1) kat. 630  - 37 540,84 € 

spolufinancovanie zo ŠR - (zdroj 13S2) kat. 630  - 6 624,84 € 

pro rata - (zdroj 13S3) kat. 630  - 5 682,67 € 

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

 

Rozpočtové opatrenie č. 25 

Na základe rozpočtového opatrenia Ministerstva financií SR č. 60 a súhlasu p. ministra kultúry SR 
zo dňa 7. 8. 2014 upravilo (znížilo) MK SR listom č. MK-21/2014-340/14906 zo dňa 28. 8. 2014 
rozpočet bežných výdavkov na rok 2014, a to: 

Prvok 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť  - 86 140,14 € 

v tom: kategória 630 Tovary a služby  - 86 140,14 € 

Rozpočtovým opatrením sa zabezpečuje presun do kapitálových výdavkov na dofinancovanie 

stavebných úprav pre technologické a administratívne účely CDA.  

 

Rozpočtové opatrenie č. 26 

V nadväznosti na rozpočtové opatrenie MF SR č. 60/2014 upravilo (zvýšilo) MK SR listom č. MK-
127/2014-340/15174 zo dňa 8. 9. 2014 rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2014 o sumu 
86 140,14 €, ktoré boli účelovo určené na investičnú akciu zaregistrovanú v Registri investícií 
MF: UKB – „Stavebné úpravy pre CDA“, číslo investičnej akcie 28 177. Úprava sa vykonala 
v prvku programovej štruktúry 08T0109 – Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 27 

V nadväznosti na presun finančných prostriedkov zálohovej platby ES z bežných výdavkov 
upravilo (zvýšilo) MK SR listom č. MK-127/2014-340/15133 zo dňa 2. 9. 2014 rozpočet 
kapitálových výdavkov na rok 2014 nasledovne: 
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Podprogram 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 84 871,80 €, z toho: 

Európsky fond regionálneho rozvoja prostriedky EÚ - (zdroj 13S1)   37 540,84 € 

spolufinancovanie zo ŠR - (zdroj 13S2)  6 624,84 € 

pro rata - (zdroj 13S3)  5 682,67 € 

 

Európsky fond regionálneho rozvoja prostriedky EÚ - (zdroj 11S1)   26 376,16 € 

spolufinancovanie zo ŠR - (zdroj 11S2)  4 654,62 € 

pro rata - (zdroj 11S3)   3 992,67 € 

 

Rozpočtové opatrenie č. 28 

Na základe ŽoP: 21120120008559 KPR a ŽoP: 21120120008562 KPR upravilo (zvýšilo) MK SR 

listom č. MK-21/2014-340/15765 zo dňa 18. 9. 2014 rozpočet bežných výdavkov na rok 2014 
nasledovne: 

Podprogram 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej 
infraštruktúry MF SR – MK SR, prvok 0A90604 Centrálny dátový archív priebežná platba, 

celkom v sume + 53 517,74 €, z toho: 

Európsky fond regionálneho rozvoja prostriedky EÚ - (zdroj 11S1)   40 304,20 € 

v tom: 

kat. 610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV  26 573,53 € 

kat. 620 poistné a príspevok do poisťovní 9 257,26 € 

kat. 630 tovary a služby 4 473,41 € 

 

spolufinancovanie zo ŠR - (zdroj 11S2)  7 112,50 € 

v tom: 

kat. 610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV  4 689,46 € 

kat. 620 poistné a príspevok do poisťovní  1 633,61 € 

kat. 630 tovary a služby  789,43 € 
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pro rata - (zdroj 11S3)  6 101,04 € 

v tom: 

kat. 610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV  4 022,55 € 

kat. 620 poistné a príspevok do poisťovní  1 401,33 € 

kat. 630 tovary a služby  677,16 € 

 

Rozpočtové opatrenie č. 29 

Na základe ŽoP: 21120120008564 KPR upravilo (zvýšilo) MK SR listom č. MK-21/2014-340/16327 

zo dňa 30. 9. 2014 rozpočet bežných výdavkov na rok 2014 nasledovne: 

Podprogram 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej 
infraštruktúry MF SR – MK SR, prvok 0A90604 Centrálny dátový archív priebežná platba, 

celkom v sume + 25 681,08 €, z toho: 

Európsky fond regionálneho rozvoja prostriedky EÚ - (zdroj 11S1)   19 340,41 € 

v tom: 

kat. 610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV  13 059,73 € 

kat. 620 poistné a príspevok do poisťovní  4 548,55 € 

kat. 630 tovary a služby  1 732,13 € 

 

spolufinancovanie zo ŠR - (zdroj 11S2)  3 413,02 € 

v tom: 

kat. 610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 2 304,66 € 

kat. 620 poistné a príspevok do poisťovní  802,69 € 

kat. 630 tovary a služby 305,67 € 

 

pro rata - (zdroj 11S3)  2 927,65 € 

v tom: 

kat. 610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 1 976,93 € 

kat. 620 poistné a príspevok do poisťovní  688,52 € 

kat. 630 tovary a služby 262,20 € 
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Rozpočtové opatrenie č. 30 

Na základe ŽoP: 21120120008169 KPR upravilo (zvýšilo) MK SR listom č. MK-21/2014-340/16556 

zo dňa 02. 10. 2014 rozpočet bežných výdavkov na rok 2014 nasledovne: 

Podprogram 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej 
infraštruktúry MF SR – MK SR, prvok 0A90604 Centrálny dátový archív zálohová platba, 

celkom v sume + 1 550 100,00 € 

z toho: 

Európsky fond regionálneho rozvoja prostriedky EÚ - (zdroj 11S1)   1 167 380,31 € 

v tom: 

kat. 630 tovary a služby (podpoložka 637033)  1 167 380,31 € 

 

spolufinancovanie zo ŠR - (zdroj 11S2)  206 008,29 € 

v tom: 

kat. 630 tovary a služby (podpoložka 637033) 206 008,29 € 

 

pro rata - (zdroj 11S3)  176 711,40 € 

v tom: 

kat. 630 tovary a služby (podpoložka 637033)  176 711,40 € 

 

Rozpočtové opatrenie č. 31 

V nadväznosti na presun finančných prostriedkov zálohovej platby ES z bežných výdavkov 
upravilo (zvýšilo) MK SR listom č. MK-127/2014-340/18304 zo dňa 28. 10. 2014 rozpočet 
kapitálových výdavkov na rok 2014 nasledovne: 

Podprogram 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 v sume 103 579,35 €, z toho: 

Európsky fond regionálneho rozvoja prostriedky EÚ - (zdroj 11S1)   78 005,61 € 

spolufinancovanie zo ŠR - (zdroj 11S2)  13 765,69 € 

pro rata - (zdroj 11S3)   11 808,05 € 

Rozpočtové prostriedky boli presunuté z rozpočtu bežných výdavkov (kat. 600). 
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Rozpočtové opatrenie č. 32 

Na základe zúčtovania zálohových platieb ES a na spolufinancovanie UKB realizovalo MK SR listom 
č. MK-21/2014-340/18306 zo dňa 28. 10. 2014 úpravu (zníženie bežných výdavkov) nasledovne: 

Podprogram 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej 
infraštruktúry MF SR – MK SR, prvok 0A90604 Centrálny dátový archív vo výške  

- 103 579,35 €, z toho: 

Európsky fond regionálneho rozvoja prostriedky EÚ - (zdroj 11S1) kat. 630  - 78 005,61 € 

spolufinancovanie zo ŠR - (zdroj 11S2) kat. 630  - 13 765,69 € 

pro rata - (zdroj 11S3) kat. 630  - 11 808,05 € 

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

 

Rozpočtové opatrenie č. 33 

Na základe ŽoP: 21120120008566 KPR a ŽoP: 21120120008567 KPR upravilo (zvýšilo) MK SR 

listom č. MK-21/2014-340/19446 zo dňa 18. 11. 2014 rozpočet bežných výdavkov na rok 2014 
nasledovne: 

Podprogram 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej 
infraštruktúry MF SR – MK SR, prvok 0A90604 Centrálny dátový archív priebežné platby, 

celkom v sume + 67 614,43 €, z toho: 

Európsky fond regionálneho rozvoja prostriedky EÚ - (zdroj 11S1)   50 920,42 € 

v tom: 

kat. 610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV  13 087,89 € 

kat. 620 poistné a príspevok do poisťovní  4 564,59 € 

kat. 630 tovary a služby  33 267,94 € 

  

spolufinancovanie zo ŠR - (zdroj 11S2)  8 985,97 € 

v tom: 

kat. 610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV  2 309,63 € 

kat. 620 poistné a príspevok do poisťovní  805,52 € 

kat. 630 tovary a služby  5 870,82 € 

 

pro rata - (zdroj 11S3)  7 708,04 € 

v tom: 

kat. 610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV  1 981,17 € 
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kat. 620 poistné a príspevok do poisťovní  690,96 € 

kat. 630 tovary a služby  5 035,91 € 

 

Rozpočtové opatrenie č. 34 

Na základe súhlasu p. ministra kultúry SR zo dňa 19. 11. 2014 upravilo (znížilo) Ministerstvo 
kultúry SR listom č. MK-21/2014-340/19771 zo dňa 20. 11. 2014 záväzný ukazovateľ príjmov 
štátneho rozpočtu na rok 2014 (zdroj 111) o 35 000,00 € na sumu 115 000,00 €. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 35 

V nadväznosti na presun finančných prostriedkov zálohovej platby ES z bežných výdavkov 
upravilo (zvýšilo) MK SR listom č. MK-127/2014-340/20385 zo dňa 1. 12. 2014 rozpočet 
kapitálových výdavkov na rok 2014 nasledovne: 

Podprogram 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 625 921,69 €, z toho: 

Európsky fond regionálneho rozvoja prostriedky EÚ - (zdroj 11S1)   471 381,64 € 

spolufinancovanie zo ŠR - (zdroj 11S2)  83 184,98 € 

pro rata - (zdroj 11S3)  71 355,07 € 

Rozpočtové prostriedky boli presunuté z rozpočtu bežných výdavkov (kat. 600). 

 

Rozpočtové opatrenie č. 36 

Na základe zúčtovania zálohových platieb ES a na spolufinancovanie UKB realizovalo MK SR listom 
č. MK-21/2014-340/20252 zo dňa 28. 11. 2014 úpravu (zníženie bežných výdavkov) nasledovne: 

Podprogram 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej 
infraštruktúry MF SR – MK SR, prvok 0A90604 Centrálny dátový archív vo výške  

- 625 921,69 €, z toho: 

Európsky fond regionálneho rozvoja prostriedky EÚ - (zdroj 11S1) kat. 630  - 471 381,64 € 

spolufinancovanie zo ŠR - (zdroj 11S2) kat. 630  - 83 184,98 € 

pro rata - (zdroj 11S3) kat. 630  - 71 355,07 € 

Rozpočtové prostriedky boli presunuté do rozpočtu kapitálových výdavkov (kat. 700). 
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Rozpočtové opatrenie č. 37 

Na základe ŽoP: 21120120008570 KPR upravilo (zvýšilo) MK SR listom č. MK-21/2014-340/20653 

zo dňa 4. 12. 2014 rozpočet bežných výdavkov na rok 2014 nasledovne: 

Podprogram 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej 
infraštruktúry MF SR – MK SR, prvok 0A90604 Centrálny dátový archív priebežné platby, 

celkom v sume + 23 085,14 €, z toho: 

Európsky fond regionálneho rozvoja prostriedky EÚ - (zdroj 11S1)   17 385,42 € 

v tom: 

kat. 610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV  12 355,95 € 

kat. 620 poistné a príspevok do poisťovní  4 306,49 € 

kat. 630 tovary a služby  722,98 € 

 

spolufinancovanie zo ŠR - (zdroj 11S2)  3 068,02 € 

v tom: 

kat. 610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV  2 180,47 € 

kat. 620 poistné a príspevok do poisťovní  759,97 € 

kat. 630 tovary a služby  127,58 € 

 

pro rata - (zdroj 11S3)  2 631,70 € 

v tom: 

kat. 610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV  1 870,36 € 

kat. 620 poistné a príspevok do poisťovní  651,90 € 

kat. 630 tovary a služby  109,44 € 

 

Rozpočtové opatrenie č. 38 

Na základe rozpočtového opatrenia Ministerstva financií SR č. 93 a súhlasu ministra kultúry SR zo 
dňa 25. 11. 2014 upravilo (zvýšilo) Ministerstvo kultúry SR listom č. MK-21/2014-340/20687 zo 
dňa 4. 12. 2014 rozpočet bežných výdavkov v kategórii 630 Tovary a služby na rok 2014, 
menovite: 

Prvok 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť   47,00 € 

Rozpočtovým opatrením sa zabezpečuje vyfinancovanie kultúrnych poukazov na rok 2014. 
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Rozpočtové opatrenie č. 39 

Ministerstvo kultúry SR upravilo (zvýšilo) listom č. MK-127/2014-340/21165 zo dňa 10. 12. 2014 
rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2014 o 1 423,35 €, ktoré boli určené na investičnú 
akciu „Centrálny dátový archív“, číslo investičnej akcie 27 930. Úprava sa realizovala v prvku 
0A90604 – Centrálny dátový archív na zdroji 111 na zabezpečenie korekcie k úhrade faktúry.  

 

Rozpočtové opatrenie č. 40 

V nadväznosti na presun finančných prostriedkov zálohovej platby ES z bežných výdavkov 
upravilo (zvýšilo) MK SR listom č. MK-127/2014-340/22160 zo dňa 22. 12. 2014 rozpočet 
kapitálových výdavkov na rok 2014 nasledovne: 

Podprogram 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 803 745,87 €, z toho: 

Európsky fond regionálneho rozvoja prostriedky EÚ - (zdroj 11S1)   605 301,02 € 

spolufinancovanie zo ŠR - (zdroj 11S2)  106 817,84 € 

pro rata - (zdroj 11S3)   91 627,01 € 

Rozpočtové prostriedky boli presunuté z rozpočtu bežných výdavkov (kat. 600). 

 

Rozpočtové opatrenie č. 41 

Na základe rozpočtových presunov týkajúcich sa prostriedkov ES, vykonalo Ministerstvo kultúry 

SR listom č. MK-21/2014-340/22159 zo dňa 29. 12. 2014 úpravu rozpočtu bežných výdavkov 
nasledovne: 

Podprogram 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej 
infraštruktúry MF SR – MK SR, prvok 0A90604 Centrálny dátový archív priebežné platby, 

celkom v sume - 803 745,87 €,  

z toho: 

Európsky fond regionálneho rozvoja  

prostriedky EÚ - (zdroj 11S1)   - 605 301,02 € 

spolufinancovanie zo ŠR - (zdroj 11S2)  - 106 817,84 € 

pro rata - (zdroj 11S3)   - 91 627,01 € 

Rozpočtové prostriedky boli presunuté do rozpočtu kapitálových výdavkov (kat. 700). 
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Rozpočtové opatrenie č. 42 

Rozpočtové opatrenie bolo zo strany MK SR stornované.  

 

Rozpočtové opatrenie č. 43 

Na základe rozpočtového opatrenia Ministerstva financií SR č. 97/2014 upravilo (viazalo) 

Ministerstvo kultúry SR listom č. MK-127/2014-340/22193 zo dňa 30. 12. 2014 rozpočet 
kapitálových výdavkov na rok 2014 pre použitie v roku 2015 spolu vo výške 28 569,60 €, v tom 
zdroj 131D, prvok programovej štruktúry 08T0109 – Stratégia rozvoja slovenského 

knihovníctva, investičná akcia č. 29 419 – UKB „Nákup softvéru SAfe-Q“.  

 

Rozpočtové opatrenie č. 44 

Na základe rozpočtového opatrenia Ministerstva financií SR č. 98/2014 realizovalo Ministerstvo 

kultúry SR listom č. MK-127/2014-340/22177 zo dňa 30. 12. 2014 viazanie zníženie rozpočtu 
bežných výdavkov na rok 2014 pre použitie v roku 2015 nasledovne: 

Podprogram 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej 
infraštruktúry MF SR – MK SR (prvok 0A90604 Centrálny dátový archív) kat. 630 Tovary 

a služby (podpoložka 637033) vo výške - 6 178,24 €, z toho: 

Európsky fond regionálneho rozvoja prostriedky EÚ - (zdroj 11S1)   - 4 652,81 € 

spolufinancovanie zo ŠR - (zdroj 11S2)  - 821,09 € 

pro rata - (zdroj 11S3)  - 704,34 €. 
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5.2 Príjmy organizácie 

Príjmy UKB boli na základe rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2014 

určené sumou 150 000 €. Na základe rozpočtového opatrenia č. 34 boli znížené na sumu 
115 000 €.  

Celkové príjmy vrátane mimorozpočtových príjmov boli k 31. 12. 2014 splnené sumou 
131 820 € na 114,63 % nasledovne:  

 

v eurách 

Ukazovateľ 

Schválený 
rozpočet 

2014  

Upravený 
rozpočet 

2014 

Plnenie 
k 31. 12. 2014 

% plnenia 

1 2 3 3:1 3:2 

Príjmy celkom z toho:  150 000 115 000 131 820 87,88 114,63 

Príjmy z rozpočtu 
organizácie 

150 000 115 000 127 598 85,07 110,95 

Príjmy z podnikania 
a z vlastn. majetku 

8 000 8 000 7 004 87,55 87,55 

Administratív. a iné 
poplatky a platby  

140 000 92 800 106 130 75,81 114,36 

Iné nedaňové príjmy  2 000 14 200 14 464 723,20 101,86 

Príjmy z grantov  0 0 4 222 0 0 

Príjmy z tuzems. transferov  0 0 994 0 0 

Príjmy zo zahranič. grantov  0 0 3 228 0 0 

 

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 7 004 €: 

 z prenajatých bytov v sume 2 201 €, z toho od nájomcu na Pionierskej ul. v sume 714 € 
a na Michalskej ul. v sume 1 487 €.  

 z prenajatých nebytových priestorov v sume 4 803 € a to: 

- z prenájmu nebytových priestorov na prevádzkovanie bankomatu VÚB a veľkoplošnej 
obrazovky 2 258 € 

- z prenájmu nebytových priestorov na prevádzkovanie nápojových a predajných 
automatov 500 € 
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- 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 2 045 €  

z toho: 

výstavná sála, Michalská ul. č. 1  840 €  

výstava obrazov českého výtvarníka a architekta Pavla Filgasa  200 € 

Slovenská asociácia suiseki – výstava „Suiseki a ikebana“  140 € 

OZ Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov – výstava obrazov  200 € 

Jana Pivovarníková – výstava obrazov 

  300 € 

 

prednášková sála, Ventúrska ul. č. 11: 280 € 

SPK – medzinárodná konferencia „Školské knižnice ako informačné  

a kultúrne centrá škôl“ 210 € 

Slovenská rada pre zelené budovy – členská schôdza 70 € 

 

seminárna sála, Klariská ul. č. 5  450 € 

Slovenská debatná asociácia – stretnutie medzinár. debatnej asociácie  225 € 

AOSS – Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska – konferencia  

„O historických vojnových súvislostiach“ 225 € 

 

Lisztov pavilón  475 € 

Ministerstvo životného prostredia – medzinárodné rokovanie „Karpatského dohovoru“ 475 € 

 

Príjmy z titulu administratívnych poplatkov na rozpočtovej položke 220 sumou 106 130 € boli 
evidované: 

- na položke 222 – Pokuty, penále a iné sankcie na podpoložke 222003 – príjmy 
za porušenie predpisov v sume 30 030 € - príjmy finančných prostriedkov z centrálnej 
pokladne a na bankový účet za prekročenie výpožičnej lehoty, za stratené diela, 
za registráciu, kopírovanie a tlač v sume 21 303 €, platby čitateľov platobnými kartami 
cez bankový terminál v sume 5 782 €, platby na základe pokusu o zmier v sume 1 536 €, 
na základe riaditeľskej upomienky v sume 680 €, na základe advokátskej upomienky 
358 €, za neskoré predĺženie v sume 238 €, manipulačný poplatok MVS v sume 25 € 
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na základe platobných rozkazov príslušných súdov a po začatí exekučného konania bolo 
zaplatených 108 €.  

- na položke 223 – Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb 
na podpoložke 223001 – za predaj výrobkov, tovarov a služieb v sume 76 100 € 
evidujeme – príjmy za registráciu čitateľov v sume 44 265 €, za reprografické služby (tlač 
dokumentov) 12 355 €, z platieb platobnými kartami cez bankový terminál 7 775 €, 
za poskytovanie medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby v súvislosti 
so sprostredkovaním výpožičiek kníh, dodávky xerokópií dokumentov a naskenovaných 
dokumentov v sume 11 705 €.  

 

Iné nedaňové príjmy na rozpočtovej položke 290 boli zaznamenané na položke 292 – Ostatné 

príjmy sumou 14 464 €, z toho: 

- na podpoložke 292012 – Príjmy z dobropisov v sume 8 173 € z titulu vyúčtovania 
prevádzkových nákladov za rok 2013 (za vykurovanie 708 € zľava z platby za frankovací 
stroj 11 €, za elektrickú energiu 4 782 €, dobropis za vodné a stočné v sume 989 €, 
za predplatné časopisov 1 232 €, vyúčtovanie služieb nájomcu bytových priestorov 
za 12/2014 v sume 7 € a nájomcov nebytových priestorov v sume 444 €.  

- na podpoložke 292017 – Vratky – suma 5 736 € pozostáva z preplatku tvorby sociálneho 
fondu za december 2013 v sume 71 € a z vyúčtovania depozitného účtu v sume 5 665 €. 

- na podpoložke 292027 – Iné príjmy v sume 555 € boli príjmy z vymáhania pohľadávok 
exekútorom voči čitateľom z minulých rokov. 

 

5.2.2 Mimorozpočtové prostriedky 

 

Zahraničné granty: 

Sekcia verejnej diplomacie NATO v Bruseli poskytla UKB finančný grant v sume 3 228 € 
na organizovanie 8. ročníka konferencie Slovenské bezpečnostné fórum 2014. Konferencia sa 
uskutočnila dňa 6. októbra 2014 v UKB. Podujatie každoročne organizuje MZV SR v spolupráci 
s UKB/DK NATO a Euroatlantickým centrom. Z poskytnutých finančných prostriedkov sa 
zabezpečili tlmočnícke služby v anglickom jazyku a prenájom konferenčnej techniky v sume 
1 073 €, občerstvenie pre účastníkov konferencie v sume 760 €. Na nákup zahraničných 
publikácií do fondu DK NATO bolo použitých 829 € a na propagačné materiály pre potreby 
konferencie 566 €. 
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Tuzemské transfery: 

Ministerstvo zahraničných vecí a EZ Slovenskej republiky poskytlo UKB dotáciu vo výške 
1 000 € na realizáciu 8. ročníka konferencie Slovenské bezpečnostné fórum 2014, ktorá sa 
uskutočnila dňa 6. 10. 2014 na pôde UKB. Na občerstvenie pre účastníkov konferencie bolo 
použitých 494 € a na základe dohody o vykonaní práce bola vyplatená odmena v sume 500 €. 
Nevyčerpaná suma z účtu Dary a granty bola vrátená na účet poskytovateľa.  

 

5.3 Výdavky organizácie 

5.3.1 Výdavky organizácie podľa ekonomickej klasifikácie 

 

A. Bežné výdavky 

Stanovený rozpočet bežných výdavkov vrátane bežných transferov na krytie prevádzkových 

potrieb UKB na rok 2014 v sume 4 261 750 € bol upravený na sumu 4 708 023 €! (vrátane 
mimorozpočtových prostriedkov a prostriedkov z EÚ). K 31. 12. 2014 bolo čerpanie sumou 
4 712 234 € na 110,57 % oproti schválenému a na 100,09 % oproti upravenému rozpočtu. 
Čerpanie celkového rozpočtu zahŕňa bežné výdavky v programe 08S v sume 4 239 462 €, (z toho 
mimorozpočtové výdavky v sume 4 222 €), 08T v sume 25 000 € a bežné výdavky prostriedkov EÚ 
v sume 447 772 €.  

 

B. Kapitálové výdavky 

Kapitálové výdavky na rok 2014 neboli pridelené, rozpočtovými opatreniami bol rozpočet 

upravený na 3 516 006 €. Čerpaný bol sumou 3 516 006 € na 100,00 % v programe 08T v sume 
388 911 € a v programe 0A906 z prostriedkov EÚ v sume 3 127 094 €. 

 

5.3.2 Výdavky organizácie 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 
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Stanovený limit bežných výdavkov vrátane bežných transferov na rok 2014 v sume 
4 261 750 €, upravený na 4 235 251 € bol k 31. 12. 2014 čerpaný sumou 4 235 240 € na 99,38 % 
oproti schválenému a na 99,99 % oproti upravenému rozpočtu.  

Mimorozpočtové prostriedky (zdroj 35), v roku 2014 boli čerpané sumou 4 222 €. 

 

Čerpanie bežných výdavkov podľa jednotlivých rozpočtových položiek bolo nasledovné: 

v eurách 

Rozpoč. 
položka 

Názov rozpočtovej 
položky 

Schválený 
rozpočet 2014 

Upravený 
rozpočet 2014 

Čerpanie 
rozpočtu k 

31. 12. 2014 
% čerpania 

1 2 3 3:1 3:2 

610 Mzdy, platy, služ. 
príjmy a OOV 

1 542 896 1 587 056 1 587 056 102,86 100,00 

620 Poistné a príspevok 
do poisťovní 

539 242 679 345 679 345 125,98 100,00 

630 Tovary a služby 2 111 995 1 943 358 1 943 347 92,01 99,99 

640 Bežné transfery 67 617 25 492 25 492 37,70 100,00 

Spolu 4 261 750 4 235 251 4 235 240 99,38 99,99 

 

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Mzdové prostriedky v roku 2014 boli čerpané nasledovne:  

 čerpanie záväzného ukazovateľa mzdových prostriedkov  
(zdroj 111) 1 587 056 € 

 refundované finančné prostriedky z projektu CDA  
(zdroje 11S1, 11S2, 11S3) 187 632 € 

Celkom:  1 923 990 € 

 

V roku 2014 bol priemerný prepočítaný evidenčný počet zamestnancov 230,13. Priemerná 
mesačná mzda na 1 zamestnanca bola v sume 696,70 €.  
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620 - Poistné a príspevok do poisťovní 

Zo schváleného rozpočtu na rok 2014 na odvody do zdravotných poisťovní a do Sociálnej 
poisťovne v sume 539 242 €, upraveného na 744 724 € bolo čerpaných  

744 724 € na 138,11 % 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 2014 stanovený sumou 2 111 995 €, upravený 
na 1 943 358 € bol k 31. 12. 2014 čerpaný sumou 1 943 347 € na 92,01 % oproti schválenému 
a na 99,99 % oproti upravenému rozpočtu.  

 

Čerpanie podľa jednotlivých rozpočtových položiek bolo nasledovné: 

v eurách 

Rozpoč. 
položka 

Názov 
rozpočtovej 
položky  

Schválený 
rozpočet 2014 

Upravený 
rozpočet 2014 

Čerpanie 
rozpočtu rok 

2014 
% čerpania 

1 2 3 3:1 3:2 

631 
Cestovné 
náhrady 

20 000 18 574 18 574 92,87 100,00 

632 
Energie, voda, 
komunik.  

413 000 516 778 516 767 125,13 99,99 

633 Materiál 490 900 323 117 323 117 65,82 100,00 

634 Dopravné 9 500 8 100 8 100 85,26 100,00 

635 
Rutinná a štand. 
údržba 

300 000 249 311 249 311 83,10 100,00 

636 
Nájomné za 
prenájom 

73 500 47 260 47 260 64,30 100,00 

637 Služby 805 095 780 218 780 218 96,91 100,00 

630 Tovary a služby 2 111 995 1 943 358 1 943 347 92,01 99,99 
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Položka 631 - Cestovné náhrady 

Cestovné náhrady na pracovné cesty plánované sumou 20 000 €, rozpočet upravený na 18 574 € 
boli čerpané k 31. 12. 2014 sumou 18 574 € na 92,87 % oproti schválenému a na 100,00 % oproti 
upravenému rozpočtu. 

Rozpočet na tuzemské pracovné cesty sumou 5 000 €, upravený na 12 178 € bol čerpaný 
sumou 12 178 € na 243,56 % oproti schválenému a na 100,00 % oproti upravenému rozpočtu. 

Na tuzemských pracovných cestách sa v roku 2014 zúčastnilo 206 zamestnancov. Pracovné 
cesty sa uskutočnili prevažne služobnými osobnými motorovými vozidlami UKB, vlakmi, 

autobusmi. Pracovné cesty boli realizované do knižníc v rámci Slovenskej republiky, hlavne 
do Slovenskej národnej knižnice v Martine – 62, do Banskej Bystrice - 8, do Prievidze – 
3, do Zvolena - 6, v Piešťanoch boli 2 zamestnanci, v Liptovskom Mikuláši - 1, v Trenčíne  
– 5, v Kočovciach - 4, v Ružomberku – 1. V rámci projektu CDA boli zamestnanci z pracoviska CDA 
– lokalita B v Žiline a neskôr v Martine na služobnej ceste v Bratislave 49 krát. Vo Vrútkach bolo 
8 zamestnancov, v Žiline 27 zamestnancov. Ďalšie cesty boli do Popradu – 1 zamestnanec, 
do Levíc – 3, do Prešova – 1, do Čadce – 1 a do Pezinka – 3. V Skalici boli 4 zamestnanci, 
v Oponiciach 9 a v Jasnej 8 zamestnancov. 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 €, upravený na 6 396 € 
bol čerpaný sumou 6 396 € na 42,64 % oproti schválenému a na 100,00 % oproti upravenému 
rozpočtu. 

Na zahraničných pracovných cestách sa zúčastnilo 37 zamestnancov. Na cestovanie sa 
využívali služobné osobné motorové vozidlá, vlak alebo autobus.  

Zahraničné pracovné cesty boli plánované, vopred odsúhlasené gremiálnou poradou a schválené 
generálnym riaditeľom UKB: Česká republika - 12 ciest, Nemecko - 1, Rakúsko - 4, Maďarsko - 2, 
Belgicko - 1, Švajčiarsko - 1, Taliansko - 1. 

 

Položka 632 – Energie, voda a komunikácie 

Schválený rozpočet na rok 2014 v sume 413 000 € upravený na 516 778 € bol čerpaný sumou 
516 767 € na 125,13 % oproti schválenému a na 99,99 % oproti upravenému rozpočtu.  

Z podpoložky 632001 – Energie v sume 327 414 € boli uhradené všetky zálohové platby vrátane 
vyúčtovania za elektrickú energiu 218 118 € a plyn 109 296 €. Platby za elektrickú energiu 
na Michalskej a Ventúrskej ul. boli v sume 125 254 € a za plyn v sume 61 972 €, na Klariskej ulici 
za elektrickú energiu v sume 36 788 € a za plyn v sume 27 247 €, na Pionierskej ul. za elektrickú 
energiu v sume 3 074 € a za plyn v sume 2 825 €, na Továrenskej za elektrickú energiu v sume 
1 773 € a za plyn v sume 17 252 €. Úhrada poplatkov za dodávku elektrickej energie v lokalite B 
projektu CDA na základe zmluvy o spoločnom užívaní zariadení a technického vybavenia vrátane 
spoluúčasti na hradení prevádzkových nákladov medzi UKB a SNK od 31. 7. 2013 (vyúčtovaná 
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v roku 2014) bola v sume 51 229 €. Na túto položku boli zahrnuté aj refundované platby 
od nájomcov bytových a nebytových priestorov.  

Na podpoložke 632002 – Vodné, stočné boli zahrnuté platby za vodné, stočné a vodu 
z povrchového odtoku v celkovej sume 12 104 €, z toho na Michalskej ul. v sume 3 503 €, 
Ventúrskej ul. 5 777 €, Klariskej ul. 2 331 €, Pionierskej ul. 300 € a Továrenskej ul. 193 €.  

Na podpoložke 632003 – Poštové a telekomunikačné služby boli zahrnuté platby v celkovej 
sume 45 249 € z toho za služby verejnosti poskytované STV a SRo – koncesionárske poplatky 
v sume 956 € a za služby UPC v sume 77 €, za telefónne účty za pevné linky Slovak Telekom 
v sume 6 468 €, za telefónne účty mobilných telefónov spoločnosti Orange Slovensko, a.s. v sume 
22 534 €, 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 3 125 €. 
Poplatky za poštové služby boli v sume 703 € a za frankovací stroj v sume 11 386 €.  

Z podpoložky 632004 – Komunikačná infraštruktúra - čerpanie v sume 132 000 € predstavuje 
poplatok za využívanie služieb internetu prostredníctvom akademickej dátovej siete SANET 

na základe uzatvorených zmlúv.  

 

Položka 633 - Materiál  

Schválený rozpočet v sume 490 900 € upravený na 323 117 € bol čerpaný sumou 323,117 € 
na 65,82 % oproti schválenému a na 100,00 % oproti upravenému rozpočtu. 

Z podpoložky 633001 – Interiérové vybavenie –12 002 € - boli zakúpené písacie stoly v sume 
900 €, textilný panel s prezentačným stojanom na výstavy v sume 1 140 €, skrinka na kľúče 
v sume 64 €, 11 vozíkov v sume 1 840 €, 6 plechových skríň na uloženie magnetických médií 
v sume 2 652 €, 2 klaprámy na plagáty v sume 402 €, kartotéka na dokumenty 516 €, kuchynská 
linka pre CDA 304 €, kancelárske skrinky 598 €, kreslo do výpočtového strediska 157 €, 
skartovač v sume 540 €. Montovaná kovová skriňa do študovne bola v sume 907 €, šatňové skrine 
pre prevádzku v sume 423 €, za nákup trezorov sme zaplatili 89 €, bolo zakúpených 
6 dvojstranných prezentačných tabúľ a 12 stojanov pre prezentačné tabule v sume 1 470 €. 

Z podpoložky 633002 – Výpočtová technika – 96 529 € - bolo zakúpených 60 ks PC s monitormi 
v sume 87 409 €, 6 ks notebookov v sume 8 208 € a 2 multifunkčné sieťové zariadenia v sume 
912 €.  

Z podpoložky 633004 – Prevádzkové stroje, prístroje zariadenia, technika a náradie – 
3 530 € boli zakúpené 4 skartovacie zariadenia v sume 959 €, ohrievač vody v sume 286 €, 
hasiace prístroje v sume 912 €, ponorné tlakové čerpadlo do studne s príslušenstvom 
na polievanie záhrady UKB na Klariskej ul. v sume 327 €, prietokový tlakový spínač pre 
automatický závlahový systém v Lisztovej záhrade bol v sume 70 €, 2 sušiče na ruky v sume 500 
€, chladničky v celkovej sume 420 € a mikrovlnná rúra v sume 56 €. 

Z podpoložky 633006 Všeobecný materiál – 76 255 € boli zakúpené knižničné pasy, pásky 
do tlačiarne na potlač knižničných pasov, pásky k čipovým kartám, obálky, lampy, ventilátory, 
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zakrývacie fólie na nábytok, rebrík, stolové zástavky so stojanmi, stojany na knihy, tašky 

na poštu, háčiky, ramienka, laboratórne odmerky, čistiace, hygienické, toaletné a dezinfekčné 
potreby, dávkovače mydla, lekárničky, tonery, kancelársky materiál, xeroxový papier, propagačný 

materiál, samolepiace etikety, ochranné pásky k ochrane fondov, pečiatky, batérie, lepidlá, 
lepenky, maliarske potreby, zámočnícky materiál, elektroinštalačný materiál, optické káble, 

plastové karty, požiarne hadice a iný spotrebný materiál.  

Z podpoložky 633007 – Špeciálny materiál – 406 € bol zakúpený mračkový papier v sume 
192 €, filmolux pre potreby knihárskej dielne pri väzbe v sume 121 € a iný špeciálny materiál pre 
knihárske dielne v sume 93 €.  

Z podpoložky 633009 – Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky – bolo čerpaných 

112 704 € na nákup kníh, predplatné periodík a databáz, CD, DVD, hudobných a iných odborných 
dokumentov, on-line prístupov, ako jednej z hlavných činností a úloh našej knižnice. 

Z podpoložky 633010 – Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 989 € – boli zakúpené 
pracovné plášte, sandále, vesty, zimné bundy, jednorazové návleky na obuv, nálepky, náramky, 
uzemňovacie pásky, utierky, pásiky na nohy.  

Z podpoložky 633013 – Softvér – 1 054 € bolo zakúpené programové vybavenie VTZ PREMIUM 
v sume 798 € a softvér pre virtuálny server do VS v sume 256 €.  

Z podpoložky 633016 – Reprezentačné – 1 332 € finančné prostriedky boli použité 
na občerstvenie na rokovaniach, poradách a konferenciách.  

Z podpoložky 633018 - Licencie – 18 316 € - za predĺženie predplatného 10 prístupov Piano 
Business na 1 rok bolo uhradených 336 €, za prístup k STN ONLINE 65 €, za rozšírenie softvérovej 
licencie ABBYY RS3.5. o dve jadrá na celkový počet 6 jadier bolo uhradených 9 972 €, 
za rozšírenie licencie antivírusového programu NOD na 500 PC na 1 rok sme zaplatili 3 684 €, 
software typ XIV – SafeQ bol v sume 4 259 €. 

 

Položka 634 – Dopravné 

Schválený rozpočet v sume 9 500 €, upravený na 8 100 € bol čerpaný sumou 8 100 € na 85,26 % 
oproti schválenému a na 100,00 % oproti upravenému rozpočtu.  

Z podpoložky 634001 – Palivo, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny – 3 303 € boli hradené 
faktúry spoločnosti Slovnaft pre 3 služobné motorové vozidlá. 

Z podpoložky 634002 – Servis, údržba, opravy –1 725 € čerpanie bolo za službu STK a emisnú 
kontrolu na motorovom vozidle Škoda – Felícia a MERCEDES-BENZ v sume 120 €, za prehliadku 
motorového vozidla Škoda Octávia a odstránenie porúch sme zaplatili 385 €, za opravu dverí 
MERCEDES-BENZ bolo zaplatených 25 €, za výmenu zimných pneumatík za letné na 3 služobných 
vozidlách bolo uhradených 60 € a letných za zimné 63 €, za nákup kanistrov na benzín sme 
zaplatili 180 €, záručná prehliadka motorového vozidla CHEVROLET J309, ORLANDO a výmena 
motorového oleja bola v sume 188 €, servisná prehliadka motorového vozidla MERCEDES-BENZ 
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bola v sume 577 €, za umytie vozidiel v roku 2014 sme zaplatili sumu 86 €, za nákup olejov 
a špeciálnych kvapalín 38 €.  

Z podpoložky 633003 – Poistenie – 2 177 bolo uhradené havarijné poistenie na motorové 
vozidlo Škoda OCTAVIA v sume 375 €, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 
motorového vozidla CHEVROLET J309, ORLANDO na rok 2015 bolo v sume 180 €. Havarijné 
poistenie motorového vozidla NERCEDES-BENZ, VITO bolo v sume 1 161 € a CHEVROLET ORLANDO – 
BL799GP na rok 2015 bolo v sume 461 €.  

Z podpoložky 634004 – Prepravné – 778 € - sme zaplatili prevoz pamäťových médií pre potreby 
projektu „CDA“.  

Z podpoložky 634005 – Karty, známky, poplatky – 117 € - bol poplatok za kartu na čerpanie 
pohonných hmôt v sume 1 €, za diaľničnú známku a mýtne 100 €, za diaľničnú nálepku do ČR  
14 € a za parkovanie 2 €. 

 

Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba  

Schválený rozpočet na tejto položke v sume 300 000 € upravený na 249 311 € bol čerpaný 
sumou 249 311 € na 83,10 % oproti schválenému a na 100,00 % oproti upravenému rozpočtu. 

Z podpoložky 635001 – Údržba interiérového vybavenia – 255 € - bolo uhradené čalúnenie 
kresla na sekretariáte generálneho riaditeľa UKB.  

Z podpoložky 635002 – Údržba výpočtovej techniky – 13 092 € sme zaplatili za opravu PC 
6 802 €, za opravu notebookov 1 813 €, za opravu UPS S/N sme zaplatili 932 €, za opravu SafeQ 
terminálu na multifunkčnom zariadení 47 €, za opravu servera REP sme uhradili 1 722 € a servera 
HAR 1 776. 

Z podpoložky 635004 – Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky 

a náradia –78 456 € – sme zaplatili za výmenu a brúsenie nožov a nastavenie rezačky 466 €, 
za opravu skenera Bookeye4 kiosk sme zaplatili 3 960 €, za výmenu podávača pre skener Minolta 
MS 7000 za univerzálny automatický podávač sme zaplatili 3 840 €, za výmenu laserového 
senzora pre skener Bookeye4 sme zaplatili 2 880 €. Výmena hlavného spínača na skeneri Proserv 
Scan tech bola v sume 1 920 €. Audit skenera Microform bol v sume 2 520 €, servisný zásah pre 
2 ks skenerov Bookeye 6S 400 bol v sume 2 880 €. Za servisný zásah skenera Bookeye4 kiosk sme 
zaplatili 2 400 €. Servisný audit typu C automatického robotického konverzného zariadenia 
Treventus bol v sume 9 900 €. Servisný a auditný zásah pre zariadenie Bookey4 Profesional sme 
zaplatili 2 760 €. Za opravu skenera CanoLIDE 110S/N sme zaplatili 78 €, za opravu scannera S/N 
sme zaplatili 72 €. Údržba špecializovaného konverzného zariadenia Memoria Betterlight bola 

v sume 2 934 €. Údržba konverzného zariadenia Bookeye3 bola v sume 3 000 €. Za rekonfiguráciu 
dlhodobej dátovej archivačnej jednotky sme zaplatili 2 712 €. Za opravu lepiaceho stroja 81 €, 
za opravu kopírovacieho stroja AFICIO MP 161 SFP RICOH sme uhradili 320 €. Servis konverznej 
jednotky MINOLTA PS5000C bol v sume 2 712 €. Za prehliadku a údržbu požiarnych uzáverov pre 
objekty Nové sklady, Lisztov pavilón, Továrenská a Ventúrska sme zaplatili 945 €. Oprava 2 ks 
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nefunkčných poistných ventilov na plynových kotloch v kotolni na Ventúrskej ul. bola v sume 
312 €. Za vykonanie preventívnej údržby a prehliadky požiarneho uzáveru na Michalskej 
a Klariskej ul. sme zaplatili 690 €. Za vykonanie tlakových skúšok a opravy prenosných hasiacich 
prístrojov sme zaplatili 1 219 €. Za výmenu tlačovej hlavy a profylaktickú údržbu tlačiarne sme 
zaplatili 660 €. Oprava tlačiarenského stroja bola v sume 89 €. Za zabezpečenie bezpamäťového 
stavu Trafostanice z dôvodu nevyhnutných prác sme zaplatili 282 €. Za opravu busbarových 
rozvádzačov na Klariskej ul. sme uhradili 1 284 €, pravidelný polročný servis klimatizácie DALKIN 
pre sálu IT bol v sume 611 €, oprava ohrievača HAKL 43 € a CLAGE MDK 58 €. Za odstránenie 
závad pri pravidelných skúškach výťahov sme zaplatili 985 €. Pravidelný polročný servis 
na fancoiloch a VZT bol v sume 1 408 €. Za opravu systému chladenia budovy na Ventúrskej ul. sme 
zaplatili 185 €. Upgrade dochádzkového systému bol v sume 1 056 €. Za repasáciu 3 poistných 
ventilov v kotolni na Klariskej ul. sme zaplatili 452 €. Výmena tlakovej nádoby v kotolni 
na Ventúrskej v dôsledku havárie bola v sume 2 506 €. Oprava výťahu na Ventúrskej bola v sume 
175 €. Za opravu multifunkčného zariadenia sme zaplatili 193 €. Výmena ložísk prívodného 
ventilátora bola v sume 193 €. Za výmenu 6 ks nefunkčných kamier na Ventúrskej a Michalskej 
ul. sme zaplatili 2 690 €. Výmena nefunkčných dvoj – a trojcestných regulačných ventilov 
v plynovej kotolni na Ventúrskej ul. bola v sume 12 149 €. Inštalácia nového technického 
zariadenia na prepojenie PTV na Ventúrskej ul. bola v sume 3 033 €. Servis 4 ks klimatizačných 
zariadení pre severovňu IT UKB bol v sume 590 €. Preventívna údržba a prehliadka požiarneho 
uzáveru bola v sume 942 €. Okrem toho boli vykonané ešte ďalšie drobné opravy strojov 
a prístrojov.  

Z podpoložky 635005 – Údržba špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení – 7 613 € - za práce 
na oživenie software a upgrade Andover pre vzduchotechniku a klimatizáciu v objekte 
na Ventúrskej ul. sme zaplatili 624 €, za dodávku a výmenu zdroja pre riadiaci systém 
v technologickej miestnosti na Klariskej ul. sme zaplatili 771 €. Pripojenie hlásičov a upgrade 
na konfiguráciu EPS ESSER v objekte na Klariskej bolo v sume 548 €, preprogramovanie a úprava 
EPS na odvod dymu bola v sume 1 394 €. Za vyčistenie hlásičov EPS od prachu a nečistôt 
na Michalskej a Ventúrskej ul. sme zaplatili spolu 4 096 €. Naprogramovanie a oživenie diaľkového 
prístupu do riadiaceho počítača kotolne na Ventúrskej ul. bolo v sume 180 €. 

 Z podpoložky 635006 – Údržba budov, objektov alebo ich častí – 26 676 € – za opravu 
kovania a elektronického zámku dverí sme zaplatili 588 €, za zhotovenie a dodanie vložiek 
a kľúčov sme zaplatili 2 729 €, za opravu automatických vstupných dverí zn. DORMA sme zaplatili 
539 €. Oprava stúpačky vetrania na Klariskej ul. bola v sume 1 942 €, oprava zastrešenia 
a výmena strešnej krytiny na Klariskej ul. Bola 1 832 €. Za predsezónnu úpravu Lisztovej záhrady 
a Klarisea sme zaplatili 2 289 € a za posezónnu úpravu 1 102 €. Ďalšia úprava záhrad v objektoch 
UKB bola v sume 1 684 €. Za opravu striech a strešných žľabov objektov UKB sme zaplatili 
9 692 €. Za trvalé znefunkčnenie prívodu SV a odpadu sme zaplatili 30 €. Vyčistenie kanalizácie 
bolo v sume 1 408 €, za správu prístupovej komunikácie sme zaplatili 8 €, za odstránenie 
a výmenu poškodených rozvodov studenej vody a prečistenie odpadovej kanalizácie na Ventúrskej 
ul. sme zaplatili 2 105 €. Za opravu pisoárových splachovačov vo WC sme zaplatili 473 €. 
Za zhotovenie sadrokartónového prekrytia vlhnúcej steny na Klariskej ul. sme zaplatili 255 €. 
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Z podpoložky 635009 – Údržba softvéru – 35 209 € – sme hradili ročné údržbové poplatky 
programov MetaLib a SFX v sume 8 297 €, za nákup ročnej podpory pre SolarWnds Patch Manager 
PM 250 sme zaplatili 714 €, za podporu VMware vCenter Server na 1 rok sme uhradili 1 916 €. 
Za nákup subskripcií Red Hat Linux sme zaplatili 3 048 €. Za údržbu a podporu 15 licencií SW 
ScanGate na 1 rok sme zaplatili 9 960 €. Za softvérovú údržbu a podporu serverovej stanice 
so softvérom ScanFlow TM sme zaplatili 3 420 €. Poplatok za využívanie a údržbu softvérov 
Ensamble a programový modul na integráciu knižničného a prístupového systému bol 2 589 €. 
Za upgrade, softvérovú údržbu a podporu serverovej inštalácie softvéru OwnCloud sme zaplatili 
3 000 €. Úhrada podpory na VMware bola v sume 991 €. Poplatok za používanie softvéru 
Teamwork bol v sume 20 €. Upgrade licencií na ASA 5505 bol v sume 1 254 €. 

Z podpoložky 635010 – Údržba komunikačnej infraštruktúry – 88 010 € – na základe zmluvy 
bolo zaplatených za služby podpory, prevádzky a riešenia porúch na IT infraštruktúre UKB 
v zmysle katalógu služieb v časti LAN, Servery platforma SUN Solaris a ostatné interné systémy 
v sume 82 000 €. Za predĺženie domény kultura.sk na 1 rok sme zaplatili 24 €, caslin.sk 24 €, 
issn.sk 24 €, ulib.sk 24 €, webdepozitsk tiež 24 €. Za SS1 certifikát k doméne *.kniznica.info 
na 1 rok sme zaplatili 420 €. Za rekonfiguráciu a optimalizáciu siete LAN sme zaplatili 5 306 €. 
Za webhostingové služby na portáli Domains. knižnica.info – predĺženie domény na 1 rok sme 
zaplatili 12 €. Pravidelný poplatok za používanie klienta pre katalogizáciu v Národnej agentúre 
ISSN bol v sume 114 €. Za službu štatistiky webových prístupov do katalógov UKB na 1 rok sme 
zaplatili 38 €.  

 

Položka 636 - Nájomné za nájom 

Schválený rozpočet na tejto položke v sume 73 500 € upravený na 47 260 € bol čerpaný sumou 
47 260 € na 64,30 % oproti schválenému a na 100,00 % oproti upravenému rozpočtu. 

Z podpoložky 636001 – Nájomné za prenájom budov, objektov alebo ich častí –5 548 € - sme 
na základe zmluvy o prenájme nebytových priestorov so Žilinskou univerzitou zaplatili 2 887 €. 
Za prenájom informačných plôch na výlep propagačných materiálov sme zaplatili 2 661 €.  

Z podpoložky 636002 – Nájomné za prenájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, 
techniky a náradia – 41 712 € – za servisný prenájom rohoží sme zaplatili 1 120 €. 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 v sume 39 600 €. 
Za zapožičanie pódia na realizáciu letných programových projektov MKC sme zaplatili 992 €. 
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Položka 637 – Služby 

Schválený rozpočet v sume 805 095 € upravený na 780 218 € bol čerpaný sumou 780 218 € 
na 96,91 % oproti schválenému a na 100,00 % oproti upravenému rozpočtu.  

Z podpoložky 637001 – Školenia, kurzy, semináre, konferencie, sympóziá – 6 599 € – boli 
hradené účastnícke poplatky na odborných školeniach pracovníkov ekonomického oddelenia, 

personálneho oddelenia, oddelenia prevádzky a MTZ, školenia revízneho technika elektrických 
zariadení, odborné prípravy elektrotechnikov, referátu BOZP a PO, referátu kontroly 
a zamestnancov odboru informatiky, odboru knižničných činností – kurz knihovníckeho 
odborného minima. Bolo uhradené školenie pre poskytovanie prvej pomoci, školenie „Aktuálne 
problémy vo verejnom obstarávaní“. Uhradili sme účastnícke poplatky na konferenciu „Digitálna 

knižnica“ v Jasnej. Zaplatili sme účastnícky poplatok za seminár „Zákon o slobodnom prístupe 
k informáciám“. Bol uhradený účastnícky poplatok na medzinárodný seminár CASLIN 2014 pre 
5 zamestnancov. Zaplatili sme zaškolenie pracovníkov ochrany k používaniu zabezpečovacích 
a prístupových systémov. 

Z podpoložky 637003 – Propagácia, reklama a inzercia – 1 339 € – bolo zaplatené uverejnenie 
inzercií v Novom Čase a SME na predaj osobného automobilu Škoda Felícia“, uverejnenie inzercie 
na odpredaj 2 rodinných domov a pozemkov v katastrálnom území Galanta –mestská časť Nebojsa 
v periodiku Nový čas a SME, uverejnenie inzercie na odpredaj halového skladu v katastrálnom 
území Vysoká pri Morave v periodiku SME a Nový čas, uverejnenie inzercie profilu UKB v Zlatých 
stránkach. 

Z podpoložky 637004 – Všeobecné služby – 510 833 € bolo čerpanie na základe zmluvy 
s dodávateľskou firmou COFELY, a.s. na zabezpečovanie nasledovných činností: správa 
nehnuteľností, obsluha zariadení kotolní, strážna služba, upratovanie objektov, prevádzka šatní, 

deratizácia, havarijná služba, CALL Centrum, servis zariadení vzduchotechniky a chladenia, 
údržba a odborné prehliadky technologických zariadení kotolní, údržba zariadení 
merania, regulácie a riadiaceho systému, servis a odborné prehliadky zdvíhacích zariadení, 
prevádzka, prehliadky a skúšky slaboprúdových a zabezpečovacích zariadení (PSN, EPS, DR, PTV, 
PS). Za tieto služby bolo uhradených spolu 382 364 €. Za úschovu odpadu za účelom jeho 
zhodnotenia sme uhradili 211 €. Za sťahovanie knižničného fondu sme zaplatili 293 €. 
Za sťahovanie a montáž regálov sme zaplatili 464 €. Za sťahovanie kancelárie zo Žiliny do Martina 
sme zaplatili 348 €. Sťahovanie nábytku bolo v sume 479 €. Za odvoz vyradených knižných 
fondov sme zaplatili 2 463 €. Za brigádnické práce pri presune mobiliáru sme zaplatili 79 €. 
Za uskladnenie knižničného fondu sme zaplatili 55 802 €. Za prepravu nákladu na trase Bratislava 
– Martin – Bratislava sme zaplatili 1 017 €. Za pranie rohoží sme uhradili spolu 1 245 €, za služby 
čistiarní 60 €. Za vyhotovenie xerokópií článkov získaných prostredníctvom Medzinárodnej 
medziknižničnej výpožičnej služby 4 247 €. Za väzbu knižničných dokumentov sme zaplatili 
30 712 €. Za tlač bulletinu sme uhradili 987 €. Za tlač obálky na brožúru k Výročnej správe za rok 
2013 sme zaplatili 42 € a za tlač obálky na brožúru Kalendár výročí Hudba 2015 sme zaplatili 
39 €. Za úpravu zborníka Studia Bibliographia Posoniensia 2014 sme zaplatili 1 109 €, za jeho tlač 
a knihovnícke spracovanie 735 €. Vydanie publikácie bolo v sume 700 €. Za dodávku tlačených 
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a informačných materiálov pre projekt CDA sme zaplatili 708 €. Za čistiace a upratovacie práce 
nad rámec dohodnutý paušálom sme uhradili 589 €. Za upratovanie skladových priestorov sme 
zaplatili 84 € a za tepovanie kobercov a stoličiek 3 505 €. Dezinfekcia a deratizácia bola v sume 
258 €. Za revíziu elektrozariadenia plynovej kotolne a regulačnej stanice plynu na Ventúrskej ul. 
sme zaplatili 711 €. Revízia elektrických zariadení v priestoroch výpočtového strediska, 
miestnosti digitalizácie a modrej študovne bola v sume 1 300 €. Pravidelná ročná kontrola 
vysielacieho zariadenia na Továrenskej ul. bola v sume 39 €. Ročná skúška tlakovej nádoby bola 
v sume 180 €. Kontrola zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov bola v sume 910 €. 
Za profylaktický servis tlakových nádob v kotolniach sme zaplatili 323 €. Za revízie bleskozvodov 
v objektoch Nebojsa a Vysoká pri Morave sme zaplatili 425 €. Odborná prehliadka a skúška 
elektroinštalácie na Michalskej bola v sume 21 390 € a na Ventúrskej 20 941 €. Pravidelná ročná 
revízna kontrola zariadení na vod tepla a splodín horenia v objekte Átrium UKB bola v sume 
282 €. Za kontrolu hasiacich prístrojov sme zaplatili 755 €. Za odvádzanie zrážkových vôd 
a správu prístupových komunikácií sme zaplatili 790 €. Simultánne tlmočenie na medzinárodnej 
konferencii bolo spolu v sume 1 917 € a na stretnutí slovenských knihovníkov s prezidentkou 
IFLA v sume 370 €. Za vyhodnotenie kontrolných sterov po dezinfekcii sme zaplatili 35 €.  

V oblasti činnosti Multifunkčného kultúrneho centra sme zaznamenali nasledovné výdavky: 
za grafickú úpravu a tlač programových plagátov, bulletinov a pozvánok sme zaplatili 11 838 €, 
za grafický návrh, výrobu, montáž a demontáž a údržba veľkoplošných propagačných transpa-
rentov 5 850 €, za zvukovú a svetelnú réžiu pri príprave programových projektov 11 580 €, 
za poskytnutie umeleckých výkonov, umelecko – publicistických projektov a literárno-hudobných 
programov 20 635 €, za koncertné vystúpenia sme zaplatili 10 352 €. Inštalačné a deinštalačné 
výstavné práce boli v sume 370 €.  

Na túto podpoložku boli refundované finančné prostriedky z projektu CDA v sume 88 700 €.  

Z podpoložky 637005 – Špeciálne služby – 35 974 € sme uhradili v zmysle zmluvy odmenu 
za právne služby komerčnému právnikovi v sume 4 032 € a odmenu za právne služby poskytnuté 
v súvislosti s národným projektom CDA v sume 4 515 €, za služby centralizovanej ochrany 
objektov za objekt UKB na Pionierskej ul. v sume 1 687 €, úhrady za tieto služby boli 
na Továrenskej ul. 1 673 €, za monitorovanie objektu na Pionierskej a Továrenskej ul. v sume 
2 086 €. Ďalšie výdavky boli za mimoriadne posilnenie strážnej služby a služby v šatni počas 
výstav a podujatí v sume 921 €. Za odborné konzultácie na vykonanie ročnej účtovnej závierky 
za rok 2013 sme zaplatili 558 €. Konzultačno – analytické služby v mzdovom systéme Softip 
Profit boli 956 €. Za notárske overenie podpisov sme zaplatili 71 €, za pripojenie NN rozvádzača 
odberateľskej TS 077 2-000 sme zaplatili 15 552 €. Elektronické aukcie – „Interiérové vybavenie 
pracovísk CDA“ a „Bezpečnostné trezorové skrine pre médiá“ boli spolu v sume 173 €. Za analýzu 
nebezpečenstva vzniku požiaru a posúdenie bezpečnostných rizík sme zaplatili 3 750 €. 

Z podpoložky 637006 – Náhrady – 4 637 € sme hradili vykonanie preventívnych lekárskych 
prehliadok nových zamestnancov pred nástupom do zamestnania v sume 412 €, preventívna očná 
prehliadka pre zamestnancov bola v sume 4 225 €. Z podpoložky 637011 – Štúdie, expertízy, 
posudky – 1 735 € - za znalecký posudok – výpočet hodnoty vozidla Škoda Felícia 1.3. LX sme 
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zaplatili 80 €. Za vypracovanie špecifikácie a návrhu umiestnenia trezorov pre dátové pásky 
v lokalite C CDA na Klariskej ul. sme zaplatili 480 €. Za vyhodnotenie sterov pred dezinfekciou 
sme zaplatili 480 €. Korekcia CDA bola v sume 495 €. Za vypracovanie znaleckého posudku 
za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena uložených inžinierskych sietí 
na pozemku Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy sme zaplatili 200 €. 

Na podpoložke 637012 – Poplatky a odvody – 4 455 € boli evidované poplatky za výpožičky 
kníh prostredníctvom MVS a MMVS v sume 3 402 €, poplatky súvisiace s bankovými prevodmi 
(zahraničným platobným stykom) 288 €, poplatky za odovzdanie mincí VÚB v sume 64 €, 
a poplatky na základe zmluvy EFT POS o akceptácii platobných kariet na platby za tovary a služby 
v sume 256 €. Manipulačný poplatok pri úhrade členského v medzinárodnej organizácii IFLA bol 
v sume 16 €. Ročná úhrada za zriadenie vecného bremena na pozemky – finančný záväzok voči 
hlavnému mestu SR Bratislava bol v sume 11 €. Platba za kolektívnu správu práv LITA v zmysle 
autorského zákona bola v sume 273 €. Autorská odmena za licenciu na verejné použitie 
hudobných diel bola v sume 145 €.  

Na podpoložke 637014 – Stravovanie 79 344 € boli evidované úhrady faktúr spoločnosti DOXX, 
s.r.o. za stravovacie poukážky pre zamestnancov UKB na základe Rámcovej dohody č. MK-

66/2013/M zo dňa 30. 9. 2013.  

Z podpoložky 637016 – Prídel do sociálneho fondu – 11 809 € bola vykonaná tvorba 
sociálneho fondu organizácie v zmysle zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení 
neskorších predpisov a Kolektívnej zmluvy UKB.  

Z podpoložky 637027 – Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – 74 622 € boli 
vyplatené odmeny na základe dohôd o vykonaní práce, dohôd o pracovnej činnosti a dohôd 
o vykonaní brigádnickej činnosti študenta.  

Z podpoložky 637035 – Dane – 48 871 € bol zaplatený miestny poplatok za komunálny odpad 
na Michalskej ul. v sume 5 176 €, na Klariskej ul. v sume 1 725 € a na Pionierskej ul. v sume 
345 €. Odvod dane z pridanej hodnoty daňovému úradu za tovar a služby nadobudnuté 
z členských štátov EÚ bol v sume 5 015 €. Poplatky za povolenie vjazdu a zotrvanie 3 služobných 
vozidiel v historickej časti mesta boli v sume 30 € a za vjazd a zotrvanie vozidiel v historickej 
časti mesta v súvislosti s činnosťou Multifunkčného kultúrneho centra 200 € a Unesco 75 €. 
Za vjazd a zotrvanie vozidla v historickej časti mesta v súvislosti s dovozom nábytku bol poplatok 
15 € a v súvislosti s kontrolou hasiacich prístrojov 60 €, v súvislosti s reklamáciou a dovozom zle 
osadených skiel 30 €. Na uvedenú podpoložku boli refundované úhrady za služby OLO od 
nájomcov na Michalskej ul. v sume 40 € a na Pionierskej ul. v sume 80 €. Boli platené aj dane 
z nehnuteľností za budovy v správe UKB: za objekt vo Vysokej pri Morave v sume 878 € 
a za objekty v správe Hlavného mesta SR v sume 35 158 €, za objekt Nebojsa v okrese Galanta 
v sume 284 €.  
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640 – Bežné transfery 

Zo schváleného rozpočtu bežných transferov v sume 67 617 € upraveného na 25 492 € bolo 
k 31. 12. 2014 vyčerpaných 25 492 € na 37,70 % oproti schválenému a na 100,00 % oproti 
upravenému rozpočtu.  

 

Z položky 642 – Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – 23 471 €, 
z podpoložky 642006 – Členské príspevky tuzemským organizáciám bolo čerpanie nasledovné: 

IAML – Slovenská národná skupina  93 € 

SANET – Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete  33 € 

SSK – Spolok slovenských knihovníkov a knižníc  166 € 

Slovenská asociácia knižníc 150 € 

____________________________________________________________________ 

Spolu 442 € 

 

Z podpoložky 642013 – Odchodné bolo zaplatené v sume 9 699 € zamestnancom pri odchode 
do dôchodku.  

Z podpoložky 642015 – Nemocenské dávky boli vyplatené náhrady za dočasnú pracovnú 
neschopnosť v sume 13 330 €. 

Z položky 649 – Transfery do zahraničia z podpoložky 649003 – Príspevky na členstvo 
medzinárodným organizáciám čerpanie bolo nasledovné:  

IFLA – International Federation of Library Associations and Institutions 432 € 

CIEPS - ISSN - International Centre for the Registration of Serial Publications  

– Medzinárodná organizácia pod záštitou UNESCO 1 589 € 

Spolu 2 021 € 
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B. Kapitálové výdavky ŠR v programe 08S, zdroj 111 

MK SR finančné prostriedky na kapitálové výdavky v programe 08S, zdroj 111 v roku 2014 
neposkytlo. 

 

C. Bežné výdavky ŠR v programe 08T 

 

Kód programu: 08T – Tvorba a implementácia politík  

Kód podprogramu: 08T0106 – Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných 
fondov 

Názov: Nové informačné zdroje v UKB 

Zdroj: 111 

Rozpočet: 25 000,00 € 

Čerpanie: 25 000,00 € 

 

Za účelom aktualizácie informácií akvizičná komisia venovala pozornosť výberu zahraničných 
kníh v intenciách profilácie knižnice – najmä na spoločenské a prírodné vedy. 

Bolo doplnených 315 kvalitných odborných titulov, ktoré sú sprístupnené širokej odbornej 
čitateľskej verejnosti UKB. 

 

D. Kapitálové výdavky ŠR v programe 08T  

 

Kód programu: 08T – Tvorba a implementácia politík  

Kód podprogramu: 08T0109 – Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva  

Názov: UKB – „Stavebné úpravy pre CDA“ 

 

Zdroj: 111 

Číslo IA: 28 177  

Rozpočet: 86 140 € 

Čerpanie: 86 140 € 

 

Finančné prostriedky boli preklasifikované z bežných výdavkov a presunuté do kapitálových 
výdavkov. 
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Kapitálové výdavky v tomto programe boli čerpané na úhradu časti faktúry v sume 47 477 € 
a časti zádržného v sume 38 663 € za zrealizované práce na diele “Stavebné úpravy objektu 
Klariská 3 – 5 pre technologické a administratívne účely Centrálneho dátového archívu“.  

 

Kód programu: 08T – Tvorba a implementácia politík  

Kód podprogramu: 08T0109 – Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva 

Názov: UKB – Stavebné úpravy objektu Klariská 3 a 5 pre technologické a administratívne 
účely Centrálneho dátového archívu 

Zdroj: 131C 

Číslo IA: 28 177 

Rozpočet: 247 341 € 

Čerpanie: 247 341 € 

 

UKB bol schválený nenávratný finančný príspevok (NFP) na prevažné financovanie Národného 

projektu č. 8 „Centrálny dátový archív“ (CDA) financovaný z prostriedkov EÚ na operačný 
program Informatizácia spoločnosti – Prioritná os 2 (OPIS-PO2) „Rozvoj pamäťových a fondových 
inštitúcií“ a čiastočne aj zo štátneho rozpočtu.  

Z prostriedkov OPIS 2–PO2 boli hradené všetky práce, ktoré sa vykonávali v súvislosti 
s vybudovaním CDA. Práce, ktoré sa bezprostredne netýkali CDA boli financované z prostriedkov 
ŠR prostredníctvom rozpočtu UKB v sume 377 819 €.  

Predmet zákazky, ktorou sa tento projekt realizoval je v pamiatkovo chránenom objekte UKB 
na Klariskej ul. Cieľom bolo: 

1. vybudovať na 1.PP a 1.NP priestorové a technické podmienky na zriadenie pracoviska CDA. 

2. vytvoriť v podkroví nové priestory na inštalovanie technológií a administratívnu podporu, 
prevádzku a rozvoj CDA a digitalizáciu kultúrneho dedičstva. 

3. upraviť na 2. a 3.NP interiérové priestory tak, aby sa v nich dali sústrediť historické knižné 
zbierky knižnice (rukopisy a tlače od 16. do 20. storočia) v klimatizovaných knižných 
skladoch.  

4. v upravených priestoroch v objekte na Klariskej sa zmení doterajšie využitie priestorov, 
vybuduje sa CDA, nainštaluje klimatizácia, upraví existujúci výťah, revitalizujú sa podkrovné 
priestory.  

  

Rekonštrukcia objektu UKB na Klariskej ul. č. 3 a 5 sa začala 8. 7. 2013. K 31. 12. 2013 bola 
rekonštrukcia vykonaná na 34,53 % v celkovej sume 130 478 €. Zostatok nevyčerpaných 
finančných prostriedkov v sume 247 341 € bol v roku 2013 viazaný pre použitie v roku 2014, kedy 
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boli finančné prostriedky v plnej výške vyčerpané. V roku 2014 na nákup prevádzkových strojov 
bolo použitých 77 990 € a na stavebné práce 169 351 €. 

 

Kód programu: 08T – Tvorba a implementácia politík  

Kód podprogramu: 08T0109 – Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva 

Názov: UKB – MFZ nákup softvéru Safe-Q  

 

Zdroj: 131D 

Číslo IA: 29 419 

Rozpočet: 84 000 € 

Čerpanie: 55 430 € 

Zostatok: 28 570 € 

 

V roku 2014 sa zakúpilo multifunkčné zariadenie a obslužný softvér SAfe-Q. Je to integrované 
tlačové riešenie umožňujúce presné účtovanie, kontrolu prístupu jednotlivých užívateľov 

a smerovanie jednotlivých tlačových operácií na zariadenie v sieti tlačiarní. Na nákup softvéru sa 
použilo 18 756 € a na nákup výpočtovej techniky 36 674 €. Zostatok finančných prostriedkov 
v sume 28 570 € bol rozpočtovým opatrením viazaný pre použitie v roku 2015. Software typ XIV-
Safe-Q – licencia bol zakúpený z bežných výdavkov UKB. 

 

5.3.4 Výdavky organizácie hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovanie k nim 

Prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v roku 2014 boli poskytnuté UKB 
rozpočtovými opatreniami, ktoré sú uvedené v časti 4.1.1 Rozpočtové opatrenia na budovanie 
Centrálneho dátového archívu v rámci Operačného programu: Informatizácia spoločnosti, 
Prioritná os: 2. Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.  

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 oprávnený 
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 so 4 
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" bolo vybudovanie 

komplexného integrovaného systému dlhodobého uchovávania a ochrany digitálneho obsahu, 
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jeho získavania, spracovania, ochrany a využitia. V rámci projektu sa vybudoval centrálny dátový 
archív, ktorý musí v zmysle predpísaných štandardov zabezpečiť uloženie kópií digitálnych 
objektov v minimálne dvoch geograficky oddelených lokalitách vzdialených min. 50 km. Lokality 
sú dve: Univerzitná knižnica v Bratislave (primárna lokalita) a sekundárna lokalita, ktorá je 
zriadená v prenajatých priestoroch. Lokality sú vybavené príslušným hardvérovým a softvérovým 
vybavením a sú vzájomne prepojené prostredníctvom dátových telekomunikačných sietí. Súčasťou 
dátového archívu je aj pasívny sklad pamäťových médií (terciárna lokalita), ktorý je umiestnený 

v objekte UKB.  

Primárnym cieľom projektu je záznam, zbieranie, dlhodobé archivovanie a ochrana digitálneho 
obsahu, realizovanie webharvestingu a webarchivingu. Spomínané aktivity súčasne vytvárajú bázu 
pre systematickú podporu fyzickej digitalizácie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho 
dedičstva, ktoré budú v rámci digitalizačných projektov a kampaní riešiť príslušné PFI (Pamäťové 
a fondové inštitúcie). Cieľovým stavom je vybudovanie dátových úložísk v stanovených lokalitách 
spĺňajúcich všetky definované parametre, ukazovatele, kritériá a štandardy stanovené projektom 
CDA.  

Aktivity projektu boli ukončené 31. 12. 2014, finančné ukončenie projektu predpokladáme v roku 
2015. 

Prehľad čerpania národného projektu "OPIS PO2 – Centrálny dátový archív": 

rok 2012  21 491 342,88 € 

rok 2013  6 927 298,50 € 

rok 2014  3 518 648,62 € 

V roku 2014 finančné prostriedky v sume 3 518 648,62 € boli čerpané v súlade so schváleným 
rozpočtom CDA nasledovne:  

- refundácia personálnych výdavkov za obdobie 10/2013– 8/2014 278 102,01 € - refundácia 
prenájmu priestorov v Žiline – lokalita B a nákladov na komunikačnú infraštruktúru SANET 
158 018,67 € 

- stavebné práce za obdobie 12/2013 – 04/2014 1 636 716,40 € 

- autorský dozor projektanta stavby 23 200,00 € 

- interiérové vybavenie pracovísk CDA 89 819,94 € 

- implementácia 1 076 137,20 € 

- trezorové skrine 42 484,99 € 

- LTO6 mechanika 214 169,28 € 
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5.4 Účty mimorozpočtových prostriedkov 

 

Účet 221 – Sociálny fond  

Tvorba: 

Zostatok z roku 2013  15 856,83 € 

Tvorba v zmysle zákona a KZ  24 999,08 € 

Tvorba celkom:  40 855,91 € 

Čerpanie: 

Zúčtovanie SF - preplatok tvorby SF – odvedené na príjmový účet ŠP 70,81 € 

Príspevok na stravovanie  21 585,48 € 

Príspevok na cestovné výdavky   977,01 € 

Sociálna výpomoc 150,00 € 

Príspevok zamestnancom zo SF  13 050,00 € 

Čerpanie celkom:  35 833,30 € 

Zostatok k 31. 12. 2014   5 022,61 € 

 

Účet 221 – Účet cudzích prostriedkov (depozitný účet)  

Strana MÁ DAŤ 

Zostatok z roka 2013 – mzdy a odvody do poisťovní 387 524,97 € 

zrážka zo mzdy – exekúcia 246,33 € 

mzdy a odvody za december 2014 279 051,94 € 

Spolu 666 823,24 € 

Strana DAL 

Vyplatené mzdy a odvody do poisťovní za december 2013  381 896,52 € 

odvod nevyčerpaných miezd a odvodov na príjmový účet ŠR 5 628,45 € 

Spolu:   387 524,97 € 

Zostatok k 31. 12. 2014 279 298,27 € 
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Účet 221 - Dary a granty  

Strana MÁ DAŤ 

Počiatočný stav k 1. 1. 2014  15 786,97 € 

Príjmy  

Z toho:  

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí  1 000,00 € 

Sekcia verejnej diplomacie NATO v Bruseli 3 227,81 € 

Príjmy spolu  4 227,81 € 

Celkom 20 014,78 € 

 

Strana DAL 

Výdavky  

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí 8. ročník konferencie  
Slovenské bezpečnostné fórum 2014  994,49 € 

z toho: 

občerstvenie  494,49 € 

dohoda o vykonaní práce  500,00 € 

 

Sekcia verejnej diplomacie NATO v Bruseli – 8. ročník konferencie  
Slovenské bezpečnostné fórum 2014  3 227,81 € 

Z toho: 

nákup kníh  828,88 € 

občerstvenie  759,80 € 

propagačné materiály  566,57 € 

tlmočenie  1 072,56 € 

 

Výdavky spolu  4 222,30 € 

Zostatok k 31. 12. 2014  15 792,48 €  
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6 ZHODNOTENIE ZAMESTNANOSTI 

 

V súvislosti s uplatňovaním Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vo verejnej službe na rok 2014 

a po dohode s odborovou organizáciou, pracovný čas v pružnom pracovnom čase je 37,5 hod. 
týždenne, v dvojzmennej prevádzke 36,25 hod. týždenne vrátane služieb v sobotu. Výmera 
dovolenky zamestnancov je zvýšená o 1 týždeň. 

Organizácia pri odmeňovaní zamestnancov vychádzala z nariadenia vlády č. 441/2013 Z. z., 
ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce 

vo verejnom záujme. Od 1. januára 2014 sa zvýšili stupnice platových taríf pre všetkých 
zamestnancov o 16,00 €. Súčasne sa zvýšil príplatok za dvojzmennosť z 5,50 € na 6,00 €. 
Na základe podpísania novej kolektívnej zmluvy sa od 1. augusta 2014 zvýšil príplatok 
za dvojzmennosť na 10,00 €. Priemerná mesačná vyplatená mzda zamestnancom v uplynulom 
roku 2014 poklesla na 697,43 €, čo je o 32,38 € menej ako v roku 2013. Priemerný plat 
zamestnancov UKB je dlhodobo nižší ako je štatisticky uvádzaný priemerný plat v SR, aktuálne 

za rok 2014 je rozdiel až 140,00 €. 

V uplynulom roku došlo k významnej generačnej výmene na vedúcich postoch. Na základe platnej 
Organizačnej štruktúry UKB boli vymenovaní 1 nový vedúci odboru a 4 nové vedúce oddelení, 

1 vedúca oddelenia bola preradená a poverená vedením iného oddelenia, 1 vedúca odišla do 
starobného dôchodku, 1 vedúca oddelenia odišla do invalidného dôchodku, 1 vedúca oddelenia 
náhle umrela. 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 v Univerzitnej knižnici 

v Bratislave bol stanovený ako záväzný ukazovateľ na rok 2014 počtom 225,00. Rozpočtovým 
opatrením č. 10 Ministerstva kultúry SR z 07. 4. 2014 bol upravený záväzný ukazovateľ na rok 
2014 o 12 osôb na priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov 237,00. Limit počtu 
zamestnancov sa zvýšil v nadväznosti na plnenie úloh, vyplývajúcich z uznesenia vlády SR č. 74 
zo dňa 21. januára 2009, ktorým sa v rámci medzirezortného programu OPIS zabezpečuje prioritná 
os 2 – „Skvalitnenie systémov získavania, spracovania, ochrany a využitia poznatkov 

a digitálneho obsahu, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pamäťových a fondových 
inštitúcií na národnej úrovni“. Priemerný fyzický stav zamestnancov v roku 2014 bol 232,67 

z toho 158,51 žien; priemerný prepočítaný stav bol 230,13. Určený limit počtu zamestnancov bol 
dodržaný.  

K 31. 12. 2014 mala UKB vo fyzickom stave 233 zamestnancov, z toho 76 mužov a 157 žien. 

V dvojzmennej prevádzke k 31. 12. 2014 pracovali 19 zamestnanci. V rámci skráteného 
pracovného úväzku pracovalo 10 zamestnancov. Priemerný vek zamestnancov knižnice sa 
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v podstate nezmenil 47,76 rokov v roku 2013 a 47,94 rokov v roku 2014. Priemerný vek mužov 
bol 44,71 rokov, žien 49,5 rokov. 

 

Veková štruktúra zamestnancov podľa veku a pohlavia v roku 2014 

Vek Ženy Muži Spolu  % 

0 – 17 rokov 0 0 0 0,0 

18 – 25 rokov 3 6 9 3,86 

26 – 30 rokov 14 10 24 10,3 

31 – 35 rokov 14 8 22 9,44 

36 – 40 rokov 9 9 18 7,73 

41 – 45 rokov 10  8 18 7,73 

46 – 50 rokov 16 6  22 9,44 

51 – 55 rokov 21 5 26 11,16 

56 – 59 rokov 33 8 41 17,6 

Nad 60 rokov 37  16 53 22,75 

Spolu 157 76 233 100,00 % 

 67,38 32,62 100,00 x 

 

Pri obsadzovaní voľných miest sa robil výber z radov uchádzačov v zmysle ustanovení zákona 

č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, s dôrazom na splnenie požiadaviek 
na bezúhonnosť, plnenie kvalifikačných predpokladov, dosiahnutú odbornú prax a zdravotnú 
spôsobilosť. V roku 2014 sa v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava I. 
podarilo získať kvalitných zamestnancov na voľné pracovné miesta. UKB uzatvorila pracovný 
pomer na dobu určitú s 23 zamestnancami. 

V organizácii v roku 2014 pracovali 7 zamestnanci so zdravotným postihnutím I. do 70 % (ZPS), 

z toho 6 vo funkcii knihovník a 1 zamestnanec vo funkcii prevádzkový elektrikár. So zdravotným 
postihnutím II. nad 70 % (ZPS –ŤZP) pracovalo 5 zamestnancov, z toho 4 pracovali vo funkcii 
knihovník a 1 zamestnankyňa vo funkcii reštaurátor. Ďalej sme zamestnávali 28 starobných 
dôchodcov. K 31. 12. 2014 boli na rodičovskej dovolenke 4 zamestnankyne a na materskú 
dovolenku nastúpila 1 zamestnankyňa.  

Pracovný pomer ukončilo 21 zamestnancov, z toho 8 dohodou podľa § 60 Zákonníka práce, z toho 
2 zamestnankyne odišli na starobný dôchodok a 2 zamestnankyne na invalidný dôchodok; 

1 zamestnankyňa podľa § 71 na základe uplynutia dohodnutej doby pracovného pomeru na dobu 
určitú; 6 zamestnancov podľa § 72 v skúšobnej dobe, z toho s 3 zamestnancami ukončil pracovný 
pomer zamestnávateľ a 3 zamestnanci ukončili pracovný pomer bez udania výpovedného dôvodu; 
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4 zamestnanci dali výpoveď podľa § 67 (2 odišli na starobný dôchodok) a 2 zamestnanci náhle 
umreli. 

V roku 2014 sa v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava I. podarilo získať 
kvalitných zamestnancov na uvoľnené pracovné miesta.  

 

Štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2014 

vedúci zamestnanci – 47  17 mužov, 30 žien, 

odborní zamestnanci kultúry  
(knihovníci, manaž. kultúry, konzervátori, reštaurátori) - 143  36 mužov, 107 žien, 

iní odborní zamestnanci (THP) – 32  17 mužov, 15 žien 

ostatní ( robotníci, manipulanti, remeselníci, prevádzka) – 11   6 mužov, 5 žien 

 

Kvalifikačná štruktúra k 31. 12. 2014 

vedúci zamestnanci – 47  3 VED, 39 VŠ-II., 4 ÚSV, 1 SO  

odborní zamestnanci – knihovníci – 143  4 VED, 50 VŠ-II., 8 VŠ-I., 1 VO, 79 ÚSV, 1 SO 

iní odborní zamestnanci – 32  9 VŠ-II., 20 ÚSV, 1 VŠ-I., 2 SO 

ostatní (robotníci, manipulanti, remeselníci, prevádzka) –11 2 ÚSV, 8 SO, 1 Z 

 

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

 

Organizačná štruktúra organizácie  

Činnosť knižnice bola zabezpečovaná 4 úsekmi, 10 odbormi a 41 oddeleniami. Na jednotlivé 
oddelenia v roku 2014 bolo pôvodne naplánovaných 225,00 po navýšení rozpočtovým opatrením 

o 12,00 v apríli 2014 sa naplánovalo 237,00 plných úväzkov zamestnancov.  

 

Knižnica sa organizačne člení na: 

10000 - Úsek generálneho riaditeľstva 

20000 - Úsek knižničných činností 

30000 - Úsek elektronizácie a integrácie 

40000 – Úsek techniky a ekonomiky  

10000 - Úsek generálneho riaditeľstva – 19,5 
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10001 – Riaditeľstvo – 8 pracovníkov 

• generálny riaditeľ - 1 

• riaditeľ úseku knižničnej činnosti – 1 

• riaditeľ úseku elektronizácie a integrácie – 1 

• námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku – 1 

• personálny referát – 2 

• právny referát - 0  

• referát BOZP, PO, CO a US - 1 

• referát vnútornej kontroly - 1 

10002 – Kancelária GR – 3 pracovníci 

10004 – Oddelenie metodiky – 3,5 

10005 – Multifunkčné kultúrne centrum – 5 

 

 

20000 - Úsek knižničných činností – 127,5 

 

Samostatné oddelenia priamo riadené riaditeľom úseku - 42,00 

20001 – Oddelenie doplňovania kníh - 7 

20002 – Oddelenie periodík – 7 

20003 – Oddelenie mennej katalogizácie – 5 

20004 – Oddelenie vecnej katalogizácie – 7 

20005 – Kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí – 5 

20006 – Kabinet retrospektívnej bibliografie – 8 

20007 – Hudobný kabinet – 3 

 

20100 – Odbor knižničných služieb - 58,50 

20101 – Oddelenie absenčných výpožičiek – 11 (prevádzka do 21,15, sobota) 

20102 – Oddelenie MVS – 6 

20103 – Oddelenie prezenčných služieb – 21,5 (prevádzka do 21,15, sobota) 

20104 – Oddelenie konzultačných služieb – 14 (prevádzka do 21,15, sobota) 

20105 – Oddelenie multimediálnych dokumentov – 6 (prevádzka do 21,15, sobota) 
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20200 – Odbor knižničných fondov - 27,00 

20201 - Oddelenie knižničných skladov – 18, (prevádzka do 20,00 hod.) 

20202 - Oddelenie revízie fondov – 6 

20203 – Oddelenie preventívnej ochrany dokumentov – 3 (prevádzka do 20,00 hod.) 

 

30000 – Úsek elektronizácie a integrácie – 71,00 

  

30300 – Odbor súborných katalógov – 10,00 

30301 – Oddelenie správy súborného katalógu periodík – 6  

30302 – Oddelenie prieskumu súborných katalógov - 4 

 

30400 – Odbor informačných technológií – 8,00 

30401 – Oddelenie výpočtovej techniky – 5, (prevádzka do 21,15, sobota ) 

30402 – Oddelenie programových systémov – 3 

 

30500 – Odbor knižnično-informačných systémov – 7,00 

30501 – Oddelenie knižničných systémov – 4 

30502 – Oddelenie sieťových aplikácií – 3 

 

Samostatné oddelenia priamo riadené riaditeľom úseku – 9,00 

30601 – Národná agentúra ISSN – 4 

30602 – Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO - 3 

30603 – Depozitná knižnica NATO - 2 

 

30700 – Odbor ochrany dokumentov – 13,00  

30701 – Oddelenie knižnej väzby - 4 

30702 – Oddelenie reprografických služieb – 3 (prevádzka do 19,00 hod) 

30703 – Oddelenie reštaurovania dokumentov – 6 

 

30800 – Odbor registra kultúry – 6,00 

30801 – Oddelenie správy registrov – 3 

30802 – Oddelenie riadenia registrov – 3 
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30900 – Odbor digitalizácie – 6,00  

30901 – Oddelenie digitalizačných služieb - 3 (prevádzka do 21,00 hod., sobota) 

30902 – Laboratórium digitalizácie – 3 (prevádzka do 19,00 hod.) 

 

31000 – Odbor centrálneho digitálneho archívu (CDA) – 12,00 

31001 – Oddelenie informačných technológií CDA – 4 

31002 – Oddelenie informačných systémov CDA – 4 

31003 – Oddelenie informačných procesov CDA - 4 

 

40000 – Úsek techniky a ekonomiky – 19,00 

 

40001 – Oddelenie ekonomiky – 5 pracovníci 

 

40900 – Odbor prevádzky - 14,00  

40901 – Oddelenie správy budov – 11, 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 79 dohôd o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru, z toho bolo 41 dohôd o vykonaní práce, 22 dohôd 

o pracovnej činnosti a 16 dohôd o brigádnickej práci študentov. 

 

Personálny plán na rok 2014 a jeho plnenie 

Vedenie organizácie venovalo osobitnú pozornosť vytváraniu podmienok na profesionálny rast 
zamestnancov formou organizovania vzdelávacích aktivít, alebo vyčlenenia finančných 
prostriedkov na úhradu nákladov na účasť vybraných zamestnancov na rôznych typoch 
odborných školení, seminárov a kurzov. 

Vzdelávanie sa riadilo ako plánovitý proces, ktorý vychádzal z konkrétnych požiadaviek 

na zabezpečenie kvalitného výkonu práce v jednotlivých oblastiach činnosti UKB.  

Skvalitňovala sa sociálna starostlivosť a zlepšovali sa pracovné podmienky zamestnancov 
knižnice.  

Pre pracovníkov sa zabezpečovali stravné lístky a návšteva kultúrnych podujatí. V rámci sociálnej 
starostlivosti o zamestnancov poskytovala organizácia v roku 2014 stravné lístky v hodnote 
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3,30 €, od 1. 9. 2014 bola hodnota zvýšená na 3,60 €. Platenie za stravné lístky sa realizovalo 
bezhotovostnou platbou formou zrážok zo mzdy.  

Dodržiaval sa termín vyplácania miezd stanovený na 10. a 11. deň v bežnom mesiaci. Organizácia 
realizovala bezhotovostné vyplácanie miezd na bankové účty zamestnancov.  

Organizácia aktívne spolupracovala s Národným úradom práce v oblasti sprostredkovania práce, 
voľné pracovné miesta sa inzerovali prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
Bratislava I.  

Všetci noví pracovníci sa pri nástupe do zamestnania zúčastnili školenia BOZP a absolvovali PO.  

Personálny referát vypracoval v roku 2014 nový Pracovný poriadok, Smernicu č. 8/2014 o postupe 
pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Bola prijatá nová 
kolektívna zmluva, na príprave ktorej participovali aj pracovníci personálneho referátu.  

V súvislosti s auditom konsolidovanej uzávierky UKB sme poskytli požadované podklady k auditu 

mzdových nákladov a kópie dokladov dochádzky zamestnancov Univerzitnej knižnice v Bratislave 
za rok 2014. Na základe požiadavky MK SR sme vypracovali podklady k platovej inventúre, 

s požadovanými údajmi o počte a zaradení zamestnancov Univerzitnej knižnice v Bratislave podľa 
stavu k 1. 6. 2014.  

 

Aktivity na rozvoj ľudských zdrojov 

V priebehu roka 2014 sa prostredníctvom personálneho referátu zúčastnilo 29 zamestnancov 24 
rôznych platených kurzov, školení, seminárov, z toho 5 mužov a 24 žien. Finančné náklady 

predstavovali sumu 3 294,80 €.  
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7 ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV KONTROL 

Vonkajšie kontroly 

V roku 2014 boli v Univerzitnej knižnici v Bratislave vykonané nasledovné vonkajšie kontroly: 

 

Štátny dozor 

Na základe poverenia ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na vykonanie 
štátneho dozoru č. 10063/2014 zo dňa 4. 3. 2014 vykonali pracovníci odboru štátneho dozoru 
verejných prác MDVRR SR štátny dozor v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných 
prácach v znení neskorších predpisov. 

 

Predmetom výkonu štátneho dozoru bola verejná práca: 

Univerzitná knižnica v Bratislave – Stavebné úpravy objektu Klariská 3 – 5, pre technologické 
a administratívne účely Centrálneho dátového archívu. 

Termín vykonania: 26. 3. 2014 

Záver: Štátny dozor odporúča stavebníkovi (UKB) pri realizácii ďalších verejných prác dôsledné 

dodržiavanie zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. 

 

Následná finančná kontrola 

Podľa poverenia ministra kultúry č.13/2014 zamestnanci odboru kontroly a inšpekcie Ministerstva 
kultúry SR v zmysle ustanovenia § 12 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole 
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
vykonali v UKB následnú finančnú kontrolu. 

 

Predmet kontroly: 

• dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými 
prostriedkami,  

• vykonávanie predbežných finančných kontrol,  

• dodržiavanie postupov pri vykonávaní priebežných finančných kontrol,  

• dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní,  

• splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnými kontrolami 

a odstránenie príčin ich vzniku za obdobie roka 2013 

Termín vykonania kontroly: 16. 4. 2014 – 26. 5. 2014 

Záver: Nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou neboli finančného charakteru. 
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V zmysle Zápisnice o prerokovaní správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 13/2014 
zo dňa 29. 5. 2014 boli prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou 
kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku, ktoré boli predložené odboru kontroly a inšpekcie 
MK SR.  

 

Fyzická obhliadka Správou finančnej kontroly v Košiciach  

Správa finančnej kontroly v Košiciach vykonala vládny audit v súlade so zákonom č. 502 /2001 
Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a na základe poverenia na vykonanie hodnotenia kvality A655/OPIS zo dňa 
22. 5. 2014 vydaného auditujúcim orgánom- Ministerstvom financií SR. 

V súvislosti s výkonom vládneho auditu bolo vykonané overenie skutočnej dodávky výpočtovej 
techniky a IT tovarov (pamäťové médium) pre projekt v zmysle faktúr ktoré boli zahrnuté 
do žiadosti o platbu č. 21120120008204. Audítorskou skupinou bola vykonaná fyzická obhliadka 
dňa 18. 6. 2014 na mieste realizácie projektu – dátové centrum v SNK Martin a dňa 19. 6. 2014 na 
mieste realizácie projektu – Univerzitná knižnica v Bratislave. 

 

V rámci výkonu fyzickej obhliadky bola overená aj publicita projektu. 

 

Záver: Fyzickou obhliadkou na obidvoch miestach realizácie aktivít projektu neboli zistené rozdiely 

medzi fakturovanými dodávkami a skutočným stavom.  

 

Kontrola na mieste Správou finančnej kontroly Bratislava 

Vládnym auditom A594 K3845 bola overená ŽoP č. 227 v rámci ktorej bola uhradená faktúra 
č. 13120020 dodávateľa VT GROU, a.s. 

 

Cieľom kontroly na mieste dňa 31. 7. 2014 bolo: 

1. Overenie či boli výrobky, práce a služby dodané tak, ako boli vykázané v predložených 
účtovných dokladoch (overenie dodaného typu a počtu položiek), 

2. Overenie či prijímateľ využíva nadobudnutý majetok na stanovené ciele projektu 

v oprávnenom rozsahu a oprávneným spôsobom v zmysle zmluvy počas realizácie projektu,  

3. Overenie či prijímateľ zabezpečil informovanie verejnosti o pomoci z EÚ označením majetku 
(hardvéru a nosičov softvéru) nálepkou (35 x 70 mm) obsahujúcou logo OPIS, znak EÚ s textu 
„Tvoríme vedomostnú spoločnosť“, Európsky fond regionálneho rozvoja a publicity miesta 
realizácie projektu 

Kontrolou na mieste neboli zistené rozdiely.   
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Vnútorné kontroly 

Vnútorná kontrolná činnosť bola zameraná na zisťovanie súladu so všeobecne záväznými 

predpismi, schválenými limitmi, s uzatvorenými zmluvami alebo inými rozhodnutiami o nakladaní 
s verejnými prostriedkami a prostriedkami Európskej únie. 

 

V priebehu roka boli vykonané kontroly: 

- kontrola finančných prostriedkov určených na organizovanie kultúrnych a vzdelávacích 
podujatí Multifunkčným kultúrnym centrom za rok 2013 

 
- kontrola poskytnutých finančných prostriedkov na európsky Projekt „e-Books on Demond – 
European Library Network“ (EOD) Elektronické knihy na požiadanie – Európska knižničná sieť 

 

- kontrola pracovných výkazov členov projektového a implementačného tímu CDA/UKB 
za jednotlivé mesiace v zmysle Metodického manuálu pre riadenie národných projektov 
a metodického usmernenia k predkladaniu žiadosti o platbu, ako podklad k refundácii 
mzdových prostriedkov 

 

- priebežná finančná kontrola cestovného príkazu č. 27/2014 
 

V dňoch 15. 10. – 17. 10. 2014 bol vykonaný interný audit na certifikáciu Bezpečnostného 
projektu CDA podľa SMIB – Systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy STN ISO 

/IEC 270001:2005. Interný audit bol realizovaný v jednotlivých organizačných útvaroch UKB 
za účasti interného audítora, metodikov bezpečnosti CDA, bezpečnostného správcu a dodá-
vateľskej firmy VT Group a.s. v zmysle internej smernice č. 3/2013 Pravidlá realizácie interných 
auditov systému manažérstva informačnej bezpečnosti CDA. V dňoch 3. 11. – 4. 11. 2014 bol 
vykonaný externý audit pod vedením vedúceho audítora z TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Certifikačného 
orgánu systémov manažérstva akreditovaný SNAS. Na základe auditu bol UKB vystavený certifikát 

o zavedení a používaní systému manažérstva bezpečnosti informácií v oblasti Správy systému 
Centrálneho dátového archívu.  

 

Protipožiarna kontrola  

V termíne od 16. 6. – 17. 10. 2014 bola vykonaná komplexná protipožiarna kontrola v zmysle § 38 
ods. 2 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov 
v národnej kultúrnej pamiatke  

– Kláštor klarisiek, Klariská 3-5,  

- Palác Leopolda de Pauli - Ventúrska 11,  
- Palác Uhorskej kráľovskej komory – Michalská 1. 

Účelom komplexnej protipožiarnej kontroly bolo preveriť celkový stav organizačného 

a technického zabezpečenia ochrany pred požiarmi v kontrolovanom subjekte. Hasičský 



 

120 
 

a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy uložil UKB odstrániť zistené požiarne nedostatky 
do 30. 11. 2014. 

Pre dlhodobú práceneschopnosť technika PO sme požiadali listom dňa 3. 11. 2014 Hasičský 
a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy o predĺženie termínu na odstránenie nedostatkov 
do 31. 1. 2015. 

Referát BOZP a PO zabezpečoval v priebehu roka zaškolenie všetkých novoprijatých 
zamestnancov. 
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8 ZHODNOTENIE MAJETKOVEJ POZÍCIE  
 ORGANIZÁCIE 

 

8.1 Analýza výdavkov na prevádzku budov 

 Michalská, Ventúrska  316 662 € 

 Klariská  131 708 € 

 Pionierska  5 555 € 

 Továrenská  2 936 € 

 Nebojsa  1 693 € 

 Vysoká pri Morave  1 488 € 

  

8.2 Významné položky súvahy v oblasti majetku a záväzkov 

 

K 31. 12. 2014 UKB eviduje hmotný a nehmotný majetok v obstarávacej cene 58 853 634,24 € 
nasledovne:  

Software  2 411 940,67 € 

Licencie  69 465,40 € 

Pozemky  1 008 025,80 € 

Stavby  22 422 427,79 € 

Stroje, prístroje a zariadenia  22 943 857,98 € 

Dopravné prostriedky  77 710,55 € 

Drobný krátkodobý hmotný majetok  9 822 327,99 € 

Drobný krátkodobý nehmotný majetok  48 972,57 € 

Umelecké diela  48 905,49 € 

 

UKB eviduje prebytočný dlhodobý hmotný majetok v celkovej sume 55 257,85 €, z toho budovy 
v sume 47 867,59 € a pozemky v sume 7 390,26 €. 

Neupotrebiteľný dlhodobý hmotný majetok je v celkovej sume 31 416,27 €, z toho: 
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PC - 27 558,39 €, tlačiarne - 963,82 € a nástenná klimatizácia - 2 894,06 €. 

Pohľadávky UKB evidované k 31. 12. 2014 sumou 8 284,66 € pozostávajú z vystavených a k 
31. 12. 2014 neuhradených faktúr za poskytnuté služby našou organizáciou používateľom: 

 za služby MVS: výška pohľadávok v sume 121,20 € je určená Cenníkom služieb 
a poplatkov, ktorý tvorí prílohu ku Knižničnému poriadku UKB. Uhradenie pohľadávok je 
priebežne sledované a urgované,  

 pohľadávky v sume 90,00 € evidujeme voči 4 spoločnostiam za prenájom. Uhradenie 
pohľadávok je priebežne sledované a urgované,  

 pohľadávky v sume 5 586,71 € sú za služby, ktoré boli poskytnuté používateľom našej 
knižnice, vymáhanie týchto pohľadávok prebieha v exekučnom konaní.  

Pohľadávka v sume 1 986,75 € bola za vyúčtovanie elektrickej energie nájomcovi nebytových 
priestorov. Bola uhradená v januári 2015. 

Záväzky UKB evidované k 31. 12. 2014 v sume 210 787,12 € sú za tuzemské faktúry v sume 
153 904,63 € a za zahraničné faktúry v sume 56 882,49 €. 

Z toho tuzemské faktúry po lehote splatnosti (splatnosť do 31. 12. 2014) sú v sume 3 464,60 € 
a v lehote splatnosti (splatnosť v roku 2015) v sume 150 440,03 €. Všetky faktúry boli v januári 
2015 uhradené.  

Všetky zahraničné faktúry boli v lehote splatnosti (splatnosť v roku 2015) a v januári 2015 boli 
uhradené.  
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9 CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA 

 

V závere roka 2013 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Univerzitná knižnica v Bratislave 

uzavreli Kontrakt č. MK-332/2013-340/19687 (ďalej len Kontrakt). Kontrakt bol uzavretý v súlade 
so zriaďovacou listinou Univerzitnej knižnice v Bratislave 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. 

 

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 domácich 
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: 

Typ knižničných Plánovaný počet Realizované % 
jednotiek v roku 2014 k 31. 12. 2014 plnenia 

Knihy 2 000 kn. j. 2 397 kn. j. 119,85 % 

Periodiká 130 titulov 119 titulov 91,5 % 

 

• zabezpečiť ich odborné spracovanie v automatizovanom knižnično-informačnom systéme: 

menná katalogizácia: 15 063 záznamov 

vecná katalogizácia: 14 883 záznamov 

retrospektívne spracovanie záznamov:  

(vrátane drobných tlačí a máp) 16 482 záznamov 

 

• zabezpečiť knižnično-informačné služby, vrátane prístupu k elektronickým informačným 
zdrojom 

• zabezpečiť poskytovanie základných a špeciálnych knižničných a informačných služieb.  
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Plnenie:  

Ukazovateľ Plánovaný počet Realizované % 
 v roku 2014 k 31. 12. 2014 plnenia 

aktívni používatelia 14 500 osôb 23 138 osôb 159,57 % 

výpožičky 1 050 000 kn. j. 686 995 kn. j. 65,42 % 

medziknižničné 6 200 kn. j. 7 288 kn. j. 117,5 % 
výpožičné služby    

 

b) Expozičná, výstavná a prezentačná činnosť 

 zorganizovať odborné a spoločensko-kultúrne podujatia, najmä z oblastí knižničnej 
a informačnej vedy, vzdelávania, umeleckej publicistiky, občianskych aktivít a pod. pre 8 000 
návštevníkov, 

 realizovať 148 odborných a výchovno-vzdelávacích podujatí: konferencií, prednášok, 
seminárov, kolokvií a výstav. 

Plnenie: v roku 2014 sa realizovalo 349 podujatí pre 12 318 návštevníkov (235,8 %)  

 

c) Edičná a vydavateľská činnosť (publikačná a redakčná) 

 zabezpečiť vydanie 6 edičných titulov. 

Plnenie: v roku 2014 bolo vydaných 6 edičných titulov (zoznam a podrobný popis titulov sa 
nachádza v podkapitole Vydavateľská činnosť) (100,00 %) 

 

d) 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 kontroly technických zariadení. 

Plnenie: v roku 2014 boli realizované všetky naplánované revízie v objektoch v správe UKB, 
vykonané viaceré údržby a opravy, podrobne popísané v kapitole 3 a 5 a ďalšie drobné opravy 
strojov a prístrojov. 

Úlohy sa plnili priebežne. 
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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. 

Plnenie: UKB sa zaregistrovala do systému evidencie na MK SR a potvrdila 47 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 bola zakotvená aj v platnom cenníku UKB). Denne bola 

evidovaná návštevnosť realizovaných kultúrnych podujatí a informácie o pripravovaných 
podujatiach boli zverejnené aj na internetovej stránke poskytovateľa: www.navstevnik.sk . 
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Vybrané výkonové ukazovatele za rok 2012, 2013 a 2014 

 
Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 

Stav knižničného fondu  2 646 599 2 675 211 2 700 819 

Prírastok knižničného fondu spolu 29 252 28 720 25 738 

z toho    

     Knihy 20 203 20 023 17 531 

     Periodiká 6 437 6 120 5 677 

     Zvukové dokumenty 296 343 410 

     Hudobniny 120 97 109 

     Audiovizuálne dokumenty 175 246 143 

     Mikrografické dokumenty 0 0 0 

     Elektronické dokumenty  1 202 1 463 1 501 

     Špeciálne dokumenty 699 428 287 

     Náhrady kníh 120 92 80 

     Úbytky knižničného fondu 94 108 130 

     Počet dochádzajúcich titulov periodík  2 903 2 958 2 928 

     Počet dochádzajúcich exemplárov periodík 4 812 4 819 4 712 

Aktívni čitatelia 26 033 25 227 23 138 

Počet návštevníkov spolu 254 015 235 461 203 345 

Výpožičky spolu 1 064 365 760 350 686 995 

Absenčné výpožičky 174 533 158 544 145 200 

Prezenčné výpožičky 883 554 594 989 534 507 

Výpožičky MVS celkom  6 278 6 817 7 288 

Kultúrno-vzdelávacie podujatia 540 491 336 

Počet návštevníkov kultúrno-vzdelávacích podujatí 25 870 21 526 12 318 

Poskytnuté bibliografické a faktografické informácie 23 075 23 075 17 038 

Počet exkurzií 115 99 90 

Edičná činnosť 9 8 6 

Počet počítačov pre používateľov 80 52 52 

- z toho napojených na internet 80 42 42 

Počet študijných miest 483 511 511 

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov 219,41 226,14 230,13 

Návštevníci online služieb 677 722 1 071 860 949 480 

Vstupy cez turnikety  225 748 211 997 188 942 
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10 HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA  
 ORGANIZÁCIE V ROKU 2014 

Univerzitná knižnica v Bratislave je najstaršou slovenskou vedeckou knižnicou. Rok 2014 bol 
rokom 95. výročia jej vzniku. Historicky plní viacero úloh celoštátneho rozsahu. Podľa zákona 

č. 183/2000 Z. z. (knižničného zákona) je poberateľom úplného povinného výtlačku z územia 
Slovenska, konzervačnou knižnicou trvalo uchovávajúcou vydavateľskú produkciu z územia 
Slovenska. Táto povinnosť je od roku 1919 dominantným spôsobom pasívneho doplňovania 
knižničného fondu UKB. Knižnica je zároveň aktívnou vedecko-informačnou inštitúciou pre 

odbory spoločenských a prírodných vied. Z toho hľadiska aktívne budovala knižničný fond 
z oblastí profilových vedných disciplín, najmä formou nákupu rôznych typov dokumentov, 
vrátane vonkajších informačných zdrojov. Akvizičný zámer bol zameraný na nadobudnutie 
zdrojov, ktoré sú na Slovensku jedinečné. Metodicky sa riešila problematika nákupu 

a sprístupňovania elektronických kníh a periodík. Knižnica sa snaží vytvoriť knižničný fond  
e-kníh. V zmysle dohôd trvalo nadobudla do fondu 1 200 titulov e-kníh z databázy World eBook 
Library.  

V rámci uchovávania a ochrany knižničného fondu systematicky zabezpečovala celistvosť 

a fyzickú odolnosť fondu ako celku. Strategickou aktivitou bola najmä kompletizácia a väzba 
periodík, ochrana výrazne poškodených dokumentov, historicky cenných a jedinečných 
dokumentov a zbierok. Súčasťou činností ochrany bola revízia fondu. Táto činnosť v rámci 
zefektívňovacích procesov prechádzala štrukturálnymi zmenami tak, aby sa proces revízie zrýchlil 
a najmä skvalitnil. 

Budovanie sekundárnej informačne bázy – katalógov – je elementárnym prvkom knižnično-
informačnej činnosti knižnice. Rozvíjalo sa na platforme spracovania celého ročného knižničného 

prírastku do knižnično-informačného systému Virtua a súčasne na spracovaní - prepise tradičných 
katalogizačných lístkov v rekatalogizačnom režime do elektronického systému v štruktúre MARC 
21. Proces je dlhodobo cielený na komplexné spracovanie bibliografickej bázy knižničného fondu 
do elektronického katalógu. 

Zabezpečenie knižnično-informačných služieb, vrátane prístupu k elektronickým informačným 
zdrojom bolo prioritnou činnosťou knižnice s dominantným dôrazom na zlepšovanie výpožičných 
služieb. Uspokojovanie knižničných a informačných potrieb používateľov knižnica realizovala 

na 12 pracoviskách, 640 hodín týždenne, vrátane sobôt. V súčasnosti je štandardom v oblasti 
knižničných služieb uspokojovanie informačných potrieb používateľov aj prostredníctvom 
vzdialeného prístupu. Prostredníctvom svojho webového sídla knižnica poskytovala viacero 

služieb v režime 24/7, medzi nich patrí napr. prístup k licencovaným elektronickým zdrojom, 
k digitálnej knižnici MediaInfo alebo k digitálnej referenčnej službe Spýtajte sa knižnice. 

Pre vzdialený prístup boli aktívne všetky katalógy, možnosti objednávania, všetky 
administratívne vstupy do výpožičných vzťahov (rezervácia, predlžovanie, platby). Dlhodobo sa 

počet používateľov a návštevníkov zvyšoval. V posledných rokoch UKB zaznamenáva mierny 
pokles počtu používateľov a návštevníkov knižnice. Na druhej strane bol registrovaný nárast 
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využívania komplexných prezenčných služieb najmä vo zvýšenom využívaní študijných priestorov 

knižnice spojený aj so širokou škálou poskytovaných online služieb. Medziknižničná výpožičná 
služba – vnútroštátna aj medzinárodná - je mnohoročnou tradičnou knižničnou službou, ktorá 

zaznamenala nárast počtu vybavených požiadaviek (výpožičiek z fondu UKB ale aj poskytnutých 
kópií dokumentov). Naďalej dôležitou činnosťou knižnice s nadnárodným presahom bolo 
budovanie databázy súborného katalógu periodík, ktorý je typom informačného zdroja 

v medzinárodne oceňovanej kvalite a komplexnosti. Súčasťou činnosti odboru súborného katalógu 
periodík bola metodická a konzultačná práca s prispievajúcimi organizáciami a aktualizácia 
komplementárnej bázy dát Adresár knižníc SR v systéme ARL. Knižnica sa venovala základnému 
výskumu najmä v oblasti slovenských dejín knižnej kultúry 15. – 19. storočia, výskumu tlačí 

16. storočia vo fondoch knižnice, bibliografickému spracovaniu almanachov, ročeniek a zborníkov 
vydaných na území Slovenska do roku 1918. Rozvíjala tradíciu práce s dedičstvom islamskej 

kultúry v jej starostlivosti a odbornú prezentáciu rukopisov z Bašagićovej knižnice u nás aj 
v zahraničí. Plnil sa komplex medzinárodných úloh, ktoré zastrešovali informačné stredisko 
UNESCO, koordinátor Pridružených škôl UNESCO v SR s funkciou sekretariátu slovenského výboru 

pre UNESCO „Pamäť sveta“, a tiež informačné a dokumentačné stredisko NATO. V rámci 
bilaterálnych zmlúv sa naďalej rozvíjali programy úzko prepojené na činnosť zahraničných misií 
na Slovensku: InfoUSA, Rakúska knižnica (v rámci programu Österreich-Bibliotheken im Ausland), 
Slovenská knižnica v NK ČR a Česká knižnica v UKB. 

Prostredníctvom pracoviska multifunkčného kultúrneho centra zabezpečovala UKB bezplatne 

prístup širokej verejnosti (aj neregistrovaným používateľom knižnice) v hlavnom meste 
k hudobno-vzdelávacím podujatiam, besedám, prednáškam a výstavám rôznorodého zamerania, 
v širokej škále žánrov. 

Vhodným doplnením propagácie služieb, podujatí, akcií ale aj možnosť priamej komunikácie 

s verejnosťou je sociálna sieť Facebook. K 95. výročiu založenia knižnice boli predstavené 
na stránkach dve odborné pracoviská Kabinet rukopisov starých a vzácnych tlači a odbor 
reštaurovania dokumentov, doplnené zaujímavou fotodokumentáciou. Ohlasy boli veľmi 
pozitívne. 

Odbor digitalizácie tvorí progresívne pracovisko UKB, ktoré nielen zabezpečuje komplexné 
digitalizačné služby a zastrešuje domáce a zahraničné digitalizačné projekty, ale aj koordinuje 

domácu a medzinárodnú spoluprácu v oblasti digitalizácie a výmeny digitalizovaných knižničných 
dokumentov. Pripravuje a realizuje koncepcie rozvoja digitalizácie, zabezpečuje riešenie úloh 

v súvislosti so sprístupnením a archiváciou digitalizovaného kultúrneho dedičstva. 

Rok 2014 bol zároveň posledným rokom realizácie projektu Centrálny dátový archív. V rámci roka 
2014 prebiehali intenzívne práce na dobudovaní technologického zázemia a infraštruktúry pre 
dátové centrum v priestoroch UKB na Klariskej ul. 3-5.  

V dňoch 3. 11. – 4. 11. 2014 bol vykonaný externý audit pod vedením vedúceho audítora z TÜV 
SÜD Slovakia s.r.o., certifikačného orgánu systémov manažérstva akreditovaný SNAS. Na základe 

auditu bol UKB vystavený certifikát o zavedení a používaní systému manažérstva bezpečnosti 
informácií v oblasti Správy systému Centrálneho dátového archívu podľa normy  
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STN ISO /IEC 270001:2005. Ukončením týchto aktivít sa naplnili všetky predpísané merateľné 
ukazovatele projektu CDA.  

31. 12. 2014 Univerzitná knižnica v Bratislave ukončila realizáciu investičného národného 

projektu č. 8 „Centrálny dátový archív“ (CDA) v rámci Operačného programu Informatizácia 
spoločnosti, Prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich 

národnej infraštruktúry (OPIS PO 2). Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou 

z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Tvoríme vedomostnú spoločnosť. 

Cieľom projektu CDA bolo vytvoriť realizačné zázemie, hardvérovú a softvérovú infraštruktúru pre 
dlhodobé, bezpečné a trvalo udržateľné archivovanie digitálneho obsahu z produkcie 
digitalizačných projektov OPIS PO2 v súlade s overenými postupmi a schválenými štandardami pre 
dlhodobú archiváciu údajov. 
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11 HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV  
VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE 

K 31. 12. 2014 mala knižnica 23 138 aktívnych čitateľov, ktorí mali v roku 2014 platnú 
registráciu. Knižnicu navštívilo 203 345 používateľov. Počet online návštev bol 949 480. 

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 2014 študenti univerzít 
a vysokých škôl. Takmer 70 % používateľov tvorili vysokoškolskí študenti, ďalej to bola čoraz 
väčšia skupina stredoškolských študentov, pedagogickí a výskumní pracovníci, odborná 
knihovnícka verejnosť a bádatelia, najmä z oblasti spoločenských a prírodných vied. Knižnica 
mala záujem nielen získavať nových používateľov, ale súčasne zistiť, ako používatelia využívajú 

jej služby, ako ich hodnotia, resp. o ktoré služby majú záujem. Potreby, želania, očakávania 
používateľov boli predmetom prieskumu spokojnosti používateľov knižnice, ktorý bol realizovaný 

v mesiacoch november a december formou dotazníkového prieskumu. 

Cieľom prieskumu bolo porovnať hodnotenie knižnice a jej služieb, ktoré bolo realizované 
rovnakým spôsobom pred piatimi rokmi s hodnotením získaným od používateľov v roku 2014. 

Podobne ako prieskum, ktorý sa uskutočnil v roku 2009 aj prieskum realizovaný v roku 2014, 
roku 95. výročia založenia UKB, mal za cieľ zistiť kto sú aktuálni používatelia knižnice, aká je ich 

informačná gramotnosť, aká je spokojnosť so službami knižnice, aké sú požiadavky a očakávania 
používateľov a aký majú názor na nové služby - už čiastočne poskytované, alebo služby, ktoré 
knižnica plánuje. Dotazníkové otázky boli zamerané na oblasť hodnotenia jednotlivých služieb 

knižnice a knižničného fondu, hodnotenia sociálneho zázemia a technického vybavenia knižnice 
a hodnotenia odborných schopností zamestnancov knižnice.  

Vytvoril sa obraz súčasného vnímania knižnice. Prieskum pomohol pri stratégii budovania prestíže 

UKB v konkurenčnom prostredí bratislavských knižníc a kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií. 
Prieskumom sa tiež získal súbor dát, ktorý umožní ďalšie interpretácie a analýzy. Relatívne malý 

počet vyplnených dotazníkov odráža súčasný nepriaznivý stav - zmenšený záujem o služby 
knižnice, menší počet používateľov, výpožičiek, online vstupov. V budúcom roku bude potrebné 
urobiť serióznu analýzu, čo spôsobuje tento stav.  

Významnou príležitosťou prezentovať služby, kultúrne podujatia a aktivity s cieľom upriamiť 
pozornosť na úlohu UKB a jej výnimočnosť a postavenie medzi inými kultúrno-vzdelávacími 
inštitúciami je Týždeň slovenských knižníc 2014, ktorý prebiehal v dňoch 31. marca až 6. apríla 
2014.  

Pod mottom Knižnice pre všetkých sa ponúklo používateľom a návštevníkom viacero zaujímavých 
výchovno-vzdelávacích a kultúrnych podujatí. Týždeň slovenských knižníc 2014 (TSK 2014) je 
dôkazom, že sa knižnici opäť podarilo zviditeľniť sa najmä prostredníctvom kultúrnych 

a vzdelávacích podujatí určených nielen pre používateľov knižnice, ale aj širokú verejnosť.  
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Tradične sa počas Týždňa slovenských knižníc uskutočňujú aj veľmi kvalitné odborné podujatia 

pre knihovníkov. Hlavným podujatím v UKB bol seminár pre verejnosť, knihovníkov, 
informačných pracovníkov a webových administrátorov pod názvom Dobrý web a knižnice. Seminár 
upriamil pozornosť na problematiku webových sídel, prezentáciu služieb knižníc prostredníctvom 

svojich webových sídiel a kooperatívnych portálov. 

Počas TSK 2014 boli sprístupnené verejnosti dve atraktívne výstavy. Prvú výstavu pod názvom 
Slovenské banské mapy pripravilo vo výstavnej miestnosti informačné a dokumentačné stredisko 
UNESCO v spolupráci so Štátnym ústredným banským archívom v Banskej Štiavnici. V priestoroch 
nádvoria na Ventúrskej ulici sa zase prezentovali zväčšeniny španielskych gramatík, ktoré sa 

používali v 15. až 18. storočí v Južnej Amerike. Práve nádvorie vďaka pravidelným výstavám 
a novým architektonickým prvkom ožilo a stalo sa miestom stretávania sa a oddychu.  

Počas Týždňa slovenských knižníc 2014 sa zaregistrovalo 105 nových používateľov a registráciu si 
predlžilo 228 používateľov. Súčasne boli používateľom anulované sankčné poplatky za 
oneskorené vrátenie kníh. Túto možnosť využilo 338 používateľov.  

UKB sa prihlásila do programu Kultúrne poukazy. Program umožňuje zaplatiť prostredníctvom 

kultúrneho poukazu v UKB registračné poplatky. V roku 2014 sa prijalo 47 kultúrnych poukazov.  

Druhým, významným podujatím v roku 2014, určenom informačným profesionálom a knihovní-
kom, bolo stretnutie s prezidentkou IFLA Sinikka Sipilä. Stretnutie pripravil 23. 9. 2014 Spolok 
slovenských knihovníkov a knižníc v spolupráci s UKB pod záštitou Fínskeho veľvyslanectva 
na Slovensku. Hlavnou témou vystúpenia bolo oboznámiť účastníkov so strategickým a zásadným 
materiálom IFLA – IFLA Trend Report (Správa IFLA o trendoch) Správa je výsledkom celoročnej 
práce a konzultácií expertov z rôznych vedných disciplín o nových trendoch v oblasti informácií 
a ich vplyvoch na knižnice do roku 2020, s ktorými sa knižnice budú musieť vysporiadať. Správa 
identifikuje 5 trendov ktoré zahŕňajú oblasť prístupu k informáciám, oblasť vzdelávania, ochrany 
súkromia, občianskej angažovanosti a technologické zmeny. 

Na pôde UKB sa uskutočnilo ešte niekoľko významných odborných podujatí ako medzinárodná 

konferencia Výskum dejín knižnej kultúry na Slovensku a v stredoeurópskom priestore, 
vystúpenie troch popredných predstaviteľov nemeckých knižníc pod názvom Knižnica – fyzické 

miesto s virtuálnou ponukou, konferencia Informačné kompetencie pre znalostnú spoločnosť, či 
1. knihovnícky barcamp.  

6. októbra 2014 sa na pôde UKB uskutočnil 8. ročník konferencie „Slovenské bezpečnostné fórum 
za účasti 152 zástupcov diplomatického zboru, štátnej správy, akademickej obce, mimovládneho 

sektora a médií. Podujatie tradične pripravuje Depozitná knižnica NATO v spolupráci 
s Euroatlantickým centrom a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.  

Jednou z prioritných úloh Informačného a dokumentačného strediska UNESCO je úloha národného 
koordinátora Pridružených škôl UNESCO v SR. Z tejto úlohy vyplýva aj každoročná povinnosť 
usporiadať výročnú konferenciu pridružených škôl UNESCO v SR s dôrazom na poskytnutie 
najnovších informácií o programoch a projektoch UNESCO vo svete aj v SR, o budovaní dôležitých 
zoznamov UNESCO z oblasti svetového kultúrneho, prírodného, dokumentárneho aj nehmotného 
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dedičstva. Tohtoročnej konferencie sa zúčastnilo 15 predstaviteľov UNESCO škôl zo Slovenska a 4 
predstavitelia z Českej republiky.  

Najintenzívnejšiu spoluprácu mala knižnica s vysokými a strednými školami. Prostredníctvom 
informatickej výchovy, exkurzií a úvodných prednášok vychováva UKB potencionálnych 

používateľov knižnice a knižnično-informačných služieb. 

Mimoriadna pozornosť sa venuje novým používateľom. Formou vstupných prednášok získavali 

noví používatelia prehľad o knižničných službách, knižničných fondoch a lokácií jednotlivých 
pracovísk. Exkurzie, návštevy pracovísk spojené s prednáškami robili aj špecializované pracoviská 
UKB – hudobný kabinet, kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí, informačné a dokumentačné 
stredisko UNESCO a depozitná knižnica NATO. V roku 2014 sa uskutočnilo 90 exkurzií pre rôzne 
skupiny používateľov.  

Pre používateľov knižnice sa pripravilo koncom roka 2014 inštruktážne predstavenie 

elektronických zdrojov a e-kníh v UKB, s podtitulom „čo a ako môžeš získať pre svoju prácu 
a štúdium z dôveryhodných e-zdrojov“.  
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Knižnica v roku 2014 poskytla 686 995 výpožičiek, z toho bolo 145 200 absenčných a 534 507 
prezenčných. Prostredníctvom medziknižničnej a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej 
služby sa vybavilo 7 288 výpožičiek.  

Priestory sa postupne prispôsobujú súčasným potrebám používateľov knižnice. Veľmi populárnym 
sa stalo nádvorie na prízemí na Ventúrskej ulici. Do uvoľneného priestoru po lístkových 
čitateľských katalógoch sa presťahoval voľný výber kníh. Táto časť knižnice slúži súčasne aj na 

neformálne štúdium v príjemnom prostredí so stolíkmi, kresielkami medzi živými kvetmi. 
Nádvorie na Ventúrskej ulici sa vďaka novému zariadeniu a organizovaniu rôznych výstav 
a prezentácií stalo 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 vzdialeným používateľom. Ponúkala 

vlastné a externé zdroje online, virtuálne a digitálne. Koncom roka 2014 sa začala pripravovať 
registrácia na vzdialený prístup do e-zdrojov (technické riešenie, príprava nového knižničného 

poriadku a cenníka služieb a poplatkov). 

V priestoroch knižnice určených pre verejnosť sa sprístupnila akademická sieť Eduroam. Eduroam 
umožňuje študentom a zamestnancom vysokých škôl získať pripojenie na internet nielen vo svojej 
domovskej organizácii, ale aj na pôde všetkých participujúcich organizácií. 

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, 
rakúska študovňa, hudobný kabinet). Možnosť pripojiť sa na internet je tiež na 8 termináloch 

v priestore vstupnej haly na prízemí. Okrem toho sa používatelia môžu na internet pripojiť 
vlastnými notebookmi. V roku 2014 využilo WiFi pripojenie v priestoroch UKB celkom 46 244 
používateľov, z toho bolo 21 428 pripojení na wifi eduroam. V študovni elektronických 
dokumentov sa na internet pripojilo celkom 16 737 používateľov. 

Na vstup do lokálnych katalógov UKB slúži celkom 26 terminálov. Umiestnené sú vo vstupnej hale 

na prízemí, v priestoroch voľného výberu na 1. a 2. poschodí a v priestoroch registrácie čitateľov. 
V priestoroch študovne neviazaných periodík je pre používateľov k dispozícii PC na štúdium 
elektronických príloh k periodikám.  

Pre používateľov sú k dispozícii tiež samoobslužné skenery a samoobslužné multifunkčné 
reprografické zariadenia, 2 na plnofarebnú a 6 na čiernobielu tlač. 

Na úvodnej webovej stránke UKB je virtuálna prehliadka knižnice; virtuálnu prehliadku môžu 

používatelia zhliadnuť aj vo vstupných priestoroch knižnice pred turniketami a na prízemí pri 
Infopulte. UKB propaguje svoju činnosť a podujatia na Facebooku. Sociálna sieť umožňuje priamu 
komunikáciu nielen s používateľmi knižnice, ale aj s verejnosťou. K 31. 12. 2014 mala stránka 
UKB na Facebooku 1 832 fanúšikov. K 95. výročiu založenia knižnice boli predstavené dve 
pracoviská – Kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí a odbor reštaurovania dokumentov. 
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Aktívne bolo aj občianske združenie Spoločnosť priateľov UKB (SPUK), ktoré vytváralo platformu 

pre tých, ktorí mali záujem pomôcť knižnici pri jej činnosti. Jednou z úloh združenia bolo 
získavanie sponzorských, nadačných a grantových prostriedkov na konkrétne projekty a činnosti. 
O aktivitách SPUK-u sa verejnosť dozvedela z webovej stránky UKB, ktorá bola pravidelne 

aktualizovaná. V rámci tejto stránky boli uvedené všetky informácie o činnosti SPUK-u, ako napr. 
správy o hospodárení, plány aktivít na jednotlivé roky, vrátane kampane na získanie 2 % (3 %) 

dane z príjmov fyzických a právnických osôb.  

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 
prostredníctvom stránky Pýtajte sa knižnice. Na webovej stránke sa uverejňujú všetky informácie 

o zmenách a nových pracovných postupoch.  

Používatelia veľmi pozitívne hodnotili možnosť využívať databázy, vzdialený prístup 

do licencovaných databáz, možnosť využívať produkty Microsoft Office ako Word, Excel, 
PowerPoint, samoobslužné skenery, možnosť využívať vlastné notebooky, WiFi a WiFi eduroam, 
sprístupnenie digitalizovaných dokumentov v špeciálnej databáze InfoMedia, ale aj elektronické 
spracovanie periodík, sprístupnenie naskenovaných lístkových katalógov na internete– 
generálneho menného katalógu, predmetových katalógov a katalógu periodík. Používateľmi bola 
kladne hodnotená aj rutinná prevádzka Portálu UKB, ktorý slúži na elektronické objednávanie 

dokumentov v rámci medziknižničnej výpožičnej služby, elektronického objednávania kópií 
dokumentov a zisťovanie finančného konta. 

Knižnica okrem svojich fondov a služieb ponúkala v roku 2014 príjemné a kultivované prostredie, 
ktoré sa stalo pre mnohých používateľov knižnice miestom, kde môžu zmysluplne tráviť svoj 

voľný čas. Cieľom UKB bolo získať viac používateľov a poskytnúť im kvalitné a žiadané služby.  

 

 

V Bratislave, 20. 2. 2015 

 

Podpis štatutárneho zástupcu 

 

 

 Pečiatka 
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PRÍLOHA Č. 2 
 

PREDNÁŠKOVÁ ČINNOSŤ ZAMESTNANCOV  

UNIVERZITNEJ KNIŽNICE V BRATISLAVE 
 
ANDROVIČ, A.  
Otvorenie konferencie. (Informačné kompetencie pre znalostnú spoločnosť, Bratislava, UKB, 14. 10. 
2014).  
 
ANDROVIČ, A. – ANDREJČÍKOVÁ, N.  
Kooperatívna katalogizácia – užitočný súborný katalóg. (CASLIN 2014, Oponice, 16. 9. – 20. 9. 2014).  
 
ANDROVIČ, A. – CIGLAN, I.  
Centrálny dátový archív – prítomnosť a perspektívy dlhodobého uchovávania.  
(Digitálna knižnica, Jasná, 10. 11. – 12. 11. 2014).  
 
Dlhodobá ochrana digitalizovaného kultúrneho dedičstva na Slovensku.  
(Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2014, Praha, 26. 11. – 27. 11. 2014). 
 
ANDROVIČ, A. – ŽIGOVÁ, B.  
Centrálny dátový archív. (Workshop pre pamäťové a fondové inštitúcie MKSR, Bratislava, 11. 11. 
2014).  
 
BULKOVÁ, P.  
Prístup k elektronickým verziám periodík v UKB (prístupy, rozsah, perspektívy).  
(Interné školenia pre konzultantov UKB, Bratislava, 20. 10. 2014, 27. 10. 2014).  
 
BULKOVÁ, P. – PORIEZOVÁ, M.  
Vzťahy bratislavských kníhkupcov v evanjelickej komunite v 2. polovici 18. storočia.  
(Výskum dejín knižnej kultúry na Slovensku a v stredoeurópskom priestore, Bratislava, UKB,  
8. 4. – 10. 4. 2014).  
 
CIGLAN, I.  
Centrálny dátový archív – dôveryhodné dlhodobé úložisko kultúrneho dedičstva Slovenska.  
(Prezentované na Roadshow Úradu vlády SR po 10 slovenských mestách k 10.výročiu EÚ na Slovensku,  
30. 4. – 4. 5. 2014).  
 
CIGLAN, I. – ANDROVIČ, A.  
Centrálny dátový archív – prítomnosť a perspektívy dlhodobého uchovávania.  
(Digitálna knižnica, Jasná, 10. 11. – 12. 11. 2014).  
 
Dlhodobá ochrana digitalizovaného kultúrneho dedičstva na Slovensku.  
(Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2014, Praha, 26. 11. – 27. 11. 2014).  
 
FIALA, T.  
Digitálna knižnica do vrecka. (Knižnica – fyzické miesto s virtuálnou ponukou, Bratislava, UKB, 6. 5. 
2014).  
 
Handheld digital Library. (WWI–100 Years Project Conference, Bratislava, UKB, 19. 11. 2014).  
 
GÁBRIŠOVÁ, H.  
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Europeana 1914 – 1918 v slovenských knižniciach – ako sa digitalizuje naživo. (Kniha ve 21. století. 
Trendy rozvoje veřejných knihovnických a informačných služeb, Opava, Slezská univerzita, 5. 2. – 6. 
2. 2014).  
 
Digitálna gramotnosť pracovníkov knižníc (pripravovaný prieskum) a ponúkané služby v knižniciach.  
(16. zasadnutie Národnej komisie pre služby, Trenčín, Verejná knižnica M. Rešetku, 11. 6. – 12. 6. 
2014).  
 
Prierezová analýza publikačnej činnosti vedeckých knižníc na Slovensku vo vzťahu k tvorbe 
inštitucionálnych repozitárov. (Informačné interakcie 2014, Bratislava, UKB, 15. 10. 2014).  
KLEINOVÁ, D.  
Komunikácia používateľa s knižnicou alebo od žiadosti o informáciu, cez podnet až k sťažnosti.  
(16. zasadnutie Národnej komisie pre služby, Trenčín, Verejná knižnica M. Rešetku, 11. 6. – 12. 6. 
2014).  
 
KURUCOVÁ, L.  
Čitateľstvo v 2. polovici 19. storočia. (Výskum dejín knižnej kultúry na Slovensku a v stredoeurópskom 
priestore, Bratislava, UKB, 8. 4. – 10. 4. 2014) .  
 
LECHNER, D. – PYTLOVÁ, Z.  
K dvom výročiam... (Výskum dejín knižnej kultúry na Slovensku a v stredoeurópskom priestore, 
Bratislava, UKB, 8. 4. – 10. 4. 2014).  
 
MÉSZÁROSOVÁ, K.  
Macedónsko v dokumentoch Univerzitnej knižnice. (Bratislava, UKB, 6. 2. 2014).  
 
Bašagić a jeho knižnica, kultúrne dedičstvo Bosny. (Bratislava, UKB, 25. 3. 2014).  
 
Orientálna kaligrafia. (Bratislava, UKB, 6. 8. 2014).  
 
Fondy Kabinetu RSVT. (Bratislava, UKB, 2. 9. 2014).  
 
História budovy Klarisea a Univerzitnej knižnice. (Bratislava, UKB, 18. 9. 2014).  
 
História a fondy Kabinetu RSVT. (Bratislava, UKB, 19. 9. 2014).  
 
Vinárstvo a vinohradníctvo v rukopisoch 17. – 18. storočia vo fonde Univerzitnej knižnice v Bratislave.  
(Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov, Pezinok, Malokarpatská knižnica, 6. 10. 
2014).  
 
Orientálna poézia v rukopisoch Kabinetu RSVT. (Bratislava, UKB, 3. 11. 2014).  
 
OKOLIČÁNYOVÁ, V.  
Mecenát Alžbety Coborovej pri vydávaní náboženskej literatúry.  
(Biblia v chlebe, seminár projektu Reformácia a ženy, Svätý Jur, Agapé, 26. 4. 2014).  
 
Grófka Alžbeta Coborová. (Christliche Begegnungstage Mittel – Osteuropa, Wrocław, 4. 7. – 6. 7. 
2014).  
 
PEKAŘOVÁ, K.  
Niektoré aspekty komunikácie odborných poznatkov v oblasti pôrodníctva, starostlivosti o ženu a dieťa 
v 18.storočí. (Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku, Bratislava, HÚ SAV, 24. 6. – 25. 6. 
2014).  
 
Fischer Jakab és A pozsonyi orvos-természettudományi egvesület.  
(Fischer Jakab Emlékülés, Budapešť, Semmelweisova lekárska univerzita, 23. 9. 2014).  
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PEKAŘOVÁ, K. – RICZIOVÁ, B.  
Katechizmus o zdraví a jeho stredoeurópske cesty.  
(Tempus Libri 2014, Knihy v proměnách času, Český Krumlov, 23. 10. – 27. 10. 2014).  
 
PERLECZKÁ, Z.  

Knižný dar Jozefa Bellaia Univerzitnej knižnici v Bratislave. (Výskum dejín knižnej kultúry na 
Slovensku a v stredoeurópskom priestore, Bratislava, UKB, 8. 4. – 10. 4. 2014).  
 
PORIEZOVÁ, M.  
Diela antických a patristických autorov v katalógu Trnavskej univerzitnej knižnice z roku 1690.  
(Bibliotheca Antiqua 2014, Olomouc, Arcidiecézní muzeum, 5. 11. – 6. 11. 2014).  
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PORIEZOVÁ, M. – BULKOVÁ, P.  
Vzťahy bratislavských kníhkupcov v evanjelickej komunite v 2. polovici 18. storočia.  
(Výskum dejín knižnej kultúry na Slovensku a v stredoeurópskom priestore, Bratislava, UKB, 8. 4. – 
10. 4. 2014). 
 
PYTLOVÁ, Z. – LECHNER, D.  
K dvom výročiam... (Výskum dejín knižnej kultúry na Slovensku a v stredoeurópskom priestore, 
Bratislava, UKB, 8. 4. – 10. 4. 2014).  
 
SIBYLOVÁ, M.  
Portrét ako exlibris. (Výskum dejín knižnej kultúry na Slovensku a v stredoeurópskom priestore, 
Bratislava, UKB, 8. 4. – 10. 4. 2014).  
 
Vinič a jeho liečivé účinky i praktické rady pre vinárov a vinohradníkov v najstarších českých 
vydaniach Mattioliho herbára zo 16. storočia.  
(Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov, Pezinok, Malokarpatská knižnica, 6. 10. 
2014).  
 
Fond Kabinetu rukopisov, starých a vzácnych tlačí a podmienky jeho sprístupnenia.  
(Bratislava, UKB, 5. 11. 2014, 12. 11. 2014).  
 
Spracovanie tlačí 16. storočia vo formáte Unimarc. (Bratislava, UKB, 19. 11. 2014, 26. 11. 2014).  
 
TRGIŇA, T.  
Príhovor.  
(Výskum dejín knižnej kultúry na Slovensku a v stredoeurópskom priestore, Bratislava,  
UKB, 8. 4. – 10. 4. 2014).  
 
ZAHRADNÍKOVÁ, M.  
Poskytovanie služieb prostredníctvom Medziknižničnej výpožičnej služby a Medzinárodnej 
medziknižničnej výpožičnej služby. (Bratislava, UKB, 20. 11. 2014, 27. 11. 2014).  
 
ŽIGOVÁ, B. – ANDROVIČ, A.  
Centrálny dátový archív. (Workshop pre pamäťové a fondové inštitúcie MKSR, Bratislava, 11. 11. 
2014). 
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PRÍLOHA Č. 3 
 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ ZAMESTNANCOV 

UNIVERZITNEJ KNIŽNICE V BRATISLAVE 
 
BULKOVÁ, P.  
Komunikačné siete v poslednej tretine 18. storočia: Korešpondencia Johanna Scholtza a Johanna 
Jacoba Gebauera.  
In: Studia Bibliographica Posoniensia 2014. Zostavila Miriam Poriezová. Bratislava: UKB, 2014, s. 132 – 
158.  
 
Kollárová, I.: Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ: Typografické médium v jozefínskej dobe. Bratislava: 
Rak, 2013. 296 s.  
In: Studia Bibliographica Posoniensia 2014. Zostavila Miriam Poriezová. Bratislava: UKB, 2014, s. 172 – 
176 (recenzia).  
 
BULKOVÁ, P. – PORIEZOVÁ, M.  
Vzťahy bratislavských kníhkupcov, knihárov a typografov v evanjelickej komunite v 2. polovici 18. 
storočia.  
In: Kniha 2014. Zostavila Alena Valjašková. Martin: SNK, 2014, s. 316 – 336.  
 
Úvod.  
In: Studia Bibliographica Posoniensia 2014. Zostavila Miriam Poriezová. Bratislava: UKB, 2014, s. 9 – 
10.  
 
BRUNNEROVÁ, K. – TIMOVÁ, I.  
16. zasadnutie Národnej komisie pre služby vo verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.  
Bulletin UKB, 2014, roč. 16, č. 1, s. 38 – 44 .  
 
ČECHVALOVÁ, L. – FIALA, T.  
Prvý Knihovnícky barcamp, alebo knižky v bare a kempujúca bibliofília.  
Bulletin UKB, 2014, roč. 16, č. 2, s. 25 – 29.  
 
DRLIČKOVÁ, D.  
Úvod.  
In: Kalendár výročí 2015. Hudba. Zostavila Dana Drličková. Bratislava: UKB, 2014, s. 3 – 4.  
 
Hudobný kabinet pripomína...  
Bulletin UKB, 2014, roč. 16, č. 2, s. 15 – 20.  
 
DVOŘÁKOVÁ, M.  
Slovenské bezpečnostné fórum 2014.  
Bulletin UKB, 2014, roč. 16, č. 2, s. 30 – 31.  
 
FIALA, T. – ČECHVALOVÁ, L.  
Prvý Knihovnícky barcamp, alebo knižky v bare a kempujúca bibliofília.  
Bulletin UKB, 2014, roč. 16, č. 2, s. 25 – 29. 
 
GÁBRIŠOVÁ, H.  
Deň neprečítaných kníh.  
Bulletin UKB, 2014, roč. 16, č. 1, s. 73 – 75.  
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Týždeň slovenských knižníc 2014.  
Bulletin UKB, 2014, roč. 16, č. 1, s. 4 – 11.  
 
Knihovny současnosti 2014 opäť v Olomouci.  
Bulletin UKB, 2014, roč. 16, č. 2, s. 43 – 50.  
 
Inovácie v knižniciach – stimuly a prekážky.  
Knižnica, 2014, roč. 15, č. 4, s. 26 – 28.  
 
GÁBRIŠOVÁ, H. – LECHNER, D.  
Pamäťové mapovanie. (Rozhovor o duchu doby, o čase a jeho plynutí v jednej slovenskej kultúrnej 
a pamäťovej inštitúcii).  
Bulletin UKB, 2014, roč. 16, č. 1, s. 45 – 51.  
 
GÁBRIŠOVÁ, H. – KLEINOVÁ, D.  
UKB: Máme a chceme služby pre všetkých?  
Bulletin UKB, 2014, roč. 16, č. 2, 34 – 41.  
 
HANUS, J. – VIZÁROVÁ, K. – REHÁKOVÁ, M. – HANUSOVÁ, E.  
Training and Education: the Key Role in Heritage Preservation of Archives, Libraries and other Cultural 
Institutions.  
ATLANTI, 2014, vol. 24, n. 2, p. 165 – 174.  
 
JANOVÍČEK, P. – HOFRICHTER, R.  
Von Pressburg nach Salzburg: Grenzgänge zwischen Städten, Völkern und Regionen der k.u.k. 
Monarchie.  
Wien: Styria Premium, 2014. 208 s.  
 
JASEMOVÁ, A.  
Advokát Janko Jesenský, spisovateľ a legionár.  
Bulletin UKB, 2014, roč. 16, č. 2, s. 32 – 34.  
 
KATRINCOVÁ, B.  
Hĺbková analýza dát na IFLA 2014.  
ItLib, 2014, roč. 18, č. 4.  
 
Text and Data Mining – TDM 
(Hĺbková analýza dát) na IFLA 2014.  
ItLib, roč. 18, 2014, č. 4, s.70 – 71. 
 
KLEINOVÁ, D.  
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc: Nový názov, nové stanovy, nové logo.  
Bulletin UKB, 2014, roč. 16, č. 1, s. 51 – 55.  
 
IFLA Trend Report, alebo Jazdiť na vrchole vlny a či sa dať zaliať prúdom: Stretnutie s prezidentkou 
IFLA Sinikka Sipilä v Univerzitnej knižnici v Bratislave.  
Bulletin UKB, 2014, roč. 16, č. 2, s. 21 – 25.  
 
Priatelia Univerzitnej knižnice v Bratislave na cestách: Exkurzia zamestnancov Univerzitnej knižnice 
v Bratislave a bratislavských knihovníkov do Mestskej knižnice Ervína Szabóa v Budapešti (Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár) 6. októbra 2014.  
Bulletin UKB, 2014, roč. 16, č. 2, s. 59 – 63. 
 
KLEINOVÁ, D. – GÁBRIŠOVÁ, H.  
UKB: Máme a chceme služby pre všetkých?  
Bulletin UKB, 2014, roč. 16, č. 2, s. 34 – 41.  
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KLIMENTOVÁ, E.  
Malá návšteva do finských knihoven.  
Bulletin UKB, 2014, roč. 16, č. 2, s. 57 – 59.  
 
KURUCOVÁ, L.  
Výskum dejín knižnej kultúry na Slovensku a v stredoeurópskom priestore.  
Bulletin UKB, 2014, roč. 16, č. 1, s. 11 – 19.  
 
Čitateľstvo na území dnešného Slovenska v 2. polovici 19. storočia.  
In: Kniha 2014. Zostavila Alena Valjašková. Martin: SNK, 2014, s. 346 – 353.  
 
Slovenské kalendáre a almanachy budapeštianskych vydavateľstiev v 2. polovici 19. storočia.  
In: PEKAŘOVÁ, Katarína a kol.: Fragmenty z kultúrnej histórie v kalendároch. Bratislava: UKB, 2014 (v 
tlači).  
KURUCOVÁ, L. – PEKAŘOVÁ, K. – SVOBODOVÁ, B.  
Nepravé periodiká ako zdroj biografických údajov (na príklade kalendárov, almanachov, ročeniek, 
zborníkov a výročných správ).  
In: PEKAŘOVÁ, Katarína a kol.: Fragmenty z kultúrnej histórie v kalendároch. Bratislava: UKB, 2014 (v 
tlači).  
 
LECHNER, D. – GÁBRIŠOVÁ, H.  
Pamäťové mapovanie: (Rozhovor o duchu doby, o čase a jeho plynutí v jednej slovenskej kultúrnej 
a pamäťovej inštitúcii).  
Bulletin UKB, 2014, roč. 16, č. 1, s. 45 – 51.  
 
LECHNER, D. – PYTLOVÁ, Z.  
K takmer neznámym katalógom v Univerzitnej knižnici v Bratislave.  
In: Studia Bibliographica Posoniensia 2014. Zostavila Miriam Poriezová. Bratislava: UKB, 2014, s. 71 – 
79.  
 
K dvom výročiam.  
In: Kniha 2014. Zostavila Alena Valjašková. Martin: SNK, 2014, s. 12 – 20. 
 
MATÚŠKOVÁ, J.  
Akvizícia, budovanie , sprístupňovanie a ochrana knižničných e-fondov – e-knihy v e-depozitároch.  
Bulletin UKB, 2014, roč. 16, č. 1, s. 31 – 38.  
 
Konferencia PROFESIA – knihovník - II.  
Bulletin UKB, 2014, roč. 16, č. 2, s. 65 – 67.  
 
MÉSZÁROSOVÁ, K.  
Urbár panstva Branč z roku 1671.  
In: KOHÚTOVÁ, M. – FRIMMOVÁ, E. a kol.: Ideové prvky národného príbehu v dlhom 19. storočí. 
Bratislava: HÚ SAV, 2014, s. 203 – 210, 245.  
 
60 rokov Kabinetu rukopisov, starých a vzácnych tlačí.  
Bulletin UKB, 2014, roč. 16, č. 2, s. 4 – 14.  
 
PEKAŘOVÁ, K.  
Zdravotná osveta v slovenských kalendároch na prelome 19. a 20. storočia.  
Knižnica, 2014, roč. 15, č. 2, s. 78 – 84.  
 
TEMPUS LIBRI 2014.  
Bulletin UKB, 2014, roč. 16, č. 2, s. 50 – 51. 
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Spomienkové podujatie venované Jakubovi Fischerovi.  
(Fischer Jakab emlékülés – 23. 9. 2014 Budapest).  
Bulletin UKB, 2014, roč. 16, č. 2, s. 42 – 43. 
 
Lekársky miestopis Košíc z roku 1846 (na stránkach jedného z prvých odborných periodík).  
In: Úloha kníh a periodík v živote mnohonárodnostných Košíc. Zostavili Martina Feniková Čarnogurská 
a Angela Kurucová. Košice: ŠVK, 2013, s. 161 – 169.  
 
Zdraviu osožné rady na stránkach slovenských kalendárov v 19. storočí.  
In: Zdraví a nemoc v dějinách člověka a zvířat. Eds. Radek Slabotínsky a Pavla Stöhrová. Brno: 
Technické muzeum v Brně, 2014, s. 133 – 139.  
 
Fragmenty z kultúrnej histórie v kalendároch. 
Bratislava: UKB, 2014 (v tlači). 
 
PEKAŘOVÁ, K. – BOTÍKOVÁ, M.  
Narodenie a ranné detstvo v kultúrnohistorickej a etnologickej perspektíve.  
In: Slovenský národopis, 2014, roč. 62, č. 3, s. 445 – 450.  
 
PEKAŘOVÁ, K. – KURUCOVÁ, L. – SVOBODOVÁ, B.  
Nepravé periodiká ako zdroj biografických údajov (na príklade kalendárov, almanachov, ročeniek, zborníkov 
a výročných školských správ).  
In: PEKAŘOVÁ, Katarína a kol.: Fragmenty z kultúrnej histórie v kalendároch. Bratislava: UKB, 2014 (v 
tlači).  
 
PERLECZKÁ, Z.  
Knižný dar Jozefa Bellaia Univerzitnej knižnici v Bratislave.  
In: Kniha 2014. Zostavila Alena Valjašková. Martin: SNK, 2014, s. 230 – 238.  
 
PERLECZKÁ, Z.  
Rukopisy a vzácne tlače v knižnici Jozefa Bellaiho.  
In: Studia Bibliographica Posoniensia 2014. Zostavila Miriam Poriezová. Bratislava: UKB, 2014, s. 58 – 70.  
 
PORIEZOVÁ, M.  
Calendarium Tyrnaviense – Kalendár pre náročnejšieho čitateľa.  
In: PEKAŘOVÁ, Katarína a kol: Fragmenty z kultúrnej histórie v kalendároch. Bratislava: UKB, 2014 (v tlači).  
 
Kardinál a ostrihomský arcibiskup František Forgáč (1566 – 1615).  
In: Matej Bel o osobnostiach a hradoch. Krakow: Trnavská univerzita a Spolok Slovákov v Poľsku, 2014 
(v tlači).  
 
Konferencia k dejinám Oponickej knižnice: Aponiovci v dejinách knižnej kultúry.  
Bulletin UKB, 2014, roč. 16, č. 2, s. 64.  
 
Monografia k výročiam Trnavskej univerzity.  
Vivat, crescat, floreat Universitas Tyrnaviensis! Zostavili Erika Juríková a Ladislav Tkáčik. Krakow: 
Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2013. 161 s.  
Knižnica, 2014, roč. 15, č. 4, s. 76 (recenzia).  
 
V. ECSEDY Judit a kol. A régi magyarországi nyomdák betüi és diszei XVII. század. 2. kötet. Budapest: 
Országos Széchényi Könyvtár – Balassi Kiadó, 2014. 376, 1215 s.  
In: Studia Bibliographica Posoniensia 2014. Zostavila Miriam Poriezová. Bratislava: UKB, 2014, s. 181 – 182 
(recenzia).  
 
PORIEZOVÁ, M. – BULKOVÁ, P.  
Vzťahy bratislavských kníhkupcov, knihárov a typografov v evanjelickej komunite v 2. polovici 18. storočia.  
In: Kniha 2014. Zostavila Alena Valjašková. Martin: SNK, 2014, s. 316 – 336.  
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Úvod.  
In: Studia Bibliographica Posoniensia 2014. Zostavila Miriam Poriezová. Bratislava: UKB, 2014, s. 9 – 10.  
 
PORIEZOVÁ, M. – JURÍKOVÁ, E.  
Diela antických a patristických autorov v katalógu Trnavskej univerzitnej knižnice z roku 1690.  
In: Bibliotheca antiqua. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2014, s. 58 – 62.  
 
PORIEZOVÁ, M. – JANURA, T.  
Kancionálik bez predku a konca – knižnica Alexandra Beniczkého.  
In: Z dejín šľachtických knižníc na Slovensku II. (fragmenty – pramene – sídla). Ed. Marcela Domenová. 
Prešov: Univerzitná knižnica PU v Prešove, 2014, s. 58 – 68.  
 
PYTLOVÁ, Z. – LECHNER, D.  
K dvom výročiam.  
In: Kniha 2014. Zostavila Alena Valjašková. Martin: SNK 2014, s. 12 – 20. 
 
K takmer neznámym katalógom v Univerzitnej knižnici.  
In: Studia Bibliographica Posoniensia 2014. Zostavila Miriam Poriezová. Bratislava: UKB, 2014, s. 71 – 79.  
 
PYTLOVÁ, Z. – SVOBODOVÁ, B.  
Za Ľubicou Kriškovou (12. 5. 1943 – 6. 11. 2014).  
Knižnica, 2014, roč. 15, č. 4, s. 107 – 108.  
 
Rozlúčka s Mgr. Ľubicou Kriškovou.  
Bulletin UKB, 2014, roč. 16, č. 2, s. 68.  
 
SEDLÁČKOVÁ, L.  
30 rokov online.  
Bulletin UKB, 2014, roč. 16, č. 1, s. 56 – 73.  
 
SIBYLOVÁ, M. 
Portrét ako exlibris. 
In: Kniha 2014. Zostavila Alena Valjašková. Martin: SNK, 2014, s. 125 – 135. 
 
SIBYLOVÁ, M. 
Svetská (nenáboženská) produkcia Škarniclovskej tlačiarne v Skalici. 
In: Skalica. Zostavila Viera Drahošová. Skalica: Mesto Skalica, Záhorské múzeum, 2014, s. 1020 – 1026. 
 
SVOBODOVÁ, B. – PEKAŘOVÁ, K. – KURUCOVÁ, L.  
Nepravé periodiká ako zdroj biografických údajov (na príklade kalendárov, almanachov , ročeniek, 
zborníkov a výročných školských správ).  
In: PEKAŘOVÁ, Katarína a kol. : Fragmenty z kultúrnej histórie v kalendároch. Bratislava: UKB, 2014  
(v tlači).  
 
SVOBODOVÁ, B. – PYTLOVÁ, Z.  
Za Ľubicou Kriškovou (12. 5. 1943 – 6. 11. 2014).  
Knižnica, 2014, roč. 15, č. 4, s. 107 – 108.  
 
Rozlúčka s Mgr. Ľubicou Kriškovou.  
Bulletin UKB, 2014, roč. 16, č. 2, s. 68.  
 
ŠKOVIEROVÁ, A.  
Kazateľ v 18. storočí: jeho čítanie, informačné zdroje a podklady na prípravu kázní (Na príklade kázní  
D. Mokoša).  
In: Studia Bibliographica Posoniensia 2014. Zostavila Miriam Poriezová. Bratislava: UKB, 2014, s. 89 – 98.  
 
Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte.  
Slavica Slovaca, 2014, roč. 49, č. 1, s. 92 – 93 (recenzia).  
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Súd rozpáleného železa podľa Jána Krmana.  
In: Sambucus X. Práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky. Trnava: Filozofická 
fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2014 (v tlači).  
 
Recepcia starovekých, stredovekých a novovekých prameňov prostredníctvom homílií. Na príklade kázňovej 
tvorby D. Mokoša.  
In: Kniha 2014. Zostavila Alena Valjašková. Martin: SNK, 2014, s. 354 – 636.  
 
Nitrianski biskupi 19. storočia vo vzťahu ku vzdelávaniu.  
In: KOHÚTOVÁ, M. – FRIMMOVÁ, E. a kol.: Ideové prvky národného príbehu v dlhom 19. storočí. Bratislava: 
HÚ SAV, 2014.  
 
ŠUSTEK, M.  
Podujatia uskutočnené v Univerzitnej knižnici v Bratislave v 1. polroku 2014.  
Bulletin UKB, 2014, roč. 16, č. 1, s. 92 – 103.  
 
Podujatia uskutočnené v Univerzitnej knižnici v Bratislave v 2. polroku 2014.  
Bulletin UKB, 2014, roč. 16, č. 2, s. 79 – 93.  
 
TIMOVÁ, I. – BRUNNEROVÁ, K.  
16. zasadnutie Národnej komisie pre služby vo verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.  
Bulletin UKB, 2014, roč. 16, č. 1, s. 38 – 44.  
 
ZÁHRADNÍKOVÁ, M.  
Kniha ve 21. století.  
Bulletin UKB, 2014, roč. 16, č. 1, s. 27 – 31. 
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PRÍLOHA Č. 4
 

 
J A N U Á R  
  
13. 1. – 24. 1. 2014 
SITY – PAVEL FILGAS  
Výstava obrazov českého výtvarníka a architekta 
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – 
Multifunkčné kultúrne centrum 
 
14. 1. 2014 
ZÁHRADA 

Hovory o kultúre a kriku doby. Časť tridsiata prvá 
Téma: Novodobí spasitelia 
Máme chuť pomáhať. Komunite, kultúre, 
menšinám, mestu... 

Niekedy aj vtedy, keď nás o to nik neprosí  
Z čoho pramení presvedčenie o víziách zlepšenia? 
Kto sú – novodobí spasitelia? 
Účinkovali: Lucia Gallová, občianska aktivistka, 
OZ Kreatívna brána; Fedor Blaščák, filozof; Peter 
Valko-Maník, zakladateľ Projektu Život 

Koncepcia a moderovanie: Zuzana Tkáčiková, 
Martin Turčan  
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum; 

Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín; 
Umelecká agentúra Slovkoncert  
 
29. 1. 2014 
HOLOKAUST – DETI Z FOTOGRAFIE 

Stretnutie s Monikou Vrzgulovou – prednáška 
spojená s premietaním filmu 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO; 
Dokumentačné stredisko holokaustu Bratislava 
  
FEBRUÁR  
 
12. 2. 2014 
HISTORICKÉ PARALELY 

 

 
Prezentácia publikácie Matúša Kučeru o profile, 
cestách a križovatkách dejín Slovenska a 
Chorvátska 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave; 
Vydavateľstvo Post Scriptum 
 
12. 2. 2014 
Róbert Hromec – New Mixed Media Painting  

on Aluminium Plate 
Krst knihy slovenského maliara Róberta Hromca  
za účasti veľvyslanca USA na Slovensku  
T. Sedwicka  
Moderovala: Soňa Müllerová 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Info USA; Veľvyslanectvo Spojených štátov 
amerických na Slovensku; Róbert Hromec 
 
18. 2. 2014 
KNIHOVNÍCKE FAŠIANGY 
Fašiangové stretnutie členov Krajskej pobočky 
Spolku slovenských knihovníkov a knižníc 
Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave; 
Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov 
a knižníc Bratislava 
 
20. 2. 2014 
SALÓN U LISZTA 

Od A. G. Dynamitu Nobel k Chemickým závodom 
Juraja Dimitrova a Istrochemu 
Šesťdesiata siedma časť programového projektu, 

venovaná osudom ľudí v jednej 
z najvýznamnejších slovenských fabrík 
Nina Bartošová, architektka, expertka 
na Nobelove fabriky v Európe; 
Tomáš Dérer, autor knihy “Vzostup a zánik 
bratislavskej dynamitky“; 
Štefan Gazda, bývalý riaditeľ prevádzky trhavín; 
Ján Turinič, dlhoročný archivár CHZJD 
Hudobní hostia: Marián Vojt, Róbert Slovák 

PODUJATIA USKUTOČNENÉ 

V UNIVERZITNEJ KNIŽNICI V BRATISLAVE  
v roku 2014 
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Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum; Umelecká 
agentúra ABA 
 
20. 2. – 28. 2. 2014 
ALFRED NOBEL V BRATISLAVE 
Výstava dokumentov pri príležitosti 140. výročia 
príchodu spoločnosti Dynamit Nobel, a.s. 

do Bratislavy  
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave 
 
MAREC 
 
4. 3. – 14. 3. 2014 
ŽENY V ARMÁDE 
Výstava fotografií Moniky Kováčovej venovaná 
pôsobeniu žien v Ozbrojených silách SR 
Usporiadatelia: Ministerstvo obrany Slovenskej 
republiky; Univerzitná knižnica v Bratislave – 
Depozitná knižnica NATO 
 
18. 3. 2014 
INDIA – KOLÍSKA VÝCHODNEJ MÚDROSTI 

Prvá prednáška z nového celoročného cyklu 
FILOZOFICKÉ DEDIČSTVO ĽUDSTVA 
Základné myšlienky starovekej indickej filozofie, 
posvätné texty Védy, Mahabharata a Bhagavad–
Gíta. Chápanie sveta v brahmaizme a hinduizme, 
učenia o reinkarnácii, Dharme a Karme 
Prednášala: Kamila Hermannová, Kultúrna 
asociácia Nová Akropolis 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO; 
Kultúrna asociácia Nová Akropolis 
 
24. 3. – 10. 4. 2014 
SLOVENSKÉ BANSKÉ MAPY  
V KLENOTNICI UNESCO 

Výber banských máp a plánov Hlavného 
komorskogrófskeho úradu v Banskej Štiavnici zo 
17. – 20. storočia, zapísaných do 
dokumentárneho dedičstva UNESCO „Pamäť 
sveta“ 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO, 

Štátny ústredný banský archív v Banskej 
Štiavnici 
25. 3. – 26. 3. 2014 
VZNIK SLOVENSKÉHO ŠTÁTU 
Medzinárodná konferencia k 75. výročiu vzniku 
Slovenského štátu (1939) 
Usporiadatelia: Historický ústav Slovenskej 
akadémie vied; Vojenský historický ústav; 
Univerzitná knižnica v Bratislave 
 
APRÍL  
 
31. 3. – 6. 4. 2014 
TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC  
15. ročník tradičného celoslovenského podujatia, 

v rámci ktorého sa uskutočnili tieto podujatia: 
 
1. 4. 2014 
DOBRÝ WEB A KNIŽNICE 

Prednáška Martina Klementisa a Heleny Mlejovej 
o webových stránkach knižníc 
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave 
 
1. 4. – 30. 4. 2014 
NAŠE GRAMATIKY 

Výstava španielskych gramatík zo 16. – 18. 
storočia 
Usporiadateľ: Veľvyslanectvo Španielskeho 

kráľovstva v Slovenskej republike; Univerzitná 
knižnica v Bratislave  
 
7. 4. 2014  
DESAŤ ROKOV ČLENSTVA SLOVENSKEJ 

REPUPLIKY V EURÓPSKEJ ÚNII A NATO 
Prednáška pre študentov gymnázií, lektor  
PhDr. Rudolf Kucharčík 
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – 
Depozitná knižnica NATO 
 
8. 4. – 10. 4. 2014 
VÝSKUM DEJÍN KNIŽNEJ KULTÚRY  

NA SLOVENSKU A V STREDOEURÓPSKOM 
PRIESTORE 

Medzinárodná vedecká konferencia 
Usporiadatelia: Slovenská národná knižnica 

Martin; Univerzitná knižnica v Bratislave 
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15. 4. 2014 
CESTA KU SKUTOČNÉMU A TRVALÉMU 

UZDRAVENIU 
Čo je skutočné zdravie? A čo skutočnou príčinou 
všetkých chorôb? 
Ako dosahovať rovnováhu fyzického, 

psychického a duševného zdravia? 
Michal Andrejco, zakladateľ a generálny riaditeľ 
kliniky celostnej medicíny Medante 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO; 
Medante, Klinika celostnej medicíny Bratislava 
 
23. 4. 2014 
FILOZOFIA STAROVEKEJ ČÍNY 

Druhá prednáška z nového celoročného cyklu 
FILOZOFICKÉ DEDIČSTVO ĽUDSTVA 
Základné myšlienky starovekej čínskej filozofie, 

poňatie univerza a človeka, sily Jin a Jang, 
filozofia posvätnej knihy I-ťing a veľkých 
mudrcov Konfucia a Lao-ć  
Prednášala: Kamila Hermannová, Kultúrna asociá-
cia Nová Akropolis 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO; 
Kultúrna asociácia Nová Akropolis 
 

MÁJ  
 
6. 5. 2014 
KNIŽNICA – FYZICKÉ MIESTO  

S VIRTUÁLNOU PONUKOU 
Medzinárodná konferencia 
Usporiadatelia: Goethe-Institut Bratislava; 

Univerzitná knižnica v Bratislave; Centrum 
vedecko-technických informácií Slovenskej 
republiky; Spolok slovenských knihovníkov 

a knižníc a Slovenská asociácia knižníc 
 
14. 5. 2014 
MÚDROSŤ STARÝCH EGYPŤANOV 

Tretia prednáška z celoročného cyklu 
FILOZOFICKÉ DEDIČSTVO ĽUDSTVA 
Základné myšlienky starovekej egyptskej 

filozofie, poňatie človeka a prírody, posvätný 
priestor a čas, filozofické rady egyptských 
mudrcov, čítanie z diel egyptskej filozofie  

Prednášala: Kamila Hermannová, Kultúrna 
asociácia Nová Akropolis 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO; 
Kultúrna asociácia Nová Akropolis 
 
15. 5. 2014 
ŠKOLSKÉ KNIŽNICE AKO INFORMAČNÉ  

A KULTÚRNE CENTRÁ ŠKÔL 
8. medzinárodná konferencia organizovaná  
pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky Dušana Čaploviča 
Usporiadateľ: Slovenská pedagogická knižnica; 
Univerzitná knižnica v Bratislave 
 
26. 5. 2014 
VEREJNÝ ODPOČET PLNENIA HLAVNÝCH ÚLOH 

UNIVERZITNEJ KNIŽNICE V BRATISLAVE ZA 
ROK 2013 

Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave 
 
28. 5. 2014 
SALÓN U LISZTA 
Rytieri túžby. Šesťdesiata ôsma časť programo-

vého projektu, venovaná 85. výročiu narodenia  
otca Antonia 
Hostia: Don Anton Srholec, rytier bezbranných, 
katolícky kňaz, zakladateľ zariadenia Resoty 

pre ľudí bez domova; Juraj Hurný, rytier vysoké- 
ho C, sólista Opernhaus Graz (A); Vladimír Franc, 
rytier rozhlasových vĺn; redaktor RTVS, tvorca 
populárnej relácie Túto hudbu mám rád 
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum; Umelecká 
agentúra ABA 
 
29. 5. 2014 

HISTORIA MAGISTRA... Rok 1944 v domácich 
a zahraničných reflexiách 
Desiate stretnutie s pracovníkmi Historického 
ústavu SAV 
Hostia: Ivan Kamenec, Róbert Arpáš, František 
Cséfalvay, Martina Fiamová, Michal Kšiňan  
Moderoval: Michal Schvarc 
Usporiadatelia: Historický ústav Slovenskej 

akadémie vied; Univerzitná knižnica v Bratislave 
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J Ú N  

3. 6. 2014 
NOVINKY VO VYUŽÍVANÍ ELEKTRO-NICKÝCH 

INFORMAČNÝCH ZDROJOV  
NA SLOVENSKU 

Informačný seminár pre knihovníkov a infor-
mačných pracovníkov 
Usporiadatelia: SUWECO SK, spol. s r.o.; 
Univerzitná knižnica v Bratislave  
 
4. 6. 2014 
ZOZNÁMTE SA S TRADIČNOU ČÍNSKOU 
MEDICÍNOU 

Pokračovanie diskusie o celostnej medicíne. 
Tradičná čínska medicína s viac ako 2 500-ročnou 
históriou zahŕňa celostný prístup k telu 
fyzickému, emocionálnemu, mentálnemu 

a duchovnému  
Prednášala: Monika Křeková, terapeutka Kliniky 
celostnej medicíny Medante 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO; 
Medante, klinika celostnej medicíny, Bratislava 
 
5. 6. 2014 
ZACHRÁNIME PRÍRODNÉ BOHATSTVO PRE 
ĎALŠIU GENERÁCIU? 
Podnikateľské aktivity, ekoturizmus a územná 
ochrana prírody na Slovensku. 
Projekcia dokumentárneho filmu „Vlčie hory“  
Réžia: Erik Baláž (SK 2013, 48 min.) 
Panelová diskusia po skončení filmu 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Info USA; Veľvyslanectvo Spojených štátov 
amerických v Slovenskej republike  
 
6. 6. – 13. 6. 2014 
SUISEKI A IKEBANA 
9. ročník výstavy Slovenskej asociácie suiseki  
s medzinárodnou účasťou 
Usporiadatelia: Slovenská asociácia suiseki, 
Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné 
kultúrne centrum 
Záštitu nad výstavou prevzalo Veľvyslanectvo 
Japonska v Slovenskej republike  
 

 
 
8. 6. 2014 
SVET PARKOV A ZÁHRAD OČAMI BOTANIKA  
Diskusné popoludnie s Karolom Mičietom, 
rektorom Univerzity Komenského v Bratislave 
Podujatie je súčasťou projektu „Víkend 
otvorených parkov a záhrad“ 
Usporiadatelia: Národný Trust n.o., 
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského 

v Bratislave; Univerzitná knižnica v Bratislave – 
Multifunkčné kultúrne centrum 
 
5. 6. 2014 
Kto ochráni poslednú slovenskú divočinu? 
Verejná diskusia na tému: Záchrana nášho 
prírodného bohatstva pre ďalšiu generáciu 

– premietanie dokumentárneho filmu a diskusia 
 
18. 6. 2014 
Hells Angels on Wheels (USA 1967, Richard 

Rush) – premietanie filmu (v pôvodnom znení) 
 
JÚL – AUGUST 

 
26. 6. – 22. 8. 2014 
SOCHA A OBJEKT XIX. 

Výstava sôch z medzinárodného sympózia S.EM 
Usporiadatelia: Agentúra Artlines, Mestská časť 
Bratislava – Staré Mesto, 4ARTS, Združenie pre 
rozvoj a šírenie umenia, Univerzitná knižnica  
v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum 
 
8. 7. 2014 
ZÁHRADA 

Hovory o kultúre a kriku doby. Časť tridsiata 
šiesta 
Téma: Sloboda popierania 
Máme skutočne slobodnú vôľu alebo nás limituje 
existenčná nutnosť prežiť? 
Dokážeme sa slobodne rozhodovať o nastavení 
vlastných obmedzení? 
Vieme slobodne tvoriť a prejavovať sa? Je umenie 
svetom slobodných? 
Účinkovali: Anton Šulík, divadelný režisér; 
Miroslav Tížik, sociológ; Marek Kapusta, riaditeľ 
Nadácie otvorenej spoločnosti 
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Hudobný hosť: Ivana Mer 
Koncepcia a moderovanie: Zuzana Tkáčiková 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum, Umelecká  
agentúra ABA 
 
18. 7. 2014 
GREGORIAN MEDITATIONS 
3. ročník medzinárodného hudobného projektu 
Voces Gregorianae Cassovienses (SK) 
Stredoveké sakrálne spevy v podaní košického 
ženského vokálneho telesa 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum, Umelecká  
agentúra Yksa 
 
19. 7. 2014 
GREGORIAN MEDITATIONS 
3. ročník medzinárodného hudobného projektu 
Parva Schola Gregoriana Liberalis (I) 
Staroveké melódie a nestarnúce slová pre 

súčasnú dušu v interpretácii mužského vokálneho 
súboru  
z talianskeho Trevisa 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum, Umelecká  
agentúra Yksa 
 
20. 7. 2014 
GREGORIAN MEDITATIONS 

3. ročník medzinárodného hudobného projektu 
Schola Resupina (A) 

V sugestívnej atmosfére vystúpenia ženského 
vokálneho súboru z Viedne sa slovo stáva zvukom 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum, Umelecká  
agentúra Yksa 
 
25. 7. 2014 
LETNÉ LITERÁRNE LÁSKANIE 
6. ročník programového projektu 
Voda, čo ma drží nad vodou 

Hudobno-slovný večer k nedožitému 50. výročiu 
narodenia a 15. výročiu úmrtia básnika, textára a 
publicistu Jozefa Urbana 
Účinkovali: Dana Košická, Peter Vilhan, Erika 
Molnárová, Peter Orgován 
Scenár a réžia: Peter Vilhan 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum, Umelecká 
agentúra ABA 
 
26. 7. 2014 
LETNÉ LITERÁRNE LÁSKANIE 

6. ročník programového projektu 
Jastrab na slepačích krídlach 

Návrat do krajiny, kde sa napriek zákazu úradov 
voda sypala a piesok lial 
Čítanie z knižiek Ireny Brežnej, slovenskej 

spisovateľky a novinárky žijúcej vo Švajčiarsku 
Účinkovali: Irena Brežná, Peter Zemaník, Anna 
Zemaníková, Marianna Mackurová 
Hudba: Boris Lenko 
Scenár a réžia: Peter Zemaník 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum, Umelecká 
agentúra ABA 
 
27. 7. 2014 
LETNÉ LITERÁRNE LÁSKANIE 
6. ročník programového projektu 
Abstinentský večierok podľa Jaroslava Haška 
Prvé rádiové vysielanie C & K monarchie! 
Účinkovali: Viki Ráková, Andrea Slawiski, Zuzana 
Tlučková, Roman Féder a Funny Fellows 
Scenár a réžia: Roman Féder 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum, Umelecká 
agentúra ABA 
Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti  
100. výročia vypuknutia prvej svetovej vojny 
 
31. 7. 2014 
SALÓN U LISZTA 
Múzeá v 21. storočí 

Sedemdesiata časť programového projektu 
Hostia: Iveta Zuskinová, predsedníčka 
predstavenstva OZ Spoločnosť priateľov 
Múzea liptovskej dediny, kurátorka Ovčiarskeho 
múzea v Liptovskom Hrádku; Marián Číž, riaditeľ 
Múzea vo Svätom Antone; Peter Maráky, riaditeľ 
Múzea dopravy STM, Bratislava 
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum, Umelecká  
agentúra ABA 
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1. 8. 2014 
ŠANSON.cz – CHANSON.pl – ŠANSÓN.sk 
8. ročník medzinárodného hudobného projektu 
Katarína Feldeková (SK) & KafeBand 
Poetický večer s členmi známej umeleckej rodiny 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum, Umelecká 
agentúra Yksa 
 
2. 8. 2014 
ŠANSON.cz – CHANSON.pl – ŠANSÓN.sk 

8. ročník medzinárodného hudobného projektu 
Elżbieta Okupska (PL) * Igor Šebo (CZ, SK) 

Medzinárodný šansónový večer dvoch 
sugestívnych speváckych a hereckých osobností 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum, Umelecká 
agentúra Yksa 
 
3. 8. 2014 
ŠANSON.cz – CHANSON.pl – ŠANSÓN.sk 
8. ročník medzinárodného hudobného projektu 
6 NaChodníku (CZ) 
Originálna šansónová konštelácia z českého 
Náchoda 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum,Umelecká 
agentúra Yksa 
 
12. 8. 2014 
ZÁHRADA 
Hovory o kultúre a kriku doby. Časť tridsiata 
siedma 
Téma: Výlet za hranice 
Kam sme ochotní zájsť pri objavovaní nového? 
Pokúšame život? 
Prináša prekračovanie zaužívaných postupov 
vždy novú kvalitu? 
Je cesta sebapoznania experimentom bez hraníc? 
Hostia: Peter Kalmus, výtvarník; Dalibor Kocián, 
hudobník; Marek Bohunický, terapeut 
Hudobný hosť: Stroon 
Koncepcia a moderovanie: Zuzana Tkáčiková 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum, Umelecká  
agentúra ABA 
 

20. 8. 2014 
NOMEN OMEN – dotyky s osobnosťami 

Šestnásta časť programového projektu 
Vondrák spieva Okudžavu 
Hudobno-slovný večer pri príležitosti nedožitého 
90. výročia narodenia pesničkára, spisovateľa a 
scenáristu Bulata Šalvoviča Okudžavu 
Účinkovali: Jiří Vondrák (CZ), Alexej Kudrjavcev 
(RUS, CZ), Helena Vyvozilová (CZ) 
Súčasťou programu bola projekcia 
dokumentárneho filmu Jiřího Vondráka „Bulat 
Okudžava – Večná pieseň“ 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum,Umelecká 
agentúra YKSA 
 
27. 8. 2014 
SALÓN U LISZTA 

Veteráni SNP 
Sedemdesiata prvá časť programového projektu 
František Harťanský, Štefan Minarovič, Vladimír 
Turanec 
Hudobný hosť: Rajmund Kákoni 
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum, Umelecká 
agentúra ABA 
Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti 70. výročia 
Slovenského národného povstania 
 
SEPTEMBER 
 
6. 9. – 19. 9. 2014 
VÝSTAVA OBRAZOV Magdalény 
Demetrovičovej-Baloghovej 

Jubilejná výstava neprofesionálnej tvorby 
Usporiadateľ: OZ Ateliér neprofesionálnych 
výtvarníkov, Bratislava 
 
9. 9. 2014 
ZÁHRADA 
Hovory o kultúre a kriku doby. Časť tridsiata 
ôsma 
Téma: Zodpovední umelci 
Je prokrastinácia umeleckou diagnózou? 
Sme tvorivejší vďaka dedlajnom? 
Prečo sa tak ťažko realizujú vlastné nápady? 
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Hostia: Jonáš Karásek, art director, režisér, 
frisbeesta; Andrej Mikula, time managment; Dado 
Nagy, prokrastinátor; Erik Šille, výtvarník 
Hudobní hostia: Mária Kmeťková, harfa; Pavol 
Bereza, gitara 
Koncepcia a moderovanie: Zuzana Tkáčiková 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum, Rozhlas a 
televízia Slovenska – Rádio Devín, Umelecká 
agentúra ABA 
 
10. 9. 2014 
FILOZOFIA KLASICKÉHO RÍMA 
Piata prednáška z celoročného cyklu 
FILOZOFICKÉ DEDIČSTVO ĽUDSTVA 
Vývoj filozofie v Rímskej ríši Stoická filozofia ako 
návod na praktický život 
Seneca, Marcus Aurelius, Epiktétos 
Čítanie z diel rímskych filozofov 
Prednášala: Renáta Kopcová, Kultúrna asociácia 
Nová Akropolis 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO, 
Kultúrna asociácia Nová Akropolis 
 
16. 9. 2014 
TUTANCHAMON 
Prednáška o civilizácii starovekého Egypta 
Mýty, symboly, chrámy 
Poňatie života a smrti. Pohrebné rituály 
Britský archeológ a egyptológ Howard Carter a 
objavenie hrobky mladého egyptského faraóna 
Tutanchamona v Údolí kráľov 
Prednášala: Kamila Hermannová, Kultúrna 
asociácia Nová Akropolis 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO, 
Kultúrna asociácia Nová Akropolis 
 
18. 9. 2014 
SALÓN U LISZTA 

Fenomén Baťa 
Sedemdesiata druhá časť programového projektu 
Hostia: Pavel Velev, riaditeľ Nadácie Tomáša 
Baťu, Zlín; Stanislav Knotek, právny zástupca 
rodiny Baťa, Zlín; Zdeněk Pokluda, historik, 

Univerzita Tomáša Baťu, Zlín; Ján Holčík, 
predseda Dozornej rady Baťa Slovensko, 
Bratislava 
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum, Umelecká 
agentúra ABA 
 
24. 9. – 3. 10. 2014 
VÝSTAVA OBRAZOV 

Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov 
Usporiadateľ: OZ Ateliér neprofesionálnych 
výtvarníkov, Bratislava 
 
25. 9. 2014 
Peter Dinuš – Ladislav Hohoš – Marek Hrubec: 
REVOLÚCIA ALEBO TRANSFORMÁCIA 

Prezentácia publikácie Vydavateľstva SAV Veda a 
Filosofia Praha 
Usporiadatelia: Futurologická spoločnosť na 
Slovensku, Klub Nového slova, Ústav politických 
vied Slovenskej akadémie vied, Univerzitná 
knižnica v Bratislave 
 
OKTÓBER 
 
1. 10. 2014 
KNIHOVNÍCKY BARCAMP 
Netradičná konferencia, ktorej obsah vytvárali 
samotní účastníci 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, 
Centrum vedecko-technických informácií SR, 
Katedra knižničnej a informačnej vedy FiF UK 
Bratislava, Mestská knižnica v Bratislave 
 
2. 10. 2014 
SLOVO KU KNIHE 

Martin Homza a kol.: Svätopluk v európskom 
písomníctve 
Prečo Svätopluk I. v dejinách Slovákov, 
Moravanov a Čechov musí, respektíve nesmie byť 
kráľom? 
Historické fakty versus legendy 
Usporiadatelia: Katedra slovenských dejín FiF UK 
Bratislava, Občianske združenie Libri Historiae, 
Vydavateľstvo Post Scriptum, Univerzitná 

knižnica v Bratislave 
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6. 10. 2014 
SLOVENSKÉ BEZPEČNOSTNÉ FÓRUM 2014 

Konferencia o aktuálnych otázkach 

zahraničnej a bezpečnostnej politiky 
Slovenskej republiky 

Sprievodná výstava „Desať rokov SR v EÚ a NATO“ 
Usporiadatelia: Ministerstvo zahraničných vecí a 
európskych záležitostí Slovenskej republiky, 

Univerzitná knižnica v Bratislave – Depozitná 
knižnica NATO, Euroatlantické centrum 
 
9. 10. – 29. 10. 2014 
SVETOVÝ ANIMOVANÝ FILM A JEHO 
TVORCOVIA 

Výberová kolekcia z histórie svetového 
animovaného filmu zo zbierok Múzea Château 
Annecy vo Francúzsku 
Retrospektívny pohľad na animovanú tvorbu a jej 

osobnosti v priereze päťdesiatich rokov 
Medzinárodného festivalu animovaných filmov  
v Annecy 
Kurátor výstavy: Maurice Corbet (F) 
Usporiadatelia: Bibiana, medzinárodný dom 
umenia pre deti, Francúzsky inštitút v Bratislave, 
Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné 
kultúrne centrum 
Výstava sa uskutočnila pri príležitosti XII. 
medzinárodného festivalu animovaných filmov  
pre deti Bienále animácie Bratislava – BAB 2014 
 
14. 10. – 15. 10. 2014 
INFORMAČNÉ KOMPETENCIE  
PRE ZNALOSTNÚ SPOLOČNOSŤ 
Vedecká konferencia Katedry knižničnej a 
informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave 
Usporiadatelia: Katedra knižničnej a informačnej 
vedy FiF UK Bratislava, Univerzitná knižnica  
v Bratislave 
 
16. 10. 2014 
BRATISLAVSKÝ HRAD – KELTSKÁ AKROPOLA 
NA DUNAJI 
Pútavé rozprávanie o výsledkoch archeologických 

výskumov v ostatnom desaťročí 
Význam a postavenie bratislavského oppida  
v neskorej dobe laténskej 

Prednášala: Margaréta Musilová, archeologička 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 

– Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO, 
Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave 
 
20. 10. 2014 
ODRAZ I. A II. SVETOVEJ VOJNY  
V SLOVENSKEJ LITERATÚRE 
Konferencia o historických vojnových 
súvislostiach a literárnej tvorbe s vojnovou 
tematikou 
Usporiadatelia: Asociácia organizácií spisovateľov 
Slovenska, Klub nezávislých spisovateľov 
 
21. 10. 2014 
Thomas Piketty: 
KAPITALIZMUS 21. STOROČIA 
Seminár o rozsiahlom diele francúzskeho 

ekonóma, ktoré s nadšením prijala odborná 
verejnosť vrátane viacerých držiteľov Nobelovej 
ceny 
Usporiadatelia: Futurologická spoločnosť na 
Slovensku, Klub Nového slova, Filozofická fakulta 
Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzitná 
knižnica v Bratislave 
 
21. 10. 2014 
ZÁHRADA 
Hovory o kultúre a kriku doby. Časť tridsiata 
deviata 
Téma: Obyčajný guru 
Je tvoriť výnimočné? 
Aký vplyv a moc (alebo bezmoc) majú tí, ktorí sú 
„na očiach“? 
Hostia: Tomáš Varga, spisovateľ; Branislav Jobus, 
hudobník, spisovateľ; Zora Paulíniová, trénerka, 
facilitátorka, konzultantka 
Hudobný hosť: Abusus, Vrbové 
Koncepcia a moderovanie: Zuzana Tkáčiková 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum, Rozhlas a 
televízia Slovenska – Rádio Devín, Umelecká 
agentúra ABA 
 
22. 10. 2014 
NEOPLATONICI – POSLEDNÁ HVIEZDA ANTIKY 
Šiesta prednáška z celoročného cyklu 
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FILOZOFICKÉ DEDIČSTVO ĽUDSTVA 

Vývoj neoplatónovskej filozofie a jej naj–
významnejší predstavitelia Plotínós a eklektická 
filozofia. Hypatia z Alexandrie. 
Čítanie z diel neoplatónskych filozofov 
Prednášala: Kamila Hermannová, Kultúrna 
asociácia Nová Akropolis 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 

– Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO, 
Kultúrna asociácia Nová Akropolis 
 
23. 10. 2014 
SALÓN U LISZTA 

S láskou k humoru 
Sedemdesiata tretia časť programového projektu 
Účinkovali: Tomáš Janovic, spisovateľ, humorista, 
dramatik; Milan Lasica, herec, komik, textár, 
režisér 
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum, Umelecká 
agentúra ABA 
 
29. 10. – 28. 11. 2014 
ADVOKÁCIA VČERA A DNES 
Výstava o histórii advokácie na Slovensku 
spojená s prezentáciou knihy „Advokát a legionár 
Janko Jesenský“ 
Usporiadatelia: Slovenská advokátska komora, 
Univerzitná knižnica v Bratislave – Depozitná 
knižnica NATO 
Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti  
100. výročia vypuknutia prvej svetovej vojny 
 

NOVEMBER 
 
5. 11. 2014 
MAĽOVANÉ PRE ŽIVOT alebo z kúzelníckeho 
klobúka Dezidera Bangu 
Výstava a stretnutie popredných literárnych 
umelcov pri príležitosti 75. výročia narodenia 
najvýznamnejšieho literáta rómskej kultúry 
Laudatio – Ladislav Volko 
Projekcia filmu Kúzelnícky klobúk (r. Anna 
Nemogová-Kolárová) 
Usporiadatelia: Rozhlas a televízia Slovenska, 
ME.CEM, Rómske mediálne centrum, Univerzitná 
knižnica v Bratislave 

7. 11. – 29. 11. 2014 
JOSÉ GUERRERO (E) 

Výstava fotografií 
Usporiadatelia: OZ FOTOFO, Stredoeurópsky dom 
fotografie, Veľvyslanectvo Španielskeho 
kráľovstva v Slovenskej republike, Univerzitná 
knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne 
centrum 
Výstava sa uskutočnila v rámci 24. ročníka 
Mesiaca fotografie 
Podujatie je súčasťou Európskeho Mesiaca 
fotografie (Berlin, Bratislava, Budapest, 
Ljubljana, Luxembourg, Paris, Vienna) 
 
12. 11. 2014 
ETNOFILM ČADCA 2014 
Pofestivalová prehliadka najúspešnejších filmov  
z 18. ročníka Medzinárodného filmového 
festivalu 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, 
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Katedra 
etnológie a muzeológie FiF UK Bratislava 
 
18. 11. 2014 
DATABÁZY EBSCO ako efektívna podpora pri 

štúdiu a vede 
Praktický seminár 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, 
EBSCO Information Services, s.r.o. 
 
19. 11. 2014 
FILOZOFIA RENESANCIE A HUMANIZMU 
Siedma prednáška z celoročného cyklu 
FILOZOFICKÉ DEDIČSTVO ĽUDSTVA 
Znovuzrodenie filozofie v Európe. Návrat 

k človeku a prírode. Veľké osobnosti 
renesančného myslenia. Čítanie z diel 
renesančných filozofov 
Prednášala: Kamila Hermannová, Kultúrna 
asociácia Nová Akropolis 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO, 
Kultúrna asociácia Nová Akropolis 
 
20. 11. 2014 
TRNAVSKÉ MEŠTIANSKE ZÁVETY  
(1700 – 1871) 

Prezentácia edície prameňov 
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Moderoval: Michal Bada, Historický ústav 
Slovenskej akadémie vied 
Usporiadatelia: Právnická fakulta Trnavskej 
univerzity v Trnave, Univerzitná knižnica  
v Bratislave 
 
20. 11. 2014 
SALÓN U LISZTA 
Sedemdesiata štvrtá časť programového projektu 
Diplomatic Immunity 
Hostia: JE Alexander Ben-Zvi, mimoriadny a 
splnomocnený veľvyslanec štátu Izrael 

v Slovenskej republike; JE Theodore Sedgwick, 
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec USA  
v Slovenskej republike; Michal Biganič, primátor 
mesta Stará Ľubovňa, bývalý diplomat 
Československa a Slovenskej republiky v 
krajinách Latinskej Ameriky a Európy; Grigorij 
Mesežnikov, politológ, prezident Inštitútu pre 
verejné otázky 
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum, Umelecká 
agentúra ABA 
 
27. 11. 2014 
NOMEN OMEN – dotyky s osobnosťami 
Sedemnásta časť programového projektu „A“ ako 
Aznavour 

Život jedného speváka – história jednej krajiny 
Umelecko-publicistický večer pri príležitosti  
90. výročia narodenia arménsko-francúzskeho 
šansoniéra, herca, textára a diplomata 
Charlesa Aznavoura 
Účinkovali: Michel Pouchepadass, radca pre 
spoluprácu a kultúrnu činnosť, riaditeľ 
Francúzskeho inštitútu v Bratislave; Pavol Demeš, 
zahranično-politický analytik; Didier Rogasik; 
Katarína Konečná, klavír 
Koncepcia, scenár, moderovanie: Tatiana 
Linetová 
Súčasťou podujatia boli ukážky z hudobnej a 
hereckej tvorby Charlesa Aznavoura a výstava 
fotografií Pavla Demeša o Arménsku 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum, Umelecká 
agentúra YKSA 
 

DECEMBER 

 
1. 12. – 2. 12. 2014 
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 
a európskych záležitostí Slovenskej republiky 
 
4. 12. – 20. 12. 2014 
JANA PIVOVARNÍKOVÁ – Obrazy 
Jubilejná výstava autorky, ktorá sa v oblasti 
maľby venuje figurálnym motívom situovaným 

v neohraničenom krajinnom priestore 
Úvodné slovo: Peter Kršák 
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum 
 
4. 12. 2014 
KAPITOLA: I. SVETOVÁ VOJNA 

Medzinárodný seminár v rámci projektu Historia 
magistra 
Usporiadatelia: Historický ústav Slovenskej 
akadémie vied, Veľvyslanectvo Spolkovej 
republiky Nemecko v Slovenskej republike, 
Univerzitná knižnica v Bratislave 
 
7. 12. 2014 
VIANOČNÉ PASTORÁLE 
4. ročník multižánrového programového projektu  
A cappella 
Vokálna formácia z Trnavy – objav sezóny 2014 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum, Umelecká 
agentúra Yksa 
 
9. 12. 2014 
ROK ČESKEJ HUDBY 
Komorný koncert poslucháčov Konzervatória v 
Bratislave 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, 
Konzervatórium v Bratislave 
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9. 12. 2014 
ZÁHRADA 

Hovory o kultúre a kriku doby. Časť štyridsiata 
Téma: Učím sa byť umelcom? 

Ako prebieha vzdelávanie v rámci umeleckých 
odborov na Slovensku? 
Sú talentové skúšky skutočne pre talentovaných? 
Aké uplatnenie nachádzajú u nás absolventi? 
Hostia: Lucia Tallová, výtvarníčka; Tomáš Krupa, 
režisér filmu Absolventi; 
Marek Leščák, pedagóg na VŠMU 
Hudobný hosť: Matej Starkov 
Koncepcia a moderovanie: Zuzana Tkáčiková 
Súčasťou večera boli ukážky z filmu Absolventi 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum, Rozhlas a 
televízia Slovenska – Rádio Devín, Umelecká 
agentúra ABA 
 
10. 12. 2014 
KNIHOVNÍCKE VIANOCE 

Predvianočné stretnutie členov Krajskej pobočky 
Spolku slovenských knihovníkov Bratislavského 
kraja 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, 
Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov 
Bratislavského kraja 
 
10. 12. 2014 
ARABSKÁ STREDOVEKÁ FILOZOFIA 
Ôsma prednáška z celoročného cyklu 
FILOZOFICKÉ DEDIČSTVO ĽUDSTVA 
Rozkvet arabskej kultúry počas európskeho 
stredoveku 
Záchrana gréckeho filozofického dedičstva 
Veľké osobnosti arabskej filozofie: Al Fárábí, 
Avicenna, Averroes 

Prednášala: Kamila Hermannová, Kultúrna 
asociácia Nová Akropolis 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 

– Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO, 
Kultúrna asociácia Nová Akropolis 
 
14. 12. 2014 
VIANOČNÉ PASTORÁLE 
4. ročník multižánrového programového projektu 
Zoro Laurinc – Richard Rikkon 
Vianočné stretnutie noblesného šansoniéra a 
multižánrového klaviristu 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum 
 
17. 12. 2014 
SALÓN U LISZTA 
Oj, mamy, nebite nás... idú Vianoce! 

Sedemdesiata piata časť programového projektu 
Účinkovali: Martin Babjak, barytonista; Daniel 
Buranovský, klavirista; Boris Lenko, 
akordeonista; Stanislav Palúch, kontrabasista; 
Ján Krigovský, huslista 
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum, Umelecká 
agentúra ABA 
 
21. 12. 2014 
VIANOČNÉ PASTORÁLE 

4. ročník multižánrového programového projektu 
Szidi Tobias & Band 

Koncert originálnej pesničkárky na rozhraní 
žánrov 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum, Umelecká 
agentúra Yksa 
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Príloha č. 5 

 

Podujatia v InfoUSA 

 

JANUÁR 
 
2. 1. – 31. 1. 2014 
New books – výstava nových kníh z fondu 
InfoUSA 
 
7. 1., 14. 1., 21. 1., 28. 1. 2014 
Kurzy US E.L.E.E.T. (US Embassy Law 

Enforcement English Training) 
– špecializovaný kurz anglického jazyka pre 
policajtov, ktorí pracujú na veľvyslanectvách  
 
15. 1. 2014 
The Motorcycle Diaries  

(USA 2004, Walter Salles) 
– premietanie filmu (v pôvodnom znení) 
 
29. 1. 2014 
Right Wing Extremism: A Step To Legitimacy? 
– diskusia z cyklu Face 2 Face 
 

FEBRUÁR 
 
3. 2. 2014 – 28. 2. 2014 
American Music 

– výstava kníh z fondu InfoUSA 
 
4. 2., 11. 2., 18. 2., 25. 2. 2014 
Kurzy US E.L.E.E.T. (US Embassy Law 
Enforcement English Training) 
– špecializovaný kurz anglického jazyka pre 
policajtov, ktorí pracujú na veľvyslanectvách  
 
5. 2. 2014 
All About Eve 
(USA 1950, Joseph L. Mankiewicz) 

– premietanie filmu (v pôvodnom znení) 

 
 

 
 
12. 2. 2014 
Róbert Hromec – New Mixed Media Paintings 
on Aluminum Plate 

– vernisáž obrazov a krst knihy 
 
26. 2. 2014 
Lyndon B. Johnson 

(USA 1991, PBS) 
– premietanie dokumentárneho filmu 
(v pôvodnom znení) 
 

MAREC 
 
1. 3. – 31. 3. 2014 
Tennesee Williams (26. 3. 1911 – 25. 2. 1983) 

– výstava kníh z fondov UKB 
 
11. 3., 18. 3. 2014 
Kurzy US E.L.E.E.T. (US Embassy Law 

Enforcement English Training) 
– špecializovaný kurz anglického jazyka pre 
policajtov, ktorí pracujú na veľvyslanectvách  
 
13. 3. 2014 
Atomic Cafe 
(USA 1982, Jayne Loader, Kevin Raferty) 
– premietanie dokumentárneho filmu  

(v pôvodnom znení) 
 
19. 3. 2014 
Moonrise Kingdom 
(USA 2012, 94 min, Wes Anderson) 

– premietanie filmu (v pôvodnom znení) 
 

APRÍL 
 
1. 4. – 30. 4. 2014 
Jazz – výstava kníh z fondov UKB 
 
 

Podujatia uskutočnené v oddelení konzultačných služieb  
– InfoUSA, Rakúskej knižnici a v Britskom centre 
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8. 4., 15. 4., 22. 4., 29. 4. 2014 
Kurzy US E.L.E.E.T. (US Embassy Law 

Enforcement English Training) 
– špecializovaný kurz anglického jazyka pre 
policajtov, ktorí pracujú na veľvyslanectvách  
 
16. 4. 2014 
Argo (USA 2012, Ben Affleck) 

– premietanie filmu (v pôvodnom znení) 
 
23. 4. 2014 
The Miles Davis Story 
(USA 2002, Mike Dibb) 
– premietanie dokumentárneho filmu 
(v pôvodnom znení) 
 
28. 4. 2014 
Slovakia 1990 – 1993: Memories of an 
American Diplomat 
– prezentácia knihy 

 

MÁJ 
 
1. 5. – 31. 5. 2014 
Places to Visit in the USA 

– výstava kníh z fondov UKB 
 
6. 5., 13. 5., 20. 5., 29. 5. 2014 
Kurzy US E.L.E.E.T. (US Embassy Law 
Enforcement English Training) 

– špecializovaný kurz anglického jazyka pre 
policajtov, ktorí pracujú na veľvyslanectvách  
 
14. 5. 2014 
The Fog of War 
(USA 2013, Errol Morris) 
– premietanie dokumentárneho filmu 

(v pôvodnom znení) 
 
21. 5. 2014 
Wall Street 
(USA 1987, Oliver Stone) 

– premietanie filmu (v pôvodnom znení) 
 
28. 5. 2014 
Punch – Drunk Love 
(USA 2002, Paul Thomas Anderson) 

– premietanie filmu (v pôvodnom znení) 

JÚN 
 
2. 6. 2014 – 30. 6. 2014 

Ecology – výstava kníh z fondov UKB 
 
3. 6., 10. 6., 17. 6., 25. 6. 2014 
Kurzy US E.L.E.E.T. (US Embassy Law 

Enforcement English Training) 
– špecializovaný kurz anglického jazyka pre 
policajtov, ktorí pracujú na veľvyslanectvách  
 
5. 6. 2014 
Kto ochráni poslednú slovenskú divočinu? 
Verejná diskusia na tému: Záchrana nášho 
prírodného bohatstva pre ďalšiu generáciu 

– premietanie dokumentárneho filmu a diskusia 
 
18. 6. 2014 
Hells Angels on Wheels 
(USA 1967, Richard Rush) 

– premietanie filmu (v pôvodnom znení) 

 
SEPTEMBER 
 
8. 9. 2014 – 30. 9. 2014 
e-Journal USA 

– výstava časopisov z fondov InfoUSA 
 
17. 9. 2014 
Midnight Movies: From the Margin to the 
Mainstream 

(USA 2005, réžia Stuart Samuels) 
– premietanie filmu (v pôvodnom znení) 
 
24. 9. 2014 
Nebraska 

(USA 2013, Alexander Payne) 

– premietanie filmu (v pôvodnom znení) 
 
30. 9. 2014 
Stretnutie absolventov Fulbrightovho 

a Huphreyho programu 
– diskusia a hľadanie podnetov k ďalšej činnosti 
Fulbrightovej komisie 
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OKTÓBER 
 
1. 10. 2014 – 30. 10. 2014 
1920́s 

– výstava kníh o 20-tych rokoch minulého 
storočia z fondu InfoUSA 
 
15. 10. 2014 
To Rome With Love 
(USA 2012, Woody Allen) 

– premietanie filmu (v pôvodnom znení) 
 

22. 10. 2014 
Exit Through the Gift Shop 

(USA 2010, Banksy) 

– premietanie filmu (v pôvodnom znení) 
 

 

NOVEMBER 
 

1. 11. – 30. 11. 2014 
National Book Award 2014 

– výstava kníh z fondu InfoUSA 
 
5. 11. 2014 
Painters Painting –The New York Art Scene: 
1940-70 

(USA 1972, Emile de Antonio) 
– premietanie dokumentárneho filmu 
(v pôvodnom znení) 
 
12. 11. 2014 
Gettysburg: The Unknown Civil War Series 
(USA 2009, PBS) 
– premietanie dokumentárneho filmu 

(v pôvodnom znení) 
 
19. 11. 2014 
The Life Aquatic with Steve Zissou 
(USA 2004, Wes Anderson) 

– premietanie filmu (v pôvodnom znení) 
 
26. 11. 2014 
The Graduate 

(USA 1967, Mike Nichols) 

– premietanie filmu (v pôvodnom znení) 
 

 

DECEMBER 
 
1. 12. – 31. 12. 2014 
New books 

– výstava najnovších kníh z fondu InfoUSA 
 
10. 12. 2014 
Saving Mr. Banks 
(USA 1972, Emile de Antonio) 
– premietanie filmu (v pôvodnom znení) 
 
17. 12. 2014 
All is Lost 

(USA 2013, J.C. Chandor) 
– premietanie filmu (v pôvodnom znení) 
 
3. 12. 2014 – 31. 1. 2015 
"Known and Unknown is All the Same Land" – 
exhibition of photographs by Ashley Bell Clark 
– výstava fotografií  
 
 

Podujatia v Rakúskej knižnici 
 

JANUÁR 
 
15. 1. – 31. 1. 2014 
Franz Theodor Csokor – 45 rokov od úmrtia 
významného rakúskeho dramatika, 
predstaviteľa expresionizmu – výstava kníh 

 

FEBRUÁR 
 
1. 2. – 29. 2. 2014 
– výstava knižných noviniek rakúskych 
vydavateľstiev za I. polrok 2013 
 

MAREC 
 
1. 3. – 31. 3. 2014 
Causa Mayerling – 125. výročie tragických 

udalostí v Mayerling – výstava kníh 
 

MÁJ 
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1. 5. 2014 – 31. 5. 2014 
Georg Trakl. 100 rokov od úmrtia rakúskeho 

expresionistu – výstava kníh 

JÚN 
 
1. 6. – 30. 6. 2014 

I. svetová vojna. Podnázov Ticho a búrka 
– výstava kníh 
 

OKTÓBER 
 

1.10. – 20. 10. 2014 
Rakúsko v regiónoch – Österreich in Regionen 

– výstava kníh 

 

NOVEMBER 
 
1. 11. – 30. 11. 2014 

Ilse Aichínger žena a dielo – výstava kníh  
 

DECEMBER 
 
1. 12. – 15. 12. 2014 
Alma Mahler – múza, manželka, vdova 
– prezentácia kníh o slávnej viedenskej 

inšpirátorke  

 
15. 12. – 31. 12. 2014 

Rakúsko – Vianočné tradície a zvyky – výstava 
kníh 

 

Podujatia v Britskom centre 
 

SEPTEMBER – OKTÓBER 
 

15. 9. – 15. 10. 2014 
Samostatné Škótsko – výstava kníh 
 
1.10. – 31.10.2014 
10 najznámejších postáv britskej literatúry 
– výstava kníh 

 

NOVEMBER 
 
5. 11. 2014 

Maľované pre život 

Maľované pre život alebo z kúzelníckeho klobúka 
Dezidera Bangu – výstava kníh 
 
1. 11. – 30. 11. 2014 
Windsorská dynastia  
– výstava kníh venovaná panovníkom  
z Windsorskej dynastie 
 

DECEMBER 
 
4. 12. 2014 
Kúsok šťastia – výstava kníh 

 
1. 12. – 31. 12. 2014 
Vianočné zvyky vo Veľkej Británii – výstava 

kníh
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JANUÁR – FEBRUÁR 
 
10. 1. – 31. 1. 2014 
Gemer – výstava kníh 
 

23. 1.– 29. 2. 2014 

Cestovanie – výstava DVD, kaziet a kníh  
na tému cestovanie 
 
1. 2. – 29. 2. 2014 
Kuchárske knihy – výstava kníh 

 

MAREC 
 
1. 3. – 31. 3. 2014 
90. výročie narodenia Jozefa Krónera 

– výstava kníh 
 
1. 3. – 31. 3. 2014 
Impresionisti – výstava kníh 
 

APRÍL 
 
1. 4. – 20. 4. 2014 
Knižnice na Slovensku, k výstave  
Logá slovenských knižníc 
 
14. 4. – 20. 4. 2014 
Ján XXIII. a Ján Pavol II. – svätí pápeži  
20. storočia – výstava kníh 

 
1. 4. – 30. 4. 2014 
Milan Rastislav Štefánik – výstava kníh 

 

 
MÁJ 
 
1. 5. – 31. 5. 2014 
Klasické knižné diela na DVD – výstava 

 
1. 5. – 31.5.2014 

Oleg Dlouhý a Ladislav Ballek – výstava kníh 
 

 
JÚN 
 
1. 6. – 30. 6. 2014 
1. svetová vojna v literatúre – výstava kníh 
 

SEPTEMBER – OKTÓBER 
 
1. 9. – 30. 9. 2014 
Vinohradníctvo – výstava z fondu UKB 

 
1. 9. – 31. 10. 2014 
Šlabikáre v priebehu času – výstava kníh 

 

Ostatné podujatia organizované Oddelením konzultačných služieb  
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